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Aurkezpena

Garapenerako estrategia positiboen VII. jardunaldian lankidetzak dituen erronkei buruzko 
hausnarketa egin nahi da migrazioak nagusi diren nazioarteko agertokian. 

Pobreziaren globalizazioaren eta feminizazioaren fenomenoari loturik, migrazioak zera 
adierazten du, aberastasunak eta aukerak ez daudela modu orekatuan banatuta munduko 
eskualdeen artean eta beraz, herri nahiz pertsonen garapena lortzearren, estrategia 
kontziente eta eraginkor bihurtzen da. Garapena “hazkunde makroekonomikotzat” eta 
migrazioa segurtasun nazionaleko “arazotzat” hartzen dituen ikuspegia alde batera utzi, 
eta giza garapenaren ikuspegia berreskuratu nahi dugu; horretarako, eskubideen ikuspegia 
hartu dugu abiapuntu, emakumeak subjektu aktibo izanik. Migrazioarekin, emakumeek 
ahalduntzeko aukerak aurkitzen dituzte eta, aldi berean, mehatxuekin eta bazterkeriarekin 
loturiko egoera berriei egin behar diete aurre. 

Jardunaldi hauetan, emakumeen eginkizun aktiboari buruzko hausnarketarako eta azterke-
tarako gune bat sortu nahi dugu, migrazio-testuinguruetan ahalduntzea ahalbidetzen duten 
agertokiak eta dimentsioak nabarmenduta. Halaber, emakumeen hainbat erakunde egiten 
ari den lana ikusaraztea interesgarria izan daiteke, kolektibitate-zen tzua berreskuratzen ari 
baitira eta emakumeen eskubideak defendatzeko sareak -kultura anitzekoak, sortzaileak 
eta estrategikoak- osatzen. Azkenik, nazioarteko lankidetzaren eragina modu kritikoan az-
tertzeko gune bat ere izango da jardunaldian, betiere aldaketa azeleratuen testuinguru ho-
netan. Ikuspegi feminista batetik begiratuta, baterako garapenaren esperientziei errepara-
tuko diegu, baita lankidetza-agenteek gainditu beharreko erronkei ere, bai iparraldean, bai 
hegoaldean. 

Hain justu, 2011ko Jardunaldien helburuak honako hauek dira:

•   Migrazio-agertokietan emakumeek dituzten aukera, zailtasun eta erronkak, 
ahalduntzearen ikuspegirik begiratuta. 

•    Nazioarteko lankidetzaren erronkei buruz hausnartzea, emakumeak protagonista-
eginkizun berriak eskura tzen ari diren testuinguru berrietan. 

•   Emakumeen erakundeek eta erakunde feministek migratzaileen ahalduntzearen 
eta eskubideen alde egindako esperientziak ikusaraztea, agertoki globaletan eta 
tokikoetan. 

Hartzaileak

Jardunaldiak bereziki honako hauei zuzenduta daude:

•   Garapen-lankidetzaren eta migrazioaren eremuan jarduten duten agenteei: GGKEak, 
udaletako eta erakunde publikoetako teknikariak. 

•   Emakumeen elkarteei eta elkarte feministei. 

•   Migratzaileen elkarteei.

•   Proposatutako gai eta eztabaidekiko interesa dutenei.





Emakumeak komunitate 
transnazionalizatuetan

Evelyne Sinquin Feuillye, maiatzak 2011
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Artikulu honek ez dakar berrikuntzarik migrazioari buruzko eztabaida teorikoan, baina horren 
inguruko ikuspegi bat planteatu nahi du. Nolanahi ere, Red de Mujeres del Bajío erakundeak 
bere bazkideen ongizate fisiko eta emozionala azken urteotan narriatu egin zela ikustean bere 
ildo estrategikoak eguneratzeko egin zuen gogoetaren ondorioa da ikuspegi hori. 

Sarea Mexikotik Estatu Batuetara emigratu zutenen landa-eremuko emazte, bikotekide, ama 
edo senideez osatuta dago. 1990. urtean hasi zen lanean, Guanajuato Estatuan kokatutako 
Jerécuaroko udalerrian, baina 1995. urtera arte ez zen formalki eratu, bertako emakumeen 
ahalduntze-prozesuak babesteko eta, era horretan, emakumeek beren genero-izaera eta 
genero-posizioa bakoitzak nahi zuen erritmoan eta mailan eraldatu ahal izateko. 

Lehen 10 urteetan, lan-iturriak eta diru-sarrera propioak sortzeko enpresa sozialak eta au-
rrezpen-taldeak sortu ziren asmo hori gauzatzeko. Autonomia ekonomikoak eta negozio 
baten kudeaketa kolektiboak emakumeen finantza-mendetasunarekiko haustura zekartela 
ikusi genuen. Izan ere, senarrarengandik “mandaturako” dirua jasotzera ohituta zeuden 
txikitatik emakume horiek 1. 

Edonola ere, gure Aurrezpen eta Maileguen Funts Errebolbentearen estrategia diseinatzean, 
zalantzan jarri genuen produkzio-proiektuak eta mikrokredituak pobrezia desagerrarazi 
edo murrizteko nahikoak zirela zioen ikuskera neoliberala. Gure ustez, ikuspegi sinplista 
da hori; ez ditu kontuan hartzen marjinazioaren arrazoi estrukturalak eta emakumeek 
erreprodukzio sozialean egindako inbertsioen ahalmena, eta lan-merkatuan txertatzearen 
emaitza automatikotzat hartzen du emakumeen ahalduntzea. 

Hori dela-eta, Sarearen ekintza-ildoetako bat da mikrofinantza, baina ez da bakarra, ezta 
garrantzitsuena ere. 

2000. urteaz geroztik, testuinguruko eraldaketek eta horiek Sareko bazkideengan zituzten 
ondorioek planteatutako galderetan oinarrituta, sistematizazio bat egin genuen, eta horrek 
indartu egin zuen ikuskera hori. Bereziki, honako galdera hauek planteatu genituen: 

• Nola aztertu behar dira eskualde-mailako aldaketak?  

• Zer esan nahi du garapen komunitarioak gizonezkoen migrazio handiko testuinguru 
batean dauden herrietan?

• Nolako inpaktu erreala dute dolarrek etxeko taldean? Emakumeek diru-bidalketak 
administratu baino ez dute egiten, ala nola erabili nahi dituzten ere erabaki dezakete? 
Zein da migrazioaren kostu psikosoziala joan direnen emazte, ama edo alabentzat, 
bizi-baldintzak hobetzearen truk?

• Hitz egin al daiteke ahalduntzeaz, emakumeak bakartasun afektiboaren eta gehiegizko 
erantzukizunen ondorioz beti larrituta eta deprimituta bizi direnean?

• Zer aldaketa gertatzen dira genero-roletan bikotekidea luzaroan falta izanaren 
ondorioz? 

1 “Gastu-fondoaren” modalitate horretan, gizonek, oraindik ere, etxeko taldearen mantenurako zenba-
teko jakin batzuk ematen dizkiete beren bikotekideei. Oro har, emakumeek ez dakite gizonek zenbat 
irabazten duten, eta “normala” iruditzen zaie gizonek diru-sarreren banaketa erabakitzea eta beraientzat 
beharrezkotzat hartzen duten zenbatekoa erabiltzea, emakumeek familiaren oinarrizko premiak jasotzen 
duten zenbateko handiarekin edo txikiarekin bete behar dituzten bitartean. 
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• Testuinguru berri horren zer alderdik errazten edo zailtzen dute ahalduntze-prozesu 
bat?

• Emakumeek egungo erronkei aurre egiteko garatutako estrategiak jardunbide 
tradizionalen “modernizazioak” dira, ala desberdinak dira?

Ondoren aurkeztuko ditugun gogoetek galdera horietako batzuei erantzutea dute helburu.

1. Ikuspegi aldaketa
Migrazio-fluxuen konplexutasunaz eta fluxu horiek inplikatutako pertsonen bizipenetan du-
ten eraginaz hitz egiteko, funtsezkoa iruditzen zaigu kontzeptu batzuk zalantzan eta beste 
batzuk eztabaidapean jartzea.

Gure ustez, komeni da:  

• Migrazio terminoa erabili ordez transnazionalismo terminoa erabiltzea; era horretan, 
prozesuan inplikatuta dauden subjektu guztiak ikusarazten dira, eta kolektibo bateko 
kide izateko sentimenduaren eta lurralde-izaera ez ezik izaera sinbolikoa ere baduen 
espazioaren arabera definitzen da komunitatea.

• Giza eskubideak analisiaren ardatz izatea, desberdintasunean oinarrituta dauden eta 
migrazioak baldintzatzen eta kriminalizatzen dituzten garapen-ereduak agerian uz-
teko.

• Azkenik, errealitate berri hori makroekonomiaren ikuspegitik aztertu ordez gene-
ro-ikuspegitik aztertzea, botere-harremanen dekonstrukzioa edo “modernizazioa” 
aztertu ahal izan dadin. 

1.1.  “Migrazio” kontzeptutik “transnazionalismo” kontzeptura
Migrazioa pertsonak leku batetik bestera lekualdatzeko prozesutzat hartu izan da. 
Ikuskera hori lagungarria da fenomenoa geografiaren (Nondik? Nora?), demografiaren 
(Zenbat emakume eta zenbat gizon? Zer adin-taldetakoak?) eta ekonomiaren (Nolako 
eragina dute diru-bidalketek familietan eta eskualde-garapenean?) ikuspuntutik kuantifi-
katzeko. 

Baina, halaber, Michael Kearney-k 1991. urtean “hiperespazio” deitu zuen eremu horretako 
bizitzaren analisi erredukzionista batera eraman gaitzake ikuskera horrek. Kearneyk azaldu 
zuenez, bere azterlanaren barruan elkarrizketa egin zuten jornaleko langile migratzaileek 
“tomatetik pepinora” joaten zirela adierazten zuten, mapan kokatzeko moduko lekuak 
aipatu ordez. Kearneyk “errizomekin” (hau da, partikula barreiatuekin) konparatu zituen 
migratzaile horiek, eta haien biziraupen-jardunbideek Estatuko kontrolak eta ezarritako 
ordena irauli egiten zituztela zioen. Beste zenbait egile interpretazio horien aurka agertu 
ziren, eta etorkinen aurkako politikak gogortu egin zirela, muga osoan horma bat eraiki zela 
eta patruilak ugaritu egin zirela azpimarratu zuten.  

Horrela, beraz, honako bi alderdi hauen interpretazioan oinarrituta dago eztabaida:
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• Harreman transnazionalek eta horiek sortzen dituzten sareek Estatu/Nazioko bote-
reak iraultzen dituzte, ala errepresio-aparatuen sendotzea eragiten dute?

• “Goiko” logikari (hau da, ezaugarri bereizgarri gisa kontsumoaren mundializazioa eta 
produkzioaren deslokalizazioa dituen merkatu globalizatu baten nagusitasunari) ala 
“beheko” logikari (hau da, irabazien eskematik baztertutako sektoreen biziraupen-es-
trategiei lotutako ikuspegiari) erantzuten diote?

Gure ustez, “hemen eta han”, “orain eta lehen” edota “ona eta txarra” bereizten dituen 
lerroa desagertzen ari da komunitate transnazionalizatuetan, baina anbiguotasun-eremu 
hori esparru sinbolikoan kokatuta dago, beti ez da espazioaren edo denboraren galeratzat 
hartzen, eta ez dio, inola ere, oposizio-proiektu ideologiko bati erantzuten. Adibidez, leku 
guztietan delitu gisa tipifikatuta dagoen dokumentuen faltsutzea “iparraldera” igarotzeko 
sine qua non baldintza da dokumenturik ez duen Mexikoko edo Erdialdeko Amerikako pert-
sonentzat; ez gehiago, ez gutxiago.  

Konplexutasun hori kontuan hartuta, bat gatoz Gail Mummert-ekin (1999). Horren arabera, 
transnazionalismoak biltzen dituen prozesuetan “migrazio-zirkuituek jatorrizko herrialdeak 
zein bizilekuko herrialdeak inplikatzen dituzten gizarte-esparruak sortzen dituzte”. Halaber, 
“mugak lurralde-irizpideen arabera murrizteko zailtasunak direla-eta nozio batzuk (hala 
nola identitatea, herritartasuna, Estatu/Nazioa eta komunitatea) berriz definitzea dakar” 
transnazionalismoak, eta “mugak zeharkatzeko, nazio biko familietan bizitzeko eta harre-
man transnazionalak erreproduzitzeko ekintzei esanahia ematen dieten eguneroko jardun” 
batzuei lotuta dago.   

Ikuskera horretatik abiatuta, komunitate transnazionalak “gune deslokalizatu berriak dira, 
eta pertsonek, informazioak, ondasunek, kapitalak, zerbitzuek eta kultura nazional bakarre-
ko ondaretzat erreklamatzeko gero eta zailagoak diren kultura-sinboloek zirkulatzen dute 
bertan”. Komunitate horietan, genero-rolak eraldatu eta botere-taldeak birmoldatu egin dira 
(“aberats berriak” eta migratzaile “arrakastatsuak” dira nagusi).

1.2.  Garapen/migrazio binomiotik eskubide/migrazio binomiora 
igarotzeko proposamena

Nazioarteko erakunde eta gobernu batzuek migrazioak jatorrizko herrialdeetan garapena 
sustatzeko ondorio positiboak dituela behin eta berriz badiote ere, ez dago horren 
nabaritasunik. Aitzitik, Raúl Delgado Wise-k, Humberto Márquez Covarrubiasek eta Rubén 
Puentesek (2010) diotenez:

• Diru-bidalketak garapen-tresnatzat hartu izan dira, handiak baitira barne-produktu 
gordinarekin alderatuta, baina erlazio hori kategoria makroekonomikoei lotuta dago. 
Toki-mailan, zenbateko horien zatirik handiena familien mantenurako erabiltzen 
da. Dirua irregulartasunez iristen da, eta etxeko talde bakoitzeko batez besteko 
zenbatekoak behera egin du 2008. urteaz geroztik, Estatu Batuetako lan-merkatuaren 
uzkurtzearen eta deportazioen eta lanaldi-erdiko lanen gorakadaren ondorioz2. 

2 Garapen Komunitarioaren espezialitateko ikasleen elkarrizketak (Querétaroko Unibertsitate Autonomoa, 
2008). 
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• Zenbatekoa edozein izanik ere, ez da oso errealista hartzaileei “pobreziatik irteteko” 
aukera ematen diela esatea.  

• Etorkinen aurkako diskurtsoek haizatzen dutenaren kontra, ikuspuntu kapitalista 
hutsetik, helmugako herrialdeek gehiago irabazten dute dokumenturik gabeko 
migrazioarekin jatorrizko herrialdeek diru-bidalketekin baino, eta hainbat 
arrazoirengatik gainera. Lehenik eta behin, egoera irregularrean dauden langileek 
gutxienekoa baino soldata txikiagoak, gizarte-prestaziorik gabeko eta kolokako 
enpleguak eta tarifa normalean ordaindutako aparteko orduak onartzen dituzte. 
Gehiegizko esplotazio horrek gainbalio handia sortzen du patroientzat edo 
kontratatzen dituzten konpainientzat. Bigarrenik, astunegiak, arriskutsuak edo 
osasunerako kaltegarriak direlako bertako herritarrek edo egoiliarrek egin nahi ez 
dituzten jardueretan aritzen dira etorkin asko (hala nola “roofing” 3 izeneko jardueran 
eta nekazaritza-soroetako lanean, produktu toxikoen arriskupean). Azkenik, eskulan 
horren heziketaren eta sozializazioaren kostua jatorrizko herrialdeak hartzen du bere 
gain, eta aurrezpena dakar helmugako herrialdearentzat.  

• Migratzaile gutxi itzultzen dira, beren borondatez, jaio ziren herrian inbertitzera. 
Aitzitik, Estatu Batuetan bizitzen jarraitu, beren migrazio-egoera erregularizatu eta 
familia ekarri nahi dute gehienek. 

Dena dela, finantza-kontsiderazio horiek alde batera utzita, gizarte-eragileak, hau da, 
migratzaileak eta haren familiak izan behar dute gogoetaren ardatz, eta agerian utzi behar 
da indarkeriarik gabe bizitzeko, lan duinerako, osasunerako, hezkuntzarako, garapenerako, 
zirkulazio askerako eta parte hartzeko dituzten eskubideen urraketen biktimak direla. 
Izan ere, “legezko migrazioa aldi baterako lan-kontratuen bidez eta migrazio klandestinoa 
segurtasun nazionalaren agendaren bidez kudeatzea” ez da eraginkorra izan, eta kostu 
handia izan du giza bizitzetan. 2009ko urriaren 31n amaitu zen zerga-urterako, 387.000 
pertsona inguru deportatu ziren, eta, horietatik, 250.000 baino gehiago mexikarrak ziren.

Indarkeria, bere forma guztietan (fisikoa, psikologikoa, sexuala eta ekonomikoa), kulturaren 
eta gatazken konponbidearen parte izan da beti Mexikon, baina lur bereziki emankorra 
aurkitu du testuinguru transnazionalean. Emakumeak eta nerabeak hartzen ditu bereziki 
eraginpean: “paperik gabe” migratzen badute eta koioteei 4 ordaintzeko dirurik ez badute, 
haiekin sexu-harremanak izatera behartuko dituzte. Irten aurretik antisorgailuz hornitzea 
dute babes bakar.

Iristen direnean, arrazakeria eta jazarpena jasateko arriskua dute. Erdiklandestinitatean bizi 
dira, “migraren” sarekadak saihesteko. 

Halaber, jatorrizko herrietan, senarra –hots, jabea– falta denean, agresioak eta xantaiak 
jasateko arrisku handia dute emakumeek. Hori dela-eta, beldurtuta bizi dira telefono-deien 
bidez “beste aldera iristen den” salaketagatik.

Indarkeria, pertsona arrotzek ez ezik, bikotekideek ere erabiltzen dute, emakumeak fisikoki 
eta/edo ekonomikoki abandonatzen dituztenean, edota itzultzean, emakumeentzat tabu 

3 Sabaietako elurraren garbiketa. Askotan, langileei ez zaie segurtasun-ekipo egokia ematen, eta heriotza 
edo baliaezintasuna dakarten istripuak eragiten ditu horrek.

4 Dokumenturik gabeko migratzaileei muga klandestinitatean zeharkatzen laguntzen dieten pertsonak 
dira koioteak edo “polleroak”.
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diren sexu-jardunbideak inposatzen dizkietenean eta “american way of life” izenekoa 
ezagutzeak ematen duen nagusitasunaz baliatuta makurrarazten dituztenean. 

Bestalde, kontuan hartu beharra dago komunitate transnazionaletakoak izate hutsak na-
hasmendu fisiko eta emozionalak edo sexu-transmisioko infekzioak jasateko arriskuak 
dakartzaten ohiturak edo portaerak hartzea esan nahi duela. 

Egoera hori are larriagoa da kontuan hartuta Estatu Batuetan osasuna ez dela eskubidea, 
kostu handiko zerbitzua baizik. Mexikon, berriz, osasuna konstituzio-eskubidea da, baina 
sektore publikoko prestazioak txarrak dira, ospitaleek ez dute langile, ekipo eta sendagai 
nahikorik, eta ez dago beharrezkoa den estaldura.

1.3.  Transnazionalismoak erraztu ala eragotzi egiten ditu 
emakumeak ahalduntzeko prozesuak?

Sareko emakumeen genero-izaeran eta genero-posizioan gertatzen diren eta migrazioari 
egotz dakizkiokeen aldaketak zehazteko, emakumeen pertzepzioak ditugu abiapuntu, ia 
guztiek beren burua migratzaile potentzialtzat dutela ahaztu gabe. 

Transnazionalismoaren abantailak eta arazoak identifikatzen saiatu gara, emakumeen 
bizitza-aurreikuspenen eta historien ikuspuntutik. Halaber, horien roletan eta harremanetan 
izan diren egokitzeak detektatzen saiatu gara.

Sistematizazio hori transnazionalismoaren ondorioek migratzailea bera zein haren familia 
eta beste eragile batzuk (hala nola dirua, arropa, albisteak eta kultura-sinboloak helarazten 
dituzten pertsonak) eraginpean hartzen dituztela dioen hipotesian oinarritu zen.

2. Red de mujeres del Bajío erakundearen diagnostikoa

2.1.  Ahalduntze-prozesuak erraz ditzaketen elementu batzuk
Emakume gehienek hobekuntzak izan dituzte beren baldintza materialetan (etxebizitza, 
etxetresna elektrikoak, kamionetak, telefono finkoa edo mugikorra, eta seme-alabek ikasteko 
aukera). Kasu gutxi batzuetan, lurrak edo abereak erosi izana aipatu dute. Ondarearen 
zabalkuntza migrazio-estatusaren araberakoa da funtsean. Diru-bidalketak egiten dituenak 
lan-baimena badu, baliteke inbertitzeko adinako diru kopuru bat irabaztea, dolar bakoitzeko 
12 pesoko kanbio-tasaren ondorioz. Baina horrek ez du esan nahi bikotekideek jabetza 
lor dezaketenik. Dokumenturik ez badu, berriz, bidalketak oinarrizko premiak (elikagaiak, 
arropa, osasuna eta eskolatzea) betetzeko baino ez dira iristen (zenbaitetan, horretarako 
ere ez). 

Emakumeek erabaki eta mugitzeko askatasun handiagoa izateko, komunikazio-teknologia 
berriak eskuragarri izateko edo erakunde sozial eta politikoetan parte hartzeko duten aukera 
hainbat faktorek baldintzatzen dute, hala nola adinak, ikasketa-mailak, bikotekidearekin 
negoziatzeko ahalmenak, seme-alaben kopuruak edo talde batekoa izateak. Jakina, genero-
rol berria hartzea errazagoa da emakume gazteentzat. Hala ere, kontraesanak agertzen 
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dituzte kanpoko “modernotasun-zeinuen” (arropa eta tatuajeak, adibidez) eta “maitasun 
erromantikoaren” eta amatasunaren ikuskera tradizionalaren artean, Itziar Arratibel 
Ostolazak (2008) adierazi duenez. Egia esan, egoera mota asko daude, eta nolabaiteko 
anbiguotasuna ikus daiteke “barrutik” egiten den ahalduntze-prozesuan”5 

Edonola ere, mantentzeko seme-alaba txikiak zituztela alargun geratu zirelako edota 
indarkeriaz ihes egin nahi zutelako bakarrik joan ziren emakume helduen kasuan, migrazioak 
erabakitzeko autonomia erraztu egin duela dirudi. 

2.2. Transnazionalismoaren kostu psikosoziala 
Migratzaileen ama, bikotekide edo senide hurbilek larrutik ordaintzen dituzte onura 
materialak. Etengabeko larritasun eta estres batean bizi dira, eta depresioak izaten dituzte 
maiz. 

Aipatzen duten “egonezinaren” arrazoiak honako hauek dira:

• Lanaren sexu-banaketagatik gizonari dagozkion jardueren zama gehigarria (abereak 
zaintzea, lurzatiaren laborantza eta abar).

• Tragedia bihurtzen den familiaren desegituratzea. Izan ere, familia batuta eta etxe 
berean zaintzea zuen oinarri pertsona horien bizitza-proiektuak.

• Migratzailearen itzultze-dataren inguruko zalantza.

• Geografiaren eta distantzien “irrealtasuna”.

• Abandonuaren eta ziurgabetasun ekonomikoaren beldurra.

• Bakartasun afektibo eta sexuala: “Haurtzarotik dakarzu tristura, eta orain, bakarrik 
zaudela hainbestetan pentsatuta, gaixotu egiten zara” (Mónica, 28 urte, San Lucas).

• Bikotekidearekiko tirabirak, itzultzen denean.

• Bisitatzeko ezintasuna eta “omisiozko gezurraren gurpil zoroa” telefono-deietan. Izan 
ere, solaskidea ez kezkatzeko edo “itun matxisten” ondorioz, arazoak isildu egiten 
dira, esamesek egia agerrarazi arte: “Arazorik handiena da ezin zarela haiek ikustera 
joan. Horregatik ez digute ezer esaten zerbait gertatzen zaienean edo gaixotzen di-
renean; badakite ezin dugula ezer egin eta gehiegi kezkatuko garela” (Elvira, 42 urte, 
Salto de Pena).   

• Denboren eta mugimenduen urruneko kontrola. 

• Migrazio-katearen erreprodukzioa seme-alabengan, eta halabehar horretatik ihes 
egiteko ezintasuna: “Hasi nintzenean bezain bakarrik amaituko dut” (Elvira, 42 urte, 
Salto de Pena).

• Indarkeria eta sexu-jazarpena.

5 “Zertarako ahal izan” terminoa adostutako alternatibak sortzeko ahalmenari lotuta dago; “norekin ahal 
izan” terminoak, berriz, talde bateko indar indibidualen sinergia adierazten du; eta, azkenik, “barrutik 
ahal izan” terminoak autoestimua dimentsionatzen duen indar espiritual bat adierazten du. 
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• Sexu-infekzioen transmisio-arriskua.

• Bidaltzen zaizkien dolarrak gastatzeagatiko erruduntasun-sentimendua.

• “Aldi berean aita eta ama izateko” zailtasuna.

Horrez gain, badirudi amentzat hezigaitzak diren haurrek neurri handiagoan 
erreakzionatzen dutela inguruko emakumeen negarraren eta tristuraren kontra hornitzaile-
zereginak justifikatzen duen aitaren faltaren kontra baino (Palacios Betzaved, 2007). Aita 
itzultzen denean, seme-alabek harreman anbibalente bat ezartzen dute harekin, haren 
abenturengatiko mirespena eta abandonuagatiko erresumina nahastuta. Aitak opari 
garestiak eta amak nekez ezarritako arauekin bat ez datorren permisibitatea erabiltzen ditu 
seme-alabak bereganatzeko, eta gatazkak sortzen dira bikotekideen artean. 

Baldintza horietan, nerabeen –nesken zein mutilen– sozializazioa zaila izaten da. Eskola-
uzte handia izaten da, dagoeneko ikasketak ez baitira sustapen sozialerako bideak 
arrakastaren erreferentzia den dolarraren aurrean. Zenbaitetan, familiak “iparraldera” joatera 
behartzen dituzte mutilak bigarren hezkuntza amaitzean. Neskak ere sexu-harremanak 
izatera behartzen dituzte senargaiak joan aurretik; zenbaitetan, oso gaztetan geratzen dira 
haurdun, eta horrek neurri handian baldintzatzen du nesken etorkizuna. 

Azkenik, badago ongi dokumentatu gabeko alderdi bat transnazionalismoak bizipenetan 
duen eraginaren inguruan: adinekoen egoera. Emakume askok bezala, adinekoek depresio-
sintomak izaten dituzte, antzeko arrazoiengatik batzuetan, eta beste arrazoi espezifiko 
batzuengatik besteetan. Triste agertzen dira bilobak bideo edo argazkietan baino ikusi 
ez dituztelako, edo, are okerrago, hizkuntzaren oztopoagatik haiekin komunikatu ezin 
direlako. Zenbaitetan, gurasoek migratu aurretik utzi zituzten seme-alabak hazi behar 
izaten dituzte. Abandonatuta sentitzen dira zahartzaroan, hots, seme-alaben zaintza eta 
laguntza ekonomikoa jasotzen den bizitzaren etapan. Jakin badakite Estatu Batuetan 
ezkondu ondoren murriztu egingo dela diru-bidalketen zenbatekoa eta maiztasuna. Dena 
dela, adinekoak gehien larritzen dituena beren gizarte-baliagarritasuna galdu izanaren 
sentsazioa da, hau da, ondarea –lurra– eta jakintza –lurra lantzeko modua– nori transmititu 
ez izatearen sentsazioa.  

3. Proposamenak
Artikulu honen hasieran adierazi dugunez, Red de Mujeres del Bajío erakundeak autonomia 
ekonomikoaren bidez bultzatu nahi izan zuen bazkideen ahalduntzea hasiera batean. 
Ikuspegi hori, ordea, ez zetorren bat globalizazioaren eta egokitze estrukturaleko politiken 
ondorioz migrazio-fenomenoak izan zuen areagotze eta garapenarekin. Jendeak enplegua 
aurkitzeko aukerarik ez duenez gero, “premia hutsagatik” egiten du alde; horixe adierazi 
dute elkarrizketa egin duten pertsona gehienek, arrazoiak adinaren eta sexuaren arabera 
desberdinak badira ere. 

Migrazio-fluxuen hedapenaren arrazoietako batek lan-merkatuaren eskaintza eta 
eskariarekin du zerikusia. Estatu Batuetan lan-indarraren hazkundeak behera egin duen 
aldi berean (60ko hamarkadan % 5, 80ko hamarkadan % 1,5, eta % 1 baino ez 90eko 
hamarkadan), soldata-maila 8 aldiz handiagoa da lan beragatik. Horrek esan nahi du 
elkarrekiko mendetasun ekonomikoa dagoela bi herrialdeen artean, eta migrazioa bizimodu 
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bihurtu dela komunitate transnazionaletan. Komunitate horien ezaugarriak aldatu egin dira 
azken 20 urteotan. Honako hauek azpimarratu behar dira bereziki:

• “Masifikazioa” eta feminizazioa.

• Unibertsalizazioa; izan ere, migratzaileak gero eta gazteagoak dira, iraganean baino 
heziketa-maila hobeak dituzte, eta hiri-ingurunekoak zein landa-ingurunekoak dira.

• Segurtasun nazionaleko politikek ezarritako kriminalizazioa.

• Ez itzultzeko joera.

Deportazioen kopuruak gora egiteagatik estatistiketan jasotako migratzaileen kopuruak 
behera egiten badu ere, transnazionalismoak garapen “glokalaren” eredua orientatzen ja-
rraituko du. 

Horregatik, gure elkartearen ildo estrategikoak zehaztu genituenean, ez genuen errealitate 
horren aurka egin nahi izan, irrealista izango baitzen. Gainera, migratzeko erabakia giza 
eskubidea dela uste dugu, ez migratzeko erabakia bezalaxe. Emakumeen ahalduntze-
prozesua “barrutik” bultzatzea erabaki genuen, emakumeak indar zitezen eta agertzen 
zitzaizkien gatazketan hain minduta gera ez zitezen. Ildo horretan, honako xede hauek 
ezarri genituen:

• Identitate indibidual eta talde-identitate berria zehazteko prozesua sustatzea, aurre-
rantzean halabeharraren biktimak direla ez sentitzeko. 

• Gogoetarako eta esperientziak eta bizipenak elkartrukatzeko gune bat sendotzea 
konfiantzazko giro ludiko batean.

• Giza eskubideak –oro har– eta sexu- eta ugalketa-eskubideak –bereziki– sustatzea.

• Nahi duten emakumeei garapen komunitarioko kudeatzaile gisa prestatzeko aukera 
eskaintzea.

• Gazteak indarkeriarik gabeko sexualitate libre baten plazeraren inguruan sentsibili-
zatzea.

• Ongizate fisiko eta emozionaleko sustatzaile komunitarioak prestatzea.

• Aurrezpen eta Maileguen Funts Errebolbentearen mugimenduak deszentralizatzea.
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Aurkezpena

Lehenik, eskerrak antolatzaileei gonbidatzeagatik eta aitorpen berezia garapenerako ener-
gia positiboei buruzko VII. jardunaldi hauen aztergai gisa emakumezkoen migrazioaren ara-
zoa hartzeagatik.

Corporación Humanas Colombia erakundeak OXFAM – GB erakundearen eta Europar 
Batasunaren laguntzarekin egikaritzen duen “Munduak zabalduz: emakume migratzaileak, 
emakume eskubidedunak” eskualde-proiektuaren barruan Kolonbian egindako prozesuaren 
berri eman nahi du dokumentu honek. 2009az geroztik garatzen da ekimen hori Andeetako 
eskualdean eta Espainian, honako xede honekin: “mugarik gabeko mundu globala sustatzea, 
migratzeko eskubidea, giza eskubidea den heinean, onartua eta babestua izango den 
mundua”1. (Munduak zabalduz, 2009). 

Egindako estrategiak hobeto ulertzeko, Kolonbiako testuingurua zein herrialdeko emaku-
mezko migrazioaren testuingurua planteatzen dira. Bigarrenik, programaren ikuspegiaren 
zenbait alderdi ematen dira ezagutzera, baita emakumeen giza eskubideen logikatik begi-
ratuta aztertu nahi duen ikuspegia bera ere. Hirugarrenik, egindako estrategiak aztertzen 
dira, eta azkenik desafio eta erronkak planteatzen dira.

Kolonbiako testuingurua
Kolonbiako testuingurua hobeto ulertzeko, batez ere emakumeek aurre egin beharreko 
egoera, hiru azterketa-elementu dira kontuan hartzekoak. Lehenik, emakumeen giza 
eskubideen onespenaren arloan indarreko araudiaren eta emakume horien aldetik eskubide 
horiek egiaz eta benetan egikaritzearen artean dagoen hesia. Bigarrenik, emakumeen 
aniztasunak, talde espezifikoetan emakumeen egoeraren artean bereizi beharra eragiten 
baitu horrek (hala nola afro kolonbiarrak eta indigenak), baita departamenduen artean 
dauden aldeak ere, eta, azkenik, gatazka armatuaren inpaktuak, emakumeen aurkako 
indarkeria piztu eta haiek eraginpean hartzen dituen diskriminazio historikoa indartzen 
duten beste indarkeria modu berri batzuk indartzen baititu. (ASDI, 2006)

Hiru elementu horiek etengabe behartzen dute azterketa hori hiru arlo hauek uztartzen 
dituen logika batetik egitera: beren eskubideen egikaritzapenaren arloan Kolonbian 
emakume horiek aurre egin beharreko egoera, aldi berean emakume talde batzuen 
aniztasuna eta haiek aurre egin beharreko diskriminazio ugariak, eta emakumeen bizitzan 
eta segurtasunean gatazka armatuak eragiten dituen afektazio bereziak. 

Egoera hori hobeto ulertzeko, parte-hartze politikoari dagokionez emakumeak eraginpean 
hartzen dituen diskriminazio orokorra aipa daiteke. Errepublikaren Kongresuko Ganberan 
eta Senatuan kurul-aulki bat lortu zuten emakumeak 2010eko hauteskundeetan 37 izan 
ziren soilik, haietatik 20 Ordezkarien Ganberan eta 17 Senatuan, eta 267 kongresisten 
guztizkoaren gaineko % 14 izan ziren. Haatik, arazoaren handitasuna neurtzeko, aurreko 
legegintzaldirako baino handiagoa da ehuneko hori. (Humanas, 2010).

1  Corporación Humanas erakundeak aurreratu du proiektua Kolonbian; Bolivian, Emakumearen 
Koordinakundeak eta Cabildeo Kolektiboak; Perun, Flora Tristán erakundeak, Ekuadorren, Esperanza 
Fundazioak; Espainian Intermon Oxfam-ek eta Cotidiano Mujer del Uruguay erakundeak egiten ditu 
eskualdeko komunikazio-kanpainak.
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Diskriminazio ugarien aniztasunari eta intersekzioari dagokionez, amen heriotza-tasaren 
zifrak dira horren adierazgarri. 2010ean, Kolonbiak amen heriotza-tasaren laugarren indize 
handiena izan zuen Hego Amerika osoan. Amen heriotza-tasa (bizirik jaiotako 100.000 
haurreko) 2007. urtean 75.6ra iritsi zen nazio osoan. Dena den, zehaztekoa da populazio 
indigena eta afro kolonbiar handiena duten departamenduek dituztela tasarik altuenak, 
hala nola Guainía departamenduak (558ko tasa), Vaupés departamenduak (349ko tasa) eta 
Guaviare departamenduak (240ko tasa). (Humanas, 2010)

Azkenik, testuinguruko azken elementuari dagokionez, ezin aipatu gabe utzi gatazka 
armatuak emakumeen bizitzan duen ondorio izugarri handia. Gatazkaren azterketa sozio 
juridikoak agerian utzi du, frogatzeko moduan, sexu-indarkeria praktika sistematiko orokorra 
izan dela, gerra-estrategia gisa. Giza Eskubideen Gorte Interamerikarreko emakumeen 
eskubideetarako errelatoreak 2007ko bere txostenean dokumentu bidez jaso zuenez, 
Kolonbiako gatazka armatuan arrisku handiagoa dute indarkeria fisiko, psikologiko eta 
sexualaren zenbait motaren biktima izateko, eta horren adierazgarri nagusiak izaten dira 
sexu-abusua, errekrutatze derrigortua eta haurdunaldi goiztiarrak. Desplazamenduaren 
afektazioari dagokionez, honako hau adierazi zuen Konstituzio Gorteak: “Kolonbiako 
gatazka armatuaren ondorioz desplazatutako emakume, gazte, haur eta heldu edadetuen 
egoera 2004ko T-025 epaian deklaratutako Konstituzioa urratzen duten kasuen manifestazio 
kritikoenetako bat da, Konstituzioaren babes askotarikoa eta indartua dutelako, haien 
eskubideak urratuak izaten ari direlarik modu sistematiko, zabal eta masiboan nazioko 
lurralde osoan”. (Kolonbiako Konstituzio Gortearen 092/08 jarraipen-autoa)

Kanpo-migrazioko testuingurua
Testuinguru horretan galdetu behar diogu geure buruari zer gertatzen den kanpo-
migrazioarekin Kolonbian2 eta bereziki nola eragiten dien horrek emakumeei. Horri zera 
gehitu behar zaio, “nazioarteko migrazioen fenomenoa globalki hazten ari den fenomenoa 
dela, baina herrialde egozleen migrazio-politika eskasegiek eta herrialde hartzaileen 
migrazio-politika murriztaileek arautzen dituzte, eta migrazio-fluxuak gorabehera, kasu 
honetan Andeetako eskualdeko emakumeena, funtsezko euskarri dira jatorrizko eta 
harrerako herrialdeen garapenerako”. (Munduak Zabalduz, Audientzia GEGI 141. bilkura, 
2011)

Azpimarratzekoa da Andeetako eskualde osoan, eta bereziki Kolonbian, azken urteotan 
aldaketa izan dela migrazio-patroian, batez ere migratzailearen helmugari eta sexuari 
dagokienez, eta, horrela, laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadan helmuga 
nagusia AEBak izen ziren, eta azken hamarkadan, aldiz, Europar Batasuna izan da eta 
bereziki Espainia. Era berean, emakumezkoen migrazioan igoera izan dela ikusi dugu. 
2008an, Flacso Ecuador erakundearen zifren arabera, 326.459 migratzaile kolonbiar zeuden 
Espainian eta haietatik % 56,5 emakumeak ziren. Emakumeek migratzeko adierazten 
dituzten arrazoien artean hainbat motatakoak daude, hala nola lan-ziurgabetasunari 
lotutako arrazoi ekonomikoak, lanaren prekarizazioa, mugikortasun sozialeko posibilitate 
eskasak, pobrezia eta denbora-falta. Motibazio pertsonaleko alderdiak ere adierazten dira, 
hala nola jende eta kultura desberdinak ezagutzeko gogoa eta banako aukerak garatzeko 
bilaketa. Genero arloan, migrazioaren faktore eragile gisa identifikatu ahal izan dira bikote-
harreman biolentoak, eta autonomia lortzeko eta familia-mendekotasun dominatzaileaz 

2  Kolonbiak 4 milioi gizon eta emakume migratzaile ditu gutxienez munduan zehar eta alde biko bi akor-
dio ditu Espainiarekin (nazionalitate bikoitzari buruzkoa eta gizarte-segurantzaren arloan).
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libratzeko premia. Era berean, gatazka armatuak Kolonbiako barne-egoeran duen ondorioa. 
(Munduak Zabalduz, Audientzia GEGI 141. bilkura, 2011)

Gaur egun, “emakumeak dira, migrazio-fluxuen osaketan gehiengoa izateaz gain, diru 
bolumen handi eta konstanteenak bidaltzen dituztenak jatorrizko herrialdean dauden 
beren senitartekoei, eta, hori horrela, emakumeen diru-bidalketak jatorrizko herrialdeetako 
ekonomietan duten inpaktua handiagoa da gizonena baino. (…) Kolonbian, emakumeek 
bidalketen % 67,8 egiten dute, eta Espainiatik herrialdera sartutako dibisen guztizkoaren 
% 64,7 da hori”. (Munduak Zabalduz, Audientzia GEGI 141. bilkura, 2011)

“Andeetako emakume migratzaileak: testuingurua, politikak eta migrazio-kudeaketa” 
azterlanean ageri denez, Espainiarako frekuentzia handieneko fluxuak Caucaren Ibarreko, 
Bogotako, Antioquiako eta Risaraldako departamenduetan gertatzen dira (% 23,1, % 17,6, 
% 13,7 eta % 7, hurrenez hurren). “Aurreko hamarkadetako fluxuak ez bezala, azkenaldian 
batez ere urbanoak dira eta maila sozioekonomiko pobreenetatik ez datozen emakumeek 
osatzen dute. Izan ere, 23 eta 35 urte bitarteko adin-tarteak biltzen dituzten multzoak dira, 
eta gehienek batez besteko eskolatze osoa dute, haietako asko batxilerrak dira eta txikia 
ez den proportzio batek arlo teknikoko goi-mailako ikasketak edo lizentziaturak ditu”. 
(Munduak Zabalduz, Audientzia GEGI 141. bilkura, 2011) 

Munduak Zabalduz Programaren ikuspegia eta perspektiba
Andeetako eskualdean izaera feministako emakumeen erakundeek beren agendetan 
ordura arte migrazioen arazoa oro har lehenetsi ez izanaz jabetuta sortu zen Munduak 
Zabaldu Programa. Horrenbestez, emakumeen eta gizonen gain migrazioak duen inpaktu 
diferentziala aitortuko zuen eskubideen ikuspegi batetik emakumeen egoera aztertzeko 
premia sumatzen zen, estrategia baten bidez, modu integralean ekin beharrekoa, Estatu 
bakoitzaren berezitasunak aitortuta betiere. Bereziki, Kolonbian pertsonen salmentarekin 
lotzen zen gehienbat problematika hori. Ezin da aipatu gabe utzi herrialdeak alarma 
pizteko moduko zifrak erakusten dituela problematika horretan, hirugarren postua du 
Latinoamerikan, eta iturri ofizialen arabera 50.000 emakume inguru daude salmenta-
egoeran (DAS, 2005). 

Bestalde, Kolonbiako emakume feministen elkarteek egindako ahaleginak azken bi 
hamarkada hauetan helburu izan du gatazka armatuaren emakume biktimei arreta eta 
babesa eskaintzea, batez ere desplazamendu-egoeran dauden emakumeei eta gatazkaren 
esparruan gertatutako sexu-indarkeriako modu guztien biktimei. Egoera hori ez zitzaion 
arrotza Humanas erakundeari; azterlanen eta ekintza politiko feministaren zentro garenez, 
eta gure zentroaren egitekoa emakumeen giza eskubideen, nazioarteko zuzenbide 
humanitarioaren eta Kolonbiako eta Latinoamerikako genero-justiziaren sustapena eta 
defentsa denez, indarkeriaren eta genero-justiziaren arazoek lehentasuna dute gure 
agendan. Horrela, Munduak Zabalduz Programa honek mundua zabaldu zion, halaber, 
Humanas erakundeari bere agendan emakumezkoen migrazioaren gaia lehentasunezko 
gaitzat gainera dezan.

Azken batean, Munduak Zabalduz Programak migratzea erabaki duten, jada migratu zuten 
edo etxeko lanetan urteak eman ondoren beren jatorri-herrira itzuli diren emakumeen egoera 
du hizpide. Hau da, espezifikoki hartu ditu aztergai beren migrazio-proiektuaren emaitza 
gisa helmugako herrialdeetan etxeko lanetan aritzen diren edo arituko diren emakumeak, 
edo jada itzuli direnak. Aukera hori hartzearen arrazoia zera izan zen, Europar Batasunean 
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etxeko lana egiten duten emakumeen lana diskriminazio handienetakoa erakusten duen 
lana dela. Espainian, esaterako, barneko langileei familia berrelkartzeko eskubidea ukatzen 
zaie. 

Gogoeta feminista batetik begiratuta, zaintzako kalte globalen garrantzia eta gizonen 
rolaren ez-dekonstrukzioa nabarmendu nahi izan du Programak; izan ere, emakumeak 
beste emakume batzuen seme-alabak zaintzera emigratzen dute, krisialdi ekonomikoaren 
erdian lan-eskaintzak aurkitzen baitituzte berentzat eta ez beren bikotekideentzat, eta azken 
horiek ez dituzte haiek beren kargura hartzen, eta, aitzitik, beste emakume batzuek zainduko 
dituzte, kasu honetan latinoamerikarrak, eta haiek ere beste emakume batzuekin uzten 
dituzte beren seme-alabak, aita latinoek ere ez baitituzte haurrak beren kargura hartzen. 
Horretarako, helburutzat hartu genuen “emakumezko langile migratzaileen intsertzioa 
erraztea eta itzultzeko haien bidea erraztea, migrazio-fluxuen kudeaketa eraginkorrago 
baten eta jatorrizko eta helmugako herrialdeen artean elkartze-loturen sustapenaren bidez”. 
(Munduak Zabalduz, 2009)

Emakumezkoen migrazioan emakumeen eskubideen ikuspegi bat hartzeak, emakumeei 
bermea eskaintzeko eta babesa emateko erronka ekarri zuen, ez soilik haien migratzeko 
eskubideari dagokionez, baita migrazio-zikloaren fase guztiei eta haien eskubideei modu 
integral eta bereizi bati ekiteari dagokionez ere, betiere garapenari egiten dioten ekarpena 
aitortuta, helburuko herrialdean zein jatorrizko herrialdean. Eta aldi berean emakume 
migratzaileak berak eskubide-subjektu sentitzea, eta beren proiektu pertsonala egikarituz, 
autonomiarekin eta askatasunarekin.

Munduak Zabalduz Programaren estrategiak
Ikuspegi eta ikuspuntu horietan oinarrituta, Munduak Zabalduz Programak planteatu 
zuen “informazioaren kalitatea eta laguntza-mekanismoak hobetzea migrazio-prozesuan 
dauden edo EBra, eta bereiziki Espainiara, migratzeko asmoa duten etxeko langileentzat, 
giza eskubideen erabateko indarraldian oinarritutako herritartasun globala indartzeko modu 
gisa”. (Munduak Zabalduz, 2009)

Horretarako, zenbait ekintza egitea proposatu zen, honako hauek ahalbidetzeko: migratu 
duten, edo migratzeko asmoa duten, langileen, gizarte zibileko erakundeen eta migratzaileen 
elkarteen ezagutza eta ulerkuntza hobetzea; modu aktiboan erraztea elkarteen osaketa 
migratu duten, migratzeko asmoa duten edo itzultzeko prozesuan dauden langileen artean, 
langile horiek ahalduntzeko eta erabateko aitorpena protagonista eta solaskide baliagarri 
gisa agintarien aurrean, gizarte zibileko erakundeen aurrean eta beste zenbait funtsezko 
erreferentzien aurrean, jatorrizko zein helmugako herrialdeetan; tokiko agintariei informazio 
eguneratua ematea emakumezko etxeko langile migratzaileen egoerari buruz, eta egindako 
jardunbide egokien praktikei buruz, beren errealitate espezifikoaren berri ematen duten 
politika eta programei buruzko erabakiak hartzea errazteko moduan, betiere beren interes 
eta premiei erantzuten badiete, eta lankidetza sustatzea emakumezko etxeko langileen, 
gizarte zibileko erakundeen eta tokiko agintarien arteko lankidetza sustatzea, emakume 
migratzaileen eta haien familia-inguruneen bizi-baldintzak eta bertako komunitateen 
toki-garapena modu iraunkorrean hobetzeko lagungarri izango diren ekimenak sortu eta 
abiarazteko”. (Munduak Zabalduz, 2009)

Kolonbia hiru hiritan ari da garatzen Programa, Bogotán, Calin eta Pereiran, eta sei 
osagarriren inguruan garatzen da:
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1. Ikerketa

Eskubideen ikuspuntutik begiratuta emakumezkoen migrazioaren inguruan jakintza-
produkzioan dagoen defizita gorabehera, ikerketa bat egin zen eta horren emaitza izan 
zen Andeetako Emakume Migratzaileak. Testuinguruak, politika eta migrazio-kudeaketa 
lana, ikuspuntu kualitatibo eta kuantitatibo batetik begiratuta egoeraren berri ematen 
duena. 

Kolonbian egindako ikerketan ikusi zenez Espainian dauden emakume migratzaileak dira 
diru-igorpen gehien bidaltzen dutenak (% 51) eta Kolonbiako emakumeak dira halaber gehien 
jasotzen dituztenak (% 76). Igorpenen hartzaile gehien biltzen dituzten herriei dagokienez, 
Caucaren Haranak biltzen du ehuneko handiena, atzetik Antioquia, ondoren Cundinamarca 
eta laugarren postuan Risaraldako departamendua dituela. Txostenari jarraiki, migrazio-
prozesu guztiari buruzko desinformazio handiarekin migratu zuten emakume gehienek, eta 
konfiantza familia-sare eta sare pertsonaletan jarrita dago, baina ez instituzionalitatean. 
(Humanas, 2010) 

Ikerketari esker ondo ezagutu ahal izan zen nazioko gobernuaren migrazio-politika, baita 
esku hartzen den udalerrien toki-gobernuena ere. Biek ezaugarritzat dute subjektuak 
aztergaitzat dituen eta, hortaz, eskubide-ikuspegiaren bermatzaile den politikarik ez 
egotea, eta kezka nagusiak atzerriko inbertsioa erakartzea eta diru-igorpenak biltzea izango 
ditu nagusiki. 2009ko abuztuko CONPES 3603 dokumentuan adierazitako migrazioen 
politika nazionalak ere ez dauka bere garapenean genero-ikuspegirik, ezta itzulitako 
biztanleriarentzat laguntza-neurririk ere3.

Ikerketa nazional horretaz gain, Programaren barruan aliatutako erakundeen lau toki-
ikerketa garatu dituzte. Pereiran, Corporación Contigo Mujer erakundeak udalerri horretako 
migrazioei buruzko produkzio akademikoaren inguruko egoera-orri bat landu du, eta 
esplorazio-ikerketa bat hiri bereko La Tarde egunkariak migrazioen gaia nola jorratu duen 
azaltzeko. Calin, CAMI Emakumearentzako Ekintza Integralen Zentroak diagnostiko bat 
egin zuen hiriko eta eremu metropolitarreko emakume migratzaileei buruz, Jamundiko, 
Palmirako eta Jumboko udalerriak bilduta, eta Bogotán, CIASE Ikerketako eta Ekintza Sozial 
eta Ekonomikoko Korporazioak zaintzako kate globalei buruzko ikerketa bat egin zuen, 
zaintzaren balioaren esanahia aztertu zuen, baita emakumeen lanaren ekarpena helmugako 
herrialdeen barne-produktu gordinerako eta jatorrizko herrialdeen sostengatzerako. 

Corporación Humanas erakundeak, gainera, nazioko eta tokian tokiko idatzizko komu-
nikabideen jarraipena egiten du Observatorio Humanas las mujeres en los medios bere 
argitalpenaren bidez, eta azterketako gaietako bat, hain zuzen ere, komunikabideek 
emakumezkoen migrazioari ematen dioten tratamendua da, hilero argitaratzen baita mo-
nitoreoko buletin bat.

3 2009ko urtarrilaren 1ean, 295.674 pertsonak osatzen zuten etorkin kolonbiarren biztanleria Espainian, 
eta urtebete geroago –2010eko urtarrilean– itzulerarako joera txiki bat erakusten du egoerak, 289.925 
herritar baitira guztira. Adierazten denez, itzuleraren % 47,5 azken lau urteetan gertatu da eta 2008an 
itzuli zirenen % 37,5 2005. urtea baino lehen emigratutakoa zen. Espainiatik gertatutako kolonbiarren 
itzulera da hazkunde handiena erakusten duena aztertutako aldieetan. Haatik, borondatezko itzule-
ra-programaren bidezko eskaeren proportzio txikiak adieraziko liguke itzultzen direnak batez ere egoera 
irregularrean dauden kolonbiarrak direla.
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2. Prestakuntza

Prestakuntzaren alorrean hiru gai lehenetsi ziren edukiak definitzeko. Lehenengoa giza 
eskubideei buruzkoa izan zen, eta emakumeen giza eskubideak, biztanleria migratzailearen 
eskubideak eta lan-eskubideak bildu zituen. Bigarren moduluak tokiko eragite politikorako 
prestakuntza izan zuen aztergai eta hirugarrenak, aldiz, teknologia berriak.

Lehen moduluari dagokionez, aukeraketak ez du zalantzarik, premisatzat hartu zen 
abiapuntua zera izan baitzen, eskubideak egikaritzeko lehen pausoa norbera eskubideen 
subjektu gisa aitortzea dela. Eragite-moduluaren aukeraketaren bidez lortu nahi izan zen 
emakumeei erremintak ematea eragin eta kontrol sozialeko ekintzak egin zitzaten bere 
udalerrietan emakumeentzako politika publikoen alde, migratzeko asmoa duten emakumeak 
eta itzulitako emakumeak azpimarratuta. Azkenik, teknologia berrien moduluak ahalbidetu 
zuen Internet maneiatzea eta idazketako eta elkarrizketako oinarrizko programak baliatzea, 
eta horrek komunikazio-erremintak emango dizkie migratzeko interesa duten emakumeei 
edo haien senideei, ezinbestekoak tarte geografikoak daudenean. 

Gaikuntza horiek aribideko migrazio-proiektua duten emakumeei, itzulitakoei eta migratzai-
leen senideei zuzenduta egon ziren.

3. Diru-funts konkurtsagarriak

Estrategia berritzaileetako bat izan zen mikro proiektu konkurtsagarrien finantzaketa-pro-
grama bat diseinatzea, eta horri esker bi erakunde kolonbiar finantzatu ahal izan ziren, bata 
Bogotá hirian eta bestea Calín, 6 hilabeteko aldian 13.000 dolarreko proiektuak egikari-
tzeko. Horrela, emakume migratzaileen eskubideei buruzko komunikazio-piezak sortzera 
zuzendutako proiektu bat egin zen, CIASEk egikaritutakoa Bogotán eta beste bat emaku-
meen eskubideetan ordezkariak prestatzeko Calín, CAMIk egindakoa. Bi proiektuetan zen-
bait sinergia egin ziren Humanas erakundearekin, eta ekimen horiek are gehiago sendotu 
ahal izan ziren.

4. Komunikazioa

Komunikazioa funtsezkotzat hartzen da Programa honetan eta estrategia erkide baten 
bidez garatu da inplikatutako bost herrialdeetarako, eta nazio bakoitzaren errealitatera 
egokitutako estrategia partikular egoki batekin.

Estrategia erkide horri esker webgune bat sortu da (www.abriendomundos.org) etengabeko 
eguneratze-prozesuan dagoena, migratzeko informazioa biltzen duena, emakumeen 
eskubideak, elkartzeko eta trukatzeko guneak, bideoak, eta abar. Afixak, stickerrak eta 
liburuxkak ere egin dira, emakumeei eta erabaki-hartzaileei zuzendutakoak. Hainbat gairi 
buruzko foro birtualak sustatu dira, eta aztertzeko eta gogoeta egiteko aukera eman dute, 
logika akademiko eta pertsonal batetik begiratuta.

Nazio osoari gagozkiola, Humanas erakundeak bere webgunean bertan (wwwhumanas.
org.co) gorde du gune bat Programaren informazio nazionala zabaltzeko eta Munduak 
Zabalduz Programaren orriarekin lotzen duen link bat. Gainera, 2010eko azken 
hiruhilekoan, Bogotá, Cali eta Pereira hirietako emakumeei zuzendutako komunikazio-
kanpaina bat egin zuen, helburutzat izan zuena emakumezko migratzaileen eskubideei 
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eta haiek bermatu eta babesteko estatuaren erantzukizunei buruzko informazioa 
ematea. Hiru hirietako 2 milioi emakumeri baino gehiagori iritsi zitzaien kanpaina, 
batez ere irrati-iragarkien eta kazetari eta komunikatzaileei zuzendutako komunikazio-
dossierren bidez, migrazioei buruzko berriak nola eman lantzeko jarraibideak izan 
ditzaten. (Humanas, 2010) 

5. Jardunbide egokiak

Bere ikerketa-lan eta lan metodologikoaren zati garrantzitsu bat migrazio-kudeaketako 
jardunbide egokiak aintzatestera bideratu zuen programak, emakumeen eskubideen 
bermatzailetzat hartzen baitira jardunbide horiek, erakunde publiko eta pribatuek aurrera 
eramandakoak izanik. Kolonbiako kasuan, 7 jardunbide egoki lehenetsi dira migrazio-
gaian, eta nabarmentzekoak dira, besteak beste, komunikaziozkoak, prestakuntzazkoak 
eta eragitezkoak. Aurtengo martxoan, jardunbide egoki nazionalen truke-prozesua egin zen 
proiektuan inplikatutako hiru hirien artean. Abuztuan egingo da Ekuadorren nazioarteko 
trukea, eta eskualdean eta Espainian identifikatutako jardunbide egoki nagusiak biltzen 
dituen liburua merkaturatuko da.

6. Eragitea

Eragitea estrategia integral gisa ulertua, erabakiak hartzen dituztenei zuzendutakoa 
emakumeen eskubideen aldeko aldaketa bat sortzeko asmoarekin, eta kasu honetan 
emakume migratzaileen eskubideen alde bereziki, izan da Programaren osagai politiko 
nabariena.

Kolonbiatik, estrategiak hiru jokaleku bildu ditu, tokian tokikoa, naziokoa eta nazioartekoa. 
Toki-arloari dagokionez, kudeaketa-ekintzak burutu dira politika publikoak sortzeko uda-
lerrietan eta departamenduetan, toki-erakundeek aurreratutako ekimenekin koordinatuta. 
Nazioari dagokionez, gobernuari eragitea bilatu da migrazioak emakumeetan duen afek-
tazioa agerian uzteko eta kudeaketa-lanak egin dira Errepublikaren Kongresuan erakun-
de horretan bideratzen ari diren migrazioari buruzko lege-proiektuan eragiteko. Hermes 
Plataformaren bidez egin dira ekintza nazionalak, hots, migrazioen arazoen interesa duten 
gobernuz kanpoko erakundeek, sindikatuek eta akademiak eratutako erakundearen bidez, 
eta Humanas erakundea 2010ean gaineratu zen.

Nazioarteari gagozkiola, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra izan da aukeratutako 
jokalekua. Aurtengo maiatzaren 25ean izan zen “Andeetako eskualdeko emakume 
migratzaileen giza eskubideen egoera” audientzia publikoa, Giza Eskubideen Batzorde 
Interamerikarraren bilkuren 141. aldiaren barruan. Erakunde horren aurrean, Humanas 
erakundeak proiektuaren eskualde-koordinazioarekin batera, Andeetako herrialdeetako 
emakume migratzaileek bizi duten errealitatea azaldu zuen eta Batzordeari eskatu zioten 
sistema interamerikarreko estatu kideei gomenda diezaiela jatorrian, helmugan eta itzuleran 
emakume migratzaileen giza eskubideak bermatzen dituzten migrazio-politikak ezartzeko. 
Halaber, Batzordeak ekintzak ezar ditzala Andeetako emakume migratzaileen errealitatea 
ezagutzeko eta ageriko egiteko, eta horrekin batera txosten espezializatuak egitea eta 
tokian bertako bisitak.
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Inpaktuak, potentzialtasunak eta Munduak Zabalduz 
Programaren erronkak 
Ekimen berri samarra dugu Munduak Zabalduz Programa, 2009ko apirilean sortutakoa 
baita, eta, ildo horretan, goizegi da inpaktuez hitz egiteko gizarte-errealitateen eraldaketaren 
arloan. Dena den, zenbait potentzialtasun identifikatu dira, eta haien artean nabarmentzekoak 
dira honako hauek:

• Bi urtez baino gehiagoz aldez aurretik baterako lanean esperientziarik ez zuten 
erakundeen artean eskualdean egindako lan koordinatua, eta modu artikulatuan 
erantzutea lortu dutenak.

• Proiektuak lortutako aitorpena hainbat estrategiaren bidez, arazoak hainbat 
ikuspegitatik aztertzea baimendu dutenak, metaketa sortuz metodologiei, jakintzei 
eta praktikei dagokienez.

• Interes instituzionaleko foku berri bat eskaini dio programak Humanas erakundeari, 
lehendik ere giza eskubideen eta genero-azterketaren arloan esperientzia bazuen 
erakundeari, eta interes hori bere ildo programatikoetan txertatuta du jada, hala 
nola emakume migratzaileena eta posizionamendu erlatibo bat finkatu gaian nazio 
barruan zein nazioartean.

• Programak iraun duen bitartean aliatuak egin ditugu tokian toki, nazio osoan eta 
nazioartean, eta baterako ekintzak egiteko aukerak zabaltzen dizkigute, bereziki 
eragiteari dagokionez.  

Programaren erronkei dagokienez, garrantzitsuenetako bat testuinguru politikoari eragite-
ekintza egoki eta aukerakoekin nola erantzun behar zaion da, nazioan zein nazioartean. 
Are gehiago testuinguru nazionaletan, kanpo-migrazioaren arazoa eskubideen ikuspegitik 
begiratuta ez baita lehentasun bat politika publikoetan, eta aztergaia, aitzitik, bidalketen 
eta kapital-inbertsioaren logika izaten da.  

Azkenik, uste dugu, azken urteetan Europar Batasunak eta Estatu Batuek ezarritako politikak 
eta herrialde egozleetako politikarik eza gorabehera, migrazioa ez dela etengo, migrazio-
prozesuek jarraitu egingo dute immigrazio- zein emigrazio-fluxuei dagokienez, eta dena 
den, indarrean jarraituko du estatu egozleak bere nazionalekin duen obligazioa, eta gauza 
bera estatu hartzaileak dituen obligazioekin, mugikortasunerako eskubidea betetzeko. 
Horregatik, Munduak Zabalduz, Emakume Migratzaileak, Emakume Eskubidedunak 
eslogan bat baino gehiago da Humanas erakundearentzat, epe luzerako lan-proposamen 
bat da, emakumeen eskubideen alde. Ildo horretan, ekimenari iraunkortasuna ematea da 
erronkarik handiena, baita mugaz gaindiko migrazioen esku-hartze arloa zabaltzea ere, 
arazoa osorik ulertzeko eskubideak bermatzen dituzten proposamenekin aurrera egiteko 
moduan, ez bakarrik alde biko harremanetan, baita aldi anitzekoetan ere, emakumeen 
parte-hartze eta protagonismo politikoarekin, batez ere emakume migratzaileena.



Estatuko migrazio politikak ikuspegi 
feministatik begiratuta
Mugak gurutzatuz: emakumeak ahalduntzeko erronkak jatorrian, 
igarotzan eta helmugan.

Bilbo, 2011ko apirilaren 14a

Begoña San José, Politika Feministako Foruma eta ACSUR
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Migrazioak, mestizajeak eta boterea
Ez genuke nahi historiaren eta munduaren basoak hemengo eta oraingo zuhaitzak ikustea 
eragozterik, baina ezin dugu ahaztu migrazioak funtsezkoak direla gizakiontzat; duela 
200.000 urte Etiopian zegoen homo sapiensetik hasita, desplazamenduei eta mestizajeei 
esker, gure zibilizazioa sortu eta adimen kolektiboa garatu da, baita zibilizazioa ere, 
gizartearen antolamendua konplexuagoa eta gogobetegarriagoa izanik isolatuta eta geldik 
geratu zirenena baino. Gainera, joan-etorriko fluxuak daude; igorle eta hartzaileak baino 
gehiago, botere-egoerak daude, abiapuntuko edo helmugako antolamendu politiko eta 
ekonomikoek egiten duten eragina jasotzen dutena baino handiagoa izaten dela eta, horren 
ondorioz, gerrariak, merkatariak eta esklabo edo eskulan merkea desplazatu egiten dira. 
Kolonizazioa ez da iraganeko kontua, nahiz eta formak aldatu diren. Etiopian jarraituta, 
2011ko maiatzaren 14an, TVEko La noche temática saioa nekazaritza-produkzioaren 
deslokalizazioari eta elikadura-subiranotasuna galtzeari buruz izan zen eta enpresaburu indiar 
baten kasua aurkeztu zuten: enpresaburu horrek 300.000 hektarea hartu zizkion errentan 
Etiopiako gobernuari, hektarea bakoitzeko urtean 10 dolar ordainduta; horretarako, tokiko 
nekazari eta abeltzain tradizionalak lur horietatik bota egin zituen eta, trukean, soldatapeko 
moduan lan egiteko aukera eman zien, elikagai-inportatzaile izanik, edo bestela… emigratu 
egin beharko zuten.

Emakume sedentarioak, emakume migratzaileak
Historiaren eraikuntza kulturalean (eta baita historiaurrearen eraikuntzan ere, Jean Auel 
idazlearen Haitzuloetako hartzaren klana nobelan edo Museo Arkeologiko Nazionalaren 
Ibilbide feministan kritikoki erakusten denez) “berez” topikoa sartu da, gizonak “berez” 
nomadak direla eta emakumeak “berez” sedentarioak direla adierazten duen topikoa, alegia. 
Gizonek berrikuntzak bilatu, aurkikuntzak egin eta aldaketak sustatzen dituzte; emakumeek, 
aldiz, iraganari eusten diote eta gerlari nekatua, gaixoak eta zaharrak zaintzen dituzte, etxeko 
sua babesten dute, seme-alabak hazten dituzte eta ohiturei eusten diete: Penelope bezala, 
gizonak gerratik noiz etorriko zain egoten dira; edo abestian aipatzen den Maitetxu bezala, 
Ameriketara aberastasun bila joandako gizona noiz etorriko zain.

Gaur egun, ordea, Espainian bizi diren 5,7 milioi atzerritarren ia erdiak (% 48) emakumeak 
dira. Gure immigrazioa ez da gizonen kontua.

Biztanleen errolda 2011ko urtarrilaren 1ean

Biztanleria

Emakumeak

Nazionalitatea Guztira Nazionalitatea

espainiarra atzerritarra atzerrit. 
%-a espainiarra española atzerritarra atzerrit. 

%-a

Guztira 21.142.294 2.741.061 11,48 23.883.355 20.277.858 2.989.606 12,85

Espainian 
jaiotakoak 20.424.631 194.934 20.619.565 19.663.469 207.900  

Atzerrian 
jaiotakoak 717.663 2.546.127 3.263.790 614.389 2.781.706  
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2007-2010 aldiko Herritartasun eta Integrazio Planaren arabera, emakumeak dira:

• Erroldatutako 2,8 milioi etorkinen % 47.

• Bizileku-baimena dutenen % 46.

• Gizarte Segurantzan afiliatuta dauden atzerritarren % 39.

• Biztanleria Aktibo Immigrantearen % 44.

• Biztanleria Langabe Immigrantearen % 52.

Erkidegoko immigrazioan eta erkidegotik kanpoko immigrazioan, 20-24 urteko eta 50 
urtetik gorako taldeetan emakumeak gehiago dira gizonak baino; horrek zera esan nahi 
du, alde batetik, migrazio-proiektu propioa duten emakume asko daudela eta, bestetik, 
familia berriz elkartzeko prozesuan bi rol betetzen dituela: emazte gaztearena eta bilobak 
zaintzera datorren amonarena. Eta, bide batez, esan dezagun amonaren figura hori zigortu 
egin dela atzerritarrei buruzko legearen 17. artikuluaren erreforman.

Emakume espainiarren eta atzerritarren ugalkortasun-tasak gero eta antzekoagoak dira: 
1996-2005 aldian, emakume espainiarren ugalkortasun-tasa 1,14tik 1,28ra igo zen eta 
atzerritarrena, aldiz, emakume bakoitzeko 2,22 haur izatetik 1,73 haur izatera jaitsi. Jaiotza 
guztien artetik, % 6,14ren kasuan bi gurasoak atzerritarrak ziren eta % 10,76ren kasuan, 
bikote mistoak (nazionala/atzerritarra) ziren.

Espainiako gobernuaren migrazio-politika, funtsean, Europar Batasunarena dela esan 
dezakegu, hau da, mugak ixteko politika eta, gainera, 2008. urtean Itzulera Zuzentaraua 
onartu zen; zuzentarau horren bitartez, agiririk gabeko atzerritarrak (baita inoren laguntzarik 
ez duten 18 urtetik beherako adingabeak ere) atxilotu egin daitezke administrazio-
agindu bidez eta, inolako epaiketarik gabe, atzerritarrak barneratzeko zentro batean 18 
hilabetez utz ditzakete eta bost urterako kanporatu. Immigrazioari eta Asiloari buruzko 
Europako Ituna eta 2/2009 Legeak aldatutako 4/2000 Legeak ezarritako Europako 
zuzentarauen europar zuzentarau ugariak direla-eta, 1957ko Eratze Tratatuko zirkulazioko 
“lau askatasun” famatuak (pertsonena, zerbitzuena, salgaiena eta kapitalena) sartuta 
gauden Schengengo guneko mugan geratzen dira, eta Europako Erkidegokoak ez diren 
atzerritarrei aldi baterako zabaltzen zaie gune hori Lan Ministerioak argitaratzen dituen 
hiruhileko bakoitzeko enplegu-eskaintzak betetzeko. Paperik gabekoen bazterkeria-
erregimen hori eta Konstituzioarekin eta Giza Eskubideen Deklarazio Unibertsalarekin 
baimendutako “eskubideen eta betebeharren oreka berezia” zertxobait uztartzeko, 
Atzerritarrei buruzko Legeak berak zenbait salbuespen egiten ditu familia berriz elkartzeari 
eta genero-indarkeriaren biktima diren emakume atzerritarren aldi baterako bizilekuari 
eta lanari dagokionez (31. art.) eta Herritartasun eta Integrazio Planak zenbait neurri 
aurreikusten ditu, haien artean 2011ko udal-hauteskundeetan botoa eman ahal izatea 
nabarmenduko dute; dena den, 9 nazionalitateari jarritako murrizketak (Ekuador, Kolonbia, 
Txile, Peru, Paraguai, Bolivia, Cabo Verde, Argentina, Venezuela eta Uruguai, baita 
Norvegia, Islandia eta Zeelanda Berria ere), 5 urteko egoitzaren eta berriz izena ematearen 
eskakizun osagarriek immigranteen % 10 baino gutxiagorentzat mugatu dute aukera hori 
(María Gascon, http://www.pensamientocritico.org/margas0411.htm). Beste politiketako 
bat jatorrizko herrialdeekin lankidetzan aritzea da, migrazioen tapoi gisa, zenbait kasutan 
Marokoren muga-poliziaren eta abarren finantzaketa hutsa dena.

http://www.pensamientocritico.org/margas0411.htm
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Zer egiten du mugimendu feministak  
immigrazioari dagokionez? 
Feministak jakitun gara berdintasunerako eskubidea, unibertsalizatzen ez bada, pribilejio 
bihurtzen dela, eta horrek gure mugimenduaren porrota erakutsiko luke. Dena den, uste 
dut orain arte ez dugula lan-ildo egonkor eta sendorik aurkitu, asistentzia-jarduerez edo 
Atzerritarrei buruzko Legearen edo Itzulerako Europar Zuzentarauei dagokienez giza 
eskubideen edo immigranteen erakundeen ekimenei laguntzeko jarduerez haratago, baita 
genero-indarkeriaren aurka immigranteak babesteaz haratago ere, Amnistia Internazionalak 
eta beste erakunde batzuek jarraipen aktibo bat egin baitute eta egiten jarraitzen baitute 
gai horretan, edo gizakien salerosketaren biktimentzako asilo-eskubidearen defentsa, edo 
immigranteen artean abortu-indize handiek eskatzen duten arreta.

Nire ustez, ekimen positiboetako bat Cadenas Globales de Cuidados (Zainketen kate 
globalak) ikerketako proiektua/ekintza izan da, NBE-INSTRAW 2008-2010 erakundearen 
proiektu transnazional bat, Espainian Amaia Pérez Orozco, Silvina Monteros eta Silvia 
López Gil lider izan dituena, eta Etxeko enplegurako eta bertan aritzen diren emakumezko 
langileentzako bidezko leku bat lortzeko proposamen-plegu baten bidez burutu zena. 
Ekimenak asmatu egin du zainketari buruzko ekonomia feminista eta ordaindu gabeko 
etxeko lana azken hamarkadetako migrazioen azterketarekin lotzearekin, kontuan izanda 
azken migrazio horiek ez daudela soilik industrian eta eraikuntzan fokalizatuta, baizik eta 
pertsonei eman beharreko zerbitzuetan. Ekimenak asmatu du halaber etxeko emakumezko 
langileen, immigranteen, feministen eta haiekin normalean ia harremanik ez dugun eta 
jarduteko ahalmena duten beste gizarte-erakunde eta instituzioekin batera jarri gaituelako 
lanean.

Estatua eta merkatua ez dira ondasun eta zerbitzuak  
produzitzen dituzten bakarrak
Mugimendu feministak ekonomiari egiten dion ekarpen nagusia zera da, frogatzen duela 
Estatua eta merkatua ez direla bakarrak ondasun eta zerbitzuak produzitzen, batez ere 
emakumeen eskutik egiten den ordaindu gabeko etxeko lanak ere produzitzen baititu, familia 
barruan egiten den lanak, etxeko lanaren desbalorizazioak emakumeen autonomiaren eta 
gizarte-aitorpenaren defizit bat eragiten duelako. Hainbat hamarkadatako lanaren ondoren1. 
Aldarrikapen hori neurri batean hartu zuen bere gain 1995eko Beijingo Emakumearen 
Munduko Konferentziak, bere Ekintza Programaren 165. neurrian estatu sinatzaileak 
konprometitu egin baitzituen “ordaindu gabeko lanaren mota eta banaketa hobeto neurtzera 
eta ulertzera, batez ere inoren laguntza behar duten pertsonentzako arreta-lana”.

Estatistikako Institutua Nazionalak 2008an kalkulatu zuenez, ordaindu gabeko etxeko lana 
Espainiako BPGaren % 26 da.

1 Mª Ángeles Durán-ek, La cuenta satélite del trabajo no remunerado en la Comunidad de Madrid (2006) 
bere lanean ondorioztatzen duenez, bere seme-alabentzat janaria prestatzen duen edo Alzheimerrra 
duen senitarteko bat artatzen duen emakume bakoitzak ordainsari bat jasoko balu horren truke, BPGa 
% 55 gehituko litzateke.
Cristina Carrasco eta Mónica Serrano. La comptabilitat satèl·lit de la producción domèstica de les llars 
per a Catalunya, Universitat de Barcelona, 2005.
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Aldez aurretik, Europako Parlamentuak ordaindu gabeko etxeko lanen sailkapen bat egin 
zuen, haien premia sozialeko eta esku-hartze publikoko maila kontuan izanda, eta hiru 
taldetan laburbil dezakegu:

a) Giza espeziearen biziraupenarekin lotuak: Haurren eta mendekotasun-egoeran 
dauden beste pertsona batzuen ezinbesteko zainketa. Bere dimentsioa eta premia 
direla-eta, dagokion antolamendua eta banaketa ez da soilik maila pertsonal eta 
familiarrean egin behar, sozialki ere egin behar da, haurrei eta inoren laguntza behar 
duten pertsonei arreta emateko zerbitzu publikoekin. Adibidez, Mendekotasun 
Legeak kalkulatzen duenez, inoren laguntza behar duten pertsonen zainketa etxeko 
lanetik Estatura aldatzeak 2007tik 2014 bitartean 600.000 enplegu sortu behar zituen 
eta BPG % 3an gehitu2.

b) Garapenari eta gizarte-kohesioari buruz, hala nola haurrak otorduan edo ikasketan 
laguntzea. Ez dira hil edo bizikoak, baina eragina dute osasun publikoko, eskola-
errendimenduko eta gizarte-kohesioko mailetan, eta, hori horrela, esku hartu behar 
du lan- eta zerga-erregimena araututa, ordutegien bidez, eta abar.

c) Bizi-kalitatea igotzeari buruzko kantitatea eta kalitatea direla-eta janarian, higienean, 
garbiketan, sexualitatean, hezkuntzan, aisian, estetikan, autozainketetan eta abar. 
Batez besteko nolabaiteko maila interes orokorrekoa bada ere, esango genuke 
“estrak” estatuseko edo aukeraketa pertsonaleko kontu bat direla.

2 Carmen Morán, El País 11.05.06. Atzeraldi betean, 2007ko Mendekotasun Legeak 127.977 enplegu 
sortu ditu, erdiak egoitzetan, eta bostetik bat etxeko laguntzan. Ezin dira sortutako enplegu gisa zen-
batu, nahiz eta Administrazioek hala egiten duten, Gizarte Segurantza duten 152.000 zaintzaile familia-
rrak. Gizarte Zerbitzuen Zuzendari eta Gerenteen Estatuko Elkarteak enpleguari eta mendekotasunari 
buruzko bere azterlanean kalkulatzen duenez, itxarote-zerrendan dauden 230.000 pertsonak artatuz 
gero beste 45.501 enplegu sortu ahalko lirateke. Eurostaten arabera, zerbitzu komunitarioetako enple-
gua (osasuna, hezkuntza, gizarte-zerbitzua, administrazioa) lan egiteko adinean dagoen biztanleriaren 
gain % 12,3 da Espainian eta % 17,3, aldiz, 15en EBan.

Biztanleria
46 milioi

Estatua 
% 25

Enpresak 
% 76

Etxeko arloa 
% 26 EIN 08 

Mendekotasuna
% 3 BPG

BPG
262.233 mill e
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Etxeko lanaren balio soziala bazter uztea  
lan hori egiten dutenak gutxiestea da
Ez bakarrik Barne Produktu Gordinak, Biztanleria Aktiboaren Inkestak (BAI) ere “biztanleria 
ekonomikoki inaktibotzat edo mendekotzat” hartzen ditu, etxekoen unitateetan zainketan 
ondasun eta zerbitzuak sortzen dituzten pertsonak, bereziki emakumeak, eta hori ez da 
iraganeko arazo bat, adin guztietan agertzen baita orain ere.

Gizonezkoen eta emakumezkoen inaktibitate-tasak  
16 urtetik aurrera
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■  Gizonezkoen inaktibitate-tasa ■  Emakumezkoen inaktibitate-tasa

Hainbat estrategia erabili dira minusbalorazio sozial hori gainditzeko, hala nola bere 
garaian etxekoandrearentzako soldata baten defentsa. Aldi berean, emakumeak gero 
eta gehiago sartu gara enpleguan, hazi egin da enplegua duten edo enplegu bila ari 
diren emakumeen kopurua, estatu osoari gagozkiola, 6,6 milioitik 10,3 milioira, % 52ko 
hazkundearekin 1999-2010 aldian soilik. Krisialdi betean ere, emakumeen jarduera-tasak 
etengabe egin du gora.
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Emakumezkoen jarduera tasa 2005-2011
Baina pertsonen zainketaren feminizazioak igoera hori oztopatzen du. EBren suediar 
presidentziaren Beijing+15 Txostenak erakusten duenez, seme-alaben edo senitartekoen 
zaintza beren gain hartzen dutelako enplegurik ez duten edo bilatzen ez duten emakumeen 
proportzio handiena duen herrialdeetako bat dugu Espainia, eta Luxenburgo, Malta eta 
Zipre soilik ditu aurretik.

Seme-alabak edo familiartekoak zaintzen dituztelako lan-merkatutik  
kanpo dauden emakumeen %-a 2007
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Haurren eta inoren laguntza behar dutenen gure zainketa: 
sistema jasanezina
Haurrak eta inoren laguntza behar duten edadetuak normalki emakumeek modu gutxi-
asko baketsuan familian zaintzen bazituzten ere, gaur egun sistema hori gatazkatsua eta 
jasanezina da, emakumeak enplegura sartu direlako, familia-ereduan aldaketak izan direlako 
eta bizi-itxaropena luzatu egin delako autonomia pertsonalaren luzapen paralelorik gabe.

Eguneroko bizitzako hainbat eginkizunetarako –hala nola jaikitzea, garbitzea, komunera 
joatea, jatea eta abar– laguntza behar duten edadetuentzako arreta agenda politikoan sartu 
da. 1999ko Mendekotasunaren Liburu Zurian bildutako kalkuluen arabera (I. kapitulua 10. 
koadroa) 2.285.340 ziren eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretarako inoren laguntza 
behar zuten 6 urtetik gorako pertsonak, eta % 81ean familia bereko norbaitek zaintzen 
zituela ere kalkulatzen zuen Liburuak (% 85 emakumeak: amak, ezkontideak, alabak edo 
ahizpak, 45 eta 69 urte bitartekoak), % 13 etxeko zerbitzuagatik (% 95 emakumeak, % 60 
immigranteak) eta % 6an besterik ez gizarte-zerbitzuengatik. Familiako zaintzaileen ordez 
profesionalak jartzeak 600.000 lanpostu sortzea eskatuko du (I. tomoa, 72. orria), horixe 
baitzen eredua, Mendekotasun Legearen 18. artikuluak dioenez salbuespen gisa soilik 
emango zaio paga bat familiako zaintzaileari zaintzen jarrai dezan.

Lau urte geroago, dena dela, familiako zaintzaileentzako pagak emandako 856.413 
prestazioen % 46,84 dira, sistema tradizional jasanezina iraunaraziz zerbitzu berriak 
sortzearen kaltetan (127.977 enplegu, erdiak egoitzetan eta bostetik bat etxeko laguntzan).

Liburu Zuriak etxeko langileak, zati handi batean immigranteak, bigarren arreta-baliabidea 
direla onartzen badu ere, ez du inolako aldaketarik planteatzen haien gain.

% 6

% 13% 81

■ Estatua (Gizarte Zerbitzuak)

■  Merkatua (Etxeko Zerbitzua)

■  Familiak

Etxeko enplegua: 750.000 pertsona, 
% 95 emakumeak, % 60 immigranteak
Etxeko zerbitzua urgentziazko erantzuna izan da emakume autoktonoak enpleguan 
sartzeari, familia-ereduan izandako aldaketei eta mendekotasun-egoeran dauden pertsonen 
gorakada eragin duen bizi-luzetasunaren igoerari dagokionez gertatu den aldaketa hirukoitz 
horren aurrean. Familiei errazago izan zaigu milaka kilometrora zegoen ekuadortar bat prest 
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aurkitzea, zereginak partekatzeko prest zeuden gure familiako gizonak aurkitzea baino, eta 
gauza bera lana berrantolatzeko prest zauden gure enpresei edo haur edo edadetuentzako 
arreta-zerbitzuak sortzeko prest zeuden botere publikoei dagokienez.

Mendekotasunaren Liburu Zuriak 300.000 inguru etxeko langile aitortzen ditu inoren laguntza 
behar duten pertsonak zaintzen eta beste zenbait azterlanek, aldiz, 2005. urtean Emakundek 
argitaratu zuenaren antzera, erakusten zutenez,3 etxeko langileen % 60k etxeko lanak 
eta inoren laguntza behar duten pertsonen zainketa-lanak egiten zituen, % 21k zainketa-
lanak soilik eta % 18k etxeko lanak soilik. % 67 ez dago Gizarte Segurantzan alta emanda 
(immigranteen % 63, autoktonoen % 76). Immigranteen artean, Gizarte Segurantzara 
afiliatu gabeko % 96k adierazten zuenez, lan-baimenik ez izatea zen horren arrazoia. 
Immigranteen ia erdiek (% 46) eta autoktonoen % 24k 12 urtetik beherako seme-alabak 
dauzkate. Immigranteen % 59k bigarren mailako ikasketak ditu eta % 20k goi-mailakoak, 
eta autoktonoen artean hezkuntza-maila hori dutenak % 38 eta % 6 dira.

Etxeko langileen legezko esparruak (Langileen Estatutuetatik baztertuta daude eta 
1424/1985 Errege Dekretuak arautzen ditu, idatzizko kontraturik eskatzen ez duelarik) 
lan-orduak presentzia-orduekin luzatzen ditu egunean 16 ordura arte, erdira murrizten 
ditu haien aparteko pagak, eta ahalbidetzen du gutxieneko soldatatik % 45 ere kentzea 
mantenuagatik, eta Etxeko Langileei buruzko Gizarte Segurantzaren Erregimen Bereziak 
gauzak larriagotzen ditu, gaixotasunagatiko baja 29. baja-egunetik aurrera ordaintzen baitu 
eta ez baitu langabeziagatiko babesik ematen.

Sexu-diskriminazioa klase-diskriminazioari gehitu zaio immigranteen etorrerarekin. 
Biztanleria immigrantearen % 14 Etxeko Zerbitzuaren Erregimen Berezira dago afiliatuta 
(Espainian Gizarte Segurantzan altan dagoen biztanleriaren guztizkoaren % 1,9).

Bidezko leku bat etxeko lanarentzat eta etxeko langileentzat
Premisa horiek planteatu ziren Espainian zainketa-sare globalei buruzko INSTRAW ikerketako 
eta zainketako eta zainketen sareei buruzko ekintzako proiektuan, “Etxeko Langileen 
Erregimen Bereziaren erreforma: gurutzaketak migrazioarekin eta funtsezko debate bat, nola 
antolatu zainketa?” gaiari buruzko mintegi batekin, egoera horretan baikaude emakumeak 
eta zenbait gizon, itsasoaren bi ertzetakoak: gure herrialdean zainketa-sistemaren krisialdia 
arlo pertsonalean edota gure kontzientzia sozialean bizitzen dugunak, eta bizi-estrategia 
berrien bila beren herrialdeetatik irtendako eta beste pertsona eta etxekoen unitate batzuk 
zainduz lan egiten duten emakumeak, beste emakume batzuen laguntzarekin –amak, 
auzokoak, ahizpak, lagunak– mendekotasun-egoeran dauden beren seme-alaben edo 
senitartekoen zainketa modu prekarioan konpontzeko.

Lanaren sexu-banaketak dimentsio globalak hartzen dituela ikusi genuen elkarrekin eta 
zainketan berrantolamendu soziala gero eta urgenteagoa bihurtzen dela, globalizazio-
prozesuek sortutako zainketa-kate feminizatuak ez baitira ez jasangarriak, ez bidezkoak. 
Hegora esportatzen dute iparreko herrialdeetako zainketen krisia, indartu egiten dute genero-
desparekotasuna emakume immigranteen artean, horregatik zainketen banaketa hobea 
lortzen ez badute ere, ez gizonen eta emakumeen artean, ez familiaren eta estatuaren artean.

Proiektuan helburu eta neurri zehatzak proposatu zituen hiru esparru eraldatzeko:

3 Mertxe Larrañagak eta Yolanda Jubetok aipatutako honako lan honetan: Los trabajos de cuidados re-
munerados: una mirada desde la Comunidad Autónoma de Euskadi. Economía Feminista 2009
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• Etxeko enplegua
• Etxeko langile migratzaileen egoera espezifikoa
• Zainketa-erregimena oro har.

Etxeko langileen elkarteek, migratzaileen elkarteek eta mugimendu 
feministako erakundeek landutako proposamenen plegua
Guztira 29 etxeko langileen elkartek, migratzaileen elkartek eta mugimendu feministako 
erakundek landutakoa,4 eta 17 neurri biltzen ditu5:

1. Etxeko langile migratzaileen egoerari buruz
1. helburua.  Etxeko Langileen Erregimen Berezia eta atzerritartasun-legeria gurutzatzearen 

ondoriozko kalteberatasunari amaiera ematea

2. helburua.  Lan-eskubideen zabalkundea benetan etxeko langile guztiei iritsi dadila 
bermatzea

Neurriak:

1. Erregimen orokorrera urgentziaz pasatzea.

2.  Atzerritarrei buruzko legeria generoaren eta zainketen ikuspegi batetik berrikustea.

2.1. Errotzearen bidezko erregularizazioa ahalbidetzea

2.2. Familia berrelkartzeko irizpideak berrikustea

2.3. Babesa indarkeriaren eta jazarpenaren aurrean
3. Familia transnazionalentzako arreta beren uztartze-eskubideei dagokienez

2. Etxeko enpleguari buruz.

3. helburua: Lan-baldintzetan parekatzea.

Neurriak: 

4. Langileen Estatutuarekin parekatzea

5. Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorra

4. helburua: Lan-baldintzen bermea.

4 ACSUR Las Segovias, Politika Feministako Foruma, Madrilgo Asanblada Feminista, Rumiñahui Elkartea, 
Pachamama Emakume Iberoamerikarren Eguneko Zentroa, Candelita Elkartea, Xarxa de Dones 
Inmigrades de Catalunya, Por Derecho propio, Lavapiésko Cita de Mujeres Taldea, SEDOAC (Etxeko 
Zerbitzu Aktiboa), Territorio Doméstico, Gai Prekarioen Agentzia, Sevillako Gizarte Eskubideen Bulegoa 
(ODS), Subforo de Mujer del Foro de Vida Independiente, SISMA Mujer, S. Coop. Madrid de Iniciativa 
social Abierto hasta el amanecer, Valladolideko Etxeko Langileen Elkartea, Bizkaiko Etxeko Langileen 
Elkartea, Asoc. de Empregadas de Fogar Xiara, Granadako Etxeko Langileen Elkartea, Etxeko Langileen 
Estatuko Plataforma , Caritas Albacete, Caritas Espainia, Espainiako Gurutze Gorria, Madrilgo minus-
baliatuen koordinakundea, Etxeko Langileen Eskubideen Berdintasunerako Plataforma, Immigraziorako 
Ikerketa Zentroa CIIDYC, Munduak Zabalduz Proiektua, ARI Perú.

5 ACSUR Las Segovias eta UN-INSTRAW erakundeek paperean argitaratuta dago dokumentua. Honako 
helbide honetan ikus daiteke plegua osorik: http://www.acsur.org/Un-lugar-justo-para-el-empleo-de
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Neurriak: 

6.  Bitartekotza-mekanismoetan eragina: kolokazio-agentzien jarduera betiere legezko 
parametroen pean, enpleguko zerbitzu publikoen bitartekotza, baldintzak bateratzeko 
akordioak sustatzea.

7. Lan-ikuskaritzaren jarduna.

8. Amatasunaren benetako babesa

9. Baldintzak ez betetzeagatiko salaketen sustapena

5. helburua: Langileak zuzeneko solaskide bihurtzea.

Neurriak: 

10.  langileek parte hatzeko kanalak ezartzea. Etxeko Langileen Elkarteen Estatuko 
Plataforma

6. helburua: Lanaren izaera indibidualizatua, ikusezina eta desbalorizatua haustea

Neurriak: 

11. Kooperatibak eratzeko laguntza

12. Sentsibilizazioa

13.  Langileen asoziatibitatea pizteko laguntza. Sindikatu eta elkarteetan, negoziatzeko 
eskubidearekin.

3. Zainketen erregimenari buruz

7. helburua:  Zainketarako eskubidearen benetako bermea zainketei buruz aukeratzeko 
eskubidearekin eta lan-eskubideekin talka egin gabe.

Neurriak: 

14. Mendekotasunari buruzko 39/2006 Legea berrikustea.
14.1.  18. artikulua indargabetzea; izan ere, artikulu horrek zaintzailearentzako 

paga salbuespenezkoa izateari atea ireki dio, eta horrek Legearen prestazio 
maioritarioa izatea ahalbidetu dio.

14.2.  Etxeko langilearen zeregina argitzea mendekotasunari aurre egiteko 
sisteman.

14.3.  Kalitatezko zerbitzu publikoak garatzea eta zuzeneko kudeaketa.

8. helburua: Zainketak produkzio- eta ugalketa-eredu berri baten ardatz bihurtzea. Neurriak:

15. Krisiaren aurkako neurriak berrikustea
15.1.  Inbertsioa zainketen zerbitzu publikoak sortzera berbideratzea, kalitatezkoak 

eta zuzeneko kudeaketaren bidez.
15.2. Biztanleria migratzaileari aplikatzea.

16.  Zainketak ekonomia jasangarriaren legearen ardatz nagusi gisa jartzea.

17. Genero-inpaktuaren azterketa.
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Gure proposamenen jarraitutasuna. Lanaren Nazioarteko 
Erakundearen 100. konferentzia eta etxeko enpleguari  
buruzko hitzarmena direla-eta
Gogoeta honek, proposamen hauek eta 2009an sortu genituen aliantzek aurrera jarrai 
dezatela saiatzen gara, gure koordinaziorako eta jardueretarako finantzaketaren aterkirik 
ez badugu ere.

2011ko ekainean izandako Lanaren Nazioarteko Erakundearen Lanaren Munduko 100. 
Konferentzia izan da une horietako bat, eta bertan, askotariko erakundeak bilduta geundela 
eta Etxeko Langileen Elkarteen Estatuko Plataforma buru zela, eskatu diogu Espainiako 
delegazioari (CCOO, UGT, CEOE, CEPYME eta Gobernua) hitzarmenaren eta etxeko 
enpleguari buruzko nazioarteko gomendioaren aldeko botoa ematea, Diputatuen Kongresuari 
bi dokumentuak berresteko eta Gobernuari biak aplikatzeko, aldaketa bat egiteko Lan eta 
Gizarte Segurantzako Erregimenean, benetakoa, Estatu Espainolean dauden 750.000 
etxeko langileen eskubide eta prestazioak gainerako langileenekin parekatuta, % 95 
emakumeak eta % 60 immigranteak, etxeko langileak defendatzeko elkarteak aspalditik 
aldarrikatzen ari diren bezalaxe6.

Gomendioaren aplikazioak etxeko enpleguaren arau erregulatzaileen aldaketa ekarriko 
luke, gutxienez honako hauek bilduta:

1. Idatzitako lan-kontratua, bertan honako hauek xehetasunez zehaztuta: egin 
beharreko zereginak, egunean eta astean izan beharreko atsedenaldiak, ordainsaria, 

6 Etxeko Langileen Elkarteen estatuko plataforma, Asoc. de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia-Etxe Langileen 
Elkartea, Granadako Etxeko Langileen Elkartea, Asoc. de Empregadas de Fogar XIARA de Santiago, 
Espainiako Caritas, Albaceteko Elizbarrutiko Caritas, Religiosas Mª Inmaculada Casa Madre Madrid, 
Mensajeros de la Paz Fundazioa, Madrilgo Vicenta Maria Etxeko Langileen Elkartea, Politika Feministako 
Foruma, Andalucía Acoge Federazioa, Basauriko Emakumeentzako Informazio Zentroa, ESK Sindikatua, 
ELA Sindikatua, STEE-EILAS Sindikatua, Euskadi-Kuba, Bizkaiko Emakumeen Batzarra, Barakaldoko 
ARGITAN Emakumeentzako Aholku Etxea, Granadako Espainiako Gurutze Gorria, Taller de Solidaridad 
de Siervas de San José Granada, Cartuja Granada Helduen Elkarte Sozio-kulturala, Malagako Solidaritate 
Plataforma, Associació de Dones de las Illes Balears per a la Salut (ADIBS), Madrilgo Emakume Gazteen 
Elkartea, ALA Abokatuen Elkarte Libreko Emakumearen Arloa, Arabako Emakumeen Asanblada-Asamblea 
de Mujeres de Araba, Las Tejedoras, Granadako Emakumeen Asanblada, Chamberiko (Madril) Nosotras 
Mismas Emakumeen Elkartea, ACSURAS, USTEA Emakumearen Idazkaritza, “Beste ikuspegi feminis-
ta batzuk ikerketa sozialean” ikerketa-taldea, Granadako Unibertsitatea, ARGILAN (Gizarte-eskubideen 
plataforma), CGT Confederal, Andrés Bello Kultura Elkarte Iberoamerikarra (ACIAB), Granadako juristen 
elkartea, Emakume Gazteen Federazioa, LAMIAS-Mujeres Jóvenes de Navarra-Nafarroako Emakume 
Gazteak, Casa Argentina de Madrid, Mujeres en la Diversidad, Euskal Herriko Bilgune Feminista, Mujeres 
del Mundo-Munduko Emakumeak “BABEL”, ”AMALGAMA” Emakume Latinoamerikarren Elkartea, 
Comunidad Siervas de San José de Santiago, Taller de Solidaridad Fundazioa-Badajozeko toki-batzordea, 
Madrilgo Taller de Solidaridad Fundazioa, Andaluziako Emakume Progresisten Federazioa, Kanariaseko 
Elizbarrutiko Caritas, SETEM Hego Haizea, Almanjayar en Familia Elkartea, Ourenseko Solidaritate 
Batzordea, Granadako Berdintasunerako eta Solidaritaterako Elkartea, Granadako Elizbarrutiko Caritas, 
Granadako Secretariado Gitano Fundazioa, UGT Granada, CSIF Granada, Grandako Etxeko Langileen 
Plataforma, Siervas de San José. SL Gizarteratze Enpresa, Siervas de San José Gitano Alacant, La 
Cartuja Granada haurrentzako eskola, ANAKERANDO Elkartea, Sagrada Familia Granada Haurtzaindegia, 
Siervas de San José Madril Gizarteratze Enpresak, Remiendo Genil SL Gizarteratze Enpresa, Lugoko 
Promoción e integración gitana Elkartea, Mujeres por la Diversidad Elkartea, Lucenako Clara Campoamor 
Emakumeen Elkartea (Kordoba), Granada Acoge, CGT-LKN (Bizkaiko F-L-) Emakumearen Idazkaritza, Ipar 
Barrutiko Emakumeen Elkarteen Koordinakundea (Granada), Soy Mujer Elkartea, Andaina Revista Galega 
de Pensamento Feminista, Asoc. de Mulleres A Lagoa, Asoc. de Mulleres Recandea, Asoc. Veciñal A 
Xuntanza, A Veciñal O Castiñeiro, Asoc. Plataforma polo Emprego, Asoc. Teenses pola Igualdade, Foro 
Galego da Inmigración e Emigración
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aparteko orduen prezioa barne, prestazioak espezietan eta haien diru-balioa, eta 
emandako ostatuaren xehetasunak (Hitzarmenaren 6. artikulua eta Gomendioaren 
5.2) idatz-zatia)

2. Gobernuaren aldetik etxeko lanerako kontratu-tipo bat sortzea langileak ordezkatzen 
dituzten erakundeekin kontsultan eta zehazki etxeko langileak ordezkatzen dituzten 
elkarteekin (Gomendioaren 5.3) idatz-zatia).

3. Egindako orduen nahitaezko erregistro zehatza, aparteko orduak barne, eta 
informazio horretarako langilearen sarbidea. Gobernuak orientabideak landu beharko 
lituzke horretarako (Gomendioaren 6.1) eta 2) idatz-zatiak).

4. Lan-ordu normalak, aparteko orduen konpentsazioa, egunean eta astean egin 
beharreko atsedenaldiak gainerako langileentzat aurreikusitakoaren parekoak izango 
dira (Hitzarmenaren 10.1 artikulua)

5. Etxeko langileek beren denbora libreki baliatzen ez duten eta etxekoen unitateari 
laguntzeko prest egoten diren aldiak lan-ordutzat hartuko dira (Hitzarmenaren 20.3 
artikulua). Lanaren Nazioarteko Erakundeak “berehalako lan-prestasunekotzat” 
definitzen duen denbora astean, hilabetean edo urtean egon daitezkeen orduen 
gehieneko kopurua ezarriz erregulatu behar da, baita dagokien banaketa zein izan 
behar duen ere (Gomendioaren 7. idatz-zatia)  

6. Normalean gaueko lana egiten dutenen kasuan, neurri espezifikoak hartuko dira, 
konpentsazio ekonomiko egokiak barne (Gomendioaren 8. idatz-zatia)

7. Espezietako soldatan, irizpide objektiboei jarraiki finkatu beharko da soldataren 
balioa. Langileak espezietako prestazioak onartu dituela bermatuko da. Espezietako 
prestazioetan ez dira bilduko zereginak egikaritzearekin zuzenean lotutako objektuak 
(Hitzarmenaren 12.1 artikulua eta Gomendioaren 13 b) eta d) idatz-zatiak).  

8. Gainerako sektoreentzat ezarritako urteko lanbide arteko gutxieneko soldata bera 
bermatu beharko zaio etxeko enpleguari (Hitzarmenaren 11. artikulua)

9. Soldataren ordainketarekin batera, langileek ulertzeko erraza den zerrenda bat jaso 
beharko dute, sortutako zenbatekoak, diru-kopuru zehatza eta egindako kenketa 
guztien xedea bilduko dituena (Gomendioaren 14.1 idatz-zatia)

10. Enplegatzailearen kaudimenik ezagatik kobratu gabeko soldata-kredituen babesa 
gainerako sektoreen baldintza beretan (Gomendioaren 15. idatz-zatia) 

11. Lanerako segurtasun- eta osasun-baldintzen bermea, bizilekuan gaua ematen 
dutenen pribatutasunari zor zaion errespetua barne (Hitzarmenaren 5. artikulua), 
etxeko lanean arrisku profesionalak zehaztea eta prebenitzea, lan-osasuneko 
prestakuntza ematea eta hari dagozkion norabideen zabalkundea gauzatzea, eta 
gaiari buruzko estatistikak lantzea eta zabaltzea (Gomendioaren 18. idatz-zatia).

12. Neurri egokiak hartzea etxeko enpleguan aritzen direnak babesteko legeria betetzen 
dela bermatzeko (Hitzarmenaren 16. artikulua). Langilea enplegatuta dagoen etxerako 
bisitak, haren eskubideak benetan betetzen direla ziurtatzeko (Gomendioaren 20.1.a) 
idatz-zatia); enplegatzaileei informazioa ematea beren informazioari buruz eta beren 
zehapenei buruz arau-hauste kasuan (Gomendioaren 20.1.d) idatz-zatia)
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13. Etxeko langileei buruzko datuak modu eraginkor eta zorrotzean biltzea (Gomendioaren 
22.2) idatz-zatia)

14. Gizarte Segurantzaren babesean baldintzak gainerako langileen parekoak izango 
direnaren bermea (Hitzarmenaren 14. artikulua). Beste zenbait neurriren artean, 
enplegatzaileak kotizazioak ordaintzeko modua errazteko bitartekoak bilatzea 
(adibidez ordainketa-sistema sinplifikatua), baita langile berak zerbitzuak zenbait 
enplegatzaileri ematen dizkien kasuan ere (Gomendioaren 19. idatz-zatia).

15. Babes eraginkorra kolokazio-agentzien abusuen aurrean, etxekoen unitatearen 
eta agentziaren dagozkion erantzukizun juridikoak ezarrita; enplegu-agentzien 
erregistroa eta aurreko arau-hausteei buruzko informazioa zabaltzea; agentzien 
aldizkako ikuskapenak eta zehazpenen gogortasuna arau-hauste kasuan; agentziaren 
lansariak etxeko langileen ordainsaritik kenduko ez direnaren bermea (Hitzarmenaren 
17. artikulua).

16. Langile immigratuei laneko eta gizarte-segurantzako eskubide guztiak gainerakoen 
baldintza beretan bermatzea, mekanismoak ezarriz mekanismo horien bidez egoitza- 
eta lan-baimenak lor ditzaten, enplegatzaileek beren laguntza aktiboa ukatzen duten 
kasuetan ere.   

Laburbilduta, erreminta baliagarriak ditugu:

•  Zainketa-kate globalen kontzeptua gu denon artean onartu izana, lanaren banaketa 
sexuala eta lan hori askotariko emakumeen artean banatzea erreproduzitzearren 
globalizazioa erabiltzen duen sistema baten kate-mailak garela jakitea, enpleguaren 
eta zainketen banaketa sexual, familiar, sozial eta globaleko gure eskakizuna onartzen 
ez duen sistema izanik.

•  Etxeko enpleguaren gain fokalizatzeak sexuagatiko eta klaseagatiko edo 
nazionalitateagatiko diskriminazioaren arteko loturak ikustea ahalbidetzen digu, 
aliantzak ezartzeko eta indarrak batzeko feminismoak duen gaitasuna birmoldatuz 
sektorerako zehatza eta globala den alternatiba baterako.

•  Zainketen berrantolaketa sozialak, etxeko esparrutik ateratzeak, alternatiba politiko 
bihurtzen ditu milioika pertsonen frustrazioa eta sufrimendua, enplegu-haztegi handi 
bat da, ekonomia formalari eta ogasun publikoari bertan inbertitutakoaren zati handi 
bat itzultzen diote, emakumeak langile gisa ahalduntzen ditu, beren inguruneko 
pertsonen zale eta herritar gisa, ez ditu baliabide naturalak agortzen eta ez du 
hondakinik sortzen, eta krisialdi ekonomikotik irteteko ardatz jasangarria da.

•  Mugimendu feminista alternatibak sortzen ari da, antolamendu-atomizaziotik abiatuta. 
Bide horiek zabaltzen dituzten pertsona eta erakundeak izendatu behar dira, bide 
horietatik aurrera egiteko.





Genero-indarkeriaren eta feminizidioaren 
errealitate transnazionalak: Emakume 
(im)migratzaileak Lurralde Miresgarrian
Inma Lozano Caro. (Azalpenean honako laguntzaile hauek izan ditu 
testuak irakurtzeko: Ángela Botero Pulgarín, Martha Acosta Alonso, 
Beatriz Conde – GENERA Sarea)

Txostenaren aurkezpena: Emakume (im)migratzaileak Lurralde Miresgarrian. 
Geopolitika Feministaren gramatikak genero-indarkeria eta feminizidioa 
desagerrarazteko. Emakume immigratzaileen egoera genero-indarkeriari 
dagokionez, epistemologia feminista esplikatiboa eta lan-tresnak (esku-hartze 
protokoloak, gidak, txostenak, adierazleak, erantzun sozialak, judizialak eta 
instituzionalak, oro har) ebaluatu ditugunean, ikuspegi transnazionala txertatu 
behar dela eta, egun, arlo horiek aztertzeko erabiltzen dugun mendebaldeko 
pentsamoldea deskolonizatzen hasi behar dela iruditu zaigu. Lewis Carroll 
idazlearen Aliceren abenturak Lurralde Miresgarrian obra baliabide pedagogikoa 
eta argumentala izango da guretzat, elkarri konektatuta dauden errealitate 
transnazionalen antolamendu argumentala eta logika geopolitika aztertzeko 
zeregin politiko eta profesional latz honi ekiterakoan. 
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Sarrera
Indarkeria mota berriak globalizazio-prozesuen intentsifikazioarekin lotuta daude eta mundu 
osoan gertatzen ari den fenomenoa da hori. Kapitalismo berantiarrean ekonomia antolatzeko 
modu horri atxikitako multifragmentazioa eskualdeko, herrialdeetako eta kontinenteetako 
geografietan agertzen da baina, horretaz gain, besteak beste, emakumeak bete-bete 
eraginpean hartzen dituen lurralde sinboliko eta geopolitiko bakoitzaren barrualdera 
segregazioak eta polarizazioak gauzatzeko prozesua nabarmen ahalbidetzen du.  Esfera 
publikoa eta pribatua, produkzioaren eta ugalketaren eremua, giza antolamenduaren 
dimentsio sozial, komunitario eta indibiduala, besteak beste, kapitalismo globalizatuak 
funtziona dezan ezinbestekoak diren egituratze-ardatzak dira. 

Orain aurkezten ari garen dokumentuaren, hau da, Emakume (im)migratzaileak Lurralde 
Miresgarrian. Geopolitika feministako gramatikak genero-indarkeria eta feminizidioa 
desagerrarazteko dokumentuaren helburu nagusietako bat zera da, jokaleku transnazio-
naletan zatikatuta dauden errealitateak (hain zuzen ere, helmugako herrialdean emakume 
migratzaileen aurka genero-indarkeriaren egoerak eragiten dituzten errealitateak) ikusgai 
jartzea eta elkarri konektatzea, eta hortik abiatuta, hainbat agente eta mailatatik egitura-
tutako erantzunak proposatzea. Dokumentu osoa Acsur erakundearen webgunean aurki 
daiteke: http://www.acsur.org/-PUBLICACIONES. 

Txosten honetako inputak biztanleria migratzaileari arreta emateko programetan diharduten 
hainbat profesionalen, gizarte-eragileren edota herri-administrazioren ekarpenekin elikatu dira; 
horiek guztiek parte hartu dute Acsur Las Segovias erakundeak Red GENERA: Red de Mujeres 
Feministas por el Equidad de Género en el Desarrollo sarearekin lankidetzan sustatutako 
prestakuntza-ekintzan, Europako Gizarte Funtsaren barnean Lan eta Immigrazio Ministerioak 
Immigratzaileak Gizarteratzeko abiarazitako programa baten esparruan. Murtziako Autonomia 
Erkidegoak 2010ean garatu zuen aipatutako prestakuntza-ekintza hori.  

Emakume (Im)migratzaileak Lurralde Miresgarrian. Geopolitika feministako gramatikak 
genero-indarkeria eta feminizidioa desagerrarazteko deritzon baliabideari dagokionez, 
honako hauetan azaldu diren pentsaera feministen irakurketa polifonikoa egiteko helburu 
pedagogikoarekin sortu da: batetik, hainbat lekutan aldarrikatutako ahotsetan eta bestetik, 
mendebaldeko geografian sortutako hainbat materialetako (txostenak, gidaliburuak, 
informazio-liburuxkak eta sentsibilizazio-materialak, besteak beste) zenbait punturen arteko 
elkarrizketan, kontuan hartuta horiek erreferentzia-puntuak direla genero-indarkeria eta 
feminizidioa desagerrarazteko lanean. 

Irakurketa, terminoaren etimologiak berak adierazten digun bezala, aukeratzeko ekintza da 
beti, zenbait testu hautatzekoa eta hainbat esanahi aztertzekoa, eta are gehiago, gure lana 
orientatzen duten genero-baliabideetan, esku-hartze sozialeko baliabideetan eta lankidetza-
baliabideetan neokolonialismoko edo kolonizazio inmanenteko hondarrak deskodetzeko 
jomuga badugu. Horri gagozkiola, azterketa kritikoen helburua ez da neutralak izatea, 
nahiz eta egia den bermatuta dagoela aldi berean hainbat indarkeria mota –besteak beste, 
generoan oinarritutako indarkeria, indarkeria matxista edota emakumeen aurkako indarkeria– 
pairatzen dituzten emakume migratzaile askoren errealitatea hobetzeko proposamen eta 
iradokizunetan zorrotzak direla azterketa kritiko horiek. 

Bestalde, sortu ahal izatea/ahalmena sortzea metodo performatiboa aukeratu dugu hainbat 
eginkizuni heltzeko, zehazki, honako hauei: lehenik, pentsaera feminista deskolonizatzea, 
bigarrenik, nazionalismo metodologikoa gainditzea, eta azkenik, emakumeen nazioarteko 

http://www.acsur.org/-PUBLICACIONES
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migrazioa mobilizatzen duten muga kontzeptualak, sinbolikoak eta geografikoak in situ 
berrikustea. Horregatik, gizarte-zientzietan klasikoa den metodo bat sustatu dugu, zehazki, 
honako bi elementu hauek lotzen dituen metodoa: batetik, emakume migratzaileen bizi-
esperientziako narrazioak eta bestetik, indarkeria- eta immigrazio-egoeretan esku hartzen 
dugun profesionalon jardueraren ibilbide-orriak edo itsasontziko liburuak markatzen dituzten 
praktikak eta testuak. 

Lewis Carrollen Aliceren abenturak Lurralde Miresgarrian obrak ahalbidetu du emakume jakin 
batzuen ibilbide eta biografia soziopolitikoen gure birsorkuntzaren puntu kardinalak finkatzea; 
emakume horiek lurralde-marjinak gainditzera edo marjina horietan geratzera ausartzen 
dira eta kapitalismoaren antolakuntza transnazionalean herrialde hegemonikoek sortutako 
politika publikoen euste-eremuei buru egiten diete.  Emakumeak, eta ez soilik migratzaileak, 
mugikortasun globaleko prozesuen eraginpean dauden subjektu guztiak ere bai, handi eta txiki 
egiten dira, eta neurria ez ezik, posizioa, ehundura eta ikuspegia ere aldatzen dituzte, Alice 
neska gazteari untxi zuriaren gordelekuan aurkitutako pasteltxoak jaten dituenean gertatzen 
zaion bezala, eta horri esker, gure munduko koordenatuak uler ditzakete. 

Nazioarteko migrazioak, herrialde batzuetatik langileak atera eta beste batzuetara eramateko 
ekonomia globaleko estrategia bat ekartzen du, baina horrez gainera, migratzaileen 
egoteko eta moldatzeko moduek kapitalismoaren menderatze-logikei eta hark hegemonia 
patriarkalarekin dituen aliantzen logikei erronka egiten diete. Horri dagokionez, migrazio-
mugimenduek “Agindupeko Alice-en” (SPIVAK, G. 19991) kopurua handiagotzea eragin dute, 
eta horrekin batera, neurria aldatzen dute Alice horiek, globalizazio-prozesuaren marjinetan 
eta erdigunean subjektu politiko “hutsal” gisa kokatzen dituzten muga geografikoak, 
kontzeptualak eta bizipenezkoak zeharkatzeaz gainera; subjektu politiko “hutsal” izate horrek 
esan nahi du ez dutela ordezkaritzarik jakintza sortzeko, parte-hartze sozialean jarduteko edo 
lankidetzan aritzeko gure jokalekuetan “forma politiko edo solasaldi-forma legitimatuarekin”, 
nahiz eta, bestalde, zentzua, esanahia eta garrantzia baduten. Horren ondoriozko subjektua 
heterogeneo eta zatikatua da, eta horregatik, agindupeko kontzientzia estrategikoko 
esparru bat sortzen da “emakume migratzaileak, emakume langileak, emakume beltzak, 
putak, emakume mulatoak, neskameak, emakume mairuak” deritzen subjektuak sortzeko 
jardunbide politikoan, beste hainbat izenez gain. 

Zertarako balio du marrazkirik eta elkarrizketarik 
gabeko liburu batek?2  
Izenburua eta haren metaforak desfragmentatzen

“Metaforek zenbait ondorio dituzte, eta horien bitartez, gure esperientziaren 
hainbat alderdi nabarmentzen eta koherente egiten dira. Metaforek 
errealitateak sor ditzakete, bereziki, gizarte-errealitateak. Horrela, metafora 
bat etorkizuneko ekintzarako gida bihur daiteke (…), betetzen diren profeziak” 

“Metáfora, Verdad y Acción”. Metáforas de la vida cotidiana. George 
Lakoff eta Mark Johnson. 1980. 

1  SPIVAK, G. (1999): A Critique of Post- Colonial Reason. Toward a History of de Vanishing Present. 
Cambridge, Harvard University Press. 

2  Aliceren abenturak Lurralde Miresgarrian obraren hasierako hitzez hitzeko zatia. Alicek bere ahizpa 
irakurtzen ari den liburua begiratzen du, eta galdera interesgarri hori egiten dio bere buruari. 
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Emakume (Im)migratzaileak Lurralde Miresgarrian izenak ironia baino gehiago diren 
lotura metaforikoak ekartzen ditu gogora. Egia adierazten duen grezierazko izenak edo hitzak 
alde batetik (aletheiafn) eta Alice subjektuak bestetik, Lurralde Miresgarrian emakumeen 
aurka gauzatzen den indarkeriaren kontzeptuak eta sistematikotasuna ulertzeko ahalegina 
irudikatzen dituzte; alegia, mendebaldeko garapen ekonomikoaren geografia fisiko eta 
politikoa, kapitalen mugikortasun librea, bestelako lurralde batzuetan lokalizatzen den 
metatzea eta muturreko pobrezia, eskubideen eta askatasunen birdefinizioa, periferiako 
pertsonei nortasuna eta duintasuna kentzea, eta abar.  

Izenburuaren ondoren aurkibidea dator, eta honako bi helburu hauek lortzeko konpromisoa 
hartzen dute izenburuak nahiz aurkibideak:  

• Bidaia bat kontatzea. Alicek fantasia-formatuko bidaia bati ekiten dio asperkeriari 
aurre egiteko, eta arrazoi horrek hutsala badirudi ere, bizi-bidaia bat da3, hazkuntzak 
eta aldaketak gertatzen baitira bidaia horretan, Alice bidaiarian ez ezik, hark topatzen 
dituen pertsona/pertsonaiengan ere bai. Hainbat emakume migratzaileren kasuan 
bezala, Aliceren bidaia untxi zuri baten gordelekuan erortzen denean hasten da 
(erlojua begiratzeko joera obsesiboa du untxi horrek, garaiz ez iristeko beldur baita), 
eta epaiketa batekin amaitzen da, auzitegi batean deklaratzen saiatuz (genero-
indarkeriako kasuetarako epaitegi batean, atzerritarrei buruzko legearen aurkako 
delituengatiko epaiketa batean, herritarren segurtasunari eta ordena publikoari 
buruzko udal-ordenantzetako arauak ez bete izanagatiko epaiketa batean, eta abar). 

•  Kritika soziopolitikoko kontakizun bat egitea, ikuspegi transnazional femini-
starekin. Aliceren kasuan bezala, bizi-kontakizuna ez da pasadizoz, esperientzia 
partikularrez eta denboran eta espazioan kateatutako gertakizunez osatutako mul-
tzo huts bat, subjektua murgilduta dagoen bizimodu komunitarioko inflexio-puntu-
ak, egoera anbibalenteak eta gertaerak ere badira, eta agenda politikoko sarrera 
zentralak osatzen ditu. Emakume (im)migratzaileak, genero-indarkeriaren edo in-
darkeria feminizidaren barneko koordenatu geopolitiko globaletan, ez dira horren 
salbuespena.  Horregatik, bidaia/migrazioa eta kontakizun/kritika biopolitikoa apro-
betxatu behar dira, gure gizarte zibilizatuetan giza eskubideen errespetua zaintzeko 
xedea duten gizarte-praktiken eta legezko araudien arteko paradoxak, aporiak, gu-
rutzatzeak eta gainjartzeak seinalatzeko. Testuinguru neokolonialetan emakumeen 
aurka gauzatutako indarkeriaren esparrua, bestalde, emakume bidaiariek pairatzen 
duten indarkeriarekiko zigorgabetasunaren estalkia osatzen duten errealitate trans-
nazionalen puntu kritiko horien azterketan oinarrituta nabarmenduko dugu.  

Nola amalgamatzen dira migrazio-bidaia eta ikuspegi 
transnazional feminista ulertzeko, justizia egiteko  
eta erreparatzeko? 
Azpitituluan proposatzen dugun geopolitika feministaren gramatika txiki eta apalaren 
helburua gomendioen gida edo katalogoaren formatua gainditzea da; aitzitik, feminismoaren 

3  Emakumeek emigraziorako izan ohi dituzten motibazioak azaltzen dituzten kanporatze- eta erakartze-fak-
toreek (ekonomikoak, ingurumenekoak, politikoak, familia-alorrekoak, eta abar) eztabaida nabarmenga-
rriak eragin dituzte, eta komunitate zientifikoak gaia etengabe berrikusi beharra eragin du horrek. Gure 
jarrera zera da, nazioarteko migrazioa aztertzerakoan haren alderdi jakin batean oinarritzea, zehazki, hi-
pergamiaren banaketa-mekanismo osagarri edo hura ordezteko mekanismoa den aldetik, hots, gizarte 
kapitalista patriarkal eta heterozentratuetan emakumeak sustatzeko mekanismo gisa.
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deskolonizazioan funtsezkoak diren zenbait gai teoriko/epistemologikori heltzen die, 
emakume migratzaileen aurkako genero-indarkeriaren kontrako gizarte-ekintza nabarmen 
hobetuko duten gaiak, hain zuzen ere. 

Baliabide eta estrategia transnazionalen gramatika geopolitiko baten aurrean egotearen 
abantaila zera da, euskarri berean baliabide eta interes ugari bil ditzakeela, hain zuzen ere:  
ikuspegi transnazionalean edukiak areagotzeko kontzeptu-azterketak edo erreferentziak, 
genero-indarkeriari erantzuteko protokolo eta ibilbide judizialei eta migratzaileekin esku 
hartzen duten bestelako erakundeen protokolo eta ibilbideei buruzko azterketak, emakume 
migratzaileak mugitzen diren gizarteetan sentsibilizaziorako eta gazte-prebentziorako ildoak, 
edota erreparaziorako eta denuntziarako baliabideak, besteak beste. 

Bost kapituluk eta erreferentziazko bibliografiari eta webguneei buruzko beste batek osatzen 
dute dokumentu honen egitura. Era berean, kapitulu bakoitzak badauka gure erakundeetan 
sozializatzeko tailer baterako proposamen praktiko bat ere; gainera, kapituluko edukien 
gaineko migrazio-esperientziei buruzko lan praktikorako azterketa-dinamikak eta azterketa–
ariketak ere badauzka proposamen horrek.

Jarraian, berrikuspen feministarako proposamenaren kategoriak zerrendatzen dira kapituluka. 
Ikuspegi transnazionala gramatika feminista postkolonialean txertatzeko balio izan digu 
horrek, genero-indarkeria eta feminizidioa desagerrarazteko jomugarekin migratzaileekin 
diharduten gizarte-eragileen artean elkarrizketa politikoa sortu nahi izan baitugu.  

1. kapitulua.
Genero-indarkeriaren gainean irekitako galderak migrazio-klabean 
Hori zer den, horri buruz zer dakigun eta zer jakin behar dugun, prebenitzeko, desagerrarazteko, 
zehatzeko eta erreparatzeko.  Emakume migratzaileen aurkako indarkeriaren inguruko 
hainbat gairi heltzeko (ekintzak, azalpen-paradigmak, definizio eta adiera ugariak, arrisku-
adierazleak eta arrisku-aurresaleak, eskala eta magnitudea, inpaktuak edota sinergiak, 
besteak beste), ezinbestekoa da subjektu mugikorren ikuspegia aplikatzea, testuinguru 
geografiko, kultural eta politiko bat baino gehiagoko logikak dituzten leku-denborazko 
errealitateak bizi dituzten pertsonen ikuspegia, hain zuzen. 

2. kapitulua.
Genero-indarkeriaren adjektiboak ekonomia globaleko 
predikatuetan
Atal horretako kalifikatzaileek, subjektuen arteko harremanak deskribatzeaz gain (bikote-
harremanak, familia-harremanak, harreman sexualak, etxeko harremanak, eta abar), 
ekonomia globalizatu horren predikatuen segmentazioak ere zerrendatzen dizkigu: arrazista, 
mendekoa, sexista, postkoloniala, zatikatua, mugikorra, mugakoa eta morrontza-izaerazkoa, 
beste hainbat predikaturen artean. 
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3. kapitulua.
Hirugarren kapitulua. Genero-indarkeriaren subjektuak bikote 
(hetero)sexualen harreman sozioekonomikoetan, ekintza 
transnazionalaren esparruetan
Migrazio-prozesu etenean gertatutako genero-subjektibotasunen sorkuntzak eta 
modernitateko bikote-kontratu sexualeko eta familiarreko birkokapenek, bestalde, gizarte-
mugikortasun berri baten gertaerak finkatzen dituzte, subjektu politikoen (antzina, ez-
adierazgarriak4) agerpenaz gain.

4. kapitulua.
Laugarren kapitulua. Baterako ekintzaren aditzak emakume 
migratzaileen (helmugako gizarteetan bizirik dirautenak) 
aurkako genero-indarkeria globalaren esparruetan
Estatuen justizia eta erreparazioa bermatzea, betiere fidagarritasun-neurriekin, eta baterako 
ekintzak zehazki berriz ere gerta ez daitezen; hemen aurkezten dira horiek, emakumeen 
aurkako indarkeriak eta bizirik irautearen feminizazioa biltzen dituen tentsioaren mugak 
adierazten dituzten dialektika disjuntiben nahasteekin: Produzitzea eta zaintzea (edo zaintza 
produzitzea), emigratzea (edo iristen uztea eta geratzea), lan egitea (edo lan egiten uztea), 
erditzea edo ez erditzea (edo beste batek erditutakoa zaintzea), etxean zerbitzatzea (edo 
kalean, osasunean, aisialdian eta turismoan), ezagutzea/justizia egitea eta erreparatzea (edo 
gizarte-adiskidetzea eta kontu-ematea).  

Gizarte- eta politika-ekintza aprobetxatzen dugu mundu posibleen bestelako logikak 
sartzeko: erditzearen eta ez erditzearen artean beste hainbat jokaleku ikusezin ere badaude, 
esate baterako, beste batek erditutakoa zaintzea, eta produzitzearen eta zaintzearen 
artean ere gizarte-ugalketako eredu berrikusi bat badago, zaintza produzitzean datzana, 
eta horrela, “zaintza-herritarrak” sortzen dira, eta ez ordaindutako morrontza hutsa etxean, 
kalean, estatuetan, han eta hemen. 

5. kapitulua.
Interkonektatutako errealitateen arteko loturak
Sexu- eta migrazio-politikak islatzen diren esparruak, kontuan hartuz bizitzako afektuen eta 
zaintzen merkantilizazioa eta horiek gerraren politikekin (gerra prebentiboa, humanitarioa, 
herriak edo emakumeak askatzeko gerra, eta abar) dituzten zubiak ziurtatzen dituztela, 
migrazioaren esperientziaren bitartez (bereziki, emakumeen migrazioari dagokionez) 
interkonektatutako geografia transnazionalak seinalatzen dituzte. Lotura horiek globalizazio-
prozesuan sortzen ari diren errealitateak elikatzen dituzte, esate baterako, sexu-esplotazioa 
eta sexu- eta genero-indarkeriazko jardunbideen zabalkundea. Horren eraginez, gaur egun 
Feminizidio terminoa erabili behar dugu ezinbestean, genus-emakume deritzonaren edo 

4 Erresistentzia-jardunbide performatiboen helburua ez da izan “migratzaile” adierazleari adiera berri bat 
ematea, hots, terminoari beste esanahi edo zentzu batzuk ematea, baizik eta adierazlea, esanahiaren 
forma aldatzea, nagusitasuneko eta mendekotasuneko diskurtso neokolonialistan harrapatutako adie-
razlea, hain zuzen ere. 
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genus-gorutz feminizatuak deritzenen aurkako indarkeria sistemikoa, patriarkatu globalaren 
feminizazio-gaitasuna dela-eta.

1. kapitulua.
Untxi zuriaren gordelekurako jaitsiera 

“Tira! Ez du ezertarako ere balio horrela negar egitea!», esan zion 
Alicek bere buruari, erabakitasunez. “Oraintxe bertan negar egiteari uztea 
gomendatzen dizut!” Alicek oso gomendio onak eman ohi zizkion bere buruari 
(nahiz eta ia inoiz ez jaramonik egin gomendio horiei) (…) 

Hortik pixka batera, mahai gainean zegoen kristalezko kutxatxo bati 
begiratu zion. Ireki egin zuen eta pasteltxo ñimiño bat aurkitu zuen barruan; 
bertan, «JAN NAZAZU» esaldia agertzen zen. Horzkadatxo bat eman zion 
pasteltxoari eta bere buruari zera galdetu zion, nerbioak dantzan zituela: 
“Norantz? Norantz?” 

“Untxiaren Gordelekua” 
kapituluaren zatia. Aliceren 
Abenturak Lurralde Miresgarrian. 
Lewis Carroll.  
IIustración de J. Tenniel. 1865.

Untxi zuriaren gordelekurako jaitsiera, “mendebalde miresgarrirako” bidaiaren kasuan 
bezala, luzea da. Katuak hain altuera handitik ongi erortzeko duen gaitasuna gogoratzen 
du Alicek, eta bere buruari galdetzen dio tunel amaiezin hori munduaren beste aldeko leku 
horrekin lotuta ote dagoen; leku horri “antipodak” deritzela irakatsi diote Aliceri, baina 
berari “antipatikoak” hitza hobeki datorkio ahora, bertako biztanleek sentimendu eta pasio 
kontraesandunak dituztelako, arau arraroak, lege ulertezinak eta bidaiariak tratatzeko oso 
modu bortitzak dituztelako bertako erakundeek. 

Non gertatzen da indarkeria? Genero-alorreko 
kontrageografiak gordelekuan (untxi zuriarenean)
Gure testuinguruko emakume migratzaileen bizipenez hitz egiten dugunean, segmentu 
bereko bi punturen barnean hartutako narratibak egin ohi ditugu; mutur batean, badirudi 
mendebaldeko gordelekura erortzean hasten dela bidaia; Alicek, agerian gelditzen denean, 
untxiaren neskamearena egiten du; badakigu beste neska batzuek argudiatzen dutela 
emaztea edo maitalea direla, untxi herrikide baten etxera bildutako emakumea, edo 
profesional-bikote baten etxeko mirabea; bidaiaren beste muturrean, auzitegi bat dugu. 
Bihotzetako Txota epaitzen dute Erregina despotiko baten urtebetetzerako Tarta batzuen 
lapurreta dela-eta. Epaiketa-prozesuaren hasieran, Alice-k hazkuntza-aldaketak ditu: “Ez 
duzu hemen hazteko eskubiderik – ihardetsi zuen Muxarrak. Ez esan ergelkeriarik –erantzun 
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zuen Alicek– oso ondo dakizu zu ere hazten ari zarela”5. Azkenean, lekuko gisa deitzen diote 
Aliceri auzitara, baina antzinako 42. araua argia da: milia bateko altueratik gorakoek berehala 
utzi behar dute sala, eta Erregearen ustez, Alicek ia bi milako altuera du jada. 

Pentsaera feministaren arabera, honako arazo hau funtsezkoa da transnazionalitatean: 
bidaia non hasten eta non amaitzen den, migrazio-esperientziaren zein une (lehenago, 
bitartean, joan-etorria eta behin betiko itzulerak) diren garrantzitsuagoak ahulezia-esparruen 
sorreran, mugen artean mugitzen diren emakumeen adorea, ausardia eta indarra etengabe 
azpitik zulatzen duen indarkeriari aurre egiteko.

Beste gai interesgarri bat honako hau da: indarkeria-egoera non konpontzen den (esate 
baterako, bikote transnazionalen artean, migrazio-enklabeen barnean edota kate- eta sare-
prozesuetan), eta horrenbestez, zein testuingurutan eskatu behar diren eta eska daitezkeen 
egia, justizia eta erreparazioa.  

Sortutako errealitatearen aurrean, gordelekuaren jokalekuan (emakume migratzaileak iristen 
eta geratzen diren lekuan) gogotsu egin behar dugu lan (jatorrizko eta helmugako jokalekuan), 
hots, herrialde/lurralde, etxeko lurralde edo kale/lurralde hori nolakoa den, baina horrez 
gainera, ez dugu untxia ahaztu behar, haren sexua, arraza eta adina ezagutzea ezinbestekoa 
da, eta baita bere gordelekuaren antolamenduan islatutako nagusitasun-moduak ere. Puntu 
horretan, maskulinitate hegemonikoaren aldaketak eta birkokapenak argitzen dizkiguten 
hainbat kasurekin lan egiten dugu, Gizonen Nagusitasuna aztertuta, Pièrre Bourdieu-ren 
eskutik (La domination masculine) eta baita nagusitasun horrek emakumeengan dituen 
eraginak ere, Enrique Gil Calvo-ren Mujer Fragmentada obraren arabera. Bitxia da aipatutako 
bi egile horiek aitortu izana bizi-heldutasuneko denboraldian zeudenean amaitu eta argitaratu 
zituztela maskulinitateari buruzko bi testu kritiko horiek, nahiz eta aldi berean aitortu gazteak 
zirenez geroztik zirriborratuta zituztela obra horien alderdirik garrantzitsuenak. Feministek 
ondo ezagutzen ditugu zientziaren alorrean eta alor akademikoan gai horiei buruz idazteak 
dakartzan aukerak eta ospea. 

Zer motatako edari eta pasteltxoak gordetzen 
zituen untxiak bere gordelekuan, neurri-aldaketak 
eta bestelako transformazioak eragiten zituztenak? 
Hugh Hefner Playboy pentsaeraren eta bizimoduaren sortzailearen kasuan, argi dago berriz 
definitu nahi zuen maskulinitatea untxiaren figuran irudikatzen dela6 (eta komunikabideetan 
gizon horren inguruan egon ohi diren emakumeak untxitxo bilakatuta ageri dira, playmates 
edo alboko neskak deritzenekin batera), eta baita bere gordelekuaren forma eta esanahietan 
ere (ezkongabeen atikoak, mansioak,…). Untxiak eta gordelekuak lotura estrategiko estua 
zuten sexuen arabera bereizitako gune ekonomikoetako okupazio-aldaketekin.  Eremu 
publikoaren eta pribatuaren arteko muga-lurraldean zeuden kokatuta gizarte kapitalista 
modernoaren kontratu sozial sexual horri aurre egiteko erronketako ugari, eta hain zuzen 
ere, muga-lurralde hori bihurtu egin behar zen, kapitalismo klasikoaren maskulinitate-
ereduan etxea despribatizatuz eta emakumeak, etxeko lurralde heterosexualeko erregina 

5 “Alice-ren Lekukotasuna” izeneko azken kapituluaren zatia.  Aliceren abenturak Lurralde Miresgarrian. 
Alianza Editorial. 1989.  

6 Kontuan hartu Hefner jaunaren pentsaera ulertzeko untxia etxe-aberea, jostalaria eta oso emankor eta 
ugalkorra dela, betidanik maskulinitate menderatzailearekin lotutako nolakotasunak eman zaizkien bes-
telako animaliak ez bezala (zezena, oreina edota aharia).
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koroagabeak, tronu horretatik kenduz. Emakumeak eremu publikoaren eta pribatuaren 
marjinetara sinbolikoki aldatze horrek adibide gisa balio du ulertzeko nola maskulinitate 
hegemonikoan gertatutako aldaketek sor ditzaketen, nagusitasun patriarkala betikotzeko, 
genero-geografiaren bestelako koordenatuak eredu ekonomiko postindustrialerako7. 

Gai horiekin lotutako arazoaren egoera finkatzen diguten hainbat galderaren bitartez 
antolatzen dira kapitulu honen edukiak. Galdera horiek funtsezko gai bat planteatzen 
dute genero-indarkeriaren arazoaren heltze transnazionalari dagokionez: Indarkeriaren 
definizioak, azterketa-esparruak, ainguraketa-puntuak, epistemiologiak eta metodologiak 
estatu nazional baten logikez haraindi daude. Haratago egote horrek ez du esan nahi estaturik 
edo lurralde-politikarik ez egotea; aitzitik, eta bereziki feminizidioaren deskribapenean, 
helburu eta interes nazionalak eta nazioz gaindiko bestelako eragileen helburu eta interesak 
transnazionalak direla; izan ere, biztanleria-fluxuen eta genero- eta immigrazio-politiken 
kontrolean hezurmamitzen dira horiek. 

Horri dagokionez, arazoari heltze hori ez dugu nahasi behar ikuspegi jakin batzuekin, hau da, 
ikuspegi nazioarteko, aldeaniztun, kulturarteko edo postnazionalekin.  Aitzitik, migratzaileen 
jardunbideek, ilusioek, ibilbideek eta erroek markatutako errealitatea atzemateko helburua 
duen ikuspegia da, kasu honetan, ikuspegi transnazionala. Gizarte-ekintza transnazionaleko 
esparruak, berriz, honako hauek aztertzeko baliabidea osatzen dute: batetik, geografia fisiko 
eta sinbolikoaren logika ugarietan jokoan dagoen guztia, eta bestetik, subjektu mugikorrak, 
hots, fisikoki migratzen dutenak eta migrazioaren eraginpean geratzen direnak, agertzen 
diren tokia. 

Adibide gisa, indarkeria adierazteko ikus dezagun eredu ekologikoa (OME): 

Generoan oinarritutako indarkeria azaltzeko esparru ekologikoa

1. Testuingurua 2. Testuingurua 3. Testuingurua 4. Testuingurua

 Soziala                          Komunitarioa Familiarra  Banakoa

7 PRECIADO, B. (2010): Pornotopía. Arquitectura y Sexualidad Playboy durante la guerra fría. Anagrama.
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1. grafikoa: Egileak egina. Honako honetan oinarrituta: Heise 1998. OMEk erabilia.

Maila Komunitarioa Familiarra Banakoa

Laugarren mailak gizartearen 
egiturari buruzko faktore 
orokor jakin batzuk aztertzen 
ditu, zehazki, indarkeria 
sustatzen edo eragozten 
duen klima sortzen laguntzen 
dutenak, esate baterako, 
armak lortzeko aukera edota 
arau sozial eta kultural jakin 
batzuk. Arau horien artean, 
honako hauek ditugu: 
seme-alaben ongizatearen 
aurretik gurasoen eskubideak 
lehenesten dituztenak, 
suizidioa aukera pertsonaltzat 
hartzen dutenak, eta ez 
hainbeste aurreikus daitekeen 
indarkeria-ekintzatzat, 
gizonek emakume eta 
haurrekin duten nagusitasun-
kondizioa berresten dutenak, 
herritarren aurka polizia-
indarraren gehiegizko 
erabilera babesten dutenak 
edota gatazka politikoak 
sustengatzen dituztenak. 
Maila horretan, orokorragoak 
diren beste faktore batzuk ere 
badaude, zehazki, gizarte-
mailen artean desberdintasun 
ekonomiko edo sozialei 
eusten laguntzen dieten 
politikak, osasun-alorrekoak, 
ekonomikoak, hezkuntza-
alorrekoak eta sozialak.

Hirugarren mailan 
gizarte-harremanak 
garatzen diren 
testuinguru 
komunitarioak 
esploratzen dira, 
hala nola eskolak, 
languneak edota 
auzuneak, eta 
esparru horien 
ezaugarrien artean 
indarkeriazko 
ekintzak areagotzen 
dituztenak 
identifikatzea da 
helburua. Maila 
horretan, arrisku hori 
hainbat faktoreren 
eraginpean 
egon daiteke, 
esaterako, bizitoki-
mugikortasuna 
(adibidez, auzune 
jakin batzuetako 
zenbait pertsonak 
bertan luzaroan 
geratzeko edo 
auzunez maiz 
aldatzeko joera ote 
duten), biztanle-
dentsitatea, 
langabezia-tasa 
handiak edota 
inguruan droga-
trafikorik ote dagoen.

Bigarren mailan 
gertuagoko 
harremanei 
heltzen zaie, 
esate baterako, 
familiarekin, 
lagunekin, 
bikotekideekin 
eta kideekin 
dituztenak, eta 
harreman horiek 
indarkeriazko 
ekintzak 
pairatzeko 
edo burutzeko 
arriskua nola 
areagotzen 
duten ikertzen 
da. 

Gazte-
indarkerian, 
adibidez, 
indarkeriazko 
ekintzak 
gauzatzen 
edo adoretzen 
dituzten 
adiskideak 
izateak gazteek 
horrelakoak 
pairatzeko edo 
gauzatzeko 
arriskua areagotu 
dezake.

Lehen mailan, 
azkenik, gizabanakoen 
portaeran 
eragina duten 
eta indarkeriazko 
ekintzen biktima 
edo egile bihurtzeko 
probabilitateak 
areagotzen dituzten 
faktore biologikoak 
eta historia 
pertsonalekoak 
identifikatzen dira. 
Neur edo araka 
daitezkeen faktoreen 
artean, honako hauek 
daude: ezaugarri 
demografikoak 
(adina, hezkuntza, 
edo diru-sarrerak), 
nahasmendu 
psikikoak edo 
nortasunekoak, 
toxikomaniak, 
portaera bortitzen 
aurrekariak eta 
tratu txarrak pairatu 
izaneko aurrekariak.

Faktoreak mailen arabera

-  Gizonei emakumeen 
portaeraren kontrola 
ematen dieten arauak eta 
legeak.

-  Gatazkak konpontzeko 
indarkeriaren erabilera 
onartzea.

-  Maskulinitatea 
nagusitasunarekin, 
ohorearekin edo 
erasoarekin lotuta egotea.

-  Emakumearen 
eta familiaren 
isolamendua.

-  Kide-taldeak 
delinkuentzia-
testuinguruetan.

-  Egoera 
sozioekonomiko 
baxua.

-  Senar-
emazteen 
arteko 
gatazkak.

-  Gizonek 
familiaren 
baliabideak 
eta erabakiak 
hartzeko 
eginkizuna 
kontrolatzea.

-Pobrezia.
-Langabezia.

- Gizona izatea
-  Haurtzaroan senar-

emazteen arteko 
gatazken lekuko 
izatea.

-  Aita ez egotea edo 
aitak seme-alabak 
mespretxatzea.

- Haurtzaroan abusu-
esperientziak izatea.
-Alkohol-kontsumoa.

Julia Monárrez-ek Trama de una injusticia obran seinalatzen duen bezala, The Lust to Kill-en 
Deborah Cameron eta Nancy Frazer aipatuz: “gizarte batek egunero emakumeen hilketari 
aurre egin behar dionean, ez du zentzurik galdetzea zergatik norbaitek beste norbait hiltzen 
duen. AItzitik, galderak honako hau izan behar du: ‘zergatik hiltzen dituzte zenbait taldetako 
kideek beste talde bateko kideak?’ Galdera horri erantzuna eman nahi badiogu, ezinbestean 
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lotu behar ditugu arrazoiak kriminalen ekintza bortitzekin, eta horrez gain, eskualde jakin 
bateko gizarte-egituren ondo-ondoan ipini behar ditugu arrazoi horiek, baita botere 
sexualaren hierarkian dauden botere-aldeen ondo-ondoan ipini ere”.

Haatik, 1. grafikoan ikus dezakegun bezala, faktoreek eta mailek hainbat koordinatu kultural, 
geografiko eta politiko erabili behar dituzte aldi berean. Hori dela-eta, nazioarteko zenbait 
erakunde egiten ari diren hainbat herrialderi buruzko ikerketa-lanei eta milioi bakoitzeko 
hildako emakumeen kopuruari buruzko rankingari (herrialdeen araberakoa) dagokienez, 
honako honetara presatzen ditugu nazioarteko erakunde horiek: duten nazionalismo 
metodologikoa areagotzeko gai izatera eta metodologia egokiarekin hainbat arazori aurre 
egitera, migrazio-esperientziatik abiatuta zenbait herrialdetako eta testuingurutako faktoreek 
lekuz aldatutako biztanleria jakin batzuen bizitzan nolako eragina duten jakiteko. 

Bestalde, genero-aldaketak ez dira migrazioan gertatzen den zerbait, baizik eta pertsonen 
mugimenduak eta kokalekuak antolatzen eta egituratzen dituzte (Hondagneu-Sotelo8).

1. kapitulua.
Katurik gabeko irribarrea, irribarrerik gabeko emakumeak

“Alice agertu zenean, hiruek hitz egin zioten, arazoa erabaki zezan, eta 
horretarako, bakoitzak bere argudioak adierazi zituen. Baina, guztiek aldi 
berean hitz egiten zutenez, oso zaila egin zitzaion ulertzea zehazki zer esaten 
ari ziren.

Borreroaren teoria zera zen, ezinezkoa zela buru bat moztea gorputzik ez 
bazegoen; esan zuen sekula ez zuela antzeko ezer ere egin behar izan eta 
ordurako jada ez zela hasiko halakorik egiten.

Erregearen teoria zen burua zuen edozer gauza burugabe zitekeela eta 
tontakeria gehiago ez esateko.

Erreginaren teoria zen arazoa berehala konpontzen ez bazuten, inguruko guztiei 
burua moztuko ziela. (Izan ere, mehatxu hori zela-eta ziruditen guztiek hain 
estu eta beldurtuta)”

“Erreginaren Croqueta” 
kapituluaren zatia. Aliceren 
Abenturak Lurralde Miresgarrian. 
Lewis Carroll. 

Irudia:  J. Tenniel. 1865

8 Gure azterketetan kontuan hartu dugun alderdi horri buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ho-
nako hauek kontsultatu: 
- Zinn, M. B., Hondagneu-Sotelo, P., and Messner, M. A. (Ed.). (2005). Gender Through the Prism of 
Difference. Oxford University Press.
- Hondagneu-Sotelo, P. (2007). Domestica: Immigrant Workers Cleaning and Caring in the Shadows of 
Affluence (New edition, with new preface “The Domestic Goes Global,” in 2007). University of California 
Press.
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Emakume (im)migratzaileek finkatzen dituzte mundu  
posibleen erronka-puntuak. Gurutzatzeak/gainjartzeak
Emakume migratzaileen erresistentzia- eta egokitzapen-dinamikez hitz egiten dugunean, 
Carroll-en obran deskribatzen diren testuinguruez ari gara: katuak erresistentzia-prozesu 
bati hasiera eman dio, ez oso modu kontzientean, bihotzetako errege eta erreginari ohore 
egiteko arauaren kontra. Baina badago beste pertsonaia bat agian erabakigarriagoa dena 
absurdo kafkiarrak seinalatzeari dagokionez (Saskya Sassen berak esango lukeen bezala), 
eta pertsonaia hori borreroa da. Ulertu ezin duen eta logikarik aurkitzen ez dion agindu bat 
betetzeko erresistentzia. Testuinguru global horretan sortutako morrontza-modu horiek berriz 
ere agertzeak erresistentzia sendoak finka ditzake. Zerbitzari publiko fidelak, funtzionarioen 
sektoreak, eta baita zerbitzari pribatu fidelak ere, hau da, etxeko andreak, sekula ez zuen 
zalantzan jarri Bihotzen Erresumaren aginduak bete beharra, nahiz eta batzuetan agindu 
horiek erabat zentzugabeak izan; izan ere, agindu horiek ohiturazko logika baten araberakoak 
ziren, eta logika hori ez zen inoiz ere zalantzan jarri, kasu horretan elementu faltsu batek, 
hots, atzerritar batek, Bihotzetako Erresumakoa eta Lurralde Miresgarrikoa ez zen norbaitek 
egin zuen bezala. 

Horrela, erronka azaltzen duten hiru elementu garatzen dira kapituluan: 

• Kapitalismo globaleko migrazio-geografian barnekoa eta gertukoa denaren, sexuala 
eta ikusezina denaren zenbait alderdi; horrela, maitasun-harreman (hetero)sexualen 
desegite historiko, sozial eta ekonomikoa gauzatzeari heltzen zaio, ugalketa sozial 
kapitalistaren erpin sortzaileak diren aldetik, funtsezko honako bi alderdi hauetan: lan 
gisa eta urratze eta liminalitate gisa.

• Maitasun-harremanak sortzeari dagokionez, maskulinitate hegemoniko eta agindu-
pekoaren eragiketek, migrazio-esperientzia transnazionaletan gertatzen direnek, 
honako zalantza hau sorrarazten digute: jokaleku berri horietan, nortzuk dira beste 
emazte horiek, maitale horiek, etxeko emakumezko esklabo horiek, sexu-zerbitzuetako 
edo gertuko zerbitzuetako emakume langile horiek? Eta horien beste senarrak, mai-
taleak, jabeak eta nagusiak? Galdera horretan, feminismo instituzionalaren eta aka-
demikoaren, migrazio-mugimenduak direla-eta loturak dituzten herrialdeetako lanki-
detza-agentzien, gizarte-erakundeen eta erakunde publikoen lana zera da, bakoitzak 
bere burua berraztertzea eta feminismo postkolonialen teoriak eta jardunbideak berriz 
ere hausnartzea. 

• Lan-merkatua generoaren, etniaren eta klasearen arabera zatikatuta dagoela ikusten 
dugu (zatikatze transnazionala), eta ugalketa-ereduan desberdintasun- eta morrontza-
muturrak eta continuumak eragiteaz gain, migratzaileengan indarkeria-esposizioko 
gradu bereiziak sortzen ditu horrek: 
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2. grafikoa: Indarkeriaren adjektibazioa

Iturria: Egileak berriz egina indarkeriari eta osasunari buruzko 2002ko Mundu Txosteneko grafikoan 
oinarrituta

Emakumeen aurkako indarkeriaren adjektibazioa9 honako hauek ukitzen ditu: batetik, 
indarkeria gauzatu duen pertsona (ahaideren bat, bikotekidea, gertuko adiskideren bat, 
ezezagunen bat, estatuko agenteren bat, nagusia, lankideren bat edota irakasleren bat, 
besteak beste), eta bestetik, indarkeria pairatzeko arrisku-faktoreak dituen esparrua 
(pribatua, bikotea, maitasun-esparrua, lana, aisialdia, ikasketak, eta abar).

Oraingo honetan, zirkuitu horretatik atera nahi izan dugu eta ekintza transnazionaleko 
esparruen azterketak egitea iradoki dugu. Postkoloniala, xenofoboa, arrazazkoa, sexuala, 
mendekoa, mugakidea, muturrekoa eta mugikorra dena mobilizatzen du horrek, eta 
horregatik, beste zirkuitu batzuk irekitzen ditu; zirkuitu horietan, ekonomia globalaren 
predikatuekin lotuta dago adjektibazioa. 

9 RAEren gramatika berriak, arauaren bertsio berri batean (ez da Bihotzetako Erreginaren aginduak be-
zain dibertigarria eta burutsua), berriz ere aholkatzen digu “de género” terminoa ez erabiltzea, eta 
Akademiaren aburuz (oso dokumentatuta ez dago aburu hori), hobe da “sexual” edo “doméstico” ad-
jektiboak erabiltzea emakumeen aurkako indarkeriari buruz hitz egitean. Ea Bihotzen Erreginak laster 
gomendatzen digun zer egin buru gailen horiekin! 

Esposizio-maila 
bereizia emakume 
migratzaileengan?
Sexu- eta ugalketa-
osasuna: nahi 
gabeko haurduntzak, 
abortuak, eta abar.

Esposizio-maila bereizia emakume 
migratzaileengan?:
Familia transnazionalak, kulturarteko 
bikoteak, banantzeak, berrelkartzeak 
eta zaintzak, migrazio-kateak, enklabe 
etnikoak, indarkeria eta abusu sexuala, 
jazarpenak, eta abar. 

Esposizio-maila bereizia 
emakume migratzaileengan?:
Xenofobia, arrazismoa, 
sexismoa, laneko 
diskriminazioa, 
erakundeen bidegabekeria 
eta arbitrariotasuna, 
neokolonialismoa, eta abar.

Indarkeria

Pertsonen artekoa KolektiboaNorberak egina

Portaera suizidak
Autolesioak

Familia edo bikote barruko 
indarkeria: kasu gehienetan 
familia bereko kideen artean edo 
bikotekideen artean eta etxean 
gertatzen da, baina ez beti.
Eraginpekoak: Adingabeak-
Bikotea-Zaharrak
Indarkeria komunitarioa: 
loturarik ez duten eta batzuetan 
elkar ezagutzen duten (edo ez) 
gizabanakoen artean gertatu 
ohi da; normalean etxetik kanpo 
gertatzen da.
Eraginpekoak: Adiskideak-
Pertsona arrotzak

Indarkeria kolektiboa zera da, 
beren burua talde jakin bateko 
kide gisa identifikatzen duten 
pertsonek gizabanakoen 
beste pertsona talde baten 
aurka gauzatutako indarkeria-
baliabideen multzoa, betiere xede 
politiko, ekonomiko edo sozialak 
lortzeko helburua izanik.
Hainbat modukoa izan daiteke: 
Estatuen barneko edo Estatuen 
arteko gatazka armatuak, 
genozidioa, errepresioa eta 
giza eskubideen bestelako 
urraketak, terrorismoa, krimen 
antolatua edota estatua-
indarkeria, besteak beste.
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Norbaitek tartak lapurtu al ditu? Emakumeak auzitan, alderantziz 
dauden epaimahaikideekin, adibidez, Bihotzetako Txota
Ekonomia feministaren oinarriek atal hau zuzendu dute, lan-merkatuaren nazioarteko seg-
mentazioaren eta genero-segmentazioaren funtzionamendua aztertzeko. Hazel Hender-
son-en Tarta grafikoak10 alfabetizazio ekonomikorako prozesuak abian jartzea ahalbidetzen 
du, eta globalizazioaren jokaleku kapitalista berrantolatzeak emakume migratzaileengan edo 
ekonomiaren (PNG) eta kontraekonomiaren (ekonomiaren geruzetan laguntzen duen maita-
sun- eta zaintza-ekonomia) geruzen artean mugikorrak diren subjektuengan dituen eraginei 
buruzko argudioak indartzen dituzte prozesu horiek, eta lurralde nazionalean ez ezik, hain-
bat jokaleku nazionalen osagarritasun- eta ordezkatze-harremanetan ere bai. Ondorengo 
eskeman ikusiko ditugu gertatzen diren diskriminazio- eta desberdintasun-gai zentralak: 

3. grafikoa: Tailerrean erabilitako materiala, helmugako eredu ekonomikoaren  
arazo nagusiak aztertzeko

Ekoizpen- eta ugalketa-lanaren antolamendua

NPGaren 
sektore “pribatua” 

honako 
honetan datza

NPGaren 
sektore “publikoa” 

honako 
honetan datza

Lankidetzako 
“kontraekonomia” 

soziala 
honako honetan 

datza

Naturaren
geruzan

Ama natura
Baliabide naturalen oinarria, poluzioaren kostuak xurgatzen 
ditu, hondakinak birziklatzen ditu horren tolerantzia 
gainditzen ez badu, NPGaren ezkutuko sektoreen 
“kanpoko” kostuak (isurketa toxikoak, eta abar) 

Pastelaren erdi 
monetarizatua,  
NPGari dagokiona
Monetarizatutako eta 
ofizialki neurtutako 
NPGak, goiko bi 
geruzetan, estatistika 
ekonomiko guztiak 
sortzen ditu (legez 
kanpoko “ezkutuko 
ekonomiaren” eta 
zerga-ihesen % 15) 

Ekoizpen pastelaren 
erdia, ez monetarizatua
Beheko bi geruzetako 
altruismoak, banaketak 
eta “kontraekonomiak” 
NPGaren goiko 
bi diru-sektoreei 
diruz laguntzen 
diete, ordaindu 
gabeko lanarekin 
eta ingurumen-
kostuekin (xurgatuak 
edo errentagarri egin 
gabekoak). Etorkizuneko 
belaunaldientzako 
arriskua.

Merkatu Ofizialaren Ekonomia
Eskura ordaindutako edonolako 
eragiketak

Sektore “pribatuko” ekoizpena, 
enplegua, kontsumoa, inbertsioa 
eta aurreztea

Defentsa, Estatuko eta tokiko 
gobernua, sektore “publikoko” 
azpiegiturak (errepideak, zubiak, 
mantentze-lanak, estolda-sistema, 
metroa, ikastetxeak, udala) 

“Ezkutuko ekonomia”, 
zerga-ihesa

Lan pertsonal gogorra, “egin zuk 
zeuk”, trukea, egitura 
komunitarioak, sozialak eta 
familiarrak, ordaindu gabeko
etxe- eta guraso-lanak,
boluntario-lanak, partekatzea, 
elkarrekiko laguntza, zaharrak eta 
gaixoak zaintzea, etxe-ekoizpena, 
nekazaritza eta bizirautea

10 HENDERSON, Hazel (2006): Ethical  Markets: Growing the Green Economy. http://www.hazelhenderson.
com

http://www.hazelhenderson.com
http://www.hazelhenderson.com
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NPGaren 
sektore 

“publikoa” 
honako 
honetan 

datza

Naturaren
geruzan

Pastelaren erdi 
monetarizatua, 
NPGari dagokiona
Monetarizatutako eta 
ofizialki neurtutako 
NPGak, goiko bi 
geruzetan, estatistika 
ekonomiko guztiak 
sortzen ditu (legez 
kanpoko “ezkutuko 
ekonomiaren” eta 
zerga-ihesen % 15).

Lan pertsonal gogorra, 
“egin zuk zeuk”, 
trukea, egitura 
komunitarioak, 
sozialak eta familiarrak, 
ordaindu gabeko 
etxe- eta guraso-
lanak, boluntario-
lanak, partekatzea, 
elkarrekiko laguntza, 
zaharrak eta gaixoak 
zaintzea, etxe-
ekoizpena, nekazaritza 
eta bizirautea

Ama natura
Baliabide naturalen oinarria, poluzioaren kostuak xurgatzen 
ditu, hondakinak birziklatzen ditu horren tolerantzia 
gainditzen ez badu, NPGaren ezkutuko sektoreen 
“kanpoko” kostuak (isurketa toxikoak, eta abar) 

AFEKTUEN, ZAINTZEN 
ETA SEXUALITATEAREN 

EKONOMIA 
POLITIKOA

ETXEKO ESPARRUAREN 
DESPRIBATIZAZIOA DENBORA: 

SATELITE-KONTUAK 
ERABILTZEA

BIZITZA PREKARIO 
BIHURTZEA

IRAUNKORTASUNA

El sector  
“privado”  
del PNB  

descansa  
sobre...

El sector  
“público”  
del PNB  

descansa  
sobre...

Pastelaren erdi 
monetarizatua, 
NPGari dagokiona
Monetarizatutako eta 
ofizialki neurtutako 
NPGak, goiko bi 
geruzetan, estatistika 
ekonomiko guztiak 
sortzen ditu (legez 
kanpoko “ezkutuko 
ekonomiaren” eta 
zerga-ihesen % 15) 

Merkatu Ofizialaren 
Ekonomia
Eskura ordaindutako 
edonolako 
eragiketak

Sektore “pribatuko” 
ekoizpena, enplegua, 
kontsumoa, inbertsioa 
eta aurreztea

Defentsa, Estatuko 
eta tokiko gobernua, 
sektore “publikoko” 
azpiegiturak 
(errepideak, zubiak, 
mantentze-lanak, 
estolda-sistema, 
metroa, ikastetxeak, 
udala) 

“Ezkutuko ekonomia”, 
zerga-ihesa

ENPLEGAGARRITASUNA

CONCILIACIÓN

VIOLENCIA
MOBBING

ARRAILAK

SEXISMOA

DIBERTSIFIKAZIOA

Tartaren geruza altuetan (ekonomia), hainbat arazo gertatzen dira, hala nola bateratzea, 
dibertsifikazioa, mobbing-a eta sexu-jazarpena, enplegagarritasuna eta kristalezko 
sabaiak, eta emakume atzerritarrentzat dimentsio espezifikoak hartzen dituzte arazo horiek. 
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Emakume migratzaileek horrelako egoerei aurre egiteko mobilizatzen dituzten mekanismoak 
desberdinak dira testuinguru nazionalaren arabera. Garrantzitsua da profesionalontzat alde 
horiek zeintzuk diren jakitea eta dagozkien baliabideak egokitzea. 

Bestalde, geruza baxuenetan, hots, kontraekonomia edo ordaindutako ekoizpenean 
laguntzen duen “maitasun- eta zaintza-ekonomian”, beste zenbait arazo sortzen dira, 
esaterako, afektuak eta zaintzak merkantilizatzeko joera, prekariotasuna edota ingurumen-
iraunkortasuna. Produkzio eta ugalketa sozial kapitalistaren eredua globalki berrikusteak, 
bestalde, geruza bakoitzean gauzatzen diren eginkizunak eta lan-indarren ibilbideak 
aztertuta gauzatzen den nazioarteko segmentazioa eta genero-segmentazioa zaildu du. 

Azterketa horrek honako hauek berriz kokatzera garamatza: morrontzaren merkatua eta 
bizirik irautearen feminizazioa, eta etxeko eta sexu-zerbitzuetako langileen parte-hartze 
politikoa, jatorria eta helmuga haritzen dituzten demokrazia-elementuen bitartez: bidalketak, 
bidalketa ekonomikoak eta bidalketa sozialak.  

Lagundutako laneratze-ibilbideen berezko baliabideak nabarmendu dituzte enplegu-
politika profesionalek: enpresekiko kontratu hobaridunak eta hitzarmenak bermatzea, 
indarkeria-zirkuituetan dauden emakumeen kontratazioa errazteko, Laneratzeko Errenta 
Aktiboak (LEAk) eta indarkeriaren aurkako lege integralean aurreikusitako bestelako 
laguntza ekonomikoak lortzea erraztea, eta gizarteratzeko eta laneratzeko Prestakuntza 
eta Orientazio Programa sustatzea, besteak beste. Jokaleku praktikoan, “indarkeriaren, 
salerosketaren eta trafikoaren biktima perfektuak” edo “dokumentatu tatxagabeak” ez diren 
emakume migratzaileekin bitarteko horiek baliatzeko oztopoari aurre egin behar diogu, eta 
horri gagozkiola, dilema profesional ugari agertzen dira, kasuei aurre egiteko baliabideak 
abiaraztean zailtasun asko sortzen dira: etxeko zerbitzua ezkutuko ekonomiaren barrukoa 
edo erregimen berezikoa izatea, erregulatu gabeko sektoreetako lan-arriskuak, prostituzioan 
sartuta dauden emakumeekin segurtasuneko udal-ordenantzak aplikatzerakoan pairatutako 
indarkeria instituzionala, hainbat lege (atzerritarrei buruzkoak, berdintasunari buruzkoak 
edota indarkeriari buruzkoak, besteak beste) gurutzatzeak eragiten dituen diskriminazioak, 
eta abar. 

Diru-bidalketen eraginei aurre egin zaienean, oso gutxitan lotu izan dira jatorria eta helmuga 
ikuspegi transnazional batetik.  Gertakari horrek biztanleria migratzailearen manipulazioa 
eragin du, bereziki, emakumeengan jatorrizko testuinguruan, eta baita presioa helmugako 
testuinguruan ere; horrek ez du ahalduntze-prozesuetan lagundu, “demokrazia finantzario 
eta ekonomiko” definizioa eman zaienetan izan ezik. 

4. grafikoa Tailerreko ikasleek egina da, Espainia eta Bolivia arteko biztanleria-mugimenduaren 
eta diru-bidalketen eraginen adibide simulatu gisa, Boliviako emakume baten Espainiarako 
migrazioari buruzko autonarrazio bat zela-eta.  
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4. grafikoa: Talde-emaitza, migrazio-przesuetan eredu ekonomikoak jatorrien eta 
helmugan dituen arazo nagusiak aztertzeko Tailerrean ateratakoa

■ 4. blokea: sektore pribatua

■ 3. blokea: sektore publikoa

■ 2. blokea: sozialea/korporatiboa

■ 1. blokea: izaera

3. kapitulua.
Emakume (im)migratzaileen epika: kapitalismo globalaren 
jabberwocky-ari aurre egiten

- Nor zara zu? -esan zion Beldarrak.

Elkarrizketa bat hasteko oso modu adoregarria ez zen hura. Alicek erantzun 
zion, oso larderiatua:
- Ez dakit oso ondo, andrea, oraintxe bertan zer naizen,... Badakit nor nintzen 
gaur goizean jaiki naizenean, baina harrez geroztik gauza asko aldatu direla uste 
dut.
- Zer esan nahi duzu horrekin? –galdetu zion Beldarrak gogor-. Argitu beharko 
duzu, bada, zure burua!
-  Neure burua inolaz ere argitzeko gai ez naizelako susmoa dut, andrea –esan 
zuen Alicek–, orain ez bainaiz ni neu, ikus dezakezunez (…)
-Hortaz, aldatu egin zarela uste duzu, ezta?
-Baietzean nago, andrea. Lehen oso ondo nekizkien gauza batzuekin ez naiz 
gogoratzen, eta hamar minutu ere ez ditut ematen neurriz aldatu gabe. 

“Beldar baten Gomendioak” 
kapituluaren zatia . Aliceren 
Abenturak Lurralde Miresgarrian. 
Lewis Carroll.  

Irudia: J. Tenniel.1865.

Espainia Bolivia
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Alice ez da ohiko emakume heroia, maiz egiten du negar, beldurtu egiten da, ez daki nor den 
eta zer egiten duen han, ez du aitortzen inor salbatzeko dagoela hor, ez du protagonisten 
artean egon nahi, epika klasikoko heroien moduko probak ez ditu gainditzen, eta 
garrantzitsuena, ez du inor hil behar erresuma bat lortzeko, eta are gutxiago, Bihotzetako 
Erresuma. Hala eta guztiz ere, bere protagonismo hutsalean garrantzi berezia hartzen du, 
Lurralde Miresgarriaren barne-funtzionamenduari zentzua eta koherentzia ematen dio, 
gertatzen zaion guztia balentria hutsa da: ikusten, ukitzen, usaintzen eta dastatzen duen 
guztiari buruzko galderak, ingurumenean egiten dituen aurkikuntzak, neurria eta gorputz-
atalak aldatzen dizkioten pasteltxo eta edari magikoak irensteko duen ausardia, bere 
erorikoak, oihuak, negarrak eta barreak, bere defentsa-argudioak, eta abar. 

Aurrerago seinalatutako beldarrak arauzko ideia zentral bat adierazten dio, eta ideia horretan 
sexismoa eta kolonialismoa nahasten dira: “emakumeek, bereziki immigranteek, gazteak 
direnez (kolonialki neska autoktonoak baino haurrago bihurtzen dira neska migratzaileak), 
ez dute airurri txarrik izan behar”, baina Alice berriek beren kausaz bereganatzeko jomuga 
duten gizarte-mugimenduetako erresistentzia- eta disidentzia-taldeak osatzen dituzte, 
hau da, ekonomia kapitalista postindustrialaren degradazio sozioekonomiko eta kulturalari 
aurre egiteaz gain, egiten dituzten protesten bitartez gizarte-mugimendu erradikalenak 
berriz aztertzea ere badakarte: feminismo hegemoniko eta instituzionalizatua, Iparraren 
eta Hegoaren arteko lankidetza eta solidaritatea, mendebaldeko sindikalismoa edota 
ingurumen-borroka, besteak beste.

Gizarte-kontratu sexualari atxikitako genero-nortasunen arteko loturak eta bikote 
(hetero)sexuala osatzen duten funtzio- eta harreman-jardunbideak azaltzen 
dira kapitulu honetan, logika horiek bikote edo familia transnazionaletako 
harremanetan nola gertatzen diren ezagutzeko. Bertatik abiatuta seinalatzen 
dira emakumeen migrazio-esperientziaren esparruak eta horrelako esperientziek 
desberdintasunarekin dituen loturak, kontuan izanik desberdintasunak 
indarkeria sortzen duela: 11”

Gizarte-kontratu sexualari atxikitako genero-nortasunen arteko loturak eta bikote (hetero)
sexuala osatzen duten funtzio- eta harreman-jardunbideak azaltzen dira kapitulu honetan, 
logika horiek bikote edo familia transnazionaletako harremanetan nola gertatzen diren 
ezagutzeko. Bertatik abiatuta seinalatzen dira emakumeen migrazio-esperientziaren 
esparruak eta horrelako esperientziek desberdintasunarekin dituen loturak, kontuan izanik 
desberdintasunak indarkeria sortzen duela: 

11 Kate Rushin New Jersey-ko afroamerikar, Bostoneko ikastetxe publikoetan poesia-irakasle 
eta New Words emakume-kolektiboko kidearen hitzak. (Letra lodia gurea da). 
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5. grafikoa: Emakumezkoen ikuspegi trasnazionalari buruzko organigrama.

 titularra

neskame 
zalea

Genero-
nortasunak 

Nortasun 
funtzionalak

Harreman-
nortasunak 

familiarra

adiskideta- 
sunezkoa

kidea

 maitalea

emaztea

 ama

agindupekoa

etxeko
andrea

ezkontzazkoa

okupazionala

lanekoa

etxekoa

HELMUGAN. Haurrak eta nerabeak 
ardurapean. Zaintza-arazoak. 
Dibortzioak. Erasotzaileak berriz 
elkartua. Feminizatutako sektoreetarako, 
berriz elkartzea zaila: Etxeko Langileen 
Erregimen Berezia.

Agindupeko emakumeen nazioarteko 
merkataritza: Gertutasuneko 
zerbitzuak: sexualak eta etxekoak.
Gainkualifikazioa. Lan-dibertsifikazioa 
gauzatu gabe.
Irregulartasun juridiko eta 
administratiboa Lana legez kanpo 
uztea Lan- eta ingurumen-jazarpena
Kooperatibak, elkarteak eta 
antzekoak sortzeko proposamenak.

Sexu- eta ugalketa-
osasuna
Kontrazepzioa eta 
abortua
Harreman mistoak
Bikote-indarkeria

JATORRIAN. Munduko zaintza-
kateak. Erasotzaile berriz elkartzea 
eta familia-xantaiak

Familia transnazionala:  
ahaideren baten gaixotasunagatik, 
aitatasunagatik, urtean  
bi aldiz oporrak metatzeagatik  
eta abarrengatik baimen  
ordainduetan aldaketak 
txertatzeko proposamenak.
Kulturarteko familia
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4. kapitulua.
Jabberwocky munstroa eta horren heteronimo feminizidak: 
Neoliberalismoa/patriarkatua/arrazakeria.

Ikusi nola krokodilo trebeak
Bere isats ikusgarria aprobetxatzen duen
Eta Niloko urak isurtzen dituen
Bere urrezko ezkaten artetik!
Pozaren pozez erakusten ditu hortzak
Kontu handiz prestatzen ditu azazkalak
Eta arraintxoak gonbidatzen ditu
Bere baraila irribarretsuetan sartzera! 
Seguru nago horiek ez direla hitzak!  
Eta Alice gaixoari berriz ere bete zitzaizkion begiak malkoz. 

“Malkoen putzua” kapituluaren 
zatia. Aliceren Abenturak 
Lurralde Miresgarrian. Lewis 
Carroll

Irudia: J. Tenniel. 1865 

Mundu osoan hainbeste emakume-hordak pairatutako indarkeriaren eta heriotzaren 
normalizazioaren eta zigorgabetasunaren heteronimo gisa tratatu ohi dira beldurrak, 
negarrak, aztoramena, hasperenak eta samina, eta hori dela-eta, emakumeak ez dira 
fidatzen baterako gizarte-ekintzaz. 

Fenomeno hori duela oso gutxi arte ez da jo hain garrantzitsutzat, ez behintzat estatuen 
agendetan lehentasunezko arazo gisa txertatzeko modukotzat behintzat, ezta giza 
eskubideen aldeko gizarte-erakundeetan ere. Egoera horren ondorioz, egiaren motorea 
premiazko eta errotiko ekintza bihurtzen da: kapitulu honetako aditzak ez dira hitzak, promes 
kolektiboak baizik, gizarte-eraldaketarako eta globalizazioaren jabberwocky-ereduaren 
biziraupenerako errotiko ekintzak baizik. 

Emakumeek ez dute beren jaiotze-estatuen babesik, eta are gutxiago, atzerritar gisa hartu 
dituzten migrazio-estatuen babesik. Jatorrizko eta helmugako herrialdeetan emakumeen 
falta eta presentzia modu instrumentalean baino ez dituzte zenbatzen estatuek (familien 
diru-bidalketak, haurrak eta zaharrak zaintzeko lanak, eta abar); emakumeak barnean 
hartzen ez dituzten eta emakumeei egindako kontsultarik ez daukaten helburuak lortzeko 
bitartekoak baino ez dira. Gogora dezagun honako eszena hau: Alice Erreginaren tartak 
lapurtu izanaz akusatutako Bihotzetako Txotaren epaiketan. 42. araua aplikatzen diote 
Aliceri; arau zaharrena da 42.a, eman zen lehenengoa (Bihotzetako Erregearen arabera), eta 
milia bateko altueratik gorakoek epaiketa-sala berehala utzi behar dutela jasotzen du. “Baina, 
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nik ez dut milia bateko altuera! –esan zuen Alicek”12. Alicek epaiketan Erreginaren tarten 
egonlekuari buruz egindako aitorpena jada ez da garrantzitsua, gure herrialdeko epaiketa 
batean Latinoamerikako, Afrikako, Asiako edo Ekialdeko Europako edozein emakumeren 
aitorpenak garrantzitsuak ez diren bezala, agiriak ez baititu edo narkotrafikatzaileen kontrako 
sarekada baten ondorioz burdel batean atxilotu baitute; 42. arauak, hots, Segurtasuneko 
Idazkaritza Nagusiaren 14/2005  Aginduak, esate baterako, kanporatze-espedientea sortzen 
du, Alice-ren gorputza hazi egiten delako, bizitako indarkeria ez da epaiketa-salan sartzen, 
ezta epaileen arbeletan ere, eta horrez gain, itsasikara sortzen duelako (bere gonarekin, 
bere beloarekin edo biluzik dagoelako), epaimahaikide guztiak hankaz gora eroraraziz, lurra 
ostikoz jotzen, astintzen eta salako sabaia ahozabalik begiratzen duten bitartean. 
Horrelako gertakarien ondoren, emakume migratzaile askok, gure testuinguruko araudien, 
aginduen, erregelamenduen eta legedien teilakatzea dela-eta, oihu egiten dute eta giza 
eskubideei esku-zarta ematen diete: Zer burugabekeria, epaia erabakia baino lehen !13

5. kapitulua.
Peoi beltzak (alice) jolastu eta hiru mugimendutan irabazten 
diu14. Lokalizazio estrategikoko jokalekuak elkarrekin lotutako 
errealitateetan: feminizidioa, indarkeria sexuala eta trafikoa. 

 

Feminizidioa/Femizidioa
• Toki komuna:  

pribatu-publikoa

Indarkeria Sexuala
• Bake-Testuinguruak
• Gerra-Testuinguruak

Trafikoa/Pornografia
• Prostituzio Derrigortua

• Prostituzio-Etxe Multimediak

Kontuz Jabberwocky-arekin, ene txiki15!
Kontuz txikitzen duten hortzekin
Eta urratzen duten erpeekin!

Alice Ispiluan zehar obraren “Ispiluaren Etxea” kapituluko “ 
Jabberwocky-a” poemaren zatia. 

15

12 Alice-ren Lekukotasuna” kapituluaren zatia. Aliceren abenturak Lurralde Miresgarrian. Alianza Editorial. 1989.  

13 “Alice-ren Lekukotasuna” kapituluaren zatia. Aliceren abenturak Lurralde Miresgarrian. Alianza Editorial. 
1989.  

14 Letra etzana eta markatutako generoa gure proposamenak dira. 

15  Alice ispiluan zehar liburuko xake-partidaren hasierako “Peoi Zuriak (Alice) jolastu eta hiru mugimendu-
tan irabazten du” testuaren parafrasia. Alianza Editorial. 1989.  
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FEMINI-(GENO)-ZIDIOA16. 
Gerraren eta sexualitatearen esparruak17: 
baterako leku publiko/pribatua

Globalizazioak distropiak sortu izan ditu18,  eta jokaleku horiek ez daude etorkizuneko 
fikzio-mundu batean edo eredu gisa balio dezakeen fikzio-mundu batean kokatuta; horren 
ordez, oso lokalizatuta daude eta transnazional kapitalista handiek kontrolatzen dituzte. 
Horregatik, hiperkontsumoaren estrategiarako, giza bizitzaren alderdi guztiei diru-balioa 
emateko estrategiarako, ekonomiaren eta kontraekonomiaren artean orekak aurkitzearen 
logika deuseztatzeko estrategia ezinbestekoa da19, hazkuntza ekonomikoaren eta bizitzaren 
ardura (jaiotzak, haurren eta nerabeen premiak, askotariko gaitasunak, zaintza naturalak 
eta animalienak, besteak beste) nahiz iristear dagoen heriotzaren ardura hartzearen 
(zaharrak, ingurumen-kontserbazioa, eta abar) arteko neurritasunak. Bizitza-ongizateko edo 
-iraunkortasuneko ereduak (sozialdemokraziaren ereduaren gizarte-justiziako arkitekturan 
ere eskasak dira eredu horiek) kapitalismo globalaren atzaparrerako azken oztopoetako bat 
dira. 

Judith Butler-ek bizi-prekariotasunaren gainean egindako hausnarketetan zera adierazi zigun, 
pertsona bakoitza politikoki sortzen dela gure gorputzaren ahulezia sozialari jarraiki, gorputza 
desiorako tokia eta ahulezia fisikoa delako, eta baita baieztapenerako eta azalpenerako lekua 
ere. Galera eta ahulezia, dirudienez, sozialki sortuta, besteei lotuta, galeraren arriskupean 
eta besteen eraginpean dauden gure gorputzen ondorio da, eta besteen eraginpean egote 
horregatik, indarkeria paira dezakete20.  Emakumeen gorputzak arakatzeko helburu horrekin, 
bereziki, emakume migratzaileen gorputzak, nagusitasun postkolonialaren logikak seinalatu 
ditugu gramatika feministaren azken kapitulu honetan, eta horretarako, elkarren artean lotuta 
egonik helmuga-gizarteetan lokalizatuta dauden muturreko indarkeriazko hiru jokaleku 
deskribatu ditugu: indarkeria sexuala, pornografia multimedia eta trafiko sexuala.  

Gure eguneroko bizitzara eramandako prebentzio-gerraren logikak dira amalgama 
nagusietako bat. Indarkeria horien kateamenduak zentzua ematen dio feminizidioaren 

16 SEGATO, R. (2006): “¿Qué es feminicidio? . Notas para un debate emergente”. Serie Antropología. 401. 
Brasilia. 

17 Atal honen argudio sorta nagusia Judith Butler-en Los marcos de Guerra. Las vidas lloradas testuko 
hausnarketetan inspiratuta dago (2010ean gazteleraz argitaratua).  Egileak, bere azterketa kritikoetan, 
ezkerren pentsaera berriz kontzeptualizatzera gonbidatzen gaitu. Azterketa kritiko horiek hainbat ka-
su-azterlanen esparruak eta ardatzak izan dira, eta horiek ikertu ditugu, izan ere, gizatiartzat hartzen 
denaren eta negartua izatea merezi duen bizitzatzat hartzen denaren arkitekturari buruz, mendebal-
deko herrialdeek (“demokratiko” izendatzen dute beren burua herrialde horiek) beste batzuen aurka 
(gizatiarra denari buruzko mendebaldeko arauarekin bat ez etortzeagatik, legezko dolua eta mendekua 
merezi duten pertsonen aurkako arriskurik eraginkorrena bihurtzen dira beste horiek) egiten duten ge-
rraren logiketatik abiatuta. Ariketa honi esker, honako hau egiazta dezakegu: herrialde bateko mugetatik 
kanpo gerraren politikek, estrapolazioen eta ainguraketa transnazionalen bitartez, eragina izan dezakete 
gizarte-alorreko eta barne-segurtasuneko politiken sorreran, zehazki, kolokan dauden giza eskubide eta 
gaitasunen funtsezko kategorien definizioan. 

18 Termino hori ez du onartzen RAEk, eta antiutopia esan nahi du, hau da, utopia maltzurra (gizarte ideal 
baten aurkako baldintzetan gertatzen da errealitatea). Oraingo honetan, politikoki eta sozialki aberran-
teak diren anomaliak nagusi diren giza guneez ari gara; beste muturrean, “eutopiak” ditugu: toki onak 
izendatzen dituzte eutopiek, eta ez soilik existitzen ez den toki batetik ikusitako egia ez lokalizatua.

19 Hazel Henderson (2006): Ethical Markets: Growing the Green Economy. www.hazelhenderson.com/

20  BUTLER, J. (2006): Vidas precarias. Ed. Paidós. (El subrayado del fragmento citado es nuestro). 
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dimentsio genozidari. Zenbait jokaleku transnazionaletan maskulinitate menderatzaileak ez 
du esan nahi barne-barneko harremanen kontroletik ihes egitea, baizik eta afektuen ekonomia 
politikoen eremuan (estatuak onartua eta/edo babestua) sartzea. Bestalde, estatuen eta 
ekonomia global neoliberalaren kolaborazio ordainezinarekin patriarkatua birsortzen duten 
jokaleku horietako bakoitzaren geografien jarraitutasun ezean argudio-continuum bat dago. 
Jarraian, emakumeen aurkako indarkeria sistemikoa gertatzen den21 eta proposaturiko 
jokalekuak lotzen diren honako hiru puntu nabarmengarri hauetan geratuko gara: 

• Eredu diren gorputzen kontrako indarkeria: (gorputz diziplinatuak) toki publikoetan 
erakusten direnak, eta unibertsalean sartzeari dagokionez emakumeei dakarzkien 
prezioak ezagutzera ematen dituztenak; aldi berean, baztertutako gizonezkoentzat 
apeu bortitz gisa jokatzen dute. Estatusari eta emakume-posizioari dagokionez 
ebakita daude, gizon hegemonikoak ohartarazten dituzte edozertarako prest daudela 
bazterkeriari aurre egiteko, eta gizonen hegemoniaren eta modernitatea sortu zuen 
itunaren oinarriak azpitik zulatzen dituzte.

• Gorputz exotikoen aurkako indarkeria: “Beste” sexual, kultural eta etnikoaren 
berebiziko proiekzioa osatzen dute, eta proiekzio horrek pertsonen prostituzio- eta 
trafiko-sareak mugitzen ditu transnazionalki, zuzeneko arduradunentzat eta nolabait 
zeharka (edo ez hain zeharka) baimentzen edo ezkutatzen duten gobernuentzat 
mozkin paregabeekin; horrelakoen erabilera eta abusuari buruzko informazioa urria 
eta zehaztugabea da22.

• “Maquila” deritzen gorputzen aurkako indarkeria: azpisoldatapeko ekoizleek 
gauzatua; “maquila” deritzenetako lanak, honenbestekoak, oporrik, ordutegirik, 
atsedenik eta lan-legerik gabekoak, etxetik kanpoko etxe-laneko ekonomiaren 
ezaugarriak hartzen ditu. Gaur egungo globalizazioaren ezaugarrietako bat da egoera 
hori gizonei eta haurrei zabaldu izana, baina patriarkatu globalaren feminizazio-
gaitasuna baino ez du erakusten horrek.

1. Jokalekua.
Eredu diren gorputzak

Gerran gauzatutako indarkeriaren teknologien erreprodukzioa.

“Horrelako ankerkeriak xehatzearen helburua ez da irakurlea ikaratzea, gaur 
egun emakumeak feminizidioak (muturrekoak, hazkorrak eta izugarriak) jasaten 
ari direla aitortzea baizik; izan ere, gaur egun, iraultza feminista gauzatuta 
dagoelako eta gizonek bezainbeste aukera dituztelako mitoak badirau, oraindik 
ere, emakume gazte eta emakumezko ikasle pribilegiatu askoren artean23”..

21 Talde bakoitzaren sailkapena eta definizioak Mª Luisa Femenías-ek eta Paula Souza Rossi-k “Poder y 
violencia sobre el cuerpos de las mujeres” lanetik hartu dira hitzez hitz (in DOSSIÊ, Sociologías, Porto 
Alegre, 11. urtea, 21. zenbakia, 2009ko urtarrila/ekaina, 42.-65. orr.) 

22   FEMENÍAS Y SOZA-ren aipua, (2009) Butler-en “Prostitución militarizada y la invasión de Irak” aipatuz 
(in Mora 14. 2009). 

23 RUSSELL, Diana E. & HARMES, Roberta A. (2001):  Femicide in Global Perspective. Teachers College 
Press. 
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Analisi-jokalekuak Lekukotzak, azterketa-euskarriak  
(irudiak, prentsa eta abar), eta kasuak

1. Jokalekua: gerra 
eta sexu-bortxaketa. 
Kolonbia.
Gerran gauzatutako 
indarkeriaren 
teknologien 
erreprodukzioa 
eguneroko bizitzan. 

Nor babesten du Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 1325 
Ebazpenak?

13 urteko nire alaba 8 
egunez eraman zuten. Poliziengana 
joan nintzenean esan zidaten laster 
agertuko zela. Nire alabak dei bat 
egitea lortu zuen, negar egiten 
zuen, eta esan zidan ezin zidala ezer 
ere kontatu. Gauean taxi batean 
itzuli zidaten. Haiek [paramilitarrek] 
kontrolatzen duten prostituzio-etxe 
batean eduki zuten. Ez du hitz egin 
nahi, gertatu zitzaiona kontatzeko 
beldur da. 14 urteko beste neska bati 
berdin gertatu zitzaion. Hesgailuak 
lotuta zituela eduki zuten prostituzio-
etxe batean 15 egunez. Zerbait 
kontatuz gero hilko zutela mehatxatu 
zuten. Neskatoa haurdun geratu zen 
eta haurtxoak orain hilabete eta erdi 
du. Haiei [paramilitarrei] 

Nasa herriko 
emakume bat zatitu egin 
zuten, motozerrarekin ireki eta 
laurdenkatu zuten, bortxatu 
ondoren. Bortxatua izan zen 
beste 14 urteko neska bat 
Ekuadorrera joan zen. 38 urteko 
ama ere bortxatu egin zuten. 
Kasua ezagutzen dut dolu-kasu 
bat zelako eta nik sendaketa-
lanak egiten ditudalako 
landareekin. Neskatoak, 
bortxatu zutenetik, ez zuen 
ezer ere jaten, negar egiten 
zuen, eta tayta-renera eraman 
zuten yage-garbiketa baterako 
(yage: sendatzeko beste hainbat 
landarerekin prestatzen den 

liana).

Lekukotzen iturria: Amnistía Internacional: Cuerpos marcados, crímenes silencia-
dos. Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. 2004.

Ariketa horien helburua feminizidioaren eta haren bereganatzearen kontzeptualizazioan 
aurrera egitea da24. Lehenik eta behin, delituen dimentsio generiko eta sistemikoari heltzen 
zaio eta gerra berriz definitzen da, gaur egungo munduan bakeguneetan ugaritzen diren 
gerra-jokalekuetatik abiatuta. 

Gerra-jokalekuen eraldaketak elementu erabakigarriak dira interkonexio horretan indarkeria 
matxista ezagutzeari dagokionez: talde informalak, estatuari dagokionez mugatuta dauden 
lurraldeak, bandak, marak, gaizkile-taldeak, tribu-taldeak, talde paraestatalak, edota 
mafiak, besteak beste. Hemen gerraren berezko moduen eta sexualitatearen kontrolerako 
eta errepresiorako politiken arteko alboratzeak eta continuuma ezagutzen ditugu25.

Horren bitartez, bereizketa bat egin dezakegu, hots, uler dezakegu eraso sexualak beti ez 
direla sexu-izaerakoak, baizik eta kategoria edo genus baten (emakumeak) ezabaketa edo 
esklabizazioaren ondorio ere izan daitezkeela, eta horrez gainera, biktima edo biktimen 
erasotzailearen edo erasotzaileen alderdi ez pertsonalizagarria ere ezagut dezakegu, 
zergatiei ez ezik, haien nortasunari dagokionez ere bai. Delitu hori sexu-intimitatearen 
esparruan giltzapetzea bere izaera sistemikoa eta Zuzenbidezko Estatuaren haustura 
aitortzea oztopatzen du, zigorgabetasunaren betikotasunari, erreparazio faltari eta kontuak 
ez emateari dagokienez. 

24  Rita Segato antropologo, ikertzaile eta feminizidioan adituak egindako proposamenari jarraitzen diogu 
kontzeptuaren eta estatuek horrelako delitu larrietan dituzten erantzukizunen funtsezko puntuei helt-
zeko. Informazio gehiago izateko: Feminicidio: Un fenómeno Global de Lima a Madrid. Heinrich Böll 
Stiftun Fundazioa. CAWN. EB. 2010. 

25 BUTLER, Judith. (2010): Los marcos de Guerra. Las vidas lloradas. Paidós. 
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2. Jokalekua.
Gorputz exotiko/pornoak

Opresio- eta erresistentzia-topografia berriak. 

“Gorputzaren, sexuaren arrazaren eta sexualitatearen produkzio eta 
kontrolerako baliabideen mutazioa ari da gertatzen. Kapitalismoan gertatzen ari 
den eskala handiko eraldaketak eragina du bizitza sortzeko prozesuen izaeran, 
eta eraldaketa horrek, era berean, eragina izango du opresioaren topografian 
eta borroka eta erresistentzia ahalbidetzen duten baldintzetan”26

Analisi-jokalekuak Lekukotzak, azterketa-euskarriak  
(irudiak, prentsa eta abar), eta kasuak

2. Jokalekua : 
pornografia/
Pornotopia
Prostituzio-etxe 
multimediak. AEB-eb

Playboy pentsaeraren eta jardunbidearen irudien analisia: untxia eta 
“alboko” neska. PLAYBOY subjektibotasunaren arbola-sorkuntza. 

Iturria: Arquitectura y Sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría; Beatriz 
Preciado. (2010).

Hug Hefner-en (Playboy) eraldaketaren imajinarioak eta “utopia sexuala” (barne-espazioa 
birformulatzeko) etxetiarra dena pribatizatzeko prozesuaren zati gisa interpreta daiteke; 
alabaina, dituen helburuek eta estrategiek, paradoxikoki, oso zerikusi gutxi dute pribatutasun-
nozio horren aurkako kritika feministarekin; aitzitik, 1950eko hamarkadan familia bakarreko 
etxebizitza batean bildutako familia heterosexual baten bizi-ereduaren alternatiba erradikala 
islatzen du27. Hiri-atikoen (gizon ezkongabearen atikoak) fantasiek eta Playboy luxuzko 
etxeek zera irudikatzen dute, etxe heterosexualarekiko disidentzia ugaltzeko gune gisa. Ikus 
dezagun arbola kontzeptuaren eskema bat. Eskema horretan, beste maskulinitate horren 
(ez) harremaneko arkitektura irudikatzen da28: 

26 PRECIADO, B. “Transfeminismo y micropolíticas del género en la era farmacopornográfica”. Online: http://
arte-nuevo.blogspot.com/search/label/farmacopornograf%C3%ADa. (Azpimarratua guk egina da). 

27 Gai horren gainean sakontzeko, honako literatura-obra klasiko hau irakurtzea gomendatzen da: 
KAUFMAN, S. (2010): Diario de un ama de casa desquiciada. Libros Asteroides.

28 Dokumentu honen 3. kapitulua berrikustea gomendatzen dugu bikote- edo ezkontza-harreman hetero-
sexualetako gizonen eta emakumeen subjektibotasunaren kontzeptuzko arbolekin alderatzeko

http://arte-nuevo.blogspot.com/search/label/farmacopornograf%C3%ADa
http://arte-nuevo.blogspot.com/search/label/farmacopornograf%C3%ADa
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6. grafikoa. Alegiazko Playboy subjektuaren arbola. Egileak egina.

Mansión/Ático = Etxekoa
Atxeko nagusia:Luxuzko etxea/Atikoa

Sexu-maitale inplizitua(k): 
Playmate- “alboko neska” 

PORNOA
Pribatua denaren 

jakinarazpen publikoa

Lo laboral

Maitasun-alorrekoa

Bunnies" kideak

Okupazionala

 Play boy

Aurreko eskeman ikus dezakegunez, aldi berean bizitoki gisa eta produkzio-zentro gisa 
(lanbide-maila) funtzionatzeko gai den fikzio erotiko bat marraztuko du Playboy gizonak. 
Toki horiek ez dira gune etxetiar soilak, guneen erdiguneek (etxea, eskola, espetxea, 
ospitalea, eta abar) diziplinazko modernitatean izandako lekualdatzearen sintoma baizik; 
bertan, subjektibotasunak gertatzen dira, bereziki, genero-alorrekoak (3. kapituluan 
azaldu ditugunak). Eta, zalantzarik gabe, mutazio jakin batzuk ahalbidetzen dituzten gune 
trantsakzionalak ere badira, zehazki, garai farmako-pornografikoaren postdomestizitate 
berri baterako mutazioak: aldi berean publikoa eta etxetiarra, etxekoia eta ikusgarria, barne-
barnekoa eta gehiago erakutsitakoa den bizitza-erregimen berri bat 29

29 PRECIADO, B. (2010): Pornotopía. Arquitectura y Sexualidad en “Playboy” durante la guerra fría. 
Anagrama. 



Garapenerako Estrategia Positiboen. VII. Jardunaldiak

72

3. Jokalekua.
Gorputz exotikoak/”maquila” deritzenak

Taularen beste aldera iristen den edozein peoi erregina bihurtzen da: Alice 
Erreginaren zortzigarren laukira (koroazioa)30.

Analisi-jokalekuak Lekukotzak, azterketa-euskarriak (irudiak, prentsa eta abar), 
eta kasuak

3. Jokalekua 
Prostituzio 
derrigortua/katalogo 
bidezko  ezkontza. 
Tailandia: turismo 
sexuala. 

Eztabaidaren dualitateak: Sexuaren, ezkontzaren, maitasunaren, 
boterearen, erreskatearen industria? Turismo-industria 
transnazionala, negozio-langileentzako zerbitzuak?

Iturria:  CACHO, L. (2010): Esclavas del Poder. Planeta.   NICKS, P. (2009): Love 
entrepreneurs. Monsoon. 

Sexu Trafikoaren lurralde transnazionalak testu-euskarri hauetan erreferentzia gisa txerta 
daitezkeenak baino askoz ere ugariagoak dira: katalogo bidezko senar-emazteak, prostituzio 
derrigortua eta haur-prostituzioa, pornografia, loverboys deritzenak, eta abar. 

Esklabotza-modu horren anatomiak, emakumeen eta, bereziki, neskatilen urratsek, 
erosketak, garraioak eta esplotazioak, eta horien osagaiek eta ezaugarriek laguntzen 
gaituzte krimen-enpresa horren funtzionamendua, horren mozkinen jatorria eta merkatuko 
eskariaren indarra argitzen. 

Hona hemen hausnarketarako eta geroagoko eztabaidarako bi datu-mapa: 

i) Sexu-esplotaziorako pertsonen trafikoari buruzko mapak

Sexu-trafikoaren anatomia transnazionalean identifikatutako hiru mugimendu moten (irtetea-
jatorria/iristea-helmuga/mugitzea-iragaitea) geografiak mapamundi batean seinalatzeko 
ariketa egingo bagenu, honako egoera hau aurkituko genuke: herrialde eta lurraldeak ez 
datoz bat “hegoa-jatorria/iparra-helmuga” segregazio-joerarekin; horren ordez, gero eta 
hein handiagoan izan ohi dute hiru elementuak (jatorria, iragaitea eta helmuga) dituzten 
herrialdeen kondizioa, eta horrenbestez, mugimendu-binomioa hegoa-hegoa, iparra-iparra 
eta iparra-hegoa ere izan daiteke horrelako kasuetan, honako Tailer-ariketa honetan ikus 
dezakegunez: 

30 Tailerrean ikasle batek esandako hitzak, Alice ispiluan zehar obraren barruan mugimenduen metafora 
dela-eta: “Alice Erreginaren zortzigarren laukira (koroazioa)”. Informazio gehiago 15. oharrean.

Países que no se incluyeron en el informe = 
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7. grafikoa: pertsonen trafikoan mugimenduak eta tokiak  
dituen izaerari buruzko mapa. 

Iturria: Johns Hopkins unibertsitatearen txostena. 2010.

Sexu-trafikoaren bidaia ez da irteera eta etorrera dituen mugimendua. Gizon guztiek, pobreek 
nahiz aberatsek, gero eta prostituzio eta pornografia multimedia gehiago kontsumitzen dute 
eta gero eta maiztasun handiagoz jotzen dute hitzartutako ezkontzetara. Estatuen ahulezia 
edo permitsibitatea dela-eta, horrelako negozioek oso arrisku txikia dakarte eta oso 
errentagarriak dira, eta horregatik, sexu-harremanak izatearen truke gero eta diru gutxiago 
ordaindu behar da; era berean, horrelakoak kontsumi ditzaketen gizonen erosahalmena 
askotarikoa izatea eragiten du horrek. Horregatik guztiagatik, gero eta joera handiagoa dute 
herrialde guztiek, posizio geopolitikoa eta ekonomikoa alde batera utzita, aldi berean sexu-
trafikoaren jatorri, iragaite eta helmuga izateko31. 

ii) Sexu-esplotazioaren trafikatzaileen mapa
Hemen, hurrengo mapamundian kokatuko ditugun bi gakotan sakonduko dugu: 
trafikatzailearen nortasuna eta Sexu Trafikoaren biktimaren estatus juridikoarekiko 
(irregularra, dokumentuen faltsifikazioa, eta abar) lotura. Ikus dezakegunez, fenomeno 
kriminalaren globalizazioa ezinezkoa izango litzateke estatuek eta emakumeen bizitzan 
diziplina jartzeko ardura duten agenteek (familia, apaizak eta erlijio-liderrak, irakasleak, eta 
abar) ez balute egingo ez ikusiarena. 

31 Argentina, Txile, Bolivia, Peru, Ekuador, Venezuela, Guyana/Surinam, Erdialdeko Amerika, Niger, 
Nigeria, Txad, Kongo, Egipto, Etiopia, Somalia, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Hegoafrika, eta Asia 
osoa Mongolia, Uzbekistan, Turkmenistan eta Kirgizistan izan ezik. Johns Hopkins unibertsitatearen 
txostenaren barnean hartu ez ziren gune zuriek ere (AEB, groenlandia eta Alaska), gure ustez, ezaugarri 
hori izan dezakete, batez ere, muga-lurralde edo gune frankoetan. 

Antigua eta Barbuda
Bahamak
Barbados
Holandarren Antillak
Saint Vincent eta Grenadinak
Trinidad eta Tobago

Jatorri-herrialdeak Jatorri- eta iragaite-herrialdeak
Iragaite-herrialdeak
Pertsonen barne- eta kanpo-trafikoa duten herrialdeak
Beharbada pertsonen trafikoa duten herrialdeak
Pertsonen trafikoa erregistratuta ez duten herrialdeak

Txosten honen barnean hartu gabeko 
herrialdeakJatorri-, iragaite- eta helmuga-herrialdeak

Iragaite- eta helmuga-herrialdeak
Helmuga-herrialdeak
Jatorri- eta helmuga-herrialdeak

Países que no se incluyeron en el informe = 
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Diplomatikoen komunitateak eta trafikatzaileen zirkuluek egiten dituzte sexu-trafikoko 
eragiketa gehien mundu osoan, eta horien ondoren, krimen antolatuko zirkuluek eta 
militarrek. Ahaideen, apaizen eta irakasleen parte-hartzea ere garrantzitsua da, batez 
ere, hitzartutako ezkontzen kasuan eta emakumeak eta neskatoak esklabo bihurtuz 
pobrezia gainditzeko bestelako familia- eta komunitate-estrategien kasuan. Zalantzarik 
gabe, enplegu-agentzia transnazionalak izango dira, hain zuzen, ekonomia globalizatuen 
etorkizunean eraginkortasun handiagoz jokatuko duen agente berrietako bat, eskualdeen 
arteko harreman kolonialak aprobetxatuz. 

8. grafikoa: Trafikanteen Mapa

Iturria: Johns Hopkins unibertsitatearen txostena. 2010. 

Esklabotasun horren eta harekin lotutako krimenen aurka gaur egun dagoen zigorgabetasuna 
kapitalismo globalizatuak patriarkatuarekin eta nagusitasun kolonialarekin aliatzeko duen 
asmotik abiatuta ehuntzen da, genero, arraza eta klasearekin lotutako botere-harremanen 
funtzionamendu-eskema berrian pribilegioak antolatzeko legeei eusteko edo horrelako 
legeak berriz definitzeko. Estatuak, (agente ekonomiko transnazionalen sopikunak, agente 
pasiboak edo zeharkako onuradunak) eta horiek ordezkatzen dituzten elkarteak, nagusitasun 
gurutzatuko harreman horiek ahalbidetzen dituzten baldintzen arduradunak dira. Bada garaia 
Mendebaldeak ispiluan zehar ikusteko bere burua eta Mundu Miresgarri honetan emakume 
migratzaileek dituzten bizitzetan eta heriotzetan itzulitako islaren aurrean harritzeko. 

Erreferentziazko bibliografia: Mujeres (in)migrantes en el País de las Maravillas. Gramáticas 
de Geopolítica Feminista para erradicar la violencia de género y el feminicidio. ACSUR LAS 
SEGOVIAS. 2010.

Antigua eta Barbuda
Bahamak
Barbados
Holandarren Antillak
Saint Vincent eta Grenadinak
Trinidad eta Tobago

Familia barruko kideak Mititarrak
 Irakasleak eta apaizak
Hitzartutako ezkontzak
Proxenetak eta prostituzio etxeen jabeak
Krimen antolatuko zirkuluak

Trafikatzaileen zirkuluak eta diplomatikoen komunitateak
Enplegu-agentziak
Txosten honen barnean hartu gabeko herrialdeak
Trafikanteen profilak zehaztu gabe
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Hirurogeiko hamarkadaren hasieratik, Espainiako zenbait hiriren paisaia aldatu egin da, 
kolorebakarreko paisaia batetik paisaia kolore anitzeko eta etnia anitzeko paisaia batera 
aldatu ere, kosmopolitak bihurtu dira hiriak, bertako biztanle batzuk horretaz konturatu nahi 
izan ez badira ere. Egoera hori erraz ikusteko modukoa da gure herrialde honetako hiri 
askotan, auzoko berri eta “exotiko” ugari etorri baitzaizkigu, bertakoekin batera bizi direnak, 
baina gutxieneko eskubideak jasotzen dituztenak, bertakoek eta etorritakoek justiziak bai 
eskubideak eta bai betebeharrak uztartu behar dituela ondo badakite ere. 

Migrazioak aberastasuna sortzen du gizarte hartzaileko esparru guztietan, bizimodu berriak 
agertzen dira, korronte artistiko berriak, mendebaldeko gizarteetan atzerakadan dauden 
balioak biziberritzen ditu, hala nola abegikortasuna eta familia-ereduak, immigrante gehien-
gehienentzat ez baita aitara eta amara mugatzen, eta, aitzitik, askoz zabalagoa da, baita 
guraso bakarreko kasuetan ere. Immigrazioak elkar interakzioen prozesu bati zabaltzen dio 
bidea, gizarte hartzailearen zein immigratzaileen mesederako, eta ezinbestean eramaten 
gaitu mestizaje kulturaleko prozesu garbi baterantz.

Migratzaileez hitz egitean desplazamendua hastera daramaten pertsonen, egoeren 
eta arrazoien aniztasun handiaz ari gara, eta, hori horrela, ez da komeni kolektibo hori 
estigmatizatzea.

Arazoa emakumea edo emakume immigrantea izatea da. Arazoa al da emakume immigrantea 
izatea?

Arazorik badago, emakume pobreetan aurkituko dugu, eta emakume pobre hori bere 
herrialdetik kanpo badago, egoera larriagotu egiten da.

XX. mendeko azkeneko hiru hamarkadetan iparreko herrialdeetako emakumeen egoera 
eta perspektibak asko aldatu dira, eta onerako. Aldarrikapen feministak baztertuta uzteko 
muturrera iritsi gabe, egin beharreko bidea geratzen baita oraindik, balantzea positiboa da, 
dena den.

Hegoko herrialdeetan, aldiz, esplotazio-, zapalkuntza- eta bazterkeria-egoeren esposizio 
pean dago gizarte zibila: eta testuinguru horretan, emakumeak eta haurrak dira pertsona 
kalteberenak.

Migrazio-proiektuari hasiera eman nahi dion pertsona bakoitzaren historiak ugariak eta 
askotarikoak dira, emakume immigrante bakar bat ere ez da “emakume immigrantea”, 
jatorrizko herrialde berekoa izanda ere.

Abiatzeko hasierako nahiak markatuko ditu proiektuari buruz “a posteriori” egingo diren 
balorazioak.

Batzuek ikasketen homologazioan eta espezializazioan finkatu dute helmuga, aukeratutako 
desplazamendu-lekuan profesionalki aritzeko, eta ezagunak diren kasu gehienek ez dituzte 
emaitza pozgarriak izan.

Beste planteamenduetako bat zera da, lan egiteko emigratzea eta jatorrizko herrialdeko 
familiari erregularki dirua bidaltzea, eta hau da aldeko balorazioa duen aukera. Proiektua 
bideragarri egiten da, ahal den horretan lan egiten da giza kostu handiekin, eta jatorrizko 
herrialdeko senitartekoek jasotzen dituzte ahaleginaren etekinak.
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Helburua familia berriz elkartzea bada, funtsezkoa, kasu horretan, seme-alabak dira, 
prestakuntza eta profesionalizazioa, gizarte hartzailearen estandarrekin bat egiteko 
baliabideak uztartze aldera, emaitzak pozgarriak izanik.

Desplazamenduen arrazoiak zerrendatzen jarraitzen badugu, “iparreko El Dorado” ez dago 
lehenengo lekuetan, baina pobreziaren feminizazioa, aldiz, emakumeak desplazatzera 
behartzen dituen helburu nagusietako bat da. Migrazio-proiektu bakoitzaren inguruko arrazoi 
guztiak bilduta, emakumearen edo haren ingurunearen egoera ekonomikoaren hobekuntza 
aipatu behar da, gizarte hartzailean zein jatorrizko gizartean.

Egoera guztietan ere elementu erkide bat ageri da, lege-araudiaren trabak eta bizikidetza, 
arauaren mailan jartzen baitute bizikidetzak alde esanguratsu gisa jartzen duena. Jatorriak 
diskriminazioa eragiten du, kolektibo immigratzailearen eta gizarte hartzailearen arteko 
elkarraldia eta bizikidetza oztopatzen ditu, immigranteak desparekotasunaren alorrean jarriz.

Inbaditua izateko arriskuaren gezurra immigraziorako murrizketak justifikatzen ari da, eta ez 
murrizketa horiek bakarrik, jada hemen dauden pertsonen eskubideen mugaketak ere bai.

Kontingenteen testuetan irakurtzen dugunean “kanpoan geratzen dira etxeko langile 
edo nekazaritzako edo abeltzaintzako lanetan aritu nahi duten guztiak” lan-indarraren 
segmentazio bat egiten ari gara, horixe bera, gizakiena, emakume eta gizonena, lan-
merkatuaren tarte jakin batzuei zuzenduta. Zalantzarik gabe, kristalezko sabai bat dago, 
batez ere emakumeentzat.  

Emakume immigranteen errealitateari buruz ematen dugun ikuspegiari dagokionez, betiere 
garrantzitsua da ikuspegi hori osatzea gauzatzen ditugun estrategia ugariak planteatuta, 
zati txikietan bada ere askatasun-tarteak zabaltzea lortuz. Esaterako, zabaltzen ditugun 
alternatiba pertsonalak (autoenpleguak, kooperatibak eta abar) arrisku-egoeretan ez 
jarraitzeko eta egoera prekarioen esposizio pean ez geratzeko, estatistika-terminotan 
emakume immigranteen tarte txiki bati badagozkio ere.

Badira zenbait ekintza, aukera eta sare pixkana-pixkana ahalbidetzen dutenak zenbaitentzat 
ildo bideragarriak azaltzea, eta sare horiek ondoren beste askok hartu ahalko dituzte; 
bide horiek agerikoak eta partizipatiboak izatea ahalbidetuko digute axola zaigun guztian 
presentzia eta ahotsa izateko, ahaztu gabe erabateko partaidetzak muga batzuk badituela 
eta batez ere instituzionalak, kulturalak eta politikoak direla. 

Emakumeek zailtasun gehiago ditugu alor guztietan eta denbora gutxiago dugu gune 
pertsonalerako. Emakume immigrantea beretzat duen denbora txiki-txikia da. Dena den, 
benetako bitartekari-lanak egin ditugu immigrazioaren fenomenoa gizarte hartzailearen eta 
immigranteen kolektiboaren artean.

Immigrazioaren arrazoiak 
Arestian adierazi dudanez, arrazoi desberdinak daude migrazio-proiektuak hasteko, hau da:

• Familia berriz elkartzea.

• Kate ekonomikoa jatorrizko herrialdean atxikitzea.
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• Arrazoi politiko, erlijioso edo etnikoengatiko jazarpena.

• Ikasketak Espainiako baremoekin homologatzea.

• Presio sozialetik eta kidego-taldearekiko mendetasunetik ihes egitea.

• Oparotasun-ametsak Iparraren irudi idilikoaren aurrean, eta horrek preso izatera 
eramaten ditu sarritan, herrialde hartzaileetako herritarrekin berdintasunean lehiatu 
ezin duten pertsonak izatera.

Proiektuak, abiatzeko hasierako nahiak markatuko ditu proiektuari buruz a posteriori egingo 
diren balorazioak.

Familia berriz elkartzean, proiektua pozgarria da, helburu nagusia familia-sustapena bilatzea 
baita, batez ere seme-alaben prestakuntza eta integrazioa, haiek gizarte hartzailearen 
baremoekin ados etorrita kokatu nahi baitira.

Administrazio-traba batzuk direla-eta, zenbait migrazio-proiektu hasiera batean ekonomikoak 
baino ikasketak zabaltzeko edo homologatzeko zirenak proiektu desegoki eta ekonomiko 
bihurtu dira. 

Talde horiek guztiak ez dira itxiak, estrategien konbinazioa ere izaten da, adibidez karibetarrak 
eta filipinarrak aurrerago iristen dira familia berriz elkartzera. Erkide dute jatorrizko faktore bat 
dagoela, pobreziaren feminizazioa, non adierazitako proiektuetako bakoitza emakumearen 
edo haren ingurunearen egoera ekonomikoaren hobekuntzarekin lotuta egoten bukatzen 
duen.

Asoziazionismoa eta solidaritate sare informalak
Elkarteen arragoa nabarra dago Kataluniako gizartean eta, hedaduraz, Espainiako lurraldeko 
beste nazionalitate edo eskualde batzuetan.

Kolektiboen erakundeak elkarrizketarako guneak dira, dela immigranteen artean, dela 
immigranteen eta bertakoen artean.

Immigranteen kolektiboen mugimendu asoziatiboa ahulezia-egoeran dago gaur egun, 
eta horren ondorioz, immigranteen erakundeek esku hartzeko oso ahalmen txikia dute 
erabakitzeko prozesuetan eta immigrazioaren gaietan zerbait esateko duten erakundeengan 
eragiteko.

Honako hauek dira erakunde horiek ez sendotzea eragiten duten arrazoietako batzuk:

• Potentzial asoziatiboaren ahulezia. 

• Laguntza-falta erakunde ofizialen aldetik.

• Immigranteentzat lan egiten duten GKEekin lehia.  

• Kolektibo guztietako kideen kontzientziazio-falta.
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Immigranteek elkarri laguntzeko taldetzat hartu behar dituzte elkarteak eta ez orain 
bezala, asistentzia-taldetzat hartzen baitituzte, eta gutxi dira elkarteetako kide aktibo gisa 
bertaratzen direnak.

Ikusi dugunez, kolektiboak ez dira homogeneoak eta haien migrazio-proiektuak ere ez dira 
antzekoak. 

Nazionalitateek osatzen dituzte elkarteak, eta zenbait nazionalitateren barruan ere herriak 
edo talde etnikoak ditugu.

Talde mistoak daude, hau da, gizon eta emakumeez osatutakoak, eta emakumeez bakarrik 
osatutako taldeak ere bai.

Legearen arabera eratutako berrogei talde inguru zenbatu ahal izan ditut, eta haietako 
dozena bat egoitza propioarekin edo egoitza partekatuz beste kolektibo batzuekin edo talde 
katalanekin.

Solidaritate-sareak kolektiboetan eta, batez ere, emakume afrikarren taldean, existitzen 
dira eta oso garrantzitsuak dira; zenbaitetan psikologoak ordeztu dituzte eta normalean 
asistentzia sozial baten lanak diren egoerak bideratu dituzte. Solidaritateko sare informal 
horiek Afrikako gizartean dute jatorria eta emakumeen artean gauzatzen dira oraindik ere, 
dolu-kasu askotan: errealitatearen erradiografia erraz atzematen dute sare horietako kideek.

Elkarte motak
1. Gaur egun beren taldeen mesederako jarduerak egikaritzen ari diren taldeak, eta 

gutxi-asko nabarmentzeko moduko zeregin bat daukatenak, 

2. Asoziazionismoaren lehen fasea gainditu duten kolektiboak. Honako hauetan dautza 
fase hori: jatorri-taldeko kide izatean eta taldearekin leialtasuna berresten duten 
alderdiak atxikitzean eta solidaritate-sareak eustean. Ondoren beste fase batera igaro 
dira, beste talde batzuekin lankidetzan arituz eta kolektibo bakoitzaren esparrutik 
haratago doazen aldarrikapenak formulatuta. 

 3. Immigranteek osatutako taldeak eta jatorrizko herrialdearekiko solidarioa den GKE 
baten jarduera dutenak, gizarte hartzaileari beren jatorrizko herrialdearen errealitatea 
ezagutarazteko bideratutako jarduerak egiten dituztenak, mintegi, jardunaldi, 
erakusketa eta abarren bidez, eta, aldi berean, Hegoko herrialdeekin lankidetza-
proiektuak egiten dituztenak

4. Kolektibo immigranteek federazioa, immigranteen elkarte ia guztiak biltzen dituen 
taldea.

5. Sortzaile immigranteen lanak argitara atera nahi dituzten taldeak, horrekin jatorrizko 
herrialdeetatik kanpo jaiotako belaunaldien autoestimua igotzeko lagunduz, 
erreferentzia garrantzitsuak baitira; haiek ez dituzte beren jatorriak aurkezten, ez 
modu umiliagarrian, ez edozein motatako delinkuente gisa (droga-trafikatzaileak, 
poltsa-lapurrak, eta abar)
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6. Laguntza-taldeak; emigranteak eta herrialde hartzaileetako pertsonek osatu ahalko 
dituzte, betiere azken talde horretako pertsonek prestatuta, paternalismorik gabe 
solidaritatea erakutsiz immigranteekin eta zenbaitetan bitartekariak direlarik 
immigranteen eta erakundeen artean, bitartekotza beharrezkoa izaten baita, 
gainditzeko zailak diren trabak izaten baitira, erakunde horiek beren moldeetan 
erakusten duten zurruntasunarengatik. Horretarako garrantzitsua da ahaleginak 
batzea benetan kultura anitzekoa eta etnia anitzekoa den sozietate bat lortzeko 
inolako oztoporik gabe.

Emakume immigratzaileak, immigrazioaren fenomenoan eta gizarte hartzailean integratzeari 
dagokion atalean duten erantzukizunaren jakitun, mekanismo guztien bila ari dira integrazio 
hori eztabaidarik gabe gerta dadin. Sentitzeko beste modu batzuetara irekiak izanda, 
gizarte hartzailearen batzuetara ere bai, integrazio hori posible izango litzateke mugimendu 
askotariko eta sendoekin, eta gizarte hartzailearen konplizitatearekin eta arrailik gabeko 
berdintasun-plano batzuetan oinarrituta. 

Emakumeen arteko harremanak parte-hartze soziala dira
Emakumeen arteko harreman horiek gizartea eusten ari dira, zalantzarik gabe. Adibide 
gisa, migratutako emakumeei zuzendutako mikro kredituak dituzten GKEen praktika ugarik 
gizarte- eta harreman-sare horiek aitortzen dituzte, gehieneko aprobetxamendua eragin 
baitezakete (eta marketina ere bai) negozio ezarri berrietarako. Elkarrenganako eta eguneroko 
laguntza (aurreko hitzordurik gabe eta zenbakiak eskatu gabe) funtsezkoa da migratutako 
emakume askoren bizitzan. Zoritxarrez, egoera horiek, gizarte-ordezkaritzaren hizkuntzatik 
atzeman ezin direlako, ez dira aitortzen eta behin baino gehiagotan esku-hartze publiko 
eta instituzionala oso txarra izan daiteke harreman horietarako. Ildo horretan, gogoeta egin 
behar da, halaber, erakundeek duten egitekoari buruz gizarte-mugimenduekiko eta gizarte-
harremanekiko. Antza fede onez eta emakumeren baten egitekoa nagusia dela aitortuta ere, 
emakume bat ordezkaritza-politikarako “atzematen” badute, harremanen eguneroko sarea 
galarazten zaio eta zaila da sare horiek trabagabe atxikitzea eta aldi berean ordezkaritza 
instituzionala betetzea. Ez dut horrekin esan nahi ezinezkoa dela oreka bat lortzea, baina 
zaila da aldi berean bi erregistrotan mantentzea: harremanen politika eta ordezkaritzaren 
politika.

Esparru kolektiboko harremanei dagokionez, gorabeheratsuak dira. Jasotako/inportatutako 
eta beste esparru batera eramandako harreman eta tradizioek, non ez diren halakotzat ai-
tortzen, ondorio kaltegarriak izan ditzakete, eta jatorrizko herrialdean autoritate-harremanak 
ere eragin ditzakete endekapenaren ondorioz, beste herrialde batean autoritarioetan ere 
eraldatuko direlarik. 

Horrela adibidez, “amonen” kultura (Afrika, Latinoamerika) oso gaizki uztartzen da 
zahartzaroarenganako eta haren jakinduriarenganako mespretxu garbia dagoen toki batean. 
Horrelako zibilizazio-obra bat, migratutako emakumeek beren maletetan ekarritakoa (batez 
ere haiek, baina ez haiek bakarrik) aukera handia litzateke eta kategoria sozial garrantzitsu 
gisa aitortu, izendatu eta kontu hartu beharko litzateke.

Immigratutako emakumeen parte-hartze sozialeko joerak
Azaldutako guztia horrela, 2 joera nagusi ditugu gaur egun immigratutako emakumeen par-
te-hartzeari dagokionez.
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Alde batetik, jatorrizko herrialdeak definitutako immigranteen kolektibora iritsi izaneko lehen 
une batetik aurrera emakumeez soilik osatutako taldeak sortzen hasten diren emakume 
taldeak, eta emakumeen mugimenduarekin dituzten harremanen bidez apurka-apurka 
agertzen da lehenik emakume bezala eta bigarrenik migratutako bezala kokatzeko premia. 

Egoera hori ez da ez homogeneoa, ez prozesal-lineala, baina elkartearen izenaz haratago 
emakumeen berezko estrategiak ikus daitezke argi eta garbi, euren artean harremanak iza-
teko, izendatzeko, praktikak eta askatasun-bilaketak egiteko. Eta egoera hori ez da soilik 
migratutako emakumeengandik sortzen emakume autoktonoekin elkartzeko desio gisa, eta, 
aitzitik, bide bikoitzean gertatzen den elkartzea da, emakumeen mugimenduak ere migra-
tutako emakumeak deitzen baititu eta haien parte-hartzea sustatzen baitu, emakume gisa 
dituzten elementu erkideak oinarritzat hartuta.

Bestalde, ikus daitekeen beste joera, eta, hasteko, lehen adierazitakoarekin alderatuta 
kontraesankorra irudi lezakeena, emakume gazteen taldeak (migratuak edo migratuen 
alabak) agertzea da, esperientziak, desioak eta harremanak partekatzeko gune propioen 
bila agertzea. Oro har, bi lekutan dira agerikoak: emakume gazte “autoktonoen” elkarteak 
(parte-hartze propioa sustatzen dute bertan) eta emakume migratuen elkarteen barruan 
“gazte” deituetako guneetan.

Emakumeek beste emakume batzuekin harremanak izatea aldarrikatzen dute, eta horri ikusten 
diote erabilgarritasun praktiko bat: trukea, autolaguntza, informazioa pasatzea, laguntzea, 
hartzea eta mota horretako harremana egunerokoan praktikatzen dute. Normalean harreman 
horietan oinarrituta planteatzen duten ondoren egitura antolatuez hornitzeko “premia”

Ez litzateke bidezkoa bazter batean uztea zenbait emakume immigrantek egindako 
eguneroko emakumezkoen zibilizazio-obra, biztanleria autoktonoaren emakumeen zati 
handi bati etxetik kanpo lanean aritzea ahalbidetzen baitio: immigrantea arduratzen da 
haren seme-alabez eta zaharrez.

Immigratutako emakumeak jakitun dira immigrazioaren fenomenoan eta gizarte hartzailean 
integratzeari dagokion atalean duten erantzukizunaz, mekanismo guztien bila ari dira 
integrazio hori ahalik eta tirabira txikienekin gerta dadin. Sentitzeko beste modu batzuetara 
irekiak izanda, gizarte hartzailearen batzuetara ere bai, integrazio hori posible izango litzateke 
mugimendu askotariko eta sendoekin, eta gizarte hartzailearen konplizitatearekin eta arrailik 
gabeko berdintasun-plano batean oinarrituta.
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Nor gara?
Mujeres del Mundo-Munduko Emakumeak Babel emakume bilbotarrez osatutako talde 
bat da; batzuk hemen jaiotakoak, beste batzuk munduko hainbat lekutatik etorritakoak… 
baina denok ekarpen asko egiteko gaitasuna daukagu eta ekarpen-trukea egin nahi 
dugulako biltzen gara. Elkartea 1999an sortu zen; hasieran, hemengo emakumeek eta jatorri 
afrikarreko emakumeek osatzen genuen elkartea; izan ere, garai hartan Bilboko atzerritar 
gehienak Afrikako Kontinentekoak ziren. Gaur egun, hainbat kontinenteetako emakumez 
osatuta dago Elkartea. Elkartea orain dela hamabi urte sortu zenean, Euskal Autonomia 
Erkidegoa atzerriko etorkinen harrera-gizarte izaten hasten ari zen, baina tokiko emakume-
talde bat jabetu zen etorkinen joera hurrengo urteetan areagotzen joango zela eta aurrera 
begiratzeko ikuspegiarekin, beste emakume horiekin elkartzeko zerbait egiteko ardura hartu 
zuen. 

Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko jatorri atzerritarreko biztanleen kopurua 139.229 da; 
horietatik % 48,3 emakumeak dira eta % 52, gizonak. Nagusiki, honako hauek dira jatorrizko 
herrialdeak: Errumania [% 75,4]; Maroko [% 66,8]; Kolonbia [% 10]; Bolivia [% 26,1]; Portugal 
[% 25,9] (Panorámica Ikuspegi 2010). Orokorrean ikus daiteke Latinoamerikako biztanleria 
feminizatua dagoela (eskualde horretatik etorritako emakumeen ehunekoa gizonena baino 
handiagoa izaten da); aldiz, Afrikatik nagusiki gizonezkoak etortzen dira. 

Ahalduntzea eta botere harremanak
Mujeres del Mundo-Munduko emakumeak Babel “…kolorez betetako kultura-arragoa duen” 
elkarte bat da (Nuestra travesía. Mujeres del Mundo 1999-2009), ikuspegi feministarekin 
emakumeen ahalduntzea sustatzen duena.

Ahalduntzeak botere mota desberdinak biltzen ditu, “xedea duen boterea”, “elkarrekin 
gauzatutako boterea” eta “barne-boterea”. Aipatutako botere horietako lehena, duen izaera 
ekoizlearengatik hartzen da kontuan gure elkartean, emakume guztiak bizkortzen dituzten 
ideia eta proiektu askoren sortzailea delako eta emakume bakoitzaren ahalmen guztiak 
azaleratzen dituelako. Proiektu horietako batzuk askotariko gaien inguruko sentsibilizazio- 
edo prestakuntza-tailerrak izaten dira; barnerako (gure bazkide-taldeari zuzenduak) edo 
kanporako izan daitezke, esaterako, lau hilean behingo aldizkaria edo hainbat liburu idaztea, 
festak eta  kultura-ekitaldiak antolatzea, giza eskubideen alorreko manifestazioetan eta 
bestelako aldarrikapen-ekintzetan parte hartzea eta abar.

“Elkarrekin gauzatutako boterea” funtsezkoa da gure elkartearen antolaketan; izan ere, 
erabakiak eta irtenbideak partekatu egiten dira eta hitz eginez eta adostuz gauzatzen 
dira. Lana ere taldean edo batuta egiten da eta lidertza ez dago bazkide baten edo gutxi 
batzuen gain, hori ere partekatu egiten baita. Beti, eztabaiden eta jarrera desberdinen 
gainetik, adostasuna bilatzen da eta ez jarrerak inposatzea. Ez da botaziorik egiten, ez dago 
gehiengorik eta gutxiengorik eta are gehiago, batzuetan botazioa eginda nahiko boto edo 
quoruma lortuko ez lituzketen proposatutako jarduerak ere, kontuan hartzen dira. Gure 
batzar-bilerak edo lan-batzordeak berezkotasunez eta arintasunez egiten dira, eta batzuetan 
kaos eta antolamendurik eza ere ikus daiteke; alabaina, azaleko kaos horretan elkar oso 
ondo ulertzen dugu eta gure helburuak lortzen ditugu. Egia esan, gure elkarteak kaotikoa 
badirudi ere, badu ordena. 
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Lidertza partekatua da eta harremanak, horizontalak edo berdintasunezkoak; kide bakoitzak 
ingurunea eraldatzeko dituen gaitasunak berreskuratzen ditugu, familia-giroa sortzen dugu 
baita errespetuan oinarritutako laguntza- eta elkartasun-sare bat ere. Berdin dio zein den 
jatorrizko herrialdea, etnia, kultura, prestakuntza-maila edo gizarte-klasea. Uste dugu denok 
ikas dezakegula besteengandik eta denok daukagula besteei irakasteko edo transmititzeko 
zerbait, betiere errespetuan oinarrituta.

Desberdinak garela onartuta, duintasunaren mailan berdin gisa onartuz elkartzen garenean 
hasten da ahalduntzea; bazkide izateko edo batzarrean eta jardueretan parte hartzeko 
baldintza edo eskakizunik eskatzen ez den unean.

Ahalduntzearen azken elementua “barne-boterea” da. Botere hau ezin da ez eman ez 
irakatsi. Munduko Emakumeak Babel elkarteko emakume guztiak ez daude neurri berean 
ahaldunduak; ahalduntzea prozesu bat da. Ikus dezakegunez, emakume asko gure elkartean 
sartu ondoren hasten dira pixkanaka-pixkanaka ahalduntzen, maila pertsonalean nahiz kasu 
batzuetan, baita maila profesional edo ekonomikoan ere, edo aldarrikapen politikoen bidetik 
beren botereaz jabetzen dira. Hori gertatzearen arrazoia ziurrenik taldean aurkitzen duten 
familia-, elkartasun- eta sororitate-giroa izango da, nahiz eta sentsibilizazio-, informazio- eta 
prestakuntza-jarduerek ere horretan lagundu dezaketen.

Ahalduntzeak ez du “bestearen gaineko boterearekin” inongo loturarik, nahiz eta eremu sozial, 
politiko eta ekonomikoan lotura hori egitera ohituta gauden. Botere hori menderatze- eta 
mendetasun-harremanei dagokie eta harreman horiek inposatutako ideiak (nahi ez direnak 
askotan) onartzera behartzen gaituzte. Mujeres del Mundo Babel botere mota horren aurka 
dago. Alabaina, batzuetan ezinezkoa da “bestearen gaineko boterearen” inguruko gatazkak 
saihestea. Horrelako kasuetan, Elkartetik beldurrik gabe gatazkari “aurre egiten eta gatazka 
ez ezkutatzen” ahalegintzen gara, hori egiteak “emaitza bikainak” ematen baititu (aldizkariko 
42. orrialdea). Elkarrizketa sortzen da, arazoa aurkezten da eta irtenbideak aurkitzen dira, 
betiere errespetuan oinarritutako komunikazioaren eta entzutearen bidetik; batzuetan 
gatazkak konpontzeko teknikak erabiltzen dira, gure printzipioak edo leloak berdintasuna 
eta horizontaltasuna direla kontuan izanda.

Ahalduntzea, generoa eta aniztasuna
Gure elkartean aniztasun handia dago, nazioena, etnikoa, kulturena eta adinena, baita 
prestakuntza- eta hezkuntza-mailan eta lan- eta bizitza-esperientzietan ere, eta hori oso 
aberatsa da, baina horrek aldi berean esan nahi du emakume guztien ahalduntze-maila 
eta genero-desberdintasunen eta ekialdeko nahiz mendebaldeko, hegoaldeko nahiz 
iparraldeko, gizarteetan sistema patriarkalaren (politikoa, soziala, ekonomikoa eta kulturala) 
inguruko kontzientziatze-maila ez dela berdina. Emakume askok harrera-gizartera iristen 
garenean izaten ditugu elkartze-mugimenduarekiko eta oro har, mugimendu feministarekiko 
gure lehen harremanak. Dena den, esan behar da emakume batzuk jatorrizko edo igarotzako 
gizarteetan jadanik militante feministak zirela.

Mujeres del Mundo-Munduko Emakumeak Babel elkartean, feminismoak ez du elkartea 
identifikatzen duen argi garatutako esparru teoriko bat hartzen; aldiz, helburu nagusitzat 
emakume guztien ahalduntzea du, hau da, edozein emakumeren borroka gure borrokatzat 
hartzea, bizitzaren ikuspegi maskulinoa (patriarkala) desmitifikatzea eta emakumeen zaintza-
rolari elkarteko kideak elkarri ematen diogun zaintzaren bidez balio handiagoa ematea. 
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Zaintza-lanari elkarri zainduz balio handiagoa emateaz gain, zaintza-lana, dagozkion 
eskubide guztiekin, lanbide gisa onartua izateko errebindikazio-lana ere egiten dugu, 
Etxeko Langileen Erregimena Laneko Zuzenbidearen Erregimen Orokorrarekin parekatzea 
eskatuz (Lan eta Gizarte Eskubideen Berdintasuna). Era berean, migratzaile askok gure 
jatorrizko gizarteetatik ekartzen dugun prestakuntza eta esperientzia balioestea nahi dugu, 
ordaindutako lanetarako sarbide izateko.

Etxeko langileen inguruko aldarrikapenak gure ideologia feministak gidatuta egiten ditugu 
baina baita gure jarrera antikapitalistak eta egungo neoliberalismoaren aurka dugun 
jarrerak agintzen digulako ere. Izan ere, gure Elkarteak zalantzan jartzen ditu duela gutxi 
egindako lan-erreformak eta pentsio-erregimenaren erreformak, baita gizarte-laguntzetan 
egindako murrizketak eta atzerritarrei buruzko legea ere. Egungo sistema sozioekonomikoa 
eta politikoa jartzen dugu zalantzan zera uste baitugu, gure ongizate gizartean hainbeste 
ahaleginen ondoren lortutako lan- eta gizarte-eskubideak ezin direla pribilegio bihurtu 
eta aldiz, beharrean dauden pertsonentzat eskuragarriak izan behar dutela, are gehiago 
krisialdian. 

Bestalde, emakume gisa, immigrante gisa eta oro har, pertsona gisa dituzten eskubideen 
alde borrokatzeko eta eskubide horiek aldarrikatzeko emakume guztiek berezkoak dituzten 
(jabetzen ez badira ere) gaitasunei eta lidertza-botereari balioa handitzen diegu. Horrela, 
ez dugu galtzen gizarte hobe batean, berdintasun gehiago eta diskriminazio gutxiago 
nagusituko den gizarte batean eta ekonomiaren eta ekologiaren arloetan ekitatiboagoa 
eta orekatuagoa izango den gizarte batean, hots, gizarte justu batean izan dezakegun 
idealismoa eta itxaropena.

Gure Elkartean feminismo malguago eta irekiago bat garatzea eragozpen edo akats gisa 
hartuko litzateke. Alabaina, horrek ahalbidetzen digu denok modu egokian bizitzea eta 
elkar ulertzea, gaur egun ikuspegi feminista edo feminismo asko daudela onartzen baita. 
Horren adierazgarri dira gure aldizkariko hainbat ediziotan argitaratutako zenbait artikulu, 
batzuk mendebaldeko feminismoaren ikuspuntutik eta beste batzuk feminismo islamikoaren 
ikuspuntutik. Adibidez: 2009ko urtarrileko 42. aldizkaria; 2010eko ekaineko 46. aldizkaria; 
2011ko martxoko 48. aldizkaria eta abar.

 Emakumeen ahalduntzea sustatzeko gure Elkartean erabiltzen dugun erremintarik 
funtsezkoena (aurretik aipatutakoaz gain, hots, familia-giroko tratua, berdintasuna, 
errespetua eta elkartasuna) sororitatea da, teoria feministaren berezko erreminta hain zuzen 
ere. Sororitatea emakumeen arteko senidetasun-tratuari dagokio eta enpatia, ulertzea, 
elkartasuna eta adiskidetasuna bilatzen ditu, betiere emakume bakoitzak bere denboren, 
jakintzen eta ahalmenen arabera bere ahalduntze-prozesua egiten duela ulertuz. Izan 
ere, sororitatea bide bat da, emakumeek beren ahalduntze-prozesuarekin aurrera egiteko 
bitarteko bat. Sororitateak emakumeen arteko lehia eta areriotasuna (sistema patriarkalean 
funtzionalak direnak) saihestu nahi ditu; izan ere, emakumeak batzen ez badira eta elkarren 
arteko gatazkan murgiltzen badira, patriarkatua sendotzen da. Aipatutako senidetasunaren 
oinarria da leku eta kultura guztietako emakumeek badakigula zer den jazarpen patriarkala, 
hau da, badakigula zer den “maskulinoaren, gizonen, erakundeen eta ordena hori 
erreproduzitzen duten kulturen aldetik eragindako menderatzea.” (“Gu geu izanez alternatiba 
gara” Día a día Construyendo alternativas. Mujeres del Mundo-Munduko Emakumeak).  

Mujeres del Mundo-Munduko Emakumeak Babel emakumeez osatutako elkarte berezia 
da, gizonek ere laguntzea edo parte hartzea baimentzen duelako, betiere erakundearen 
funtzionamendu-dinamikara egokitzen badira eta patriarkatuaren berezkoa den “bestearen 
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gaineko boterea” gauzatu nahi ez badute; gizonek beti argi izan dezatela emakume 
indartsuz osatutako talde bat garela eta gure helburua ahalduntzea dela. Hori dela-eta, gure 
elkartera hurbiltzen diren gizonak maskulinitate-eredu hegemonikoarekin kritikoak dira eta 
berdintasunezko gizarte baten alde daude.

Emakumeen erakunde gisa indartzea eta ahalduntze 
prozesuak
Idazki honen hasieran adierazi dugun moduan, egiazta dezakegu Munduko Emakumeak 
sortzearen helburua, hots, “denok ekarpen asko egiteko gaitasuna izanik, ekarpen-trukea 
egin nahi dugulako biltzea”, urteetan zehar sendotzen joan dela. Nazionalitate desberdinetako 
emakumeak poliki-poliki iristen joan dira; hasierako urteetan, emakume autoktonoez gain, 
jatorri afrikarreko emakumeak ziren ugarienak, 2000. urtetik aurrera, Latinoamerikatik 
etorritako emakumeen presentzia esanguratsua izan da eta azken urteetan, beste hainbat 
herrialdetako emakumeak iritsi dira, esaterako, Magrebetik, Asiatik, Europatik, Ekialdeko 
Europatik eta abar.

Elkarteak izaera asanblearioa du eta, beraz, batzar bidez jakinarazten eta antolatzen dira 
informazioak, proposamenak, ekimenak eta testigantzak, betiere arrazoia eta afektuak biltzen 
dituen giroan eta parte-hartzaileen arteko topaketa-prozesu interesgarriak ahalbidetuz. 
“Erakundeko bizitzaren eta topaketaren metodologia eta funtsezko gunea batzarra da” 
(Abanico de colores).

Nola antolatzen gara eta nola parte hartzen dugu?
Batzarretik Elkartearen berezko izaerara lotzen gaituzten hainbat ekimen eta prozesu 
kolektibo sortu dira, hots, gure ibilbidean parte-hartzea errazten duten zenbait ildo garatu 
ditugu, esaterako, honako hauek:

Munduko Emakumeak Elkartearen partaide izateak ez du baldintza formal berezirik 
eskatzen, nahikoa da batzarren batera bertaratzea eta bertan egoteko interesa izatea 
(bakoitzaren aukeren arabera).

Lidertza partekatuaren estiloa da gurea; praktika horrek kideen arteko hurbiltasuna eta 
gertutasuna ahalbidetzen du eta lidertza desberdinak agertzea errazten du, baita irekitasuna 
eta ekimen- eta proposamen-aberastasuna eta ikaskuntza partekatua gogo handiz bizitzea 
ere. Esperientzia horrek justifikatzen du Elkartean jarduera ugari eta askotarikoak garatu 
izana eta garatzen jarraitzea, erakundetik kanporako nahiz erakunde barrurako.

Aniztasunean parte hartzea da Elkartearen beste ezaugarri bat, hau da, jatorri, jakintza, 
hizkuntza, kultura, erlijio, adin eta prestakuntza-maila desberdinak biltzea. Gainera, 
aniztasuna Elkartearen funtzionamenduan izaten den inplikazio-mailan adierazten da, kide 
batzuek denbora gehiago eskaintzen diote elkarteari eta beste batzuek, ahal dutena. 

Aniztasun hori emakume izaeran emakume bakoitzak bizi duen rolean eta unean adierazten 
da, baita aldaketa-prozesuan ere; hori da bereizten gaituen beste elementu bat.
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Antolamendu-esperientzia honetako beste ekarpen-faktore bat askatasun-sentimendua 
da, hau da, parte-hartzean ez da onartzen zentsurarik edo aurreiritzirik; aldiz, entzute- eta 
errespetu-jarrerak nagusitzen dira.

Testuinguru honetan parte-hartzea oso aberasgarria izaten da; izan ere, iritzien, jakintzen, 
bizipenen eta sentimenduen askotarikotasuna hautematen da, nahiz eta kaotikoa ere gerta 
daitekeen, denbora motz geratzen baitzaigu hainbeste kezka, zalantza eta interes entzuteko. 

Erakundearen interesek dute lehentasuna; “Proposamen edo ekimen oro kolektiboan 
pentsatzen da” (Abanico de colores). Urte hauetan guztietan, interes pertsonalak eta 
taldearen interesak maneiatzen ikasi dugu; Munduko Emakumeak Elkartean ez dago 
lekurik protagonismo pertsonalentzat; izan ere, proposamenek eta ekimenen garapenak 
izaera partekatua izatea ahalbidetzen dugu. Esperientzia horrek zintzotasuna eta onarpena 
sorrarazten ditu, eta norgehiagokak eta lehia pertsonalak, saihestu.

Emakume izateak batzen gaitu; bitxia bada ere, horrela da; izan ere, elkarteko emakume 
batzuek gaztelaniaz oso gutxi hitz egiten dute edo gure iritziz, gerta daiteke, gaztelaniaz 
hitz egiten jakitea, batzarretara bertaratzea eta besterik gabe han egotea gustatzea; beraz, 
izena eta jatorria esanez aurkezten dira eta ondoren entzute-jarrera izaten dute. Egoera 
horrek “ez-hitzeko” komunikazioa adierazten du, gure emakume-izaeraren inguruko 
berotasuna, afektua eta kezkak transmititzen dituena. Ildo horretan, norberaren erritmoaren 
eta abiapuntuaren arabera geure buruak aurkitzeko, balioesteko eta errespetatzeko bidean 
goaz. 

Beste modu batean esanda, emakume batzuek urte asko daramatzate gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasunaren aldeko borrokan (jakinaren gainean horretan ari direla), 
baina beste batzuek inoiz ez dute aukerarik izan adibidez “indarkeria matxistaren” edo 
“gorputzaren zaintzaren” inguruko eztabaida ireki batean parte hartzeko. Beste emakume 
batzuk informazioaren eta gogoetaren bitartez sentsibilizatzen joan dira eta ondorioz, 
zenbait aldarrikapen-ekintzetara bertaratu izan dira, esaterako, azaroaren 25eko ekintzara, 
(emakumeen aurkako indarkeriaren eguna) martxoaren 8ko ekintzara (emakumearen 
nazioarteko eguna) edo bestelako ekintza batzuetara (immigranteen eskubideak, 
arrazismoaren eta xenofobiaren aurka eta abar).

Horrela, egungo parte-hartzea aldaketarako aukera gisa hartzen dugu.

Sororitate-esperientziak; azken batean, beti agertzen da premian dauden emakumeei 
babesa eta laguntza eskaintzeko jarrera. Horrela, gure ibilbidean, Elkarteko emakume 
autotoktonoek emakume immigrante amei lagundu izan diete beren seme-alabekin, behar 
zuten zaintza eta arreta eskainiz amak lanean zeudelako, askotan etxe-zerbitzuan (ez da 
lan-baja estaltzen); beste kasu batzuetan, emakume immigrante amei familia berrelkartzeko 
beren seme-alabak ekartzen lagundu zaie, prozedura horretarako behar adina baliabiderik 
ez zutelako, edo erroldaketa ahalbidetu, horrela oinarrizko eskubideetarako sarbidea 
izateko.

Beste ildo batean, hona etortzen diren emakumeek beren jakintzak berreskuratu eta praktikan 
jartzeko aukera izateko laguntza eman da, esaterako, tailerren edo hitzaldien bidez, liburuak 
idatzita eta abar. Baliabide horiek beste pertsona, entitate eta erakunde batzuk ezagutzea 
ahalbidetu diete eta kasu batzuetan, lanbide-aukera berriak eskaini dizkiete edo gizarte-
sarea aberastea ahalbidetu, gizarte honekiko egokitze-prozesua erraztuz.



Garapenerako Estrategia Positiboen. VII. Jardunaldiak

90

Hau da, beharrezkoa eta egokia da harrera giro beroan eta irekian egitea, onarpen-jarreran. 
Alderdi horiek are eta garrantzi gehiago hartzen dute prozesuak migrazioak etenarazi 
dituenean eta genero-izaerak ere eragina duenean.

Emakumeen zenbait testigantza (jatorrizko herrialdeko pobrezia sozioekonomikoak, 
gatazka armatuek, indarkeria matxistak eta indarkeria instituzionalak emakumeak nola 
zigortu dituzten azaltzen dutenak) zuzenean entzun eta ezagutzeak emakumeek bizitutako 
eta sentitutako immigrazioaren fenomenoarekiko sentsibilitate handia pizten du eta gertaera 
hori hobeto ulertzen laguntzen du. Baina emakume horien historia ez da horrela amaitzen; 
izan ere, helmugako herrialdean ere, jazarpena pairatzen jarraitzen dute, hau da, esplotazioa, 
ezkutuko lana, gizartean ikusezinak bihurtzea, bakardadea, familiarekiko urruntasuna, 
atzerritarrei buruzko lege ankerra eta abar. Batzen eta indartzen gaituen hurbileko errealitatea 
da.

Hemengo emakumeen eta kanpokoak garen emakumeen arteko hurbiltzea eta topaketa 
etengabea eta naturala izan da, eta da; beraz, kultura arteko esperientzia dela esan dezakegu. 

Hemengo emakumeei kultura desberdinetako eta jatorri desberdinetako emakumeen 
adierazpenak jasotzeak aberastasun handia ekarri die, esaterako, afektiboagoak izaten 
ikastea (besarkada eta irribarre gehiago eskaintzea...) ahalbidetu die, gure ohitura, bizitza-
estiloa, gastronomia… ezagutzea eta horiekin enpatizatzea.

Era berean, kanpotik etorritakoei helmugako leku honetan gertatzen denaren inguruko 
interesa piztu zaigu, hemengo emakumeek bizitzen duten errealitatearekin konektatu dugu, 
errealitate komunak aurkitu ditugu eta balioesten ditugu beraien eskutik eta beraientzat 
lortutako aldaketak, guretzat ere onuragarriak direlako. Kultura desberdinen arteko trukea 
genero-ikuspegiarekin egiteak, geure buruak eta geure eredu kulturalak zalantzan jartzera 
eramaten gaitu barne-negoziazio prozesu batean, eta aurrerago, hasieran kontuan hartu 
gabeko egoerak salatzeko moduan izaten gara, hazte-prozesu bat garatuz. Beraz, zentzu 
bikoitzeko jarduna gauzatzen da, gizarte patriarkalagoetatik gatozen emakumeentzat nahiz 
mendebaldeko emakumeentzat, batzuetan ez baitira jabetzen ibiltzeko geratzen zaien bideaz 
eta hemengo gizarteak dituen ahuleziez.  Emakumeen eta gizonen eskubide- eta aukera-
berdintasunaren aldeko erronketan ados gaude, horiek aldarrikatzen dituzten ekintzetan 
parte hartzen dugu. Badakigu elkarrekin ikasten jarraituko dugula, nazionalitate-, arraza- eta 
erlijio-desberdintasunak eta abar alde batera utzita. 

Batzarretan sortzen diren generoaren eta aniztasunaren inguruko eztabaidek, gogoetek eta 
bizipenek gogoeta sakonak sorrarazten dizkigute, maila indibidualean nahiz kolektiboan.

Harremanak horizontalak dira, eta elkarrekikotasunean eta berdintasunean oinarritzen 
dira; horrek egoera pertsonalak nahiz ekimenak, berotasuna edo kemena gune aske eta 
sortzaile batean elkartrukatzeko hurbiltasuna eta konfiantza izatea ahalbidetzen digu.

Honako hau nabarmentzekoa da: “harrera-sentimenduak, komunikazioak eta sentimenduak 
adierazteko aukera izateak partaide sentitzera eta ondoren, parte hartzera daramate” 
(Abanico de colores). Ildo horretan, entzuteak eta partekatzen ditugun historia 
pertsonalen errekonozimenduak ahalduntze-gaitasunak eta -trebetasunak sustatzen ditu 
horiek adierazten dituen emakumearengan.

Afektibotasuna harreman-dinamikako beste funtsezko elementu bat da; harreran eta parte-
hartzean goxotasun-giroa sorrarazten du. Onartzen dugu Munduko Emakumeak Elkartea 
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“konplizitatea zoriontasunean, zailtasunean eta utopian partekatzeko gunea” dela (Abanico 
de colores).

Informazioa eskuratzea, generoaren edo immigrazioaren inguruan jasandako gertaerei 
buruzko informazioa elkartrukatuz, testigantzen, prestakuntza- eta/edo jolas-jardueren edo 
elkartasun-ekitaldien bidez; ahalduntzea ahalbidetzen duen beste bide bat da hori. Eta 
horrek jarrera-aldaketak, sentsibilizazio handiagoa, integrazioa eta abar ekarriko ditu.

Amaitzeko, elkartze-testuinguru honetan, uste dugu gizarte-eredu eta jarrera berrien 
ikaskuntzak gure emakume-izaeraren esparruan haztea ekarriko digula.

Une honetan emakume-erakunde gisa biltzen ditugun ezaugarriak honako hauek dira: lortu 
dugun parte hartzeko gaitasuna eta gogoeta-maila, gizarte-aldaketekiko sentsibilitatea, 
ahots propioa izatea eta ahaldunduak sentitzea. 

Emakumeak Munduan Elkartean emakume askok parte hartu dute beren aztarnak utziz; 
emakume gehiago iritsiko dira eta hemen gaudenak haien izaeraz eta jakinduriaz indartuko 
gara.

Amaitzeko honako testu hau aipatu nahi dugu:

“Itsasoak zeharkatzen, erronka berriei aurre egiten eta aukera berrietara irekiak 
egoten jarraituko dugu; une batean migratzaileei buruz hitz egingo dugu, eta beste 
une batean, immigranteei buruz edo turistei buruz edo emakume atzerritarrei buruz… 
baina beti elkarrekiko lagun sentituko gara, eta gure gunea kulturarteko gune gisa, 
gune kulturaniztun gisa eta aniztasuna kudeatzeko gune gisa ikusiko da, baina guk 
askatasunean bizitzea bilatuko dugu, elkarri laguntzen diogula, elkartasunean aritzen 
garela, salatzen dugula, konprometitzen garela eta lankidetzan aritzen garela esango 
dugu… baina benetan lortu nahi duguna duintasunez bizitzea da. Emakumeak… 
gizonak… hurbilduko zaizkigu, feministak izango gara, ahaldunduak deituko gaituzte… 
baina gu elkarren artean berdinetik berdinera tratatuko gara, Eta gainerakoek era berdin 
tratatzea lortzea izango da gure helburua, desberdinak, berdinak, ahizpak, adiskideak, 
ameslariak eta planetako gizon eta emakume guztiek lekua duten munduaren zatitxo 
baten eraikitzaileak” (Nuestra travesía Mujeres del Mundo).
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Bi argudiok konbentzitu zidaten jardunaldi hauek amaitzeko erronkari heltzeko. Alde batetik, 
gogoeta teoriko orok gizarte-eraldaketako bokazio argia duen dimentsio praktiko/aplikatua 
izan behar duen ideiak, antolatzaileek planteatzen zutenaren ildoan: “emakumeak jatorrian, 
igarotzan eta helmugan ahalduntzeko desafio” gisa, (azken batean, sortze-lanerako 
gonbidapena); eta bestetik, ahots guztiekiko (gune honetan bertan lehen ere entzun diren 
agerikoenekin baina baita ezkutuagoan geratzen direnekin ere) elkarrizketatik abiatuz eta 
elkarrizketan kolektiboki sortzeko/eraikitzeko nahiak. Funtsean, isiltasunean zokoratzen 
diren ahotsak entzungarriagoak egiteko desafioa ere bazen. 

Elkarguneak bilatzen
Abiapuntua zen migrazioaren, garapenaren eta lankidetzaren arteko elkargunea bilatzea, 
genero-ikuspegiarekin. Nik proposatutako bideak hainbat ibilbide ditu. Jardunaldi hauetan 
nire aurretik hitz egin duten pertsonekin elkarrizketan jardun nahi dut eta hemen sortu diren 
eztabaidetatik abiatuz erantzun gabe geratu diren zenbait galdera birformulatu eta formatu 
berriko beste galdera batzuk planteatu. 

Nazioz gaindiko ikuspegia
Migrazioaren eta garapenaren arteko lotura aspalditik gertatzen da gizarte-zientzietan. 
Alabaina, aipatutako binomioaren erdian nazioz gaindiko migratzailea kokatu duten 
prozesuak honako hauek izan dira: migrazio-azterlanetako nazioz gaindiko ikuspegia, 
migrazio-prozesuetatik sortutako kulturaniztasunari heltzeko dibertsitatearen paradigma 
berria, eta garapenerako lankidetzaren diskurtsoak eta praktikak berriz bideratzea. 
Migratzailea ez izatea menderatzean oinarritutako politiken eta/edo egituren subjektu pasibo 
soila. Migratzailea politiken, gogoeten eta eztabaida teorikoen protagonista den aldetik, 
gizarte-eragile gisa agertzen da. 

Nazioz gaindiko ikuspegia –gaur egun, aro globaleko migrazioak aztertzeko paradigma berri 
gisa osatu dena– Estatu Batuetan sortu zen laurogeita hamarreko hamarkadaren hasieran, 
etorkinak (gehien bat, Karibekoak) beren jatorrizko herrialdeekin lotzen zituzten jarduera 
sozial eta ekonomikoen ikerketa etnografikoan oinarrituta. Planteamendu hori migrazioen 
ikerketa klasikoaren lineabakarreko paradigma asimilazionistarekiko kritikaren ildoan biltzen 
zen. Forner-ek eta Sutton-ek laurogeita hamarreko hamarkadaren amaieran argitaratutako 
lehen testuetan, Europatik Estatu Batuetara izandako migrazioari buruzko testu klasikoetan 
adierazten zen ikuspegiaren oso bestelakoa zen ikuspegiarekin aurkezten zituzten 
karibetarren eta hispanoen migrazioak. Hain zuzen ere, Sutton izan zen sareek (New Yorken 
eta Karibean) kulturak eta identitateak nola kreoletzen dituzten azaltzeko nazioz gaindiko 
sistema soziokulturala planteatu zuen lehena. Alabaina, gaur egun klasikotzat jotzen den 
definizioa Linda Bash-ek, Nina Glick Shiller-ek eta Cristina Szaton Blanc-ek eman zuten 
1994an:

“Etorkinek jatorrizko eta helmugako gizarteak lotzen dituzten gizarte-harreman 
multidimentsionalak sortzeko eta mantentzeko dituzten prozesu multzo gisa 
definitzen dugu transnazionalismoa. Prozesu horiei transnazional deritzegu gaur 
egungo migratzaile askok muga geografikoak, kulturalak eta politikoak gainditzen 
dituzten eremu sozialak sortzen dituztela azpimarratzeko”. 
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Definizio honek izan duen inpaktuak definizioaren sortzaileak ere gainditu egin ditu. Izan 
ere, hasieran nahiko modu zehaztugabean aurkeztu bazen ere, ondoren, oso definizio 
iradokitzailea izan da. Hainbat diziplinaren ikuspuntuetatik orraztu eta findu egin zen 
kontzeptuei eta tipologiari dagokienez. Orain dela gutxi Glick Schillerrek adierazi duenez, 
nazioz gaindiko migrazioa hasieran fenomeno berri gisa ikusten bazen ere (migrazio-
jarraibideetan gertatutako aldaketak azal zitzakeen ikuspegi berri bat eskatzen zuen 
fenomeno gisa), benetan aldatzen ari zena immigrazioa ikusteko modua zen (Glick Schiller, 
2008). 

Ikuspegi berri horrekin migratzailearen begirada bi estatu-nazioko (edo gehiagoko) erakunde 
sozial, ekonomiko, politiko eta erlijiosoekin lotzen zituzten harreman-sareetara desbideratu 
zen, eta nazionalismo metodologikotik migratzaileak eta ez-migratzaileak nazioz gaindiko 
gune berean artikulatzen zituzten “gizarte-eremuetara” aldatu da. 

Migratzaileek historikoki urruneko gizarte-sareak izan badituzte, gaur egun zergatik hartu 
du hainbesteko garrantzia honelako ikuspegi batek? Zein da nazioz gaindiko efektuak garai 
honetan modu desberdinean eragiteko arrazoia?

Vertovecek maila-arazoa dela dio. Eta ni ados nago. Informazio-fluxuen eta baliabideen 
hedapenak, intentsitateak eta abiadurak jendearen jarduteko moduan eragina izan dezake 
eta alda dezake. Portes-ek modu nahiko grafikoan azpimarratzen du:

Ikuspegi indibidualetik begiratuta, bidalketa bat egiteak, jatorrizko herrian etxe 
bat erosteak edo bidaiatzeak maila pertsonaleko ondorioak dakartza; aldiz, horiek 
guztiak batera hartuta, dagozkion hirietako aberastasuna eta kultura alda daiteke, 
baita norberaren herrialdekoa ere. Modu metagarri honetan, migratzaileen nazioz 
gaindiko praktikek pertsonen balio-sistemak eta bizitza sozialaren eguneroko 
jarduna alda ditzakete eskualdeen bidez (Portes, 2008).

Hala ere, nazioz gaindiko etorkina migrazio garaikideetan sortuberri den figura gisa kokatzeko 
egin den aldaketa ulertzen lagunduko diguten beste argudio batzuk ere badaude. Faist-ek 
dibertsitatearen paradigmaren aterkipean kokatzen ditu eta egungo testuinguruan txertatzeko 
modutzat aurkezten du, asimilazioarekiko eta multikulturalismoarekiko desberdina. Eredu 
hau klasikotzat hartzen diren ereduetatik desberdintzen duten ezaugarrien artean honako 
hau aipa daiteke: izaera murriztaileko migrazio-politikek ezarritako testuinguruan eskubide 
juridikorik eta zibilik ez izatea; politika horiek harrera-gizarteetan migratzaileak erabat 
gizarteratzea izugarri zailtzen dute eta nazioz gaindiko dinamiketan oinarritzen diren eta 
horrelako dinamikak bultzatzen dituzten txertatze-bideak irekitzen dituzte. Ildo horretan, 
hazten ari diren gizarte-desberdintasunen aurrean, giza eskubideen eta kultura-eskubideen 
aldarrikapen unibertsala indar handia hartzen ari da; izan ere, eskubide horiek hainbat 
estaturekin askotariko loturak ezartzeko aukera eskaintzen diete migratzaileei (Faist, 2009). 
Esparru berritu horretan, migratzaileak juridikoki eta kulturalki bereizitako subjektu gisa 
aurkezten dira eta aurkezten dituzte harrera-herrialdeetan, eta aldi berean, garapen-agente 
gisa jatorrizko lekuetan. 

Migrazioa eta garapena lotuz
Migratzaileen eraldaketa-ahalmena indianoaren figuran (hain ugaria lur hauetan) ere 
atzeman zitekeen. Horrela, gaur egun nazioz gaindiko migratzaileari tokiko komunitateen 
garapenerako esleitzen zaion egitekoa ez dagokio hainbeste izaerari mailari baizik. Arrakastaz 
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itzulitako emigratzaileen kasu bakan batzuk badaude, indianoen kasua esaterako, baina 
migrazioa eta garapena lotzen dituzten azterlan gehienek erakusten dute nazioz gaindiko 
migratzaileen eta haien jatorrizko lekuen arteko harremanak (kopuru kualitatiboki baina batez 
ere, kuantitatiboki esanguratsuan) areagotu egin direla, banakako mailan nahiz elkarteen 
bitartez (asociaciones de ville, Frantziako migratzaile afrikarrenak, edo home-town, Estatu 
Batuetako latinoenak). Alabaina, nabariena, nazioz gaindiko migrazioari tokiko komunitateen 
garapenean azkenaldian eman zaion balioa izan da. Nire ustez, gai horri buruzko gogoeta 
egin behar dugu. 

Zein erakundetatik azpimarratzen da migratzaileek tokiko 
garapenean duten garrantzia? 
Lehenik eta behin, Munduko Bankua izan zen garapenaren lentea migratzaileen bidalketen 
alorrera biratu zuena. Abiapuntua Munduko Bankuko ekonomialari batek argitaratutako 
artikulu bat izan zen; izan ere, bertan garapenaren ekuazioan migratzaileen diru-bidalketek 
duten potentzialitatea adierazten zuen (Staton Rusell, 1996). Tesi horren eraginak eta are 
gehiago, Munduko Bankuaren gisako erakunde batek planteamendu horri eman zion 
oihartzunak produkzio zientifikoan ere ondorioak izan ditu. Azken hamar urteetan bidalketen 
balioa eta garrantzia egiaztatzen duten azterlan asko sortu dira: ekonomialariek kuantifikatu 
egiten dituzte eta soziologoek eta antropologoek arlo ekonomikotik haratago zabaltzen 
dituzte (zenbait kontzeptu txertatuz, bidalketa soziala edo bidalketa kulturala esaterako), 
baina batez ere, migratzaileen jatorrizko herrialdeetarantz; izan ere, herrialde horiek, neurri 
handiagoan edo txikiagoan, tokiko garapenean duten egitekoa berariaz onartu dute. 

Senegalen, adibidez, mende honen hasieran hasi zen diskurtso hori ezartzen. Zentzu horretan, 
gertaera gogoangarria izan zen Dakarren 2000. urtean Lan eta Enpleguko ministroa buru izanik 
egin zen biltzarra. Ministroak berak esan zuen “garrantzitsua zela emigratzaileek dagozkien 
migrazio-helmugetan eskuratutako esperientziaren onuradunak jatorrizko herrialdeak izatea 
ahalbidetzen zuen programa bat ezartzea, emigratzaileak aberriratzera behartu gabe”. Hau 
da, garapena emigrazioarekin artikulatzea, baina emigrazioa gelditzea edo emigratzaileen 
itzulera eragin gabe. Praktikan (eta politikan) esan nahi du Senegalgo migrazioen nazioz 
gaindiko dimentsioa txertatzea. Ildo horretan, A. Wade-ren lehendakaritzaren lehentasuna 
izan zen kanpoan zeuden senegaldarrei zuzendutako Ministerio bat sortzea, emigratzaileek 
politika nazionalean zuten potentzialaren berariazko onarpena izanik; 2001ean kanpoko 
senegaldarren lehen foroa egiteko deialdia egin zen. Aldi berean, hainbat bilera zientifikotan 
emigratzaileen diru-bidalketak eta haien potentzialitatea tokiko garapenera nola bideratu 
eztabaidatu zen. Horrela azaleratu ziren diru-bidalketen potentzialitatea justifikatzen 
zuten argudioak, betiere garapen-kontzeptuari ikuspegi ekonomikotik haratago zegoen 
ikuspegia eskainiz. Tokiko adituek eztabaidetan planteatzen zutenez, garapena dimentsio 
ekonomikoak, sozialak, politikoak, kulturalak eta giza dimentsioak biltzen dituen ikuspegi 
anizkunetik ulertzen bazen, diru-bidalketek familien bizi-baldintzak hobetzeko duten 
ahalmena azpimarratu behar zen eta horrek giza baliabideen garapena ahalbidetuko zuela.

Ondoren, diru-bidalketak familian soilik erabiltzen badira ere, horien potentziala garapenaren 
arlora bidera daiteke. Gainera, Senegaleko kasu askotan diru-bidalketek izaera komunitarioa 
dute. Aipatutako hitzaldi horretan, emigratzaileek garapenean betetzen ari ziren egitekoa 
aitortzen zen, bai hiribilduko elkarteen bitartez bai emigrazioaren helmugako gizarteetako 
(herrialdeak) erakundeekin irekitako harremanen edo bideen bitartez. Azken batean, 
emigrazioa diskurtso politikoan txertatu zen, garapenaren ardatzetako bat izanik. Horrek 
Senegalgo imajinarioan inpaktu handia izan du. Emigratzaileek duten potentzialak eta jaso 
duten errekonozimendu sozial eta politikoak eragin du gizarte-ospearen eta emigrazioaren 
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artean iraganean baino lotura handiagoa sortzea, eta bestalde, horrek ekarri du gizarteko 
maila pobretuenek irtenbide horretan konfiantza jartzea gizarte-sustapenerako edo gizarte-
igoerarako bide bakartzat ikusiz.

Emigrazioak garapenean duen garrantziari dagokionez, Senegal ez da Munduko Bankuaren 
edo Nazioarteko Moneta Funtsaren diskurtsoa onartu duen herrialde bakarra. Migrazioaren 
arloan maila ezaguna duten beste herrialde batzuek ere (Filipinak eta Mexiko esaterako) 
onartu dute. Mexikoko erreferenteak izan ditugu jardunaldi hauetan. Mexikoko kasuan 
atzeman dugu nazioz gaindiko migratzaileen jatorrizko leku askotan zabaltzen ari den 
fenomeno bat, hau da, migratzaileen idealizazioa. Migratzaileak tokiko heroi berri gisa 
irudikatzen dira, baita herri-musikan ere. 

Alabaina, tokiko emakume heroiek ez dute lekurik herri-musikan. Ezta komunikabideetan 
edo diskurtso instituzionalean ere. Emakumeak nazioarteko migrazio-joera berrien 
protagonistak izanda ere (gizonak baino gehiago), ama txar gisa eta etxeko nahasmenduaren 
eta gizarteko desegituraketaren eragile gisa demonizatzen dira. Filipinetako emigrazioaren 
kasua, profil oso feminizatuarekin, aipatutakoaren adibide argia da. Alde batetik, migrazioek 
eta diru-bidalketek Filipinetako genero-berdintasunean eragin positiboa izan dute, eta ez 
soilik emakumeen enplegu-aukerak handitu eta dibertsifikatu direlako. Antzeman dena 
zera da, emakumeak gizonak baino gehiago aukeratzen direla diru-bidalketak jasotzeko 
eta birbanatzeko (Boyd eta Grieco). Bestalde, Filipinetan komunikabideek eta erakunde 
politikoek garatu duten diskurtsoan emakumeen emigrazioa familiaren narriaduraren 
eragiletzat hartzen da, herrialde horretako haurren abandonuaren eta zaintzaren krisiaren 
errudun gisa azalduz, amei itzuli egin behar dutela adieraziz (Parreñas, 2002; Oso).

Ideologia dominatzailearen zigor moraleko jardunbide (eta diskurtso) berriak besterik ez dira; 
iraganean gertatzen zen moduan, ideologia horrek emakumeen mugikortasuna murrizteko 
edo hala badagokio, garapenean duten egitekoa ikusezin bihurtzeko joera du. Laura Osok 
Parreñasen ikerketei buruz honako hau dio: “Filipinetako diskurtso nazionalak emakume 
etorkinak doilortzearen ondorioz, ez da emakume horien ekarpen ekonomikoa balioesten, 
emakumeekiko diziplina moral bat sortzen da eta haien seme-alabak patologia bat edukiko 
balute bezala ikusten dira ” (Oso)

Kontua da azken hamarkadan emakumeak izan direla eztabaidaren ardatz nagusia. Castlés-
ek eta Miller-ek migrazioaren aroa deitu zutenaren joera berrietako protagonista gisa agertu 
ziren emakumeak (). Etxeko ekonomien eta ekonomia nazionalen euskarri gisa aurkeztu dira. 
Alabaina, gizonezkoen kasuan ez bezala, ikerketek erakusten digute botere ekonomikoa ez 
dela gizarte-ospe bihurtzen automatikoki eta gainera, behin eta berriz izaera ideologikoko 
jardunbide eta/edo tresnen bidez blokeatzen eta demonizatzen dela. Hots, emakumeen 
egiteko ekonomiko aktiboak ez ditu emakumeak beren jatorrizko lekuetan ahalduntzen, eta 
horrek gizarte oso patriarkaletako genero-harremanak aldatzeko gaitasuna murrizten du.

Gai hau eta beste batzuk direla-eta, emakume etorkinak garapen-eztabaidetako ardatz 
nagusi bihurtu dira. Hala ere, oso poliki; hori ere esan beharra dago. Orain dela gutxi Wendy 
Harcourt-ek honela adierazi zuen: “diskurtso desarrollistan eta generoaren ingurukoan ia ez 
da teorizatzen generoari eta immigrazioari buruz”. Harcourtek adierazten zuen emakume 
migratzaileak ez direla, inondik inora, ez pobreenak ezta prestakuntza gutxiena dutenak ere 
(2010: 109). Baina beharbada bestelako arrazoibideak gaineratu daitezke hainbeste denboran 
emakume etorkinak generoaren eta garapenaren inguruko eztabaiden ardatzean ez egon 
izana justifikatzeko, eta baita azkenean gai hori eztabaidetan sartu izana justifikatzeko ere. 
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Lehenik eta behin, gertatutako bide-banaketa azalduko dut.
Hirurogeita hamarreko hamarkadan genero-ikuspegia, alde batetik, garapenean txertatu zen 
eta bestetik, migrazio-azterlanetan; bi prozesuak batera finkatu ziren mugimendu feministan 
baina bakoitzak ildo teoriko-praktiko desberdinak izan ditu.

Ildo teoriko bakoitzak hitzaldi bat eskatuko luke; beraz, ikuspegi bakoitzaren ekarpen 
esanguratsuenak soilik azalduko ditut. 

Migrazioak eta generoa
Migrazioen eremuan, generoaren inguruko azterlanek eta azterlan feministek, lehenik eta behin, 
emakumeak migratzaile gisa agerian uztea lortu zuten, soilik gizonen joan-etorriak erakusten 
zituzten estatistikek emakumeak ezkutatu egiten baitzituzten. Eta gaur egun zera lortzen 
ari dira, gizarte-eragile gisa agertzea eta prozesu migratzaileen feminizaziorako joera (gero 
eta globalagoa) azpimarratzea (Castlès eta Miller). Hirurogeiko hamarkadako azterlanetan, 
batez ere, migrazioaren alderdi soziala eta hainbat gizonek eta emakumek migrazioarekin 
lotuta izandako banakako esperientziak lehenetsi ziren. Laurogeiko hamarkadan, genero-
ikuspegia eta kontzeptu berritzaileenetako batzuk txertatu ziren migrazio-azterlanetan. 
Feminismoaren esparruan ekoizpenaren eta ugalketaren arteko lotura birplanteatzen zuten 
eztabaida teorikoak (Collier eta Yanagisako, 1987) ekonomia politikoaren ikuspegitik, etxeko 
arloaren eta kapitalismoaren arteko artikulazio gisa planteatu zenaren oinarria izan ziren. 
Migrazio-azterlanen kasuan (etxeko antolaketa funtsezko azterketa-unitate gisa aurkezten 
zuten), feminismotik egindako zenbait ekarpenek –etxea ekonomia morala gisa kokatzea 
edo ikustea zalantzen jartzen zutenek (Grasmuck y Pessar; Honedegneu-Sotelo) eta gizarte-
sareen generizazioa planteatzen zutenek– ikerketa-ildo iradokitzaileak ireki zituzten (eta ez 
soilik ikuspegi feministarekin). Ekarpen horietako asko transnazionalismoaren esparruan 
garatu izan dira. Jardunaldi hauetan agertu diren zenbait kontzeptu aipatuko ditut; batzuk, 
modu generikoan, esaterako, “nazioz gaindiko migrazio-sareak” eta “nazioz gaindiko etxeak”, 
eta beste batzuk, modu zehatzagoan, esaterako, “nazioz gaindiko amatasuna” (Hondagneu-
Sotelo), “emakumeak buru dituzten nazioz gaindiko familiak” (Parrenas), “nazioz gaindiko 
aitatasuna” eta “nazioz gaindiko ezkontza” (Pribilsky).

Zerrenda horretatik kanpo utzi ditut honako kontzeptu hauek: “emakumezkoen migrazio-
kateak” eta “zaintza-kateak”, aurrerago azalduko dudan moduan, generoaren, migrazioaren 
eta garapenaren elkargunean dauden kontzeptuak direlako. 

Generoa eta garapena

Generoa eta garapena lotu izan dituzten paradigmak definitzerakoan badago nolabaiteko 
adostasun akademikoa (eta aplikatua). Baita testuinguruei dagokienez ere. Gutxienez, 
feminismo euroamerikarraren eta garapenaren arteko artikulazioan sendotu zirenetan. 
Hirurogeiko hamarkadan definitu zen paradigma horietako lehena: WID (Women in 
Development / Emakumeak Garapenean), hain zuzen ere, emakumeak garapenaren arloan 
txertatzen dituen lehen liburuaren –La mujer en el desarrollo económico– argitalpenaren 
ondorioz; liburu hori Ester Boserup-ek (Munduko Bankuko soziologoa) idatzi zuen. 
Boserupek egiten duen garapen-planteamendua modernizazioaren paradigman formulatzen 
den planteamenduaren baitan dago, baina adierazten duenez, azken horretan agertzen den 
gabezietako bat emakumeak garapen-proiektuetatik kanpo uztea da. “Ahazte-egoera” horri 
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dagokionez, WIDek emakumeak erdigunean kokatzen ditu eta beraientzat, gizonei ematen 
zaien tratu berdina defendatzen du. Bigarren paradigma, WAD (Women and Development / 
Emakumeak eta garapena) aurreko planteamenduari marxismoaren ikuspegitik eginiko kritika 
edo emandako erantzun gisa sortzen da, mendetasunaren teoriaren esparru zabalagoan. 
Diotenez, ez da aldarrikatu behar emakumeek garapenean leku bat izatea. Emakumeak 
beti izan dira garapenaren zati. Kontua da zer garapenez hitz egiten ari garen; hain zuzen 
ere, Hirugarren Munduko herrialdeen mendetasuna herrialde aberatsenek mantendu egiten 
dute, modernizazioa ondasunik desiragarriena dela onartzen duten garapen-estrategien 
bidez. Ikuspegi horretatik begiratuta, planteatzen diren ekintza-ildoek talde menderatuen 
hitza entzun ahal izateko baldintzak bildu behar dituzte. Hau da, Gita Sen-ek ahalduntze gisa 
planteatu zuena. Hezkuntzarako, lanerako prestakuntzarako, enplegurako eta ordezkaritza 
politikorako sarbidean emakumeen eta gizonen arteko genero-berdintasunaren helburua 
azpimarratzen da. Eta emakumeek beren buruak antolatzearen aldeko apustua egiten 
da, azterketetan nahiz jardunbideetan. GAD paradigmarekin (Gender and Development / 
Generoa eta Garapena), laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean generoa azterketa-
kategoria gisa txertatzen da garapenean. Ordutik aurrera, ikertzaile eta planifikatzaile 
politiko gehienek (Munduko Bankuan nahiz Nazioarteko Moneta Funtsean) garapenaren eta 
emakumeekiko desberdintasunaren arteko loturaren eztabaidan dihardute, genero-literatura 
oinarritzat hartuz. GADek emakumeak garapenean integratzera animatzen du, baina baita 
harreman desorekatuak aldatzeko eta emakumeei boterea emateko garapen-ekimenek 
duten ahalmena bilatzera ere. Generoa Garapenean estrategia (GED) oso emankorra 
izan da hainbat alderdiri dagokionez, esaterako kontzeptuak sortzeko (genero-interesa 
eta genero-premia praktikoak eta estrategikoak; rol hirukoitza, emakumeen funtzioa eta 
izaera), azterketa-esparruak sortzeko (garapen-proiektuak ebaluatzeko) eta helburu gisa 
“emakumeek beren ahalduntzearen bitartez garapen-gizarteetan gizonekiko berdintasuna 
eta ekitatea lortzea” planteatzen duen metodologia berri bat sortzeko.

Laurogeita hamarreko hamarkadaren erdialdean, Estatu Batuetako feminismo beltza puri-
purian zegoenean, Chandra Talpade Mohanty-ren Bajo los ojos de Occidente funtsezko 
testua erabakigarria izan zen Hirugarren Munduko feministek WID eta GAD hurbilketei 
eman zieten erantzunetan. Bi paradigmak etnozentristak direla esan da, bietan Hirugarren 
Munduko emakumeak homogeneizatzen eta biktimizatzen direlako, baliatzeko gaitasunik 
gabe aurkeztuz.

Mohantyk honako hau adierazi zuen:

“[Hirugarren Munduko emakumeei buruz mendebaldean egindako lan feministak 
emakumeen (talde gisa) zapalkuntzaren ideia homogeneoan oinarritzen dira, 
eta horrek “Hirugarren Munduko emakume arruntaren” irudia aurkezten 
du. Hirugarren Munduko emakume arrunt horrek bizitza zapuztua darama 
emakumezkoa izateagatik (hau da, sexualki behartua) eta “Hirugarren Mundukoa” 
izateagatik (hau da, ezjakina, pobrea, eskolagabea, tradizioari lotua, etxetiarra, 
familian murgildua, biktimizatua eta abar). Nire ustez, irudi hori mendebaldeko 
emakumeek beren buruaz (inplizituki) duten irudiarekin kontrajarrita sortzen da, 
hau da, kulturadunak, modernoak, beren gorputzen eta sexualitatearen jabe eta 
beren erabakiak hartzeko askatasunarekin”. (79. or.)

Non kokatzen dira orain generoa eta garapena artikulatzen dituzten eztabaidak eta 
kontzeptuak?

Mendebaldeko nazioarteko erakundeetatik, eta generoa garapenean paradigmaren baitan 
hainbat joera txertatzen ari dira modu eklektiko samarrean, esaterako neoliberalismoa, 
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giza garapenaren/gaitasunen garapenaren ikuspegia, gizarte-ugalketaren eremua eta giza 
eskubideen ikuspegia. 

Planteamendu kritikoagoetatik WCD (Women, Culture, Development/ emakumea, kultura, 
garapena) ikuspegi gisa defini dezakegun esparruan kokatzen diren ildoak garatzen ari dira, 
erresistentzia locus gisa kulturak hartzen duen nagusitasunagatik (Chua, Bhavnani eta Foran). 
Paradigma horretan ekoizpenaren, ugalketaren eta emakumeen baliatzeko gaitasunaren 
arteko erlazio gisa aurkezten da kultura. Honako premisa honetatik abiatzen da: Lehen eta 
Hirugarren Munduaren arteko botere-harremanak inplizituki arrazializatuak daudela. Hori 
dela-eta, Hirugarren Munduko emakumeei buruzko edozein eztabaidak generoaz haratago 
joan behar du eta arraza eta garapen-proiektuen arrazializazioa hartu behar ditu kontuan.

Ikuspegi horietako bakar batek ere ez zuen arreta emakume migratzaileengan jarri. Zenbait 
nazioarteko erakundetatik (Munduko Bankua) etorkinen diru-bidalketak garapen-ardatzetako 
bat bezala aurkeztu zirenean soilik txertatu ziren migrazioak elkargunean generoa-
garapena ikuspegitik. 2004. urtean UN-INSTRAW institutuak (Nazio Batuen Ikerketako eta 
Trebakuntzako Nazioarteko Institutua emakumearen sustapenerako) generoari, migrazioari 
eta garapenari buruzko ikerketa-ildo bat ireki zuen. Helburu nagusia honako hau zen: hobeto 
ulertzea genero-faktoreek (migrazioen feminizazioa, produkzio-zerbitzuak eskuratzerakoan 
dauden genero-desberdintasunak, lanaren banaketa sexuaren arabera, genero-rolak eta 
abar) migrazioaren eta garapenaren arteko loturetan nola eragiten duten eta nola mugatzen 
dituzten, lotura horien elementu nagusi gisa diru-bidalketak hartuz.

 Nola eraiki da “emakume migratzaile” kategoria garapena-generoa-migrazioa lotzen dituen 
paradigma teorikoaren baitan? 

Aipatutako hiru kontzeptuak artikulatzen dituzten azterlan eta programetan errepikatzen 
diren hainbat ezaugarri adieraziko ditut:

1. Lehenik eta behin, emakumeek migrazio-mugimenduetan duten garrantzia areagotzea. 
Laurogeiko hamarkadatik, azterlan feministek eta generoaren inguruko azterlanek 
emakumezkoen migrazioa ikusarazi zutenetik migrazioen feminizazioaz hitz egiten 
da (Casltès eta Miller,). Alabaina, Zlotnikek adierazten duen moduan, 1960-2000 
tartean gertatutako portzentajezko bi punturen igoera (ehuneko 46,6tik 48,8ra) txikia 
da 1960an zegoen feminizazio-maila altuarekin konparatuta (Zlotnik, 2003). Oso-k 
eta Garson-ek iradoki duten moduan, beharbada migrazioari buruzko diskurtsoaren 
feminizazioaren aurrean gaude eta ez hainbeste immigrazioaren feminizazioaren 
aurrean (Oso eta Garson, 2005). 

2. Mendebaldeko herrialdeetan emakumeak lan-merkatuan masiboki sartu izanak 
eragindako aldaketak izan dira zaintzaren eremuan lanbide-nitxo berri bat sortu 
dutenak. Prozesu hori, gaur egun gako transnazionalean irakurtzen dena, “zaintzaren 
munduko kateak” termino gisa kontzeptualizatu da. Globalizazioaren esparruan, 
emakume batzuek besteak ordezkatzen dituzte zeregin afektiboetan eta zaintza-
lanetan: emakume autoktonoa emakume etorkinak ordezkatzen du eta azken hau bere 
jatorrizko herrialdean bere seme-alaben kargu geratu diren emakumeek ordezkatzen 
dute (Hochschild, 2001).

3. Zaintzen logikatik (etxeko lana problematiko bihurtuz) eratorritako lanari lotutako 
emakume migratzaileak ikusarazteak Latinoamerikako eta Filipinetako emakumeei 
buruzko ikerketak pribilegiatu ditu. Kasu horiei buruzko azterlanen emaitzak kategoria 
teoriko bihurtu dira non emakumezkoen immigrazioa problematiko bihurtzen baita 
(nazioz gaindiko ezkontzak/ nazioz gaindiko etxeak/ nazioz gaindiko amonak). 
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4. Emakumezkoen migrazioei dagozkien ikerketetan, lehentasuna eman zaie bakarka 
lekualdatu diren emakumeei (migrazio autonomoak) edo etxeko erakundeetan 
funtsezko produkzio-rola hartzen duten emakumeei. Gizarte-eragile gisa ikusarazten 
diren emakume migratzaileak dira langile-kategorian sartzen direnak, eta ehuneko 
handi batean, soldatapekoen kategorian. 

5. Emakume migratzaile langileak ikusarazteak kategoria horretan ez dauden gainerako 
emakume migratzaile guztiak ikusezin bihurtzen ditu, gako neoliberalean oinarrituta 
irakurri ezin diren prozesuak ezkutatuz.

Baztertuta geraten direnak. Jatorri afrikarreko emakume migratzaileak

Jardunaldi hauen esparruan, Remei Sipie-k, hau da, ekitaldi hauetan emakume afrikarren 
diskurtsoa aurkezteko gonbidatuak izan diren pertsona gutxietako batek, penatuta adierazi 
zuen bere iritziak adierazteko denbora hainbeste murriztu zenez, bere ahotik arrangura bat 
besterik ez zela ateratzen. Ez zen nahita izan, baina egia da aurreko saioen martxak azken 
parte-hartzailearen denbora murriztu egin zuela. Kasualitatez, gonbidatutako emakume 
afrikar bakarra izaki, gainera. Garapena eta migrazioak ikuspegi feministatik artikulatu nahi 
diren eztabaidetan eta guneetan gertatzen denaren metafora gisa hartuko dut gertaera 
hori. Izan ere, Afrikatik datozen ahotsek (emakume afrikarrenak) beti kirrinkatzen dute. 
Horrela gertatzen da, emakume intelektualek emakumeei eta immigrazioari buruz ahots 
propioarekin (genero hegemonikoaren diskurtsoak kutsatu gabeko ahots propioarekin) 
hitz egiten dutenean eta emakumeak biktimizatu gabe aurkezten direnean. bell hooks-ek 
–feminismo beltzaren erreferentzia garrantzitsuak– honako hitz hauekin azaltzen zuen gure 
herrialdeko emakume intelektual afrikar batzuek aurrean dituzten egoeren nahiko antzekoa 
den egoera bat: 

“Talde feministetan parte hartu nuenean, emakume zuriak nirekiko eta zuriak ez 
ziren parte-hartzaileekiko jarrera ulerkorrak zituztela atzeman nuen. Emakume 
beltzekiko zuten jarrera ulerkor hura mugimendua “beraiena” zela gogorazteko 
modu bat besterik ez zen, alegia, beraiek baimentzen zutelako parte hartzen 
genuela. Gainera, parte hartzera animatzen ziguten. Azken batean, prozesua 
legitimatu egin behar genuen. Ez gintuzten berdin gisa ikusten. Ez gintuzten 
berdinetik berdinera tratatzen. Guk emakume beltzen esperientziaren lehen 
eskuko kontakizunak eskaintzea espero zuten baina aldi berean sentitzen zuten 
beraiek erabaki behar zutela esperientzia horiek benetakoak ote ziren edo ez” 
(hooks, 2004:45)

Alabaina, gehien kirrinkatzen duten ahotsak entzuten ez direnak dira, hain zuzen ere, esaten 
dutenagatik interpretatu beharrean isiltzen dutenagatik interpretatu beharreko ahotsak. 
Afrikako emakume migratzaileen isiltasunetatik ateratako soinuek ziurtasunak baino 
ziurgabetasun gehiago ekarri dizkigute.

Jardunaldi hauetako testuinguruetan gertatzen den arazoa honako hau da: Afrikako 
emakume migratzaileak estututa geratzen dira biktima gisa aurkezten dituen baina otzan 
gisa hartzen dituen feminismo hegemonikoaren diskurtsoen eta zenbait ikuspegi teorikoren 
artean (langile gisa (soldatapeko) duten rola lehenesten dutenak baina kategoria horretan ez 
daudenen (migratzaileen) baliatzeko gaitasuna ukatzen dutenak). 

Bi planteamenduek kontrapunturen bat eskatzen dute. 
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Laurogeiko hamarkadan, feminismo euroamerikarrak lehenik feminismo beltzarekin izan 
zituen tentsioak, eta ondoren, feminismo kritikoekin (azken horiei desberdintasunaren 
feminismo deitu zitzaien planteamendu hegemonikoetatik). “Feminismo multikulturala” 
eta feminismotik multikulturalismoari egindako kritika har daitezke aipatutako des-
adostasunen adibide gisa (). Borroka dialektiko horien inguruan luzatu gabe, zera esango 
dut, multikulturalismoaren kalteen inguruan feminismo hegemoniko espainolak eginiko 
diskurtsoak nolabait desberdintasunarekiko errespetua sustatzen duten planteamenduei 
emandako erantzunak direla. Gure herrialdetik kanpoko diskurtso eta politika kulturaniztunak 
onartzen ditu (esaterako komunitarismoa) eta beren kideak, bereziki emakumeak; zapaltzen 
dituzten “komunitate1” guztiak salatzen ditu. Aldi berean, beren diskurtsoen oinarritzat 
indibidualismoa eta askatasuna hartzen ez dituztenak ere (gehien bat, emakumeak) salatzen 
ditu, izaera eurozentriko handia duten balioak unibertsalizatuz (erref. Mahmood…). Egia da, 
halaber, “praktika kultural” horien aurkako erasoak −gure herrialdean behintzat− bereziki 
bi “komunitateren” aurkakoak izan direla, biak jatorri afrikarrekoak hain zuzen. Badirudi 
Espainiako testuinguru multikulturalean komunitate-talde gisa garatu diren komunitate-
talde bakarrak jatorri afrikarra dutenak direla; izan ere, kritika guztiak haiei zuzentzen zaizkie. 

Arazoa zera da, begirada horren bidetik Afrikako emakume migratzaileak, alde batetik, des-
indibidualizatu egiten direla eta bestetik, beren gaitasun soziala kentzen zaie. Feminismo 
hegemonikoak emakume beltzak eta emakume arabiarrak komunitarismoaren ikuspuntutik 
ikusten ditu, etxeko jokalekuan kokatzen ditu eta otzantasunaren kategorian irudikatzen 
ditu. 

Aldi berean, generoa migrazioarekin eta garapenarekin artikulatzen duten ikerketak beste 
emakume mota bat azaleratzen ari dira, hau da, migrazio-prozesuaren bidez edo prozesu 
horretan bertan pribatutik publikorako jauzia eman dutenak (jokaleku horretan kokatzen 
ditu emantzipazio-prozesuak feminismoak), migrazio autonomo bat beren gain hartuz, lan-
merkatura sartuz edo asoziazionismoaren bidetik ordezkaritza-jokalekuetara helduz. 

Ia agertzen ez direnak, paradigma honen bidezko irakurketarik ez dutenak, “beste” 
emakumeak dira, feminismoak menderatuen eremuan eta otzantasunaren aterkipean kokatu 
dituenak. Jardunaldi hauetan bertan, Remei Sipie-k aipatu beharreko emakume horietaz hitz 
egin du: berrelkartutakoak”.

Nik ere hitza eman nahi nieke. Generoari buruzko diskurtsoan sartu nahi nituzke, jokaleku 
feministetan kontuan hartu. Horretarako, soilik eskatzen dut mendebaldeko feminismoan 
generoa eraikitzen duten kategoriak gainditzeko gai izateko; izan ere, kategoria horiek 
pribatuaren eta publikoaren eremuak banatu egiten dituzte eta baliatzeko gaitasuna eta 
emantzipazioa “tradizionalki” femeninoa denetik “tradizionalki” maskulinoa denerako 
jauzian kokatzen dituzte. Emakume afrikarrek ez dute horrelako arazorik. Areago oraindik, 
Rosa Cobok jardunaldi hauetan aurkeztutako argudioari jarraituz gero (feminismoa gizarte-
mugimendu gisa gizonak alde batera uzten dituenean sendotuko dela planteatu zuen), 
emakume afrikarrak “avant la lettre” feministak izango liratekeela esan genezake. bell 
hooks-ek egiaztatu zuen beste testuinguru batean:

1 “Amélia Valcalcer-ek (mugimendu honetan ospe handia duten feministetako bat) adierazten duenez, 
komunitate bat ez da soilik jatorri komunaren memoriari eta desberdinak izateko egungo nahiari eus-
teko ahalegina; gertaerak ere badira eta, batez ere, jardunbideen multzoa, eta horien artean, bereziki 
garrantzitsuak dira generoari dagozkionak… sexuen arteko harremanak alda daitezke baina aldatzen ez 
dena zera da, komunitate bat dagoenean, sexuaren araberako araudi desberdinak ezartzen direla beti; 
hau da, gizarte oso patriarkaletan publikoaren eta pribatuaren arteko banaketa izango litzateke, lerro 
argi baten bidez, gizona etxean subiranoa izanik eta emakumeak itunaren eremutik baztertuta”.
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“1970eko hamarkadaren hasieran Stanfordeko Unibertsitateko nire lehen 
eskolan (emakumeena) sartu nintzenean, emakume zuriak elkarrekin egotearen 
poza gozatzen ari ziren: beraientzat une garrantzitsua eta paregabea zen. Nik ez 
nuen ezagutzen emakumeak elkarrekin egon gabeko bizitzarik, elkarri lagundu, 
babestu eta sakon maitatu gabeko bizitzarik” (hooks, 2004:44)

Emakume afrikarren artean, aliantzak (emakumeenak) zapalketa-jokalekuetan sortu 
dira. Batzuetan ahaztu egiten da izaera piramidaleko egitura horietan generoa gizarte-
estratifikaziorako irizpideetako bat besterik ez dela. Alabaina, ez da irizpide bakarra: 
belaunaldiak kontuan hartzen dituen irizpidea ere desberdintasun-iturri da. 

Afrikako gizarte-zientziek aspalditik adierazten duten moduan (eta mendebaldean oraindik 
ere onartzea kostatzen zaigu), Afrikako kontinentean emakumeek ez dute beren burua 
identitarioki gizonekiko eraikitzen. Horrek ez du esan nahi zenbait egiturek ez dietenik 
eragiten; esaterako, poligamiak gizonak eta emakumeak maila desberdinetan kokatzen 
ditu eta aldi berean, emakume batzuk, besteekiko etengabeko gatazka- edo elkartasun-
harremanean. Azaldu nahi dena da, emakumeak egoera horretan, zapalketa-egitura batek 
modelatutako jarrerarekin beren sare propioak sortzen eta zaintzen dituztela, bertan 
inbertituz. Baita ere, gune kolektibo horretatik erresistentzia-estrategia propioak garatzen 
dituztela, baina ez dute zertan emantzipazioaren ikuspuntuko irakurketa eduki behar. 
Emakume afrikarren sareak “femeninoaren” eremuan eraikitzen dira; eremu hori ez dago 
eremu publikoan, baina etxeko eremua gainditzen du. Beren gizarte-sare trinkoa modu 
askotan mobilizatzen dute. Esaterako, “tontina” ospetsuak (zenbait jarduera edo negozio 
hastea edo besterik gabe, kaudimendun izatea eta burujabetasun ekonomikoa lortzea 
ahalbidetu dieten aurrezte ekonomikoko moduak) edo botere/elkarrekintza gune berriak 
sortzea, ingurune komunitarioan nahiz harrera-gizarteetan. Eremu publikorako jauzia eman 
gabe, etxeko eremu zabalduaren gunean (gizarteak eta teoriak mendeko izendatzen ditu eta 
kategoria juridikoetan “berrelkartutako emakume” gisa kokatzen ditu) emakume gehiago 
berrelkartzea lortu dute, beren migrazio-sare sozial propioak (jatorriaren eta helmugaren 
artean) sortuz eta sendotuz. Sare horietan askotariko estrategia ekonomikoak garatu dituzte 
–ile-apaintzaileak eta sukaldariak izan dira, tokiko produktuak garraiatu eta saldu dituzte eta 
abar– eta hori guztia femeninoaren eremutik atera gabe egin dute, beste inongo eremurik 
konkistatzeko beharrik gabe. Ez dut uste azaldutako hori emakume hauek baliatzeko 
gaitasuna dutela ukatzeko nahiko aitzakia denik.
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Garapenerako Estrategia 
Positiboen VII. Jardunaldiak



Asteazkena, apirilak 13
19:00 Inaugurazioa

Nekane Alonso. Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarrak Saileko  
Zinegotzi-ordezkaria.
Marta Ares. Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendaria.

Hasierako hitzaldia
Emakumeentzako botere agertoki berriak mundu globalean
Rosa Cobo. Coruñako Unibertsitateko Soziologiako Irakaslea.

Egitaraua

Osteguna, apirilak 14
10:00 Izen-ematea eta materialak jasotzea
  1. Panela: Geratzen diren emakumeak

Gizonen migrazioaren eragin psiko-
sozialak Guanajuatoko nazioz gainditutako 
komunitateetako emakumeengan
Evelyne Sinquin. Red de Mujeres del Bajío Elkarte 
Zibila, AC Mexiko.

11:15  Eztabaida

11:45 Atsedena/kafea

12:15  Munduak zabalduz: emakume migratzaileak, 
emakume eskubidedunak
Cecilia Barraza. Humanas Korporazioa, Kolonbia.

13:00 Eztabaida

13:30  Bazkaria/Luntxa

   2. Panela: Joaten diren emakumeak
15:00   Estatuko migrazio-politiken ikuspegi feminista

Begoña San José. Politika Feministaren Foruma eta 
ACSUR-Las Segovias.

15:45   Baliabideak eta Estrategiak Elkarloturiko 
Nazioz gaindiko Errealitateetan: Emakume (Im)
migratzaileak lurralde miresgarrian: geopolitika 
feministako gramatikak genero-indarkeria eta 
feminizidioa desagerrarazteko
Inmaculada Lozano.  
GENERA & ACSUR-Las Segovias.

16:00 Eztabaida

16:30   Afrikako emakume migratzaileen parte-hartzea 
elkarteetan
Remei Sipi. Kataluniako Elkarte Ginearren 
Federazioa.

17:15 Eztabaida

18:00 Lehenengo jardunaldiaren amaiera

Ostirala, apirilak 15
09:30  Sareetan egituratzearen erronkak emakumeen 

herritartasun-agendaren aurrean: Kritika 
feminista bat
Rosa Guillén. Peruko Emakumeen Mundu Martxa.

10:00   Munduko Emakumeak. Tokiko sareak osatzeko 
antolaketa-esperientzia
Nancy Juape eta María Florencia García. 
Munduko Emakumeak Babel.

10:30   Gu geu munduan. Komunikazioaren esperientzia 
sareak finkatzeari dagokionez
Susana Albarrán. Nosotras en el Mundo, Radio 
Vallekas.

11:00    Elkartasun feminista eta emakumeon 
eskubideen aldeko diasporen arteko lankidetza
Sara Cuentas. Diáspora Solidaria Fundazioa, 
Bartzelona.

11:30    Mahai-ingurua

12:15   Atsedena/kafea

12:45   Migrazioei, generoari eta garapen-lankidetzari 
buruzko hausnarketak 
Mercedes Jabardo. Gizarte Antropologiako 
Irakaslea. Miguel Hernández Unibertsitatea, Elche.

13:30  Eztabaida

14:00 Amaiera
 Luntxa




