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5Emakumeen Mundu Martxaren Nazioarteko V. Ekintzak lelo hau zuen: Zubi guztien 
gainetik, mugarik ez! Transnazionalik ez! ¡Resistimos para vivir, marchamos para trans-
formar! Nous résistons pour vivre, nous marchons pour transformer! Testuinguru ho-
rretan, Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxak beharrezkotzat jo du prestakuntza 
politikoko prozesu bat gauzatzea feminismoa, deskolonialitatea eta antiarrazismoa oi-
narri hartuta, V. ekintza honen ardatz izan diren mugen, transnazionalen eta migrazioen 
irakurketa kritikoa egitea xede. 

Zubi guztien gainetik: Mugarik ez! Transnazionalik ez!

Euskal Herrian, V. Nazioarteko Ekintzaren sinbolo gisa aukeratu den elementua zubia 
da. Gure iritziz, zubiak eraikitzeko modu bakarra migratzaileek beraien jatorrizko lurral-
deetan eta helmuga-lurraldeetarako bidean jasaten dituzten indarkerien kausak ulertu, 
aztertu eta salatzea da. Horretarako, ezinbestekoa da transnazionalek eta mugek siste-
ma arrazista koloniak globalaren barruan duten rola ezagutu eta salatzea, milaka pert-
sonaren bizitzen gainean gauzatzen den indarkeria azaleratzea, Europako ongizateak 
oinarrian dituen pribilegioak identifikatzea eta horri dagokionez guk geuk dugun rolari 
eta erantzukizunari buruz hausnartzea. 

Dosier honen oinarrizko edukiak Euskal Herriko Emakume Migratu eta Arrazializatuen 

AURKEZPENA
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Sareak eta Hego Amerikako Multinazionalen Behatokiak garatu dituzte, eta Euskal 
Herriko Mundu Martxako Talde Dinamizatzaileak, Munduko Emakumeak Babel eta 
Nikaraguaren aldeko Sare Feministak elkarrekin berrikusi dute. 

Zer gai eta lanketa proposatzen ditugu?

Dosierra hiru modulutan banatuta dago: I. moduluan, Migrazioa, mugak eta migra-
zio-politikak izenekoan, migrazioaren ikuspegi deskoloniala aurkezten dugu, baita mi-
grazio horiek eragiten dituzten kausa sozial, ekonomiko eta politikoak ere; “Europa Go-
torlekua” blindatzeko mugen kudeaketaren negozioa azaleratzen dugu, eta mugetan 
ekoizten diren nekropolitika mekanismoak salatzen ditugu. II, moduluan, erakundeen 
eta gizartearen arrazismoaren eraginez pertsona migratuek egunero bizi dituzten indar-
keria ikusgarri eta ikusezinak azaltzen ditugu; III. moduluan, berriz, ikuspegi feminista 
batetik abiatuta, hiru ibilbide gauzatuko ditugu udalerrietatik hasita korporazioen bote-
rea ulertu eta botere horren aurka borrokatzeko; azkenik, Emakumeen Mundu Martxan 
feminismoak sistema arrazista, kolonial, kapitalista eta heteropatriarkalean arrakalak 
eragiteko duen rolari buruz eztabaidatzea proposatzen dugu.

Herrietan zein elkarteetan autoprestakuntza eta eztabaida prozesuari laguntzeko, 
lantzeko galdera sorta osagarria ere proposatzen dugu. Gainera, eskuragarri dauden 
baliabidez osaturiko tresna kutxa bat ere eskaintzen dugu. 

Hala, indarkeriarik gabeko bizitza duinen alde eta hesi zein mugarik gabeko gizarte 
antikapitalista eta herrikoi baten alde aritzen zareten Euskal Herriko gizarte mugimen-
duko erakunde eta kolektibo feminista guztioi gonbidapena luzatzen dizuegu autopres-
takuntza eta eztabaida prozesu bat gauza dezazuen zuen espazioetan. Euskal Herriko 
Emakumeen Mundu Martxak azpimarratu nahi du behar-beharrezkoa dela erresisten-
tziak sortzea, borrokan ari diren emakumeen eta herrien arteko elkartasun feminista-
ren bitartez autoantolakuntza baliatuta, eta feminismo antikapitalista eta antirrazista bat 
eraikitzeko apustua eginez. 

Guzti hori COVID19aren pandemiak sortutako aurkako testuinguru globalean; izan ere, 
horrek zaildu egiten du herritarren partaidetza prozesua, baita bizitza bera arriskuan 
jartzen ere, duela hainbat urte jadanik salatzen ari ginen krisi sistemiko dimentsio aniz-
tuna are gehiago sakondu dela ahaztu gabe.  

Izan ere, bizitzeko erresistitzen dugu eta eraldatzeko ari gara martxan.
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9Badaude mendebaldeko  
modernitateak denboraren  
poderioz hesi bilakatu dituen zubiak.

Migrazioa kontzeptu kolonial gisa

Migrazioak ulertzeko, ezinbestekoa da abiapuntu gisa begirada dekolonial bat har-
tzea, ulertzeko kolonialitatea eta arrazismoa esparru guztiak zeharkatzen dituzten egi-
turazko arazoak direla. Hala, migrazioak gertatzen diren testuinguru sozial eta histori-
koetan interpretatu behar dira eta zalantzan jarri behar da migrazio horiek bere intere-
sen arabera deskribatzen dituen diskurtso hegemonikoa.  

Europako herrialdeek gauzatutako kolonializazio prozesuek eragin dute iparralde 
aberastu bat eta hegoalde pobretu bat egotea. Hori posible izateko, ezinbestekoa 
da arrazaren araberako gizarteen, lanaren eta ekonomiaren antolakuntza. Lehen, 
itsasontzi, gurutze eta bolborarekin gauzatzen zen kolonialitatea; orain, berriz, 
transnazionalen, laguntza humanitarioaren eta garapenerako lankidetzaren bidez 
ezartzen da neokolonialismoa. Horren ondorioz, mugak itxita daude pertsonentzat, 
baina ez lehengai eta salgaientzat. Etengabeko arpilatze eta pobretze horrek eragiten 
ditu migrazioak.

MODULUA I
MIGRAZIOAK, MUGAK ETA 

MIGRAZIO POLITIKAK
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Kapitalismoa esentzia kolonizatzaile arrazistaren gainean altxatzen da, arpilatzea, 
estraktibismoa eta gerrak baliatuta; horiek, beren aldetik, kutsadura, pertsonen 
lekualdatzea, haien lurrak defendatzen dituzten liderren jazarpena, suntsipena eta 
heriotza eragiten dituzte.

Azken urteotan, narratiba hegemonikoaren barruan, migrazio mugimenduei buruz 
hitz egitea “errefuxiatuen krisi” deitzen dioten horri buruz hitz egitea da. Gogorarazi 
beharra dago Europako herrialde bat ere ez dagoela errefuxiatu gehien hartzen 
dituen 10 herrialdeen artean. Are gehiago, errefuxiatu gehienek europar herrialdeek 
eragindako gerretatik ihes egiten dute (eta, hori gutxi balitz, europar herrialde horiek 
armak saltzen dituzte gatazka horietarako). Hauek dira errefuxiatu gehien hartzen 
dituzten herrialdeak: Jordania, Turkia, Libano, Pakistan, Uganda, Bangladesh, Kongoko 
Errepublika Demokratikoa, Txad, Etiopia, Iran eta Siria1.

Zubi askok noranzko bakarra dute;  
ondorioz, migratzaile askok ez dute  
bermatuta iristea ezta itzultzea.

Migratzeko eskubidea batzuentzat, eta besteentzat? 

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak jasotzen duenez, migratzea eskubide 
besterenezina  da; izan ere, honakoa jasotzen du 14. artikuluak: "pertsona orok du joan-
etorri askerako eskubidea eta Estatu baten lurraldean bizilekua aukeratzekoa. Pertsona 
orok du edozein herrialdetatik alde egiteko eskubidea, baita norberarenetik ere, eta 
norberaren herrialdera itzultzekoa”.

Bigarren Mundu Gerraren ostean, Europako herrialde askok pertsonen mugimendua 
eta asilo eskubidea bermatzen zituzten nazioarteko itun eta akordioak sinatu zituzten ; 
alabaina, herrialde horiek maiz urratzen dituzte sinatutako akordio horiek haien legeriak 
aplikatzen dituztenean.

Mundu sistema kolonialaren barruan, migrazioak hainbat faktoreren eraginez gertatzen 
dira, eta harreman kapitalista arrazialen antolamenduak zehazten ditu faktore horiek. 
Sistema horren barruan, kausa nagusiak sozialak, ekonomikoak eta politikoak dira 
jarraian ikus daitekeen eran:

1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-
europe_es
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Zubiak gune geoestrategikoak  
dira eta izan dira; bertan aplikatzen da  
nekropolitika arrazista, kapitalista eta  
kolonialaren boterea. 

Gerra hemen hasten da

Mende honetako (eta aurrekoetako) gerra eta esku-hartze militar gehienak interes 
geopolitiko eta ekonomikoak dituzten herrialdeek eragin eta zuzendu dituzte, estrakti-
bismoak bultzatuta eta bost mende baino gehiago dituen proiektu zibilizatzaile bati 
bizirik eusteko ezinbestekoak diren erreserba natural eta energia iturri anitzak dituzten 
lurraldeetan kontrola hedatu eta asmo kolonialistak sendotzeko; izan ere, proiektu zi-
bilizatzaile horrek bizirik jarraitzeko, funtsezkoa da mendekoaren eraikuntza arraziala: 
ez-zuria, ez-europarra, ez-mendebaldekoa. 

Armen industria kapitalismo industrialaren beso sendoenetako bat izateaz gain, epe 
luzerako negozioa ere bada, gero suntsitutako eskualdeak berreraiki egin behar baitira 
eta lehengaiak ateratzeko aukera ere badago. 

Gaur egun, Euskal Herrian kokatutako ehun enpresa inguruk armak fabrikatzen dituzte 
edo armetarako osagaiak ekoizten dituzten industriako enpresak dira. Urtean 500 
milioi euro fakturatzen dituzte eta ekoizten dutenaren % 80 Saudi Arabia, Egipto, Turkia 
eta modu zuzen edo zeharkakoan gatazketan murgilduta dauden beste herrialde 
batzuetara esportatzen dute. Euskal Autonomia Erkidegoko Zerga Agentziaren 
mendeko Merkataritza eta Aduana Ganberen datu ofizialen arabera, 2019an 99,5 milioi 
euro ingurukoa izan zen armen salmentaren balioa. 

Kolektibo antimilitaristek enpresa hauek aipatu dituzte, besteak beste: ITP eta 
AERNNOVA, sektore aeroespazialean; SENER, misilen eta elektronika militarraren 
arloan; SAPA, gerrako tanke eta ibilgailuen esparruan; eta DASSAULT eta TURBOMECA, 
Ipar Euskal Herrian. Ez enpresa horiek, ez enpresa horiek kokatzen diren herrialdeek 
ez dute onartzen negozio horrek dakartzan giza kostuen eta kostu materialen gaineko 
erantzukizuna2.

2 https://eldiariosolidario.com/la-guerra-empieza-aqui
 https://www.ecuadoretxea.org/el-pais-vasco-es-la-tercera-comunidad-autonoma-con-mayor-facturacion-en-

produccion-militar/
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Zubietan zehar gabiltza:  
nor dago zubiaren alde batean eta nor bestean?

Nork behar du nor?

Eskulan merkea erabiltzea ez da praktika berria kapitalismo arrazial eta kolonialean. 
Hala ere, mendebaldeko diskurtso hegemonikoak Europako gizartera datorren migra-
zioa irudikatzeko duen era gezurrez, estigmatizazioz eta zurrumurruz beteta dago. Ho-
rren adibide da “dei-efektua” izenekoa; horrek migratzaileen eskulana prekarizatzen du 
eta Europako beharrizan demografikoei erantzuten die, baita biztanleria autoktonoak 
saihets dezakeen lanen erreprodukzioari ere, hala nola nekazaritza eta zaintzak, hain 
zuzen ere, gizarte osoari eusteko berebiziko garrantzia duten lanak. 

Kapitalismoak aldian-aldian dituen krisialdiek doikuntza estrukturalak dakarzkite eta 
doikuntza horiek kostu sozial eta ekonomikoak eragiten dituzte desberdintasunean 
oinarritutako gizarteetako pertsonarik kalteberenetan. Hala, lan merkatua desarautzeak 
zuzenean eta nagusiki herritar migratuei eragiten die, enplegu prekarizatuenetara, 
soldata txarrenetara eta esplotaziora bultzatzen baititu.

Espainiako estatuan, kontratudun sasoikako langileen % 60 migratzaileak 
dira, nagusiki, honako herrialde hauetakoak: Ekuador, Maroko, Kolonbia eta 
Errumania. Saharaz Hegoaldeko herrialdeetatik ere badatoz, neurri txikiagoan 
bada ere. Ez dago daturik sektore horretan ekonomia murgilduan lanean ari 
diren pertsonei buruz.  

Frantziako estatuan, nekazaritzaren sektorean lanean ari direnen % 80 
migratzaileak dira zenbatespenen arabera. 2018-2019 aldian, 270.000 
sasoiko langile aritu ziren lanean Bouches-du-Rhône, Lot-et-Garona, Vaucluse 
eta Hérault eskualdeetan; horietatik gehienak Maroko, Tunisia, Errumania eta 
Poloniatik zetozen.

Europak 200 milioi migratzaile baino gehiago beharko ditu datozen 30 urteotan 
biztanleriaren zahartzeari eta piramide geografikoaren alderantzikatzeari 
aurre egiteko.3

Espainiako estatuan, emakume migratzaileen % 49 etxeko lanetan eta 
ordaindutako zaintza lanetan aritzen dira, nazionalizatuak edo Gizarte 

3 Txostena: “Tiempo para el cuidado” Oxfam, 2020.
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Segurantzan kotizatzen ez dutenak kontuan hartu gabe. 

Frantziako estatuan4, Portugaleko emakume langileek osatzen dute 
“pertsonentzako zerbitzuak” deitzen zaien horren % 185; zerbitzu horiek 
hainbat lanbide eta zeregin hartzen dituzte barne, hala nola etxeko mantentze 
eta garbiketa lanak, 3 urte arteko haurren zaintza edo mendekotasun egoeran 
dauden pertsonen zaintza. Filipinetako emakume migratuen % 42 ari dira 
era horretako lanetan; Cabo Verdeko emakumeen kasuan, % 22 dira. Etxeko 
laguntzaileen, haurtzainen eta etxeko langileen artean, portugaldarrek, 
algeriarrek eta marokoarrek eskulanaren guztizkoaren % 46 hartzen dute. 
Datu horiek berriro ere erakusten dute Frantziak duen eskulan migratuaren 
beharra zaintzen sektorean; horrez gain, bistakoa da lanaren banaketa 
arrazial eta sexuala.

Europan gertatzen den bezalaxe, Espainian eta Hego Euskal Herrian ere emakume 
migratzaileentzako lan esparruak lanaren banaketa arrazial eta sexualari erantzuten 
diotenak dira. 2015ean, EAEko 76.000 etxetan zuten etxe-zerbitzua6. Ipar Euskal Herrian, 
herritarren % 16,64k7 eskatu zituzten pertsonentzako zerbitzuak 2013an; gainera, 
aurreikuspen demografikoen arabera, ehuneko hori areagotu egingo da etorkizunean.

Herritar migratu eta arrazializatuak dira lan prekarioenak, okerren ordaindutakoak eta 
esplotatuenak gauzatzen dituztenak; aldi berean, beraiek dira Espainiako eta Frantziako 
estatuetako ekonomietarako aberastasun gehien sortzen dutenak.. Hona hemen zenbait 
adibide:

Migratzaileek 1.525 milioiko ekarpena egin diote Euskal Autonomia 
Erkidegoaren BPGari; hau da, laguntzetan jasotzen dutena baino 810 milioi 
gehiago8.

Oxford Martin School9 erakundearen ikerketa batek ondorioztatzen du,  
Hegoaldeko Europak izan duen hazkundea % 20-30 txikiagoa izango 
litzatekeela biztanleria migratuaren parte-hartzerik gabe. Datu horrek hiru 
egoera hauek ditu oinarri: migratzaileen % 75 adin aktiboan dago eta horrek 
ekarpen handia dakarkio BPGari; XXI. mendearen lehen hamarkadan, 

4 http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/2012-03-13-emploietimmigration-dt.pdf
5 Frantziako estatuan dagoen migratzaile europarren ehuneko altua Portugaletik atera ziren lehen migrazio olatuen 

eraginezkoa da. Ehuneko hori pixkanaka apalduz doa, Europatik kanpoko emakume migratzaileak iritsi ahala.
6 Bizkaiko Etxeko Langileen Elkartea, http://ath-ele.com/es/
7 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3709919
8 Immigrazioaren Euskal Behatokia, Jesús J. Hernández, 2020ko maiatzeko artikulu batean.
9 https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/reports/2018_OMS_Citi_Migration_GPS.pdf
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migratzaileen kualifikazioak % 130 egin zuen gora; migrazioak berrikuntza 
bultzatzen du eta patente eskaeren % 40 migratzaileek sinatu dituzte. 
Halaber, migratzaileak diru kutxa publikoetarako karga bat direla dioen uste 
okerra gezurtatzeaz gain, diru kutxa horiei ekarpen baliagarria egiten diotela 
frogatzen du.

Biztanleria aktiboaren (25-64) hazkundea. Migratzaileen eta ez-migratzaileen 
ekarpena 1999-2010 aldian (%)10.

Ezinezkoa da ezkutuko ekonomia  lan gehienak zenbatzea, beraien ezaugarriak direla 
eta; lan horietan ez dago kontraturik, ez eskubiderik, ez bermerik. Bukatzeko, sexu 
langileak daude: ez daukate inolako lan babesik eta zenbait sektoretatik antolakuntza 
sindikalerako eskubidea ukatu zaie. 

Hausnartzeko:

Ezagutzen dituzu Europako migrazioari buruzko datuak? Mendebaldeko 

10 Ibid.
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historiaren zenbait arotan, europarrek haien lurretatik alde egin behar izan 
zuten. Nora joan ziren? Zerk bultzatuta? Zer alde ikusten dituzu migrazio 
horren eta Europarako migrazioaren artean? 

Zer egingo zenuke zuk urak kutsatzen, basoak soiltzen eta aktibistak jazarri 
eta hiltzen dituzten atzerriko enpresek zure herria inbadituko balute?

Zer egingo zenuke egun batean AEBk Euskal Herria inbaditzea erabakiko 
balu eta gatazka bat sortuko balu bizkaitarren eta tafallarren artean, armak 
salduko balizkie beraien artean borroka egin zezaten eta baserriak kenduko 
balizkie herrietan bizi diren pertsonei?

Transnazionalen zubiak estraktibismotik  
datoz. Gureak tokiko materialetatik  
datoz eta ingurunearekiko lotura  
errespetatu egiten dute. 

Migrazio politiken negozioa

Migrazio politikak mundu sistemaren egitura kolonialaren ondorio dira. Botere hori, 
lehenik eta behin, desjabetutako gorputzetan, kondenatuen gorputzetan, gauzatzen 
da, mendean eta azpiratuta bizitzeko onargarriak  nortzuk diren erabakita eta muga 
fabrikatuetan hiltzen utziko direnak deliberatuz

Europako migrazio politikek  gorroto arrazistan ardaztutako diskurtsoak ernatzeko 
gakoei eusten diete, haien politikak nagusiki bi helburu hauetan oinarritzen dituzte:

• Europar lurraldearen babesa eta segurtasuna.

• Migrazio irregularraren (modu okerrean “legez kanpoko” deitua) aurkako 
borroka.

Europako lurraldearen babesak eta segurtasunakmugak sendotzeko hainbat 
milioitako aurrekontuak izatea dakar; hala, aurrekontu horien bitartez hesiak, hormak, 
teknologia berrieneko zaintza sistemak, hegazkinak, helikopteroak, dronak eta abar 
finantzatzen dira. Mugak babesteko helburu horren inguruan eraiki zen Migrazio 
Kontrolaren Industria erraldoia, eta Espainiako estatua merkatu nagusietako bat da, eta 
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Espainiako hegoaldeko mugan esperimentua gauzatzen da11.

Europako aurrekontuaren % 4 baino gehiago migraziora, mugen kontrolera 
eta defentsara bideratuta dago. 

2014tik 2019ra, Espainiako gobernuak gutxienez 660,4 milioi euro bideratu 
zituen migrazioen aurkako negozioan ari diren enpresetara 1.677 kontratu 
publiko baino gehiagoren bidez, gehienak lehiaketa publikorik gabe burutu 
ziren.

Frantziako Estatuak 155 milioi baino gehiagoko aurrekontua dauka mugen 
kontrolera eta migrazioaren aurkako politiketara bideratutako europar 
programen bitartez.12 Airbus, Leonardo Vinci/Eurovia et Zaun Ltd, Thales, 
Sopra Steria eta antzeko enpresa frantsesek ez dute zalantzarik izan muga 
azpiegituren negozioaren zati bat eskuratzeko; negozio horrek 8,02 bilioi 
euroko aurrekontua izango du 2021-2027 aldirako Europan, aurreikuspenen 
arabera, beherago ageri den infografian ikus daitekeenez13.

11 https://porcausa.org/proyecto/investigaciones-porcausa/ 
https://temas.publico.es/control-migracion-oscuro-negocio/

12 http://www.senat.fr/rap/r16-484/r16-48420.html
13 https://www.tni.org/en/businessbuildingwalls
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Migrazioak kontrolatzeko funtsak, neurri batean, garapenerako lankidetzako 
funtsetatik datoz. Adibidez, Afrikarako EBren Larrialdiko Funts Fiduziarioko 
diruaren % 22 migrazio kudeaketara bideratuta dago.

Migrazio irregularraren aurkako borrokari dagokionez, esan beharra dago Europara 
sartzen diren pertsonen % 4,5 baino ez daudela egoera administratibo irregular 
batean. Espainiako estatuan egoera administratibo irregularrean dauden migratzaileen 
% 77 Latinoamerikatik datoz; hori kontraesankorra da Saharaz Hegoaldeko Afrikatik 
eta herrialde arabiar eta musulmanetatik datozen pertsonak geldiarazteko Espainiako 
mugak blindatzera bideratu den diru kantitateari begira.  

Frantziako Barne Ministerioaren14 zenbatespenen arabera, Frantzian 300 000 pertsona 
daude egoera administratibo irregularrean; hau da, biztanleriaren % 0,5.

Hainbat enpresa pribatuk lortzen dituzte onurak migrazio politikaren bitartez, Migrazio 
Kontrolaren Industrian aritzen baitira; hor sar daitezke Indra, Repsol, Telefónica, ACS, 
Dragados edo Ferrovial.

ZZubiak ez dira existitzen edo apurtu  
egiten dira migratzaileentzat;  
beraientzat hesiak, mugak eta  
txarrantxak baino ez daude.

Zubiak, hesiak, txarrantxak

Europako mugetara iristea heriotzaren aurkako gudu bilakatu da. Arrisku hori hartzen 
duten pertsonak hil egiten dira “Europa Gotorlekuaren”  hesituran, edo erakundeak zein 
eguneroko bizitza barne hartzen dituen sistema arrazista baten mende erortzen dira. 
Muga militarizatuek gaizkile edo terrorista susmagarri bilakatzen dituzte migratzaileak, 
baina baita kolonialtasunaren narratibaren bitartez esleitzen zaizkien estigmek ere. 
Narratiba horrek "bestea” beherago dagoela, basatia dela edo animaliek bezala joka-
tzen dutela esaten du eta, hori gutxi balitz, migratzaileek muga ikusezinei aurre egin 
behar diete egunerokoan. 

Migrazio politikaren eraginez, Europara iristeko emakumeen bidaia indarkeriaz beteta 
dago; izan ere, militarizazio testuinguruak are gehiago indartzen du dominazio sistema 

14 http://www.observationsociete.fr/population/combien-de-sans-papiers-en-france.html
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patriarkala. Bidean zehar, emakumeek botere eta dominazio harremanak zein sexu 
gehiegikeriak pairatzen dituzte beste pertsona batzuen eskutik, segurtasun indarren 
eskutik, mugetako kontroletan aritzen direnen eskutik eta pertsonen salerosketa sareen 
eskutik.

Bide legal eta segururik ez egotearen eraginez, sexu indarkeria osagai ia endemikoa 
da muga-espazioetan. Mugak itxi eta militarizatzen dituzten politiken eraginez, 
emakumeen gorputzak migrazio estrategiaren parte bilakatu dira, ez baitago bidaia 
modu autonomoan egiteko aukerarik. 

Hona hemen pertsonen zirkulazio askea eragozteko martxan jarri diren elementu 
nagusiak:

• Mugen kudeaketaren  azpikontratazioa: hirugarrenen herrialdeak, hala nola 
Maroko, Libia edo Turkia, azpikontratatu eta herrialde horiei ordaintzea, 
migrazioa kontrolatzeaz ardura daitezen.

• Bisak inposatzea.

• Mugak militarizatzea eta Kanpo Mugen Europako Agentzia (FRONTEX) 
indartzea; agentzia horrek migrazioaren aurkako politikak gauzatzen 
ditu Europako mugen barruan eta kanpoan.15 Frontex da nekrobotere 
kolonialaren forma instituzionalizatua. Europa blindatzea du xede, 
gotorleku errugabea  balitz bezala,  lurralde eta gorputz disidenteen 
kontra historian zehar baliatutako praktika kolonialen erantzukizunik 
izango ez balu bezala; hain zuzen ere, lurralde eta gorputz horien gainean 
inposatu dira migrazioak bultzatzen dituzten harreman arrazializatzaile 
eta inbaditzaileak.

• Berronartze akordioak sinatzea.

• Migratzaileen zentroak Libia eta beste herrialde batzuetan; zentro horietan, 
migratzaileak baldintza penagarrietan bizi dira.

• Kontrol mekanismoak, hesiak eta kontzertinak areagotzea, besteak beste 
Ceuta eta Melilla hiri autonomoetan.

• Migrazio kontrola pribatizatzea; horretarako, garraio enpresei 
dokumentazio kontrolari loturiko betebeharrak ezarri zaizkie.

• Deportazio hegaldiak.

• Legez kanpoko itzultzeak; era horretako praktikak ohiko bilakatu dira 
Ceuta eta Melillako hesietan. Itzultze azkar horiek Europan ere egiten dira.

15 Informe Frontex (2019)  
https://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/In_Brief_2019/frontex_inbrief_ES.pdf



19

Ixten diren zubiak heriotza  
epaia dira milaka  
pertsonarentzat.

Mediterraneoa: nekropolitikaren hobi komuna 

Bi gauza irudikatzen ditu aldi berean:

• Europako mugarik arriskutsuena.

• Munduko hobi komunik handiena.

Ezin kalkula daiteke zenbat migratzailek galdu duten bizia Europaren migrazio politiken 
eraginez. Azken 20 urteotan Mediterraneo itsasoan ia 36.000 pertsona hil direla 
esaten da. Hala ere, ez dago kopuru zehatzik, oso zaila baita informazio hori jaso 
edo atzitzea; izan ere, besteak beste Kanariar Uharteak inguratzen dituen Atlantikoan 
ere era horretako ezbeharrak gertatzen dira eta Europar Batasunak mugen kontrola 
ordaindu eta finantzatzen du hirugarrenen herrialdeetan, hala nola Maroko, Mali, Libia 
edo Turkian, mugen kudeaketa azpikontratatzeko  akordioen bitartez.

Hausnartzeko:

Zer iritzi duzu mugak sendotzeko erabiltzen diren milioika euroko aurrekontuez?

Gaur egun Euskal Herriko pertsonak hil egingo balira Abya Yalara migratzen 
saiatzerakoan, zer pentsatuko zenuke?

Zer egingo zenuke nekropolitika horiek zure inguruan aldatzeko?
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Irun eta Hendaia artean: Euskal Herria baino askoz gehiago banatzen 

duen muga

Euskal Herria bi estatutan banatuta dago: Frantzia eta Espainia. Botere instituzionala, 
bere aldetik, hiru eskualde hauetan banatuta dago: EAE (Euskal Autonomia Erkidegoa), 
Nafarroa eta Iparralde (Ipar Euskal Herria). Hainbat sektorek zazpi lurralde historikoen 
(Nafarroa, Araba, Bizkaia, Zuberoa, Gipuzkoa, Nafarroa Behera eta Lapurdi) batasun 
politikoa defendatzen dute, erakunde politiko eta administratibo baten pean. Euskal 
Herriari buruzko hainbat proiektu politiko dago, hala nola, Espainia eta Frantziarengandik 
independentea izango den estatu propio baten sorrera. 

Mugen eraikuntza estatu-nazioen sorrera ahalbidetzen duen mekanismo kolonial bat 
da eta, Euskal Herrian, Irun eta Hendaiaren arteko muga inposatutako muga politiko 
bat da; muga horrek lurraldea eraldatzen du, gizartearen antolakuntza aldatzen du eta, 
hala, berezko kontzientzia eta ezaugarri historiko eta kulturalak dituen komunitate bat 
banatzen du.

2018ko udan Frantziako estatura, Belgikara edo Alemaniara zihoazela Irun-Hendaia 
mugaren bidez sartzen zirenen pertsona kopurua areagotzeak ekarri zuen gurera 
pertsona asko iristea,. Uda horretan, hainbat harrera sare sortu ziren Euskal Herriko 
udalerri askotan.

Muga hori zeharkatzen duten pertsona gehienak Saharaz Hegoaldeko Afrikatik, Ginea 
Konakrytik, Boli Kostatik edo Malitik datoz, besteak beste. Herrialde horietatik gero eta 
emakume gehiago iristen badira ere, gutxi dira aipatu muga hori zeharkatzen dutenak 
eta ez dakigu zein den Frantziako estatura iristeko egiten duten bidea. 

Uda horretan eta ondorengo hilabeteetan, Frantziako polizia nazionalak modu 
sistematikoan gauzatu zituen migratzaileen itzultze azkarrak. Datu zehatzik ez badago 
ere, hedabide batzuen esanetan, 2017an mugan baztertuak izan ziren eta egoera 
administratibo irregularrean zeuden migratzaileen kopurua 9.175 pertsonakoa izan 
zen; kopuru horrek % 25 egin zuen gora 2018an.

Muga horretan behaketa lanetan aritzen diren erakundeek behin eta berriro adierazi 
dute muga gurutzatzen ez uzteko praktika hori inolako bermerik edo idatzizko agiririk 
gabe egiten dela, eta egoera horrek argi adierazten duela Europar Batasunaren barruan 
gertatzen ari den mugen pixkanakako itxiera.

2018ko udan hasita, gora egin zuen mugen kontrolak; izan ere, Marokok, EBren 
finantzaketarekin, areagotu egin du migratzaileen aurkako errepresioa eta, horren 
eraginez, behera egin du Hegoaldeko Mugaren bitartez iristen diren pertsonen 
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kopuruak (2019an % 48 jaitsi ziren sarrerak). Ondorioz, jaitsi egin da, halaber, Irun-
Hendaia mugaren bidez Frantziako estatura iristen saiatzen diren pertsonen kopurua. 
Dena den, kopuru txikiagoan bada ere, jendeak muga hori zeharkatzen jarraitzen du 
eta mugako kontrolak bere horretan jarraitzen du, baita Frantziako polizia nazionalak 
muga gurutzatzen ez uzteko praktikek ere

.
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MODULUA II 
EGUNEROKO INDARKERIAK 

MUGA IKUSGARRIAK ETA IKUSEZINAK

Zubi batzuk estatuek eraikitzen dituzte, 
gure gorputz migratu eta  
arrazializatuekin bat ez datozen  
interesak buruan dituztela.

Arrazismoari buruz hitz egitea ez da pertsona batzuek beste batzuei buruz dituzten 
aurreiritzi eta estereotipoei buruz hitz egitea. Arrazismoa gizartea barnetik antolatu 
eta egituratzen duen printzipioa da. Printzipio hori XV. mendean jarri zen martxan. 
Hegoaldeko herrien eta komunitateen kolonizazioak ordena arrazista baten ezarpena 
izan zuen oinarri eta ordena horrek kapitalismoaren sorrera erraztu zuen.

Europar kolonialismoak gizatasuna kendu behar izan zien Abya Yalako jatorrizko 
herriei, baita Afrika, Asia, Ekialde Ertain eta Ozeaniakoei ere, geroago, menderakuntza 
mekanismoak ezarri ahal izateko, hala nola esklabotza, genozidioa, arpilatzea eta 
inbasioa: desjabetzea, bere egitea eta akumulazioa; hau da, ondasun naturalen eta 
immaterialen estrakzioa eta espoliazioa gauzatu zituen Europak, baita ebanjelizazioa 
inposatu ere. Horri aurre egiteko, kaltetutako komunitateek erresistentzia eta askapen 
borroka eta estrategia iraultzaileak garatu zituzten, eta oraindik ere horretan ari dira.

Arrazismoa botere hierarkia bat da: gorputz batzuk gizatasunaren marraren gainetik 
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kokatzen ditu eta beste batzuk, berriz, marra horren azpitik; hau da, gorputz batzuk 
gizatiarrak ez direla edo gizatasunaren azpitik daudela ezartzen du (Frantz Fanon). 
Marra horren azpitik egonez gero (gutxiagotasun posizioa), zure ezagutzak edo zure 
komunitatearenak ez dira aintzat hartuko edo aitortuko, ezingo zara toki guztietara sartu, 
zure hitza zalantzan jarriko da edo ez du beste batzuenak besteko zilegitasunik izango, 
arriskutsutzat joko zaituzte edo mendekoa zarela zein zaintza behar duzula erabakiko 
dute, besteak beste.

Gizarte honetan, gizatasunaren marraren gainetik bazaude (gehiagotasun posizioa), 
nahiz eta klase, genero, sexualitate, naziotasun edo erlijioari dagokionez pertsona 
zapaldua izan, zure GIZATASUNA aitortua izango duzu eta, ondorioz, ARRAZA 
PRIBILEGIOA izango duzu.

Arrazismoa kolorearen, etniaren, hizkuntzaren, kulturaren edo erlijioaren bidez marka 
daiteke. Kolorea ez da arrazismo mota bakarra; horregatik, "beloa” arraza markatzaile 
bat da.

Arraza diskriminazioaren era guztiak ezabatzeari buruzko nazioarteko hitzarmenak 
(1965) hau esaten du:

“Arraza diskriminazioa” da arraza, kolore, leinu, nazio edo etnia oinarri 
hartuta gauzatzen den bereizketa, bazterketa, mugatze edo lehenespen 
oro, horren helburua edo emaitza denean giza eskubideen eta oinarrizko 
askatasunaren aitortza, gozamena edo erabilera ukatu edo murriztea esfera 
politiko, ekonomiko, sozial edota kulturalean, baita bizitza publikoko beste 
edozein esferatan ere.

Arrazakeria instituzionala: hesi ikusgarriak

Estatuen politikek eta erakundeen ideologiak, diskurtsoak eta praktikek osatzen dute, 
oraindik ere indarrean dagoen arrazismoa eta kolonialitatea estaltzeko. Barne hartzen 
ditu botere espazioetako ordezkarien diskurtso eta praktika instituzionalak, izan admi-
nistrazio publikoan, enpresetan, alderdi politikoetan, hezkuntza sisteman, sindikatuetan 
edo osasun zentroetan. Herritar ez zurien desberdinkeria historikoak erreproduzitzen 
dituzte. Hau da arrazakeria instituzionala:

• Gizarte zerbitzuetako langileen eta pertsona arrazializatuen arteko 
harreman hierarkiak. 

• Familia migratu eta arrazializatuei, ama ezkongabeei eta emakume 
pobretuei seme-alaben zaintza kentzea, amatasun horiek oztopatu 
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egiten dutelako egungo ekoizpen sistemari eusten dion eskulanaren n 
eskuragarritasuna.

• Profil etnikoa dela-eta indar polizialen eta militarren jazarpena pairatzen 
duten pertsonak.

• Profil etnikoa edo fenotipoa oinarri duten sarekadak eta atxiloketak autobus 
geltokietan, metroan, espazio publikoetan edo kalean bertan.

• Politikarien diskurtso xenofobo eta arrazistak espazio publikoetan eta 
hedabideetan.

• Migratzaileak eta pertsona arrazializatuak bizi diren auzoetan kontrol 
polizial eta militarra areagotzea, hala nola Bilboko San Frantzisko auzoan.

• Botere gehiegikeria, despotismoa eta trataera umiliagarria, pertsona 
arrazializatu eta migratuek aduanetan edo aireportuetako muga polizien 
eskuetan jasaten dutena.

• Estatuko segurtasun indar eta kidegoen   indarkeria eta botere gehiegikeria 
migratzaileak eta herritar arrazializatuak bizi diren edo pertsona horiek 
erabili ohi dituzten auzo eta tokietan: diskoteka latinoak, dendak, 
telefonotegiak, migratzaileei arreta emateko zentroak, osasun zentroak, 
ospitaleak, migrazio zerbitzuak eta atzerritarren bulegoa...  

• Segregazioa eta ghettoen sorrera auzoetan, eskola publikoetan, parkeetan, 
aisialdiko guneetan eta abarretan. 

• Estatuko segurtasun indar eta kidegoen  erasoak eta gehiegikeriak; 
ezaugarri propioak dituzte.

• Tratabide iraingarria atzerritarren bulegoetan. Adibidez, beharrezko 
justifikaziorik gabe baimenak ukatzen zaizkienean pertsonei, edo 
administrazio izapideetan epe oso luzea itxaronarazten zaienean. 

 

Heriotza zibilera kondenatzea: atzerritarren legea

Europako herrialde bakoitzak barne kontrolerako bere migrazio politikak ditu. Espai-
niako estatuaren kasuan, Atzerritarren Lege esaten zaio urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Or-
ganikoari, Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei buruzkoa, eta Atzerritar ho-
riek Gizarteratzeari buruzkoari. Lege horrek instituzionalizatzen du arrazismoa Espainiako 
estatuan eta Euskal Herrian; izan ere, muga juridiko eta administratiboak sortzen ditu 
pertsonen artean eta “paperdun” pertsonak eta “paperik gabeko” pertsonak bereizten 
ditu.  
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Lege zehatzailea eta diskriminatzailea da, estatu segurtasunari lotua, eta ez funtsezko 
giza eskubideei lotua. Indarrean egon den hogei urte hauetan, atzerritarren legeak 
etenik gabe gogortu ditu migratzaileei ezarritako betekizunak.

Migratzaileak hiru urtez egoera irregularrean bizitzera behartzen ditu atzerritarren 
legeak; izan ere, ezinbestekoa da erroldaren bidez estatuan bizi direla frogatzea 
baimen hori eskuratu ahal izateko. Hiru urte horietan, migratzaileek poliziaren jazarpena 
eta indarkeria jasan behar dituzte, gaizkileak balira bezala, haien eskumenetik kanpo 
dagoen baina estatuen borondate politikoaren araberakoa den administrazio izapide 
bat konpondu ezin dutelako. Hiru urtez irregulartasun egoeran egoteak esan nahi du 
muturreko prekarietate egoeran lan egitea, ia lan eta gizarte eskubiderik gabe. Horren 
eraginez, pertsona askok laneko esplotazioa pairatu behar izaten dute etxeko eta 
zaintza lanetan, garbiketa lanetan, nekazaritzan edo etxez etxeko janari banaketan 
(rider izenekoak). 

Gaur egun (2020), 600.000 pertsona daude egoera irregularrean eta, ondorioz, kartzela 
ikusezin batean, zenbatespenen arabera. 

Atzerritarren legea estatuaren tresna bat da; hala ere, horrek ez du esan nahi autonomia 
erkidegoek erantzukizunik ez dutenik. Erkidegoek dituzten eskumenen eraginez, 
ezinbesteko konplize dira heriotza zibil horietan. Autonomia erkidegoen eskumena dira 
lau txosten mota aurkeztea, nahiz eta horietako bi (sustraitze txostena eta etxebizitza 
egokiari buruzkoa) tokiko erakundeek ere jaulki ditzaketen. Hona hemen txosten 
horiek: gizarteratze ahaleginari buruzko txostena, sustraitze txostena, etxebizitzari 
buruzko eta adingabeen eskolatzeari buruzkoa. Emakume migratu baten bizitzaren une 
desberdinetan txosten horiek egiteak ezinbestean baldintzatzen du pertsona horren 
migrazio eta bizitza proiektua.

Udalek erroldak egiten dituzte, herritar guztiekin egiten duten bezala; aldea da 
migratzaileentzat lehentasunezko agiri bat dela, erroldak ematen baitu funtsezko 
eskubideetarako sarbidea, hala nola osasungintza, hezkuntza edo babes judizial 
eraginkorra. 

Frantziako Asanblea Nazionalak, bere aldetik, 2018ko irailaren 10ean 2018-887 Legea onetsi 
zuen, “Immigrazio kontrolatuaren, asilo eskubide eraginkorraren eta gizarteratze arrakastatsuaren 
alde” izenarekin. Izenak ez gaitu nahastu behar; izan ere, lege hori hexagonoaren 
beste tresna bat da migratzaileen bizi baldintzak are gehiago gogortzeko; izan 
ere, La Cimade erakundeak “lotsaren kode” deitzen dio lege horri. Lege horrek 90 
egunera luzatzen zuen pertsona migratuak, baita adingabeak dituzten familiak ere, 
CRA (Atxikitze Administratiboko Zentroak) izenekoetan atxiki egon zitezkeen aldiaren 
iraupena; epailearen esku-hartzea eta atxikipenaren hurrengo lau egunetan atxilotzea 



27

ahalbidetzen zuen; murriztu egiten zuen asiloa eskatzeko epea; ez zuen eten-errekurtsorik 
ahalbidetzen asiloa eskatu zuten baina “segurutzat” jotzen den herrialde batetik zetozen 
pertsonentzat, beste ebaluazio bat eskatu zutenentzat edo ordena publikoarentzat oso 
arriskutsutzat jo zirenentzat; sistematizatu egiten zituen debekuak eta areagotu egiten 
zuen migratzaileen gaineko zaintza; handitu egiten zuen frantziar lurraldean gelditzeko 
debekua eragiten zuten arrazoiak; banalizatu egiten zituen bideokonferentzia bidezko 
entzunaldiak; konplikatu egiten zituen filiazioa aitortzeko prozesuen eskaerak, eta 
gogortu egiten zituen haur frantsesen gurasoek egoitza baimena lortzeko baldintzak. 
Horrez gain, gogortu egiten zituen frantziar herritartasuna lortzeko baldintzak Mayotten 
jaiotako pertsonentzat, erregistratu egiten zituen zaintzailerik gabeko adingabeak, 
eta prefeturei eskumena ematen zien medikuen iritziak indargabetzeko osasun 
arrazoiengatiko erregularizazio prozesuaren parte gisa16.

Egoera irregularrean dauden pertsona migratuak ezin dira automatikoki lan merkatuan 
sartu; horregatik, EAEn bezalaxe, lan prekarioak onartu behar dituzte, ezin dute kotizatu 
eta ez dute babesik enplegatzailearen gehiegikerien aurrean. Berriro ere, egoera 
jasangaitz baten aurrean gaude; izan ere, lan merkatuan lan egin ahal izateko edo lan 
baimena eskuratu ahal izateko ezinbestekoa da pertsona hori enplegatua izan dela 
frogatzea17.

Bizileku-baimena eskatzeko, honako hau frogatu behar da:

• Lan kontratu bat edo enplegu hitz-emate bat, eta transferentzia bat egitea 
Frantziako immigrazio eta gizarteratze bulegoaren onurara.

• 8 hilabeteko antzinatasuna azken 24 hilabeteetan (8 hilabete horiek ez dira 
ondoz ondokoak izan behar, baina lan harremana egiaztatzeko nominak 
edo bestelako dokumentuak aurkeztu behar dira).

• 30 hilabeteko antzinatasuna, ondoz ondokoak izan ala ez, azken 5 urteotan 
(frogagarria izan behar da).

• Bizileku-baimenaren egiaztagiria; salbuespen kasuetan bakarrik izan 
ahalko da 5 urtetik beherakoa Frantzian.

Halaber, asiloa eskatu duten pertsonek sei hilabete itxaron beharko dituzte erantzunik 
gabe eskaera aurkeztu ahal izateko.

16 https://www.lacimade.org/la-loi-asile-et-immigration-est-adoptee-decryptage-dun-texte-dangereux/#:~:text=X-
,La%20loi%20Asile%20et%20Immigration%20est,d%C3%A9cryptage%20d'un%20texte%20dangereux&text=La%20
loi%20pour%20une%20immigration,nationale%20le%201er%20ao%C3%BBt%202018.&text=Analyse%20du%20
texte%20par%20La,%C2%AB%20Code%20de%20la%20honte%20%C2%BB.

17 http://www.justice.gouv.fr/publication/mna/circ_conditions_demandes_admission_sejour_2012.pdf
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Beste azpiegitura instituzional arrazista batzuk: migratzaileentzako kar-

tzela modernoen zilegitasuna

Espainiako estatuak etorkinak behin-behinean hartzekoeta barneratzeko hiru zentro 
mota ditu: 

Atzerritarrak barneratzeko zentroak: establezimendu publikoak dira, ez dute  kartzela 
izaerariketa atzerritarrak kautelazko edo prebentziorakoo atxikipenean izateko baliatzen 
dituzte, estatuaren lurraldeetatik kanporatzen dituzten arte. Hau da, atzerritarrei 
askatasuna kentzen zaie falta administratiboa egiteagatik, ez beste ezerengatik, hala 
nola, dokumentaziorik ez izateagatik edo Espainiako estatuan modu irregularrean 
sartzeagatik. 

Arrazismoaren aurkako kolektiboek urteak daramatzate zentro horien inguruko 
gardentasun eza eta bertan izan diren giza eskubideen urraketak salatzen; esaterako: 
gaixotasunak dituzten pertsonak, adingabeak, asilo eskatzaileak edota pertsonen 
salerosketaren biktima izan direnak bertan sartzea; polizia tratu iraingarriak; gabezia 
estruktural larriak instalazioetan; gabezia handiak osasun arretan, arreta juridikoan edo 
zerbitzu soziokulturaletan... Horren eraginez, azken urteotan zentro horietako egoiliarrek 
hainbat protesta bultzatu dituzte. 

Frantzian ere badaude era horretako zentroen baliokideak, Centres de Rétention 
Administrative (CRA) izenekoak; pertsona migratuak eta baita dublinatuak ere, 90 egun 
arte egon daitezke horietan, Parlamentuak 2018an onetsi zituen legeei esker. Beste 
zentro mota bat ere badago, Local de Rétention Administrative (LRA) izenekoa; horietan, 
pertsonak bisa baten edo CRA batera lekualdatzeko zain egoten dira. La Cimade 
elkartearen 2019ko txostenaren arabera18, gorago aipatutako baldintzen gogortze 
horren eraginez, gora egin du 23 zentro horietan atxilo dauden migratzaileen kopuruak. 
2019ko txostenaren arabera, 53.273 pertsona sartu zituzten zentro horietan (horietatik 
273 haurrak, beraien familiekin, Frantzia metropolitarrean, eta 3.380 Mayotten); hau 
da, aurreko urtean baino % 23 gehiago. Txosten horretan eskubideen urraketa ugari 
salatzen dira, hala nola, epaileen bitartekaritzarik gabeko kanporaketak, haien bizitza 
arrisku agerikoan egongo den herrialdeetara kanporatzea edo herritartasun frantses 
aitortua duten pertsonak kanporatzea. Zentro horietan ematen duten epea luzatzearen, 
pertsona horiek bizi duten zaurgarritasun egoeraren eta beharrezko osasun arreta ez 
izatearen eraginez, migratzaile horiek patologia fisiko eta psikiko larriak garatu zituzten.

Etorkinak Behin-behinekoz Barneratzeko Zentroak: establezimendu publikoak dira, 
lehen harrerarako mekanismo gisa sortuak. Ceuta eta Melilla hiri autonomoetara iristen 

18 https://www.lacimade.org/wp-content/uploads/2020/09/La_Cimade_Rapport_Retention_2019-1.pdf
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diren migratzaileei eta asilo eskatzaileei, oinarrizko gizarte zerbitzu eta prestazioak 
eskaintzea dute xede, hala nola, egoitza eta mantenua, arreta psikosoziala eta osasun 
arreta, baita lege-aholkularitza ere. Arrazismoaren aurkako kolektiboek eta giza 
eskubideen aldeko erakundeek behin baino gehiagotan salatu dute era horretako 
zentroetan jende gehiegi dagoela eta zenbait garaitan pertsonen metaketak gertatzen 
direla. Halaber, bertan diren pertsonek, bereziki emakume eta haurrek, ez dituztela bizi 
baldintza egokiak  salatu dute. Horrez gain, elkarte ugarik legeriaren aurkako praktikak 
salatu dituzte; adibidez, herritartasunaren araberako diskriminazioa penintsularako 
lekualdatzeetan edo asilo eskatzaileak penintsulara ez eramatea edo lekualdatze hori 
gauzatzeko denbora luzeegia behar izatea. 

Atzerritarrentzako Aldi Baterako Arreta Zentroak: duela gutxi sortu dira eta Hegoaldeko 
mugan daude kokatuta. “Sufrimendu zentroak dira, gardentasunik gabekoak, non 
polizia zigorgabetasunez aritzen den”. Barne Ministerioa da zentro horien arduraduna, 
baina blokeatu egiten du informaziorako sarbidea, horiei lotutako kontratu publiko ugari 
barne. Era horretako zentroak dira migratzaileentzako kartzelen artetik gardentasun 
gutxien dutenak. Orain arte, Espainiako gobernuak ez du zentro horiei buruzko kontratu 
bat ere argitaratu.

Tutoretzapean ez dauden Adingabeentzako Barneratze Zentroak: haur-

tzaroa ukatzea arrazismoa justifikatzeko

Autonomia erkidegoek dute adingabe atzerritarren tutoretza, eta haien erantzukizuna 
da gazte horien babesa bermatzea. Ezin dira haurrak herrialdetik kanporatu, ezta atze-
rritarrak barneratzeko zentroetan sartu ere. Indarkeria arrazista a,  adingabeen zentroe-
tan bizi direnen haur eta nerabeen kontra pixkanaka gogortuz doan prozesu jarraitua 
da. Hortaleza da horren adibide.

Hausnartzeko: 

Ezagutzen al dituzue zuen herri edo hirian udal errolda eskuratzeko atzerritarrek 
dituzten zailtasunak? Zein neurri hartu ditu zuen udalak atzerritarrek errolda 
eskuratu ahal izateko? Kolektibo gisa, posible al da Udalean eragitea pertsona 
migratuei agiri hori eskuratzeko prozesua erraztu diezien? 
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Noiz gara zubi?  
Noiz harresi?

Gizarte arrazismoa: hesi ikusezinak

Aurretiko ideiak dira, etsaitasunezko diskurtso eta jokabideak, portaera baztertzai-
leak, gorroto sentimenduak, edota pertsona batek edo pertsona talde batek zuzenean 
zein zeharka migratzaileen edo pertsona arrazializatuen kontra gutxiago direla uste 
izateagatik gauzatzen dituen gizarte praktikak . Egoera horietan, gehiagotasunari eta 
hierarkizazio moralari loturiko elementu sinbolikoek eta botereak zeresan handia dute. 
Era horretako ekintzek min luze eta konponezina eragin diezaiekete pertsonei.

Migratzaileek eta pertsona arrazializatuek pairatzen duten gizarte arrazismoa ez da 
ikusten eta, gehienetan, ez da salatzen, eguneroko jokabide matxistekin gertatzen 
den eran; izan ere, era horretako jokabideak normalizatuta daude gizarte arrazista eta 
patriarkalean. 

Gorroto diskurtsoak diskriminazioa sustatzen du; diskriminazio hori kalean egindako 
ahozko erasoetan, irainetan edo eraso fisikoetan gorpuzten da, baita gutxiespen 
eta gorroto sentimendu, deskalifikazio, jokabide edo jarrera are bortitzagoetan ere, 
emakume ez zuriengana zuzentzen direnean, besteak beste honako ezaugarri 
hauengatik: azalaren kolorea, beloa janztea, beste hizkuntza bat erabiltzea, azentu 
desberdina izatea, beste jatorri bat izatea. Era horretako sentimenduak pizten dituzte, 
halaber, baliabide publiko murritz eta eskasak eskuratzeari buruzko funtsik gabeko 
beldurrek eta lehiak. 

Gizarte arrazismoa kulturan adierazten da; arlo sinbolikoari dagokionez, bloke 
homogeneotzat hartzen diren kulturetaz hitz egiten da. Adibidez, auzokideen arteko 
ohiko gatazka oso erraz bihurtzen da arraza kontu, irainek eta erasoek zerikusia dute 
gatazka horren xede den auzokidearen jatorriarekin. Eztabaida irratia altuegi izateagatik 
hasi da, baina egoera laster bihurtzen da jatorriari edo azalaren koloreari loturiko ahozko 
eraso.

Hona hemen gizarte arrazakeriaren zenbait adibide:

• Emakume migratu eta arrazializatuak behatzen eta kontrolatzen dituzten 
begiradak dendetan, supermerkatuetan, kalean...

• Emakume migratu eta arrazializatuak modu segregatuan txertatzea lan 
merkatuan, beraienesperientzia eta ibilbidea kontuan hartu gabe.

• "Otzantasuna”, “pazientzia”, "mendekotasuna”, “amultsutasuna”, 
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“adeitasuna” eta antzeko estereotipoak esleitzea emakume migratuei, 
eta arrazializatuak edo migratuak direlako soilik lan batzuk egin 
ditzaketeelaonartzea. 

• Funtsik gabeko zurrumurruak, hala nola, "euskaldunok lortu ezin 
ditugun zenbait diru-laguntza jaso ditzakete migratzaileek“, “laguntzez 
aprobetxatzen dira eta, ondorioz, euskaldunok laguntzaruj gabe gelditzen 
gara”, “laguntzez  abusatzen dute”, “ez lukete eskubiderik izan beharko, 
ez baitute Euskal Herrian kotizatu”, “seme-alaba gehiegi dituzte”.

• Emakume migratzaileei etxerik alokatu nahi ez izatea.

• Migratzaileen nortasunak eta jakintzak baliogabetzea: “gastronomia 
mespretxatzea”, “musika eta artea mespretxatzea”, “kultura, erlijio, gizarte 
eta filosofiari loturiko praktikak ez onartzea".

•  Izateko era eurozentriko baten arabera herritar migratuak “gizarteratu" 
nahi izatea.   Pertsona batzuk gutxiesten dituen hierarkia batean gizarteratu 
nahi duten kontuan hartu gabe. 

• Migratzaileak osotasun homogeneotzat hartzea, beraien arteko 
aberastasun kulturala eta kolektiboen arteko askotarikotasuna aintzat 
hartu gabe.

• Etxeko lanak egiten dituzten emakumeei soldata duinik eta kontraturik ez 
ematea.

• Pertsona arrazializatuen errealitateak, borrokak, erresistentziak eta 
gorputzak exotizatzea.

• Diskriminazioa, arrazismoa eta xenofobia areagotzen dituzten albisteak 
eta berri faltsuak zabaltzea sare sozialetan.

Hedabideek ematen duten pertsona migratuen (eta, bereziki, egoera “irregularrean" 
daudenen eta emakumeen) irudia polarizatuta dago ahalik eta ikusezinen eta ahalik 
eta ikusgarrien egitearen artean. Alde batetik, ikusezin egiten ditu historia, ahots eta 
kultura propio eta aberatsak dituzten subjektu politiko gisa; beste alde batetik, ahalik 
eta ikusgarrien bilakatzen ditu mendeko pertsona, pertsona arriskutsu, behartsu, 
inbaditzaile eta prestakuntza akademiko edo teknikorik gabeko pertsona gisa.
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Hausnartzeko:

Aipatutako ekintza arrazistarik bizi izan duzue edo ezagutu duzue? Zer egin 
duzue ekintza arrazista horien aurrean?              

Benetakoa da agintariek eta hedabideek migrazioari buruz transmititzen 
duten irudia? Zein interesen araberakoa da?                                                                                                            

Zure familia hurbil edo hedatuan migratzailerik dago? Zein lan baldintza 
dituzte?

Zure auzo edo herrian ba al dago migratzaileek etxebizitza, osasuna, 
elikagaiak eta abar lor ditzaketela bermatzeko ekimenik? Ekimen horiek 
migratzaileekin elkarrizketan garatzen dira?   Arrazismoa erreproduzitzen 
dutela uste al duzu?  Nola?

Nola sor ditzakegu elkarri laguntzeko sare horizontalak?

Zer egin dezakegu? 

• Erregularizazioa eskatzen duten kanpainekin bat egin.

• Auzoko, herriko edo hiriko migratzaileen kolektiboak ezagutu eta horietara 
bertaratu.

• Erroldatze kanpainak gauzatu. 

•  Sarekada arrazisten aurkako auzokide taldeak antolatu.
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Tresna kutxa:

Capitalismo racial y narrativas de liberación: una aproximación a Cedric J. Robinson desde el 
Estado español, Helios F. Garcés.

La resistencia antirracista frente a la colonialidad de la inmigración poscolonial, Natali Jesús. 

#1 Violencias, Racismo y Colonialidad – desde el margen, t.i.c.t.a.c.

Tout comprendre sur le projet de Ioi asile et immigration en vidéos, La Cimade.

Trop noire pour être Française?, Isabelle Boni-Claverie.

Ametsetik esnatzen, Ur Handitan (EITB).

Pourquoi la France est obsédé par le voile?, AJ+ français.

Ez naiz arrazista baina…, Ur Handitan (EITB).

Bizilagunak, Ur Handitan (EITB).

Gazte musulmanak, Ur Handitan (EITB).

Koronabirusa eta beste pandemia batzuk: arrazakeria Alarma Estatuan, Tantaka TV.

Listes pour analyser le privilège, le Premier rassemblement pancanadien des jeunes 
féministes.

Gora Gasteiz: izan kolore, Gora Gasteiz eta Beñat Fontaneda. 

Comment décoloniser les savoirs?, Fiona Nziza.

Loud & Proud Festival - Décoloniser le dancefloor, Gaîté Lyrique.

Lutter contre les préjugés sur les migrants, La Cimade.

Salda Badgo Jardunaldietako Dekolonialitate mahaingurua, (6:35tik aurrera).
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MODULUA III
ELKARTASUN FEMINISTA

TRANSNAZIONALEN BOTEREAREN 
AURKA

Gure arteko zubiak zenbat eta indartsuago,  
transnazionalen boterea orduan eta txikiago!

Elkartasun feminista, transnazionalen boterearen aurka

Gure udalerrietatik abiatuta, botere korporatiboa ulertu eta haren aurka borrokatzeko 
hiru ibilbide. 

1. Botere korporatiboaren lau dimentsioetan barnako ibilbidea

Botere korporatibo adierazpena erabiltzen dugu multinazionalek (enpresa transna-
zional ere deitzen zaie) gauzatzen duten boterea izendatzeko. Botere hori erabiltzeko, 
enpresa horiek beraien jatorrizko estatuen, harrera egiten dieten beste estatuen eta 
nazioarteko erakunde ekonomiko eta politikoen (adibidez, Europar Batasuna, Nazio 
Batuak, Nazioarteko Diru Funtsa, Munduko Bankua edo Munduko Merkataritza Antola-
kundea) babesa dute.
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Botere hori lau dimentsio hauek konbinatuta gorpuzten da:

Botere ekonomikoa. Enpresa 
transnazional sorta batek ekoizpen eta 
kontsumo globalaren zatirik handiena 
kontrolatzen du. Gainera, enpresa 
horiek munduan zehar mugitzen dira 
beraieneragiketetarako baldintza onenen 
bila; horri esker, oztopo handiegirik gabe 
iskin egin diezaiekete erregulazioei, 
baita gobernuak deslokalizazioarekin 
edo kapital-ihesarekin mehatxatu ere.

Botere soziala. Enpresa handiak gizartea 
beraien  probetxurako moldeatzeko 
gai dira. Lan-esplotazioaren, 
gehiegizko alokairuen, gure auzoen 
merkantilizazioaren edo lurraldeak 
desjabetzearen bitartez egiten dute 
hori. Gure kontsumoa definitzen dute eta 
nor bere buruaren enpresari izatearen 
mitoa sinestarazten digute: eskubiderik 
ez baduguarrakasta izaten asmatu ez 
dugulako da, ez dauka zerikusirik gure 
klase, arraza edo generoarekin.

Botere juridikoa. Nazioarteko 
Merkataritza Zuzenbideari esker, enpresa 
transnazionalek mekanismo ugari 
dituzte beraieninteresak defendatzeko 
(merkataritza hitzarmenak, arbitrazio 
epaitegiak...). Hala, zigorgabetasun 
osoz urra ditzakete giza eskubideak; izan 
ere, sistema juridiko nazionalak gero eta 
ahulagoak dira eta nazioarteko araudiak 
borondatezko printzipioetan oinarritzen 
dira, inolako kontrol mekanismorik 
gabe.19

Botere politikoa. Enpresa 
transnazionalek hainbat mekanismo 
erabiltzen dituzte hartzen diren 
erabakietan eragiteko, hala nola, 
publizitatearen bidez ideologia 
eraikitzea, ate birakariak edo lobbyak. 
Gainera, egoera larrian daudenean, 
gobernu gehienek babestu egiten dituzte 
“diplomazia ekonomia" deritzonaren 
bidez; hala, sinestarazten digute "gure" 
enpresei gertatzen zaienak guztioi 
eragiten digula.

Euskal Herrian, botere hori ezin hobeki irudikatzen dituzten bi enpresa daude: BBVA 
eta Iberdrola.

19 Diccionario crítico de empresas transnacionales
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BBVA, bere boterearen zenbait adibide:

Botere ekonomikoa:

• Negozio-bolumena Estonia edo 
Maliren BPGa baino handiagoa da.

• 40 filial baino gehiago ditu zerga-
paradisuetan.20

Botere soziala:

• Estatuan etxegabetze gehien 
exekutatu dituen bankuetako bat 
da (% 15,9 PAH plataformaren 
arabera).21

• Familien zorpetzearen bitartez 
aberastu egiten da,: obedientzia 
eta menderakuntza bihurtzen diren 
mikrokredituak eskaintzen ditu. 

• Armagintzan gehien inbertitzen 
duen Espainiako bankua da; azken 
6 urteotan 4.500 milioi euro baino 
gehiago inbertitu ditu.22

Botere juridikoa:
• Zigorgabetasun osoz, giza 

eskubideak larriki urratzen dituzten 
proiektu erraldoietan inbertitzen du.

• Kolonbian, Hidroituango urtegiaren 
eraikuntza finantzatzen du; 
azpiegitura horrek 200.000 
pertsona baino gehiago jartzen ditu 
arriskuan23.

• Kurdistanen, Ilisu urtegia 
finantzatzen du; horrek 100.000 
pertsonari eragingo die eta kultura-
ondarea suntsituko du.24

Botere politikoa:
• Bankuen erreskatearen bidez, 

13.000 milioi euro baino gehiago 
lortu zituen.

• Ate birakariak (kargu publiko 
bilakatzen diren exekutiboak edo 
alderantziz, gobernuarekin harreman 
onak dituztela bermatzeko):
2013an, José Manuel González-
Paramo, Europako Banku Zentraleko 
kontseilaria fitxatu zuten.
2018an, Jaime Caruana, Espainiako 
Bankuko gobernadore ohia, 
kontratatu zuten.

20 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/OxfamWeb-Que-Hacemos/Oxfamweb-Desigualdad-Como-
lo-Hacemos/informe-reparto-desigual-ibex-35-2019.pdf

21 Observatori DESC i la Plataforma d´Afectats per la Hipoteca (2017). 
Emergencia habitacional en el estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una 
perspectiva de derechos humanos

22 http://arxiu.centredelas.org/bancaarmada/es/  
http://centredelas.org/wp-content/uploads/2020/05/BBVA_Infografia_BancaArmada_2020_CAST_baixa-copy.jpg

23 https://ctxt.es/es/20181031/Politica/22610/Hidroituango-ibex-35-ferrovial-santander-bbva-comunidades-indigenas-
ecologismo-america-latina.htm

24 http://rojavaazadimadrid.org/wp-content/uploads/2019/05/Ilisu-mayo-2019.pdf
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Eta zure udalerrian?

Ba al dakizu zure banketxeak etxegabetzerik gauzatu duen? Langilerik 
kaleratu du?

Zure herriko Udalak, kolektiboak, enpresak, kooperatibak... zein banku 
erabiltzen dute? Pentsatu duzue finantza etikoak bermatzen dituen banku 
batera aldatzea?

Zure herriko Udalak, kolektiboak, enpresak, kooperatibak... zein banku 
erabiltzen dute? pentsatu duzue finantza etikoak dituela bermatzen duen 
banku batera aldatzea?

Kalteak salatu, eta alternatibak defendatzen ditugu

Diner Ètic katalogoan, finantza etikoaren arloan aritzen diren zenbait 
erakunderi buruzko informazio eguneratua eskura daiteke, bankuz aldatu 
ahal izan dezazun. Euskal Herrian, Finantza Etikoak elkarteak ere ematen du 
informazio hori.

Badaude beste finantzaketa alternatibo batzuk ere,, autofinantzaketa 
komunitarioa oinarri dutenak, komunitateek beraiek kudeatutako txandakako 
funtsen bidez. Horren adibide dira, adibidez, Mexikoko Tandas izenekoak.
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Iberdrola, bere boterearen zenbait adibide:

Botere ekonomikoa:

• Negozio-bolumena Zipre edo 
Ekuatore Ginearen BPGa baino 
handiagoa da.25

• Oligopolio elektrikoaren parte da: 5 
enpresaz osatutako taldea da eta 
banaketa elektrikoa kontrolatzen 
dute, baita Espainiako estatuko 
ekoizpenaren % 70 eta salmenten 
% 90 ere

Botere soziala:

• 2012an (krisi ekonomiko betean), 
588.120 kasutan eten zuen 
argindarra, ez ordaintzeagatik.

• Berotegi efektua eragiten duten gas 
gehien igortzen dituzten estatuko 
10 enpresetako bat bada ere, 
Iberdrolaren marketin estrategia 
etengabe saiatzen da enpresaren 
aurpegia zuritzen eta jasangarria 
dela sinestarazten.26

Botere juridikoa:

• Nahiz eta giza eskubideak 
urratzeagatik hainbat salaketa jaso 
dituen (batez ere, herri indigenen 
kasuan), kalte larriak eragiten 
dituzten proiektu erraldoiak 
gauzatzen jarraitzen du, hala nola, 
Belo Monte zentral hidroelektrikoa 
(Brasil) edo Tehuantepec istmoko 
(Mexiko) korridore eolikoa.27 

Botere politikoa:

• Sektore elektrikoaren erregulazioari 
esker, enpresa elektriko nagusiek 
bermatuta dituzte irabazi handiak 
eta ezinezkoa da eredua aldatzea.28

• Hainbat politikari igaro dira enpresa 
honen Administrazio Kontseilutik, 
hala nola, Acebes ministro ohia 
edo Atutxa Eusko Legebiltzarreko 
presidente ohia.

Eta zuen udalerrian?

Argia eten dute? Langilerik kaleratu dute? Nola egiten dute lan 
azpikontratatutako langileek?

25 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/208rank.html 
https://fortune.com/global500/2017/

26 https://elpais.com/sociedad/2020/01/03/actualidad/1578076630_459699.html
27 http://omal.info/IMG/pdf/informe_energeticas_y_ddhh.pdf
28 https://www.yoibextigo.lamarea.com/wp-content/uploads/2018/09/YOIBEXTIGOPUERTASGAS.pdf



40

Ba al dakigu kontsumitzen dugun energia kutsatzailea eta arriskutsua dela? 

Ezagutzen al dituzue energiaren arloko proiektu erraldoien aurka lurraldea 
defendatzeko borrokak?

Eraginak salatzen ditugu, eta alternatibak defendatzen

Gaur egun, aukera dugu Iberdrolatik askatzeko, hala kontsumitzaile partikular 
gisa, nola udal, kooperatiba edo enpresa gisa. Horretarako aukera bat 
da energia kooperatiba elektrikoekin kontratatzea, hala nola, Goiener edo  
Som Energia izenekoekin. Beste aukera bat auto-hornikuntza da.

2. Enpresa transnazionalen inpaktuetan zeharreko ibilbidea

Enpresa transnazionalen helburua akziodunen irabaziak ahalik eta altuenak izatea 
da, kosta zer kosta. Horrek ondorio zuzen eta zeharkako ugari ditu, eta ondorio horiek 
modu desberdinean pairatzen ditugu gure herrialdearen, klasearen, arrazaren, migra-
zio-egoeraren edo generoaren arabera.

Enpresa transnazionalak 70. hamarkadan hasi ziren hedatzen, iparralde globalean 
egoitza zuten enpresek haien negozioak hegoalde globalera zabaldu zituztenean, 
herrialde horietan lasai esplota baitzitzaketen langileak, kontrolik gabe arpila zitzaketen 
ondasun naturalak, eta zergak oso baxuak ordain zitzaketen, nahiz eta horrek kalte 
larriak eragin biztanlerian eta lurraldean. 

2008ko krisitik aurrera, baina, iparralde eta hegoalde globalaren arteko mugak lausotu 
egin ziren; enpresa transnazionalek, irabaziak maximizatzeko asmoz, are gehiago 
sakondu zuten langileen esplotazioan, mundu osoan zehar. Gainera, iparralde 
globaleko ondasun naturaletan berriro ere jarri zuten arreta . Hori gutxi balitz, beste 
edozein enpresa transnazionalek bezala jokatzen zuten enpresa handi berriak agertu 
ziren Brasil, Mexiko eta Txinan, besteak beste. Horrek argi adierazten du beharrezkoa 
dela elkartasun globaleko sareak ehuntzea etsai komun horren aurka.
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Dimentsio ekonomikoa: • Kontzentrazio ekonomikoa monopolio eta 
oligopolioen bitartez, eta sektore estrategikoen 
kontrola (elikadura, energia, etab.).

• Ondasun komunak eskuratu eta pribatizatzeko 
prozesuak: zerbitzu publikoak, ondasun naturalak, 
lurraldeak, ezagutzak, zaintzak...

• Zorpetze publikoa, murrizketak eta herritar xumeen 
gehiegizko fiskalizazioa.

• Lanaren banaketa internazionala, merkataritza truke 
bidegabe bat oinarri.

Dimentsio politikoa: • Subiranotasunaren eta erabakitzeko eskubidearen 
galera.

• Informaziorako eskubidea urratzea eta gizarte 
erakundeen kriminalizazioa eta errepresioa.

• Ate birakariak, lobbyak, ustelkeria, aliantza publiko-
pribatuak, etab.

• Enpresa handiei nazioartekotzeko babes diplomatiko 
eta finantzarioa ematea..

Dimentsio juridikoa: • Multinazional handien babes juridikoa, honako 
hauen bitartez: Munduko Merkataritza Erakundea, 
merkataritza hitzarmenak, nazioarteko arbitraje-
auzitegiak... 

• Enpresen zigorgabetasuna, desregularizazioari eta 
herri indigenen eskubide indibidual zein kolektiboen 
urraketari esker, besteak beste.

• Lurraren jabetza kolektiboaren galera eta arau 
juridikoen malgutzea lurraldeak pribatizatzea 
errazagoa izan dadin. 

Ingurumen dimentsioa: • Zor ekologikoa hegoaldeko herrialdeekin: arpilatzea 
eta hondakinak esportatzea.

• Proiektu erraldoiak egiteko lurra eta urak 
bereganatzea eta lurraldeak kentzea.

• Airea, ura eta lurra kutsatzea, bioaniztasuna galtzea 
eta larrialdi klimatikoa.
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Dimentsio soziala: • Lan eskubideen urraketa eta erdi-esklabotzari 
dagozkion lan baldintzak.

• Desberdinkeria, lanpostuen suntsiketa eta oinarrizko 
ondasunen garestitzea.

• Migrazio behartuen eraginez gizarteko eta 
komunitateko ehundura haustea, , eta bizitzeko 
moduak suntsitzea.

• Segurtasunik eza, gatazkak eta ekonomia 
kriminalaren hedapena.

• Kutsaduraren eta osasungintza pribatizatzearen 
eraginez osasuna kaltetzea. 

Dimentsio kulturala: • Kontsumoaren homogeneizazioa, kultura salgai 
bihurtzea, publizitatearen bidez ideologia eraikitzea.

• Hezkuntza pribatizatzea eta lan merkatuetara 
egokitzea.

• Arrazismoa eta migratzaileenganako bazterkeria, 
esplotazioa eta kriminalizazioa.

Genero dimentsioa: • Lanaren banaketa sexuala, zaintzak berriro ere 
etxean sartzea eta nazioartekotzea.

• Bizibidearen prekarizazioa, bizi baldintzak okertzea 
eta kapitala metatzeko erritmoaren eta erreprodukzio 
erritmoen arteko bateraezintasuna.

• Soldata arrakalak, segregazio horizontal eta 
bertikala, lan feminizatuen balioa gutxiestea, lan 
eskubideen urraketa eta laneko jazarpena.

• Indarkeria matxistak sakontzea egiturazko 
indarkeriaren testuinguruan, eta gizarte ehunduraren 
suntsipena.

• Emakumeak eta genero disidenteak politikatik at 
uztea edo ordezkaritza txikiegia izatea.

• Emakume defendatzaileen aurkako indarkeria 
espezifikoa: difamazioa, mehatxuak eta jazarpena. 
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Eta zuen udalerrian?

Zerrendako zein inpaktuhauteman daitezke zuen udalerrian? Zer enpresa 
dago horien atzean?

Nola atera ditzakegu inpaktuhoriek argitara, eta nola sala ditzakegu 
horienkausak eta ondorioak?

Eta zuen udalerrian dauden enpresa handien kasuan (bankuak, energia 
enpresak, supermerkatuak, fabrikak, arropa dendak...), badakizue beste 
herrialde batzuetan ere aritzen diren? Badakizue zer baldintzatan aritzen 
diren eta zer ondorio dituzten?

Nola babes ditzakegu beste herri batzuen bizitza eta lurrak defendatzen 
dituzten borrokak?

3. Botere korporatiboari aurre egiteko erresistentzia eta alternatiba feministetan 
zeharreko ibilbidea

Gure artean zenbat eta zubi gehiago eraiki, orduan eta gutxiago metatu ahalko 
dute transnazionalek!

Botere korporatiboari aurre egiteko eta horren aurka borrokatzeko modu ugari dago. 
Enpresa handiei egunerokoan aurre egiten dieten erresistentzia zehatzei buruz ari gara, 
lurraldeetan zein lantokietan. Horrez gain, baina, tokiko estrategiei eta estrategia globa-
lei buruz ere ari gara; horiek xede dute enpresa horiek duten botere izugarriari mugak 
jartzea erregulazioaren bitartez, eta gure bizitzak eraldatzearen aldeko apustua egiten 
dute, multinazionalen mende egoteari utz diezaiogun.

Botere korporatiboaren aurkako errestistentziak

Bizirik irauteko, enpresa transnazionalentzat ezinbestekoa da merkatu-nitxoak eten-
gabe hedatzea; ezin diote hazteari utzi; izan ere, hazteari utziko baliote, kolapsatu  
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egingo litzateke negozioaren gurpila. Horregatik, laneko esplotazioan are gehiago sa-
kontzeaz gain, gure bizitzetako gero eta alderdi gehiago hartzen dituzte jopuntuan: 
oraindik merkantilizatu gabeko lurraldeak, oraindik pribatizatu gabeko zerbitzu publi-
koak, etxebizitza, argindarra, jakintza kolektiboak...

Horregatik, botere korporatiboaren aurkako erresistentziak kontinente guztietan eta 
esparru ugaritan aurki ditzakegu.

Adibidez, honako borroka hauek:

Herri indigenen borrokak, multinazionalak beraien lurraldeetatik kanporatzeko edo 
eragindako kalteak konpon ditzatela lortzeko. 

• Ekuadorreko UDAPT elkarteak ia 30 urte daramatza justizia bila 
Chevron Texaco enpresak Amazonian eragindako kutsadura dela eta.. 
http://texacotoxico.net/#!portfolio-item/el-cancer-de-la-selva/

Palestinarren borroka. Okupazioa geldiarazteko, baita okupazioaz aprobetxatzen diren 
enpresa transnazionalak geldiarazteko ere.

• Boikota, Desinbertsioak eta Zigorrak kanpainak CAF enpresari eskatzen dio 
ez dezala Ekialdeko Jerusalemeneko tranbiaren eraikuntzan parte hartu.  
https://bdsmovement.net/es/%C2%A1caf-b%C3%A1jate-del-tren-de-apartheid-
de-israel

Makiletan lan egiten duen emakumeen borroka, lan baldintza duin eta seguruak lortzeko 
eta laneko istripuen aurrean justizia lortzeko; adibidez, Bangladesheko Rana Plazan 
gertatutakoa.

• Emakumeen Mundu Martxaren eta Ropa Limpia Kanpainaren artean 
ehungintzaren industrian izan den ezbeharrik larriena salatzeko aliantza 
egonkorra dago; izan ere, 1.324 emakume langile hil ziren eta  2.000 baino 
gehiago zauritu egon ziren Bangladeshen lantokiko  eraikina erori zenean.

Langile eta sindikalista feministen borroka, oro har zerbitzuen sektorean eta, zehazki, 
sektore feminizatu eta prekarizatuetan, hala nola: merkataritza eta saltoki handiak, 
supermerkatuak, elikadura, garbiketaren sektorea, etxeko langileak eta zaintzaileak, 
kellys kolektiboa, hoteletako gelazainak, telemarketineko langileak, egoitzetako 
langileak eta abar. 

Gure hiriak eta auzoak turistifikazioaren eta higiezinen espekulazioaren aurka babesteko 
borroka.

• BiziLagunEkin Donostiako herritarrek osatutako plataforma bat da; bizitza 
duina ahalbidetuko duen hiri eredu bat defendatzen dute. 
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Zer egin dezakegu? 

Multinazionalek eragiten dituzten kalteak plazaratu eta haien aurka borrokan 
ari diren erakundeei elkartasuna adierazi; adibidez:

• Azaroaren 28an, Euskal Herriko kaleetara atera ginenCAFi Israeleko 
tranbia eraiki ez dezala eskatzeko , ez baitugu apartheidaren konplize 
izan nahi!

• Apirilaren 24a Bagladesheko Rana Plazako ezbeharraren urteurrena 
da.

• Pertsona askok bizi osoa ematen dute giza eskubideak defendatzen 
eta, horren eraginez, kriminalizazioa jasaten dute. Defendatzaileak 
babesteko elkartasun sareak funtsezkoak dira; horren adibide 
da 2018an Lolita Chávezi babesa adierazteko egin genuen kanpaina, 
#NiEreLolitaNaiz

Horrez gain, gure herri eta auzoetako erresistentziak ere indartu behar 
ditugu...

• Langileen, herritarren eta lurraldearen gainetik onurak zuzenean 
enpresara iristea eragiten duten enpresa-negozioen eragina 
salatzeko.

Adibidez Zaldibar Argitu, plataformaren lana, luiziaren erantzuleek 
dagokien zigorra jaso dezaten.

• Eta elkar babesteko sareak ehundu, etxegabetzeen, argindarra 
etetearen, laneko esplotazioaren eta abarren aurka. Eta elkar 
babesteko sareak ehundu, etxegabetzeen, argindarra etetearen, 
laneko esplotazioaren eta abarren aurka.

Adibidez: Bilboko Maizterren Sindikatua, Donostiako maizterren sindikatua, 
zaintza sareak...
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Boterea mugatzeko euste dikeak 

Korporazioen boterea desegiteko, ezinbestekoa da haien boterea modu eraginko-
rrean mugatu eta zigorgabetasunarekin amaitzea. Horretarako, transnazionalak erre-
gulatzea, fiskalizatzea edo haien zigorgabetasuna salatzea xede duten ekimen ugari 
daude.

Hona hemen botere korporatiboa mugatzea xede duten estrategien zenbait adibide:

Lobbyen, ate birakarien, diplomazia ekonomikoaren eta abarren bitartez multinazionalek 
duten botere politikoa argitara ekarri eta salatzea.

• Hainbat erakunde lanean ari dira botere korporatiboa fiskalizatzeko; hona 
hemen zenbait: https://corpwatchers.eu/?lang=es

Estatu, erkidego eta udalerrietako gobernuak fiskalizatzea, botere korporatiboarekin 
dituzten aliantzak ezagutzeko.

• Auditoria Ciudadana de la Deuda plataformaren kanpainak fiskalizazioaren 
adibide ona dira.

Korporazioen zigorgabetasuna argitara ekarri eta justizia atzitzeko eskubidea 
defendatzea.

• 2018an, Desazkundea eta bizitze ona plataformak Bizimodu Jasangarrietarako 
Herri Auzitegia antolatu zuen, ezkutuan zeuden eskubide urraketak 
plazaratzeko.

Merkataritza itunak eta enpresen nazioartekotzea babesteko politikak geldiarazi eta 
horien ondorioak salatzea.

• Merkataritza itunen aurkako kanpainak gauzatu dira enpresa handien 
zigorgabetasuna bermatzen duen arktitektura juridikoa desegiten 
ahalegintzeko. 

Zer egin dezakegu? 

Informazioa bilatu eta enpresa handiek eragiten dituzten kalteak argitara 
ateratzen lagundu.

Gure udalerria fiskalizatu. Zein enpresek dituzte zaborren, argindarraren edo 
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banku zerbitzuen kontratuak? Zein dira abian dauden espekulazio eragiketak?

Enpresa transnazionalen erregulazioa eta zigorgabetasunaren amaiera 
defendatzen duten kanpainekin bat egin. Adibidez, Euskal Herriak  
Kapitalari Planto kanpainak hainbat erakunde artikulatzen ditu korporazioen 
boterearen eta zigorgabetasunaren aurka.

Bizitza eta herrien subiranotasuna defendatzeko alternatibak

Botere korporatiboari aurre egiteko alternatiba ugari daude abian, hala Euskal He-
rrian, nola munduko beste hainbat tokitan. 

Botere korporatiboari aurre egiteko alternatibek eguneroko beharrizanei erantzun nahi 
diete, transnazional handien edo merkatu globalen beharrik gabe; aldi berean, bizitza 
antolatzeko beste modu batzuetara iristeko oinarriak ezartzen dituzte. 

Hona hemen zenbait adibide:

• Elikadura burujabetza, hurbileko elikadura agroekologikoa lortzea du 
xede, elikadura osasungarri, bidezko eta jasangarria izan dezagun.

• Ekonomia sozial eta solidarioa, lurraldeen gaitasunak eta garapena 
ikuspegi integral batetik abiatuta sustatzen du, auto-antolakuntza eta 
gizarte ekintzailetza oinarri, lan forma berriak artikulatzeko bide gisa.

• Zaintzarako eskubide kolektiboa, zaintzen sektoreari duintasuna eman 
eta lan eskubideak bermatzeko.

• Ekonomia komunitarioak, logika merkantilistak eta arrazistak apurtu eta 
gizartearen prekarizazioa gainditzeko, elkartasuna eta elkar babestea 
oinarri.

Euskal Herrian, hainbat artikulazio espazio sortu dira erresistentziak eta alternatibak 
eraikitzeko:

• Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta: gizarte mugimenduen eta sindikatuen 
arteko aliantza espazio hau 2013an sortu zen eta 145 eragile sozial 
eta sindikalen parte-hartzea izan du, 126 udalerri, eskualde, hiri eta 
auzotara iritsi den prozesu batean. 2020ko urtarrilaren 30eko azken 
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greba orokorra deitu zuen; bertan, aldarrikapen feministak ere jaso ziren, 
Euskal Herriko Emakumeen Mundu Martxarenak barne. Aliantza horretatik 
jaio zen, halaber, greba orokorretan amantalak kalera eta balkoietara 
ateratzeko ekimena (“Amantalak kalera!”), erreprodukzio lanak aitortu eta 
aldarrikatzeko modu gisa, enpleguaren eta ekoizpenaren arloko greba 
klasikotik harago.

• Alternatiben Herria eta Feministon Herria.

Zer egin dezakegu? 

Gure herri eta auzoetan alternatibak bultzatu:

• Gure kontsumoa modu kolektiboan aldatu.

• Gure beharrizanei modu kolektiboan erantzuteko proiektu 
komunitarioekin bat egin.

• Gure lan egiteko modua aldatu; horretarako, proiektu autogestionatuak 
bultza ditzakegu edo lan baldintza duinak defendatzeko antola 
gaitezke.

Proiektu alternatiboen artikulazio espazioetan sar gaitezke, eta ekimen horiek 
ezagutarazi.

Enpresa transnazionalez haraindiko alternatibak eraikitzen dituzten zer 
ekimen ezagutzen ditugu gure herri edo auzoan?
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51Deskolonizatzea, mendebaldeko  
hesi eta zubiek behar  
duten arrakala.

Feminismoa gizarte mugimendu indartsuenetako bat izan da azken hamarkadotan; 
hala ere, bere episteme/jakintza Europan ardaztuta egon da eta mendebaldeko mun-
dutik kanpo dauden emakumeak zapaldu eta subordinatu gisa aurkeztu ditu, nagusiki 
heteropatriarkatuaren zapaldu gisa. Zalantzarik gabe, sistema heteropatriarkalak za-
paldu egiten ditu emakume migratu eta arrazializatuak; hala ere, hori ez da gehien baz-
tertzen eta ikusezin bihurtzen dituen sistema: arrazismoa, kolonialitatea eta klasismoa 
ere emakumeen bizitza zeharkatzen duten dominazio sistemak dira.

Europa ardatz duen feminismoak Mendebaldeko modernotasuna du oinarri eta, zentzu 
horretan, autonomia lortzeko emakumeek nola eta norantz ibili behar duten zehazten 
du; Ochy Curielek esaten duen eran, feminismo horrek  honako pentsaera hau 
erreproduzitu egiten du: iparralde globaleko emakumeek beharrezko gakoak emango 
dituzte hegoalde globaleko emakume ez zuriak gara daitezen, baina bigarren horien 
agentzia aitortu gabe.  

 

EPILOGOA
ZURITASUNA ETA EUROZENTRISMOA 

HAUSTEN DITUEN AKTIBISMO 
FEMINISTA BATEN ALDE
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Gaur egun badakigu ez dagoela emakume izatearen esperientzia bakar bat eta hori 60. 
hamarkadako feminismoari zor diogu; izan ere, hainbat mugimendu sortu ziren, hala 
nola feminismo beltza, txikanoa edo teoria postkolonialak. Mugimendu horiek bizitako 
esperientzia abiapuntu gisa hartuta, gizarte harremanak eta desberdinkeria emakume 
eta gizonen arteko harremanak baino konplexuagoak direla ulertarazteko  ezagutzak 
garatu zituzten. . Eta, mugimendu indigenaren borroka eta erresistentziei esker, badakigu 
ez dagoela munduan izateko eta egoteko modu bakarra;  mendebaldeko feminismoak 
erresistentzien aniztasun hori ikusezin bihurtu duela ikasi dugu, mendebaldean eta 
emakume zurietan soilik ardaztutakoborroken genealogia ezarri baita,  lurraldearekin, 
elikadura burujabetzarekin, ondasun komunekin, arbasoen kosmogoniekin eta 
abarrekin zerikusia dutenak kontuan hartu gabe.

Beste ahots eta borroka batzuk ezkutatzea ekarriduten arrazoiak  zuritasunaren iruditegia 
proiektu kolonial modernoan ezartzearen ekintzan  sustraituta daude. Zuritasunak 
esparru sinbolikoa, kultura eta hizkuntza busti ditu, eta pribilegioak sortu ditu mundu 
zurian. Pertsona arrazializatuak, kokatzen diren testuinguruaren arabera, gutxietsi 
egiten dira, edo subalterno bilakatu, ez dauzkatelako zuritasunak proposatzen dituen 
beharrezko ezaugarriak; hala, ahalegin handia egiten dute pribilegio horiek lortzeko 
baina, horretarako, beraienhitz egiteko modua, ohiturak edota kosmobisioa galdu 
behar izan dituzte, zuritasunak beheragoko maila batean jarri baitu "zuria ez den hori". 

Zuritasuna eta bereparametroak inposatu egin zaizkie pertsona zuriei eta zuriak ez 
direnei; ezinbestekoa da zuritasun hori suntsitzeko lan egitea: zuria izateak edo azal 
argia izateak ez du esan nahi zuritasunaren erregimena eusten ari zarenik. 

Horri dagokionez, premiazkoa da mendebaldeko feminismoaren proposamenen 
oinarrian dauden postulatu salbatzaileak berrikustea, mundu sistema interpretatzeko 
duten moduak alde bati hegemonia eta besteari subalternotasun arrazializatua ematen 
baitio. Mendebaldeko feminismo zuria erreproduzitzen duen kolonialitatea desegiteko 
gai izan behar da. . Beste feminismo batzuk baldintza berdinetan aitortzea indar 
eraldatzailea da eta, indar horren bitartez, zubiak eraiki daitezke. Zubi horietatik, oraindik 
ere batzuek pribilegioak izatea eta pribilegio horiei eusteko beste batzuek desabantailak 
pairatu behar izatea eragiten duten praktika kolonialak eraitsi ahal izango ditugu.

Zer egin dezakegu, kolektibo feminista gisa, sistema arrazista, kolonial, kapita-
lista eta heteropatriarkalean arrakalak sortzeko?

Emakumeen Mundu Martxak urratsak ematen jarraitu nahi du borroka feminista, anti-
kapitalista eta antirrazistaren alorreko mugimendu iraunkor bat eraikitzeko, haien lurral-
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deetan bizitza garatzen duten pertsonei zor zaien aitortza emanez. Euskal Herriko Ema-
kumeen Mundu Martxak gure herria zatitzen duten eta milaka migratzaile eskubiderik 
gabe utzi eta baztertu dituzten eta oraindik ere baztertzen dituzten inposatutako mugen 
eta administrazio egituren (muga ikusgarriak) gainetik ulertzen du lurraldea.

Martxaren feminismoak eraiki nahi duen lurraldean, bertan bizi diren pertsona guztiek 
bizitza duina izango dute; horretarako, baina, ezinbestekoa da muga ikusezinak ere 
haustea. Horiei dagokienez, egitura arrazista horretako parte gisa kokatu behar dugu 
geure burua eta dagozkigun erantzukizunak onartu behar ditugu emakume migratu eta 
arrazializatuek bizi dituzten biolentziaren kausei aurre egiteko, eta ez sintomei soilik.

Kolektiboki, zer egin dezakegu sistema arrazista, kapitalista, koloniala eta 
heteropatriarkalean arrakalak eta pitzadurak irekieta sistema hori hautsi edo ahultzeko? 
Hona hemen zenbait praktika:

• Emakume migratzaile eta arrazializatuen hitzak eta ezagutzak ez lapurtzea, 
ez eta beraiedagozkien espazioak okupatzea ere. Haiei buruz beraiekgabe 
hitz egitea tutelatzea da, eta hori arrazismoa da (epistemizidioa).

• Pertsona migratu eta arrazializatuek bizi dituzten indarkeriei buruzko 
kontakizunak zalantzan ez jartzea. Isildu eta entzun! Beharrezkoa da 
Europako emakume zuriek biziko ez dituzten indarkeriak daudela onartzea. 

• Laguntzearen eta protagonista izatearen arteko aldea ulertzea. Laguntza 
gisa, gizonak nagusi diren espazio mistoetan parte hartu dugunean bizi 
izan ditugun adibide eta bizipen batzuetan pentsa genezake.

• Emakumeenganako indarkeria bakarraindarkeria patriarkala dela 
pentsatzeari uztea. Ezkutuan dauden beste indarkeria mota batzuk 
izendatzea: seme-alabak kentzen dizkieten emakumeak, etxeko eta 
zaintza langileek bizi duten egoera, etab.

• Emakume migratuen bizitza- ibilbidea, ibilbide politikoa, ikasketak eta 
lana aitortzea.

• Migratzaileek antolatu dituzten espazioak errespetatu eta horien aitortza 
egitea. 

• Euskal Herriaren genealogia feminista berreskuratu eta hori ezagutarazteko 
gune seguruak sortzea.  

• Laneko baldintza txarrak, gehiegikeriak, eraso sexualak eta indarkeria 
patriarkal zein arrazista salatzea; adibidez, Huelvan marrubiak biltzen 
lanean aritzen diren Marokoko emakumeen kasua.

• Zubiak ehuntzea mugimendu antirrazistarekin, nagusiki migratzaileen 
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mugimenduekin.

• Europako emakume zuriek biziko ez dituzten indarkeria batzuk daudela 
aitortzea; izan ere, emakume horien gorputzak eta bizitzak ez ditu 
baldintzatzen ez Atzerritarren Legeak, ez arrazismoak. Hala ere, posible 
da zuritasunaren erregimena eusteari uzteko lan egitea. 

• Zuriak ez diren pertsonek bultzatutako ekimenei ikusgarritasuna ematea 
eta horietan lankidetzan aritzea. 

• Zuen iritzia ematea zuen mugimendua, eskola edo parte hartzen duzuen 
beste erakunde batzuk guztiz inklusiboak ez direnean. Ziurrenik, baztertuta 
gelditu diren pertsonek baino eragin handiagoa izango duzue.

• Praktika arrazistekin bukatzeko funtzionario publikoak salatzea. .  

• Pribilegioak dituzten beste pertsona batzuekin hitz egitea: ez itxaron 
zapalduta dauden pertsonek hezi zaitzaten edo pedagogia egin dezaten. 
Zuen lana da.

• Ez instrumentalizatu kide migratu eta arrazializatuen ekarpenak eta aitortu 
lan pedagogikoa lekukotzetatik harago doala.

• Pribilegioak zalantzan jartzeak ez du esan nahi salbatze eta asistentzialismo 
zuritik jardutea. Praktika horiek harreman desorekatuak erreproduzitzen 
dituzte.

• Erreferente dekolonialak izateak ez zaitu aditu bihurtzen migratzaileek eta 
pertsona arrazializatuek pairatzen dituzten indarkerietan.

Zerrenda hori ez da itxia; deskolonizazioaren bidea luzea da.

Erresistentzia antirrazistaren arloko alternatibak Euskal Herrian: eguneroko, era-
kundeetako eta gizarteko indarkeria arrazisten aurka borrokatzea. 

Gaur egun, indarkeria arrazista, kapitalista eta patriarkalaren testuinguruan, Euskal 
Herrian indarkeria kolonial eta arrazistei aurre egiteko sortu diren alternatibek erresis-
tentzia antirrazista eta feministak sortu dituzte udalerriz udalerri, eta elkartasun sareak 
ehundu dituzte estatuko eta munduko beste puntu batzuekin. Pertsona arrazializatuak 
ere lanean ari dira sistema arrazista, kolonial, kapitalista eta heteropatriarkal hon aurre 
egiteko alternatibak eraikiz.
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Euskal Herriko talde antirrazista eta feministak: 

Emakume Migratu eta Arrazializatuen Euskal Herriko Sarea

Raizes

Ahizpatasuna

Amuge

Mujeres del Mundo Babel

ATH-ELE

Trabajadoras no Domesticadas

Emakume Migratu Feministak Sociosanitariak

Asociación Empleados y Empleadas del Hogar de Navarra

Malen Etxea

Bidez Bide

Red Feminista por Nicaragua

Mujeres en la Diversidad

Mujeres con Voz

Garaipen

Feminismoaren eta antirrazismoaren alorrean lanean ari diren zer beste  
kolektibo ezagutzen dituzu?

Euskal Herriko talde antirrazistak: 

Mbolo Moye Doole, plataforma mantera de Bizkaia

Movimiento Antirracista de Euskal Herria

Plataforma Antirracista Gasteiz

Movimiento Migrante de Navarra

Ongietorri Errefuxiatuak

SOS Arrazakeria

Irungo Harrera Sarea

Comité Adama 

Collectif Diakité

Bestearekin 
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La Cimade

Etorkinekin BAB 

Réfugiés au Pays Basque - Bestearekin 

Association Solidarité Migrants Amikuze 

Etorkizuna 

Arrazismoaren aurka borrokatzeko tresnak: 

Bilboko erresistentzia kutxa antirrazista

Manteroen erresistentzia kutxa

Nica erresistentzia kutxa

Erakundeetako eta gizarteko indarkeria arrazistaren aurkako kanpainak: 

Campaña estatal contra cierre de los CIES

Campaña estatal para la regularización de las personas migrantes: Regularización Ya

Feministok gerrari planto

Bizilagunak proiektua

Zaska

Red AntiRumores de Euskadi

STOP Vuelos de deportación

Migrant Scéne Jaialdia

Espainiako estatuko sare eta talde antirrazistak:

Red de cuidados de antirracistas 

Taller de intervenciones críticas transfeministas antirracistas combativas

Afroféminas

Nazioarteko sare antirrazista eta feministak:

Via Campesina

Emakumeen Mundu Martxa
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Dublinatuak: heldu ziren EBko lehen herrialdean (edo 604/2013 EB Araudiak 
zehaztutakoan) asiloa eskatu beharrean beste herrialde batean eskatzen dutenak, 
haien errefuxiatu estatusa aitortuko dietelakoan; horren ordez, baina, lehen herrialde 
horretara itzularazten dituzte, pertsonen zirkulazio askerako eskubidea urratzen duen 
Dublingo Hitzarmena Erregelamendua erabilita.

Epistemea: mendebaldeko filosofia klasikoan benetako jakintza unibertsala irudikatzen 
duen ezagutza. Foucaultek, bere aldetik, garaian garaiko botereak inposatutako “egia” 
batek zehaztutako jakintza esparru gisa definitu zuen.

Epistemizidioa: jatorrizko herrien ezagutzei balioa kentzea eta ezagutza horiek 
ezabatzea, eta botere dominatzaileal ezagutza hierarkia jakin bat inposatzen duela.k 
ezagutzen hierarkia bat inposatzea.

Estraktibismoa: nagusiki enpresa transnazionalek gauzatzen duten praktika; lurralde 
bateko baliabide naturalak modu masiboan ustiatzean datza. Normalean, praktika 
honek eragin sakona du ingurumenean eta komunitate indigenak lekuz aldatzera 
behartzen ditu.

Feminismo zuria: genero zapalkuntza ez diren gainerako zapalkuntza guztiak 
sistematikoki ukatu edo baliogabetzea; horren eraginez, ezinezkoa da ikuspegi 
intersekzionala duen borrokarik gauzatzea. Horrez gain, feminismo horrek berezkoa du 
genero zapalkuntza gainerako diskriminazio guztien gainetik jartzeko nahia.

GLOSARIOA
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Genero kolonialitatea: Maria Lugonesek sortu zuen termino hori, adierazteko generoa 
sorkuntza koloniala dela adierazteko , gizakitzat hartzen diren gorputzetan bakarrik 
aplikatzen den ezaugarri bat delako.

Kolonialitatea (boterearena): botere matrize horrek mundu modernoaren sistema 
egituratzen du XV. mendetik; sistema horretan, gizakiak hierarkizatuta daude (nagusia/
subalternoa), eta sailkapen etniko/arrazial baten arabera gobernatuta. Botere-eredu 
horrek bermatzen du gizaki batzuek beste batzuk esplotatzen dituztela kapitalaren truke 
mundu mailan; horrez gain, zapalduak eta esplotatuak direnen ezagutzak, esperientziak 
eta bizimoduak behar bezala baloratzen ez direla, ezkutatu egiten direla eta ezabatu 
egiten direla ere bermatzen du.

Kolonialitatearen narratiba: diskurtso historiko honek kolonialismoaren apologia 
babesten du eta Europa ardatz duen pentsamenduaren errelatoa inposatzen du; horrek 
justifikatu egiten ditu herri indigenek sufritutako indarkeriak eta ezkutatu egiten ditu 
herri horiek inperialismoaren eta kapitalismoaren aurka gauzatutako erresistentzia eta 
borrokak ezkutatzen ditu.

Kosmobisioa: mundua ikusi, aztertu eta interpretatzeko modua da, gizarte batek une 
zehatz batean eta kultura zehatz baten eraginpean marrazten duen errealitatearen 
bitartez.

Kosmogoniak: unibertsoaren, munduaren eta gizakiaren sorrera azaltzen duen 
narrazio mitologikoak dira, baita unibertsoaren jatorria eta bilakaera azaltzen saiatzen 
diren teoria zientifikoak ere.

Narratiba hegemonikoa: botere dominatzaileak sustatzen duen eta gainerako ahotsei 
gailentzen zaien diskurtsoa. Zilegiztatu eta indartu egiten ditu ezarritako ordena/sistema 
eta horri eusten dioten arau, sinesmen eta balioak.

Nekropolitika: bizitza batzuek beste batzuek baino gehiago balio dutela dioen politika; 
gehien balio duten bizitza horiek babesten ditu, bizitzea merezi duten bizitzak baitira; 
aldi berean bigarrenak hiltzen uzten dituelarik. bigarrenak.

Proiektu zibilizatzailea: kultura eta garapen eredu kapitalistaren inposizioa, 
neokolonialismoaren eta globalizazioaren bidez indartua; eredu hori ezinbesteko osagai 
gisa aurkezten da hegoaldeko herrialdeen aurrerapena eta garapen ekonomikoa 
erdiesteko, baina pobrezia, mendekotasuna eta deserrotzea eragiten ditu proiektu 
horren xede diren lurraldeetako komunitateengan.

Subalternotasuna: prozesu kolonizatzaile baten eraginez sozialki, politikoki eta 
geografikoki boterearen hierarkiatik kanpo kokatuak izan diren pertsonen izaera.
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