
 

 

Desazkundea eta Bizitze onaren 2. topaketaren sarrera 

 

Antolakuntzatik eskerrak eman nahi dizkizuegu erakutsi duzuen topaketenganako 

interes eta erantzunagatik, edukiera segituan bete baita. Zoritxarrez, parte 

hartu ezin izango duten pertsonen zerrenda oso luzea izan da. Agian hurrengo 

urtean BECa alokatu beharko dugu... 

 

Aurreko urtean lehenengo jardunaldiak ospatu genituen “Alternatibak 

irudikatzen: Desazkundea eta Bizitze onaren topaketak” izenburupean. Ekimen 

hura 7 talde desberdinen lanaren fruitua izan zen: GGKE, gizarte mugimendu, sare 

eta koordinakundeak alor desberdinetan lan egin eta ikuspegi ezberdinak baditugu 

ere, komunean daukagu egungo ereduari alternatibak topatzen gabiltzala eta 

desazkundeak eraldaketarako bideak zabaltzen dituen ikuspegi bezala ulertzen 

dugula. Aurtengo “Alternatibak partekatzen: Desazkundea eta bizitze onaren 

topaketen” antolaketara 2 talde berri batu dira.  Horrela, ondorengo taldeak 

parte hartzen dugu: Mugarik gabe, Desazkundea, REAS Euskadi, Euskal Herriko 

Mugarik Gabeko Ingeniaritza, Bakea eta duintasuna, GGKEen koordinakundea, 

Ekologistak Martxan, ESK eta Bizilur. 

 

Bilatzen gabiltzan eraldaketa prozesu kolektiboen eta parte-hartzaileen fruitua 

izango da, nahiz eta horrek mantsoago joatea, hainbat eztabaida eta zenbaitetan 

gatazkaren bat ere edukitzea esan  nahi duen. Prozesu hauek aberasgarriagoak 

dira, eta taldean eraikitzearen fruitu diren sentsibilitate desberdinak jasotzen 

dituzte. Hau da eraldaketarako bidea. 

 

Hasieratik garbi izan genuen feminismoarekiko apustua, egungo ereduaren 

alternatibek ezin dute  gizartearen %50a garenok kanpoan utzi, ezinezkoa baita 

kapitalismoaz hitz egitea patriarkatuari buruz mintzatu gabe, beraz, 

kapitalismoaren alternatibek ikuspegi feminista izan behar dute nahita ez. 

Horregatik, aurreko urtean Alicia Puleo, Magdalena Leon edo Yayo Herrero 

bezalako hizlariak gonbidatu genituen mahinguruetan ikuspegi feminista edukiko 

genuela ziurtatzeko. Horrez gain, , beste gizarte mugimendu batzuen artean,  

Bizkaiko emakumeen asanbleak eta Munduko emakumeen taldeak desazkundeko gizarte 

batean emakumeon papera zein izango litzatekeen eta paradigma horretan ikuspegi 

feminista nola txertatu hausnartzen lagundu ziguten beraien taldeetan egindako 

hausnarketa prozesun baten ondorio bezala.  

 

Aurreko urteko topaketan pentsalari handiak askotan ez direla horren handiak 



erakutsi ziguten, beraien proposamenek ikuspegi feministarik ez baizeukaten. 

Gertakari hark ekonomia feministaren ekarpenak bereziki jorratzen dituen 

desazkundearen diskurtsoa eraikitzeko  hainbat prozesu hastea ahalbidetu du. 

Eraldaketarako eredua eraikitzeko apustua egiten dugun taldeon eta mugimenduon 

agendetan proposamen feministak egon beharra direla eta beraien espazio eta 

denborak izan behar dituztela pentsatzen dugu, askotan gertatu den bezala, 

bigarren plano batean utzi nahi ez baditugu. Garbi baitaukgau “iraultza 

feminista izango da edo ez da iraultza izango”. 

 

Bestalde, aurreko urteko topaketetan desazkundearen ideien barruan ulertzen 

diren eta dagoeneko martxan dauden esperientzia eta alternatibak gehiago 

ezagutzeko beharra ikusi genuen. Horregatik, topaketen helburuetako bat 

teoriatik praktikara pasatzeko pausoa dagoeneko errealitate dela ikusarazi nahi 

dugu. Gure artean dauden esperientziak asko dira eta asko dira baita 

landagunetik, herrietatik, talde mailan edo indibidualki ekimen berriak sortzeko 

aukerak ere. Globalki penstatuta baina lokalki lan eginda, aldaketa benetan 

lortu daiteke. 

 

Horregatik guztiagatik, bihar Catalunyako Kooperatiba Integrala, Lakabe eko-

herria edota  trantsizioaren mugimenduko aitzindaria den Totnes herriaren 

esperientziak ezagutuko ditugu. Gainera bide berean doazen gertuagoko 

esperientziak ere ezagutuko ditugu, Gasteiz Trantsizioan eta Auzolan proiektua, 

esaterako. Eta arratsaldean “Jo ta ke barraskiloari” espazioan egingo diren 

tailerren bidez, besteak beste, nekazaritza, hezkuntza edota lana bezalako gai 

garrantzitsuen inguruan eraikitze kolektiboan sakontzeko parte hartze dinamikak 

egingo dira. 

 

Gaur topaketei “Pentsaerak endredatzen” deritzon formatu bereziarekin emango 

diegu hasiera. Yayo Herrerok Marta Pascual, Carlos Taibo eta Katu Arkonada 

elkarrizketatuko ditu ekofeminismoaren, desazkundearen eta bizitze onaren 

proposamenetan hausnartzeko. 

 

Eta bukatzeko aipatu: 

 

Alternatibak egon badaudela elkarrekin antolatuz gero, 

Alternatibak egon badaudela egozentrismoa alde batera utzi eta 

gizartezentrismora pasatzen bagara, 

Alternatibak egon badaudela enpleguaren, merkatuaren eta kontsumoaren ardatzak 

lekuz aldatzeko, 

Alternatibak egon badaudela bizitza bera pentsaera guzien erdian jartzeko; 

emakumeen, gizonen eta planetaren zaintza 

Alternatibak egon badaudela talde lanaren balorea berreskuratzen badugu eta gure 

bizitzen protagonista bihurtzen bagara. 

 

Arundhati Roy Indiako ekintzailearen hitzetan “gogoratu hau: pertsona asko gara 
eta beraiek gutxi batzuk. Beraiek gu gehiago behar gaituzte guk haiek baino. 



Beste mundu bat posible izateaz gainera, dagoeneko bidean dago. Egun lasai 
batean bere arnasa entzun dezaket”. 

 

Ea bere pausoak entzuten ditugun eskola honetako pasiloetan! 


