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4 AURKEZPENA

Talde-lan honen zati handiena mundu oso-
ra zabaldu den COVID-19aren pandemiaren 
erdian egin dugu. Izan ere, hiztegiko termino 
asko konfinamenduan idatzi ditugu eta haiei 
buruz hitz egiteko bilerak telekonferentzia bi-
dez egin behar izan ditugu. Gure gizartea eta 
gure planeta, sistema bera eta bere erakun-
de politiko, sozial eta ekonomikoak bizitza 
zaintzeko prestatuta ez zeudela ikusi dugu, 
kezkatuta, zalantzak jota eta haserre ikusi ere, 
baina… ez al ginen horretaz lehenago ohartu?

Feminismoak hamarkadak daramatza sala-
tzen gobernatzen gaituen kapitalismo he-
teropatriarkalak ez duela bizitza erdigunean 
jartzen. Bai eta bizitzari bizkarra emanez –eta 
askotan haren aurka– eratzen dela salatzen 
ere. Bere etekin-gosea, batetik, eta unifor-
metasuna ezartzeko, gorputzak kontrolatze-
ko eta pentsamoldeak kolonizatzeko daukan 
gogo bizia, bestetik, guztiz kaltegarriak dira 
bizitzaren eta planetaren iraunkortasunerako. 
Pobreziaren eta berdintasun ezaren hedape-
na, segurtasunik eza eta indarkeria –emaku-
meen aurkakoak bereziki–, ingurumenaren 
suntsiketa eta genero, sexu nahiz arrazaren 
alorreko aniztasun disidenteen aurkako jazar-
pena sistema suntsigarri horren ondorioen 
katalogoko ale batzuk baino ez dira.

Testuinguru horretan sortu da egungo pan-
demia eta, osasun-krisi bat dela onartuta ere, 
bizitzaren aurka gero eta gogorrago jotzen du-

ten krisi ziklikoen barruan kokatu behar dugu: 
«2008ko krisi ekonomikoaren ondorioei gehi-
tu zaio COVID-19aren krisia eta ondorio ekolo-
gikoak, sozialak, ekonomikoak eta zaintzaren 
alorrekoak ere badituen zibilizazio-krisi baten 
barruan kokatuta dago. Gure artean gelditze-
koa den eta datozen hamarkadetan jasango 
dugun zibilizazio-larrialdiaren argitan berriku-
si behar dugu egunotako larrialdia»2 . Testuin-
guru horretantxe aurkeztu dugu esku artean 
daukazun argitalpena.

Izendatu, sortu, eraldatu
Topiko bat da esatea izenik ez duenak ez due-
la izanik. Gaizki izendatzen denak benetan 
existitzen dena ezkutatzen duela gehitu de-
zakegu. Gure historia, gizateriaren historia, 
planetarena, ezkutatutako eta faltsututako 
gertaerez beteta dago. Botereak (sozialak, 
ekonomikoak, politikoak, erlijiosoak, kultura-
lak…) irabazleen kontakizunen bidez errotu eta 
justifikatu izan dira, eta errealitateari buruzko 
irakurketa eta interpretazioak inposatu dituz-
te azkenerako.

Antolamendu sozial guztietan gertatzen da 
hori, baina bada bat berezia, zeinetan mun-
duaren zati batek –gizonek– beste erdiari 
–emakumeei– bere kontakizuna inposatu bai-
tio. Kontakizun horrek ukatu egin du sexuaren 
eta generoaren alorreko identitate eta orien-

Aurkezpena
Erabiltzen dugun hizkera munduarekin daukagun erlazioaren bitartekari sinbolikoa da: 
gaiak eta esperientziak argitu ditzakegu hizkuntzari esker; zerbait izendatzean, sortu 
eta eratu egiten dugu (Silvia López)1.
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tazioen aniztasuna. Pertsonen artean sortu-
tako sufrimendua eta berdintasun eza dago 
kontakizun horren azpian.

Mugimendu feministak narrazio handi ho-
riek deseraiki behar izan ditu, izenez aldatu, 
ezkutatzen dituzten zapalkuntzazko erreali-
tateak eraldatzen laguntzeko. «Hizkuntza ez 
baita errugabea. Emakumeak etxean itxita 
egon dira urte luzez, eta hizkuntzak ez zituen 
aipatzen, ez baitzeuden bizitza publikoan. 
Gauzak aldatu egin dira eta orain hitz berriak 
behar ditugu errealitate berriak izendatzeko. 
Patriarkatua hizkuntzan barneratuz joan dela 
ikusi dugu, gu ikusezin bihurtzeraino, baina 
okerrena da hori barneratu, eta normaltzat jo 
dugula gu ezkutuan geratzea eta guri buruz 
maskulinoan jardutea, bertan ez bageunde 
bezala»3.

Ikuspegi horretatik abiatuta sortu dugu hiztegi 
hau. Hitzak eta kontzeptuak behar ditugu gure 
jarduna teorizatu eta hobeto ulertzeko, parte-
katzeko, batzuetan esanahi berriak emateko 
eta gure eztabaida kolektiboetan txertatzeko. 
Eta behar ditugu, halaber, hainbeste nahi eta 
behar dugun sakoneko eraldaketa sozialean 
aurrera egiten laguntzen diguten imajinario 
eta kontakizunak sortzeko.

Feminismoaren, eta zehazki ekofeminis-
moaren, ekarpenari jarraikiz sortu diren 
ekonomia solidarioko sareen premia dugu be-
reziki, eraldatu nahi dugun sistema sozioeko-

nomikoa ahalik eta modu zorrotzenean aztertu 
eta deskribatzeko, sortu nahi dugun etorkizu-
na izendatzeko eta hori guztia lortzeko behar 
ditugun tresnak eta bideak identifikatzeko.

Ekonomia solidario feminista bat 
bizitzaren iraunkortasuna bermatzeko
Ekonomia feministak, ekonomia ekolo-
gikoarekin elkarlanean, paradigma berri bat 
garatu du azken urteotan. Paradigma horrek 
egungo sistema ekonomiko kapitalista auzitan 
jarri eta ekonomia kontzeptua bera birdefinitu 
du, arreta bizitzaren iraunkortasunean jarrita.

Ikuspegi horren arabera, ekonomia zera da: 
bizitza bera erreproduzitzeko gaitasunari 
eutsiz (arlo sozialean, kulturaletan nahiz eko-
logikoan), pertsonen premiak asetzeko eta 
bizitza duina izateko ezinbesteko baldintzak 
sortzeko beharrezkoak diren baliabide eta 
prozesu sozialen multzoa.

Beraz, ekonomia ulertzeko eta praktikatzeko 
modu horrek bizitzaren iraunkortasuna bera 
jartzen du bere helburuen eta funtzionamen-
duaren erdigunean. Horrez bidez ongizatea 
eta bizitza duina bermatu nahi zaie pertsona 
guztiei, edozein egoeratan daudela eta plane-
tako edozein lekutan bizi direla ere, planetare-
kiko erlazio iraunkor baten barruan.
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Pentsamendu horrek gure biziraupenerako 

funtsezkoak diren bi ideia dauzka oinarritzat: 

gizakiok elkarren mendekoak garela eta natu-

raren mendekoak garela.

Gizakiok beste pertsona batzuekin erlazionatze-

ko eta zainduak izateko premia daukagula adie-

razten du elkarmendekotasunak. Jaiotzen garen 

unetik hiltzen garen arte, beste pertsona batzuen 

zaintza behar dugu, batzuetan handiagoa, beste 

batzuetan txikiagoa. Era berean, gure oinarrizko 

premiak asetzeko garaian ere garrantzi handia 

daukate eratzen ditugun erlazio horiek. Horrela, 

bada, ordaindu gabeko lana ikusaraztearen eta 

balioestearen alde egiten dugu, generoak ekono-

mian duen eginkizunaren inguruan hausnartzen 

lagunduko baitigu horrek. Era berean, proposa-

men batzuk identifikatu ditugu, bizi dugun errea-

litate bidegabea eta desorekatua eraldatzeko.

Ekomendekotasunaren arabera, bestalde, 

natur ingurunearekin erlazionatzen garen iza-

kiak gara eta haren mende gaude. Naturak, 

bere baliabideek eta, oro har, ingurumeneko 

baldintzek egiten dute bideragarri gu planeta 

honetan bizi ahal izatea eta haiek bermatzen 

dute bizitzaren beraren erreprodukzioa etor-

kizunean.

Alde horretatik, Elkarmendeko eta ekomen-

deko bizitza horien iraunkortasunaren zer-

bitzura egon behar du ekonomiak, eta gure 

planetan bizi diren izaki guztien (gizakiak izan 

ala ez) ingurumen-baldintzak iraunarazten la-
gundu behar du.

Ekonomia solidarioa ekofeminismoaren ekarpe-
nekin aberastu da azken urteotan eta bere ikus-
pegia eta praktika birdefinitu du ekarpen horiei 
jarraikiz. Horrenbestez, erdigunean pertsonak, 
komunitateak eta haien ingurune sozioanbien-
tala –eta, ondorioz, bizitzaren iraunkortasun 
hedatua bermatzen duten prozesuak– jartzen 
duen (funtzionamendu kapitalistaz bestelako) 
praktika ekonomiko baten nondik norakoak 
finkatzen dituzten jardunen multzo gisa birdefi-
nitzen da ekonomia solidarioa.

Bizitzaren iraunkortasuna da hiztegi honen 
abiapuntua eta helmuga, eta feminismoaren 
ekarpenetan oinarritu gara, oro har, eta eko-
nomia feministarenetan, bereziki. Abiapuntu 
diogu, ikuspegi horretatik abiatuta aukera-
tu ditugulako gure inguruan gertatzen dena 
ulertzen eta argitzen laguntzen diguten zen-
bait termino. Eta helmuga, horixe delako eko-
nomia postkapitalista berri baten eraikuntza 
kolektiboan ekonomia solidarioko proiektu 
eraldatzaileei zentzua ematen dien helburua.

Yolanda Jubetok eta Mertxe Larrañagak az-
pimarratzen duten bezala, eraikuntza horre-
tan bat egiten dute ekonomia feministak eta 
solidarioak: «Ekonomia Feministak -EF- eta 
Ekonomia Solidarioak -ES- aldarrikatzen dute 
pertsonak eurak, giza harremanak eta oinarri-
zko premien estaldura izan behar direla hel-
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buru nagusia (…). Azken batean, ESk eta EFk 
elkarmendekotasunean, elkarrekikotasunean 
eta demokraziaren zein gardentasunaren 
bultzadan oinarritutako harreman ekono-
mikoak defendatzen dituzte, pertsonen arteko 
ekitatea euren jarduketako ardatz gidari nagu-
sia dela kontuan hartuta»4.

Azken batean, ekonomia solidario feministaren 
eraikuntzan sakontzea da helburua, bizitzaren 
iraunkortasuna jarriz eredu horren ikusmolde 
eta proposamenen erdigunean, horren bidez 
antolakunde bizigarriak eta iraunkorrak 
sortzen eta gizartean esku hartzeko ekimenak 
eta tresnak garatzen laguntzeko, ekonomia 
bidezkoago eta inklusiboago bat eraikitzeko 
helburuarekin guztia ere.

Erabiltzeko jarraibideak
Esan beharra dago argitalpen hau prestatzeko 
garaian gure asmoa ez dela izan ekonomiarekin 
zerikusia duten termino feminista guzti-guztiak 
jasotzea, gure lanerako erabilgarrienak eta 
aplikagarrienak aukeratzea baizik. Ekonomia 
solidario feminista garatzen laguntzen duten 
hizkuntza eta narrazio komunak osatzen joatea 
da hiztegiaren helburua.

Lehenik eta behin, ekonomia solidarioaren mu-
gimenduari begira osatu dugu hiztegia, berezi-
ki, REAS Euskadiri begira, apustu estrategikoa 

egiten baitu feminismoa bere jardunean txer-
tatzeko: bai bere diskurtsoan, bai bere sareko 
antolamenduan eta sarea osatzen duten an-
tolakundeetan, bai jarduera ekonomiko alter-
natibo eta eraldatzaileen alorrean bultzatzen 
dituen ekimenetan. Apustu estrategiko horren 
barruan garrantzi berezia ematen diote anto-
lakunde bizigarriak sortzeari, eta «Bizigarri5 
REAS Euskadiren genero-ekitatearen aldeko 
plana» prestatu dute horretarako. Hiztegi hau 
antolakundeak eraldatzen laguntzeko tresna 
bat izatea nahi dugu.

Ildo horretatik, gure planetak behar duen al-
daketa kultural, sozial, politiko eta ekono-
mikoan interesa duten beste sare, antolakunde 
eta pertsonekin partekatu nahi genuke hizte-
gia. Iruditzen zaigu baliagarria izan daitekeela, 
batez ere hezkuntzaren eta sentsibilizazioaren 
arloetan, hala antolakundeen barnean, nola gi-
zartean egiten duten lanean.

Edonola ere, hiztegi hau modu desberdinetara 
irakur eta erabil daiteke:

•Hiztegia bertsiorik klasikoenean hartuta, 
kontzeptuak hurrenkera alfabetikoan anto-
latu ditugu, edozein hiztegitan egiten den 
modura (ikus amaierako aurkibide alfabe-
tikoa).

•Era berean, proposatzen dugun eraldaketa 
sozial, ekonomiko eta kulturalaren kontaki-
zuna balitz bezala ere irakur daiteke. Ikuspegi 
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horri jarraikiz, hiru ataletan multzokatu ditu-

gu kontzeptuak. Lehenik, bizi dugun aurpegi 

ugariko menderakuntza-sistema ulertze-

ko gakoak eskaintzen dituzten terminoak 

dauzkagu. Bigarrenik, hipotesi eta ikuspegi 

pluraletatik, ekonomia justizia sozialezko, 

iraunkortasunezko eta ekitatezko irizpidee-

tatik ulertzeko eta lantzeko beharrezkoak 

diren proposamenei buruzko definizioak. 

Azkenik, dimentsio anitzeko ikuspegi bate-

tik, bizitza iraunkorrak eraikitzen jarraitzeko 

eskuragarri dauden zenbait tresna eta ba-

liabide jaso ditugu azken blokean.

•Bukatzeko, kapitulu bakoitzaren hasie-

ran ageri diren kontzeptu-mapen bidez ere 

irakur daiteke argitalpen hau. Ekonomia so-

lidario feminista eraikitzeko jorratu nahi du-

gun bidea marrazten dute mapa horiek.

Definizio bakoitzean, hiztegian agertzen diren 

beste termino batzuk ere eman ditugu maius-

kula txikietan.

Termino horiek guztiak irakurtzera gonbidatzen 

zaitugu eta hiztegi hau gure egiteko moldeei 

buruzko hausnarketa eta berrikusketa kritikoko 

prozesuak sustatzeko tresna gisa erabiltzera 

eta gure ingurunea sensibilitzatzeko. Historian 

zehar bazterrean egondako guztia erdigunera 

itzultzeko. Bat eginik, denok hartuko gaituen gi-

zarte ez-sexista eta ez-patriarkal bat eraikitzeko 

proiektu feministan laguntzeko.

Elkarlanean oinarritutako proiektua
Talde-lanaren bidez egin dugu hiztegi hau. Ber-
tan parte hartu dute hiztegiaren lau egile zu-
zenen buruek eta eskuek, bai eta ekoSolFem 
- REAS Euskadiko Ekonomia Solidario eta Fe-
ministako Taldeak ere. Taldeko kideek oso ekar-
pen baliotsuak egin dituzte hasierako diseinuari, 
proiektuaren jarraipenari eta azken emaitzari 
buruz. Eskerrak eman nahi dizkiogu ekoSolFem 
taldeari, garrantzi handiko lana egiten ari baita 
REAS Euskadi erakunde feministagoa bihurtze-
ko eta, horri jarraikiz, benetako ekonomia solida-
rioarekin duen konpromisoa sendotzeko.

Dagoeneko aipatu dugu argitalpen hau bere 
kontzeptu-mapen bidez irakur daitekeela. Es-
kerrak, beraz, Liliana Aldai marrazkilariari ere, 
haren inplikazio, maitasun eta dedikaziorik gabe 
ez baikenuen hiztegi hau osatzerik izango, eta 
eskerrak Ruth Alday diseinatzaileari, argitalpena 
inprimatzeko prest uzteagatik.

Euskarazko testua berrikusteaz Belaxe Koo-
peratiba, Yolanda Jubeto eta Amaia Naveda 
arduratu dira. Bihoakie gure esker ona beren 
dedikazioarengatik eta euskararekin duten kon-
promisoarengatik, gure hizkuntzak testu berriak 
behar baititu zabaltzeko eta komunikatzeko.

Eskerrik asko, halaber, Bizkaiko Foru Aldundiari 
eta Eusko Jaurlaritzako Garapenerako Lanki-
detzaren Euskal Agentziari, REAS Euskadiren 
«Feminismoz Blai! Ekonomia solidario feminis-
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tago baterako proposamenak» proiektuaren 
barruan egin dugun hiztegi hau argitaratzen la-
guntzeagatik.

Azkenik, esan beharra dago hiztegi hau ez litza-
tekeela existituko feminismoaren genealogia eta 
egungo errealitatea osatu duten teorialari eta 
ekintzaileen lanik eta irmotasunik gabe. Haiek 
izendatu dute, edo aldatu diote izena, ikuspe-
gi kritiko batetik egin ere, errealitate bidegabe, 
desorekatu eta jasanezin honi. Era berean, bes-
telako etorkizun bat identifikatu dute, eta hura 
sortzeko konpromisoa hartu. Haiei zor dizkiegu 
argitalpen honetarako ezinbestekoak izan zaiz-
kigun aipu, ikuspegi eta terminoak.

COVID-19aren pandemiari buruz hitz eginez hasi 
dugu aurkezpen hau, eta harekin bukatuko dugu. 
Ekonomia kritiko, alternatibo eta eraldatzaileak 
–eta haien barruan ekonomia feminista, eko-
logiko eta solidarioa– etorkizun berri bat erai-
kitzeko beharrezkoak diren aldaketa sakonak 
eta trantsizioak lantzeko agenda estrategikoa 
prestatzen ari dira, eta bizitza prozesu sozioeko-
nomiko, kultural eta politikoen erdigunean 
kokatzen duten proposamen zehatz ugari identi-
fikatzen ari dira hainbat esparrutan. Horretantxe 
jardun du 2020ko ekainean Internet bidez egin 

den Ekonomia Eraldatzaileen Munduko Gizarte 
Foroko Bat-egite Feministak. Haien ekarpen ba-
tekin bukatuko dugu aurkezpena:

Bizitzaren jarraitutasunarekin konprometitu-
tako ingurune ekonomiko eta sozialen aldetik, 
indartu egin da lehentasunak aldatzeko agen-
da, produkzioa antolatzeko, elkartrukerako edo 
kontsumorako moduak aldatzea xede dituena. 
Pandemiak adierazten duen kapitalismoaren 
porrot garbiaz gain, proposamen eraldatzaileei 
oinarriak eta tresnak ematen dizkien esperien-
tzia-piloa dago: finantza-arkitektura berria, 
justizia fiskala, bidezko merkataritza, diru al-
ternatiboak, ekonomia sozial eta solidarioa, 
agroekologia, elikadura-burujabetza eta abar.

Etxebizitzaren, hezkuntzaren, oinarrizko diru-
sarreren eta osasunaren alorretan guztion oina-
rrizko beharrei erantzutea lehentasuna denez, 
nahitaezkoa da fortuna handiei zergak ezarri 
beharraren inguruan kontsentsu sozial zabala 
lortzea, eta ekonomia suspertzeko modu alter-
natiboen alde egitea. Ildo horretan, birdefinitu 
egin behar dira sozialki beharrezkoak diren lanak 
eta biozida direnak, eta lan- eta produkzio-eske-
ma berrien arabera birmoldatu, ikuspegi ekofe-
ministak aitzat hartuta 6.
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1.Menderakuntza ugariko
sistema hau ulertzeko
      gakoak
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Androzentrismoa munduari eta gauzei buruzko 
ikuspegi bat da, zeinetan, ikuspuntu teoriko 
batetik eta ezagutzaren ikuspuntutik, gizo-
nezkoak baitira gauza guztien erdigunea eta 
neurria. Ikuspegi horrek ezkutatu eta ikusezin 
bihurtzen du gainerako guztia, hots, emaku-
meek eta maskulinitate eta nortasun ez-nor-
matiboek gizartean egindako ekarpen guztiak. 
Ildo horretatik, giza esperientziaren muintzat 
hartzen dira gizonak eta haiei egotzitako ezau-
garriak, eta emakumeak eta haiei egotzitako 
ezaugarriak, berriz, «beste»tzat edo «espezi-
fiko eta partikular»tzat8.

Ikuspegi androzentrikoaren arabera, gizonen 
esperientzia «unibertsala» da, gizateriaren 
erreferentzia edo errepresentazio nagusia. 
Ikuspegi hori egozten zaie pertsonei, hizkuntza-
ri, erakundeei eta zuzenbideari. Garrantzitsua da 
azpimarratzea errealitatearen pertzepzio horren 
barruan sozializatu diren pertsona guztiei eragi-
ten diela ikuspegi horrek, gizonak edo emaku-
meak direla ere.

Gure antolamendu politiko, ekonomiko eta 
soziala munduaren ikuspegi androzentriko 
horren gainean eraiki da, hau da, esperientzia 
unibertsal, legitimo eta objektibotzat hartu-

tako esperientzia maskulinoaren gainean. 
Horri jarraikiz, teoria ekonomiko neoklasikoak 
sinplifikatu eta estereotipatu egiten ditu 
emakumeen bizitza, harreman sozialak eta 
motibazio ekonomikoak. Emakumeak emazte 
eta ama gisa tratatzen dira eta lan-merkatuan 
familiaren beharren arabera aritzen dira, homo 
economicusaren eginkizuna bere gain hartzen 
duten senarren menpekotasun ekonomikoa 
duten pertsonatzat hartuta: «izaki hori [homo 
economicusa] arrazionala da beti, berekoia, 
independentea, ez du ez sentitzen ez jasaten, 
erabat buruaskia da, osasuntsua, ez gazteegia 
ez zaharregia, azal zuria du eta, nola ez, beti 
bete-betean dihardu merkatuan, irabazi eko-
nomikoaren bidez bakarrik lortutako norbera-
ren ongizatearen bila»9 .

EKONOMIA FEMINISTAk teoria ekonomikoaren isuri 
androzentriko handia salatzen du, eta prozesu 
ekonomikoak modu osagarrian behatzeko eta 
aztertzeko duen ezintasuna. EKONOMIA SOLIDA-

RIOArekin batera, homo economicusaren izaera 
irreala nabarmentzen du, eta hala emakumeen 
nola gizonen errealitatea aintzat hartzen eta 
aztertzen duen eta haien BEHAR PRAKTIKOei ETA 

INTERES ESTRATEGIKOei erantzuten dien ekono-
mia-eredua aldarrikatzen du.

Gizonezkoen nagusitasuna da, beharbada, historian zehar existitu den botere-
sistemarik sakon eta irmoena, ia perfektua baita metafisikoki. Haien ikuspuntua 
objektibitatearen neurri estandarra da. Haien berezitasuna unibertsaltasunaren 
esanahitzat aurkezten da. Kontsentsuz erabiltzen dute indarra, haien aginpidea 
parte-hartze gisa aurkezten zaigu eta haien kontrola legitimitate gisa definitzen… 
Feminismoak emakumeon isiltasunaren ahotsa aldarrikatzen du, gure absentzien 
presentzia (Catharine MacKinnon) 7.

Androzentrismoa
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Genero-estereotipo bat zera da: gizonek eta 

emakumeek dauzkaten edo eduki beharko lituzke-

ten ezaugarri edo tasunei nahiz batzuek nahiz bes-

teek betetzen dituzten edo bete beharko lituzketen 

funtzio sozialei buruzko aurreiritzi bat, gizartean 

oso hedatuta dagoena. Praktikan, gizonezkoen 

edo emakumezkoen talde sozialekoak izate hutsa-

gatik egozten dira. Genero-estereotipo horiek 

pertsonek beren sexuaren arabera dituzten rolak 

definitzen dituzte eta, horrekin batera, gizon eta 

emakumeentzako helburuak eta aukera sozialak 

finkatzen dituzte.

Beste esamolde batzuk bezala –HETERONORMATI-

BITATEA, adibidez–, BINARISMO sozialetik sortutako 

konbentzio sozial eta kulturalen multzo bat da eta 

jarraibide arauemaile batzuk zehazten ditu, eta 

naturalizatu egiten ditu diskriminazioak eta BER-

DINTASUN EZA.

Estereotipo horiek egunerokoan agertzen zaizkigu 

komunikazio sozialaren eta publizitatearen arloan 

eta eragin berezia dute haurren hezkuntza- eta 

sozializazio-prozesuetan. Hori dela eta, berebiziko 

garrantzia daukate eredu sozial, kultural, politiko 

eta ekonomiko nagusiak erreproduzitzeko ga-

raian. Izan ere, estereotipo eta rol horiek bereziki 

kaltegarriak dira, mugatu egiten baitute pertso-

nek beren bizitzako esparru guztietan (afektiboan, 

hezkuntzan, lanean, jokatzeko moduan…) nahi 

dutena aukeratzeko eta bizimodu betea izateko 

gaitasuna. Pertsonen askatasuna eta haien nahiak 

eta nortasuna garatzeko eta adierazteko eskubi-

dea hertsatzen dituzte, azken batean.

Arlo sozioekonomikoan, rol horiek LANAREN BA-

NAKETA SEXUALA iraunarazten dute eta ekoizpe-

naren eta erreprodukzioaren esparruak bereiztea 

dakarte, halaber. Horrela, bada, «[rol horiek] lo-

tura zuzena daukate zereginak emakumeen eta 

gizonen artean banatzeko moduarekin. Emaku-

meei etxeko lanekin zerikusia duten rolak egozten 

zaizkie, hots, etxeaz arduratzearekin eta familiako 

pertsonak zaintzearekin zerikusia dutenak; gizo-

nei, berriz, esparru publikoari, lan ordainduari eta 

erabakiak hartzeko organoetan parte hartzeari 

dagozkionak»11 .

Fenomeno horrek lotura estua dauka gizonei eta 

emakumeei balio jakin batzuk egoztearekin eta 

balio horiek sustatzearekin. Gizonen kasuan, pro-

duktibitatea, lehiakortasuna, indibidualismoa, 

lidergoa…; emakumeenean, afektibitatea, elkar-

tasuna, babesa eta zaintza… Estereotipo horien 

arabera zehazten da indarrean dagoen eredu so-

zioekonomiko KAPITALISTA ETA HETEROPATRIARKA-

LA. Mugimendu feminista haren aurka borrokatzen 

da eta EKONOMIA SOLIDARIOA hari aurre egiten 

saiatzen da, lankidetza, elkarrekikotasuna, bir-

banaketa, ekitatea eta horizontaltasun demokra-

tikoa oinarritzat dauzkaten praktika ekonomikoen 

bitartez.

Rolak eta genero-estereotipoak 
Genero-estereotipoak aurrez pentsatuta dauden eredu edo ideia sozial edo kultural 
batzuk dira, ezaugarri zehatz eta mugatu batzuk egozten dizkietenak emakumeei eta 
gizonei, bakoitzaren sexuaren arabera. Estereotipo horiek oztopo larria dira benetako 
genero-berdintasuna lortzeko eta diskriminazio-modu hori elikatzen dute (Europako 
Kontseilua)10.
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BINARISMOA Mundua arrosa eta urdina ikusten duten betaurrekoak

Gizarte baten barruan emakumeen eta gizo-
nen arteko harreman-moldeak arautzen dituen 
sistema da sexu-genero sistema. Gizarteak 
emakumeei eta gizonei egotzitako ROLen eta 
eginkizunen arabera eta gizartean duten posi-
zioaren arabera batzuentzat eta besteentzat 
baldintza sozial desberdinak definitzen di-

tuen botere-sistema baten barruan sortutako 
harremanak (mendekotasuna edo baliabide 
nagusien gaineko boterea) aztertzen ditu. Ge-
neroaren bidez, gizarte bakoitzak emakumeen 
eta gizonen berezkotzat jotzen dituen ezauga-
rri emozional, afektibo eta intelektualak nahiz 
jokamoldeak definitzen dira. Sexua, beraz, 

Binarismoa eta sexu-genero sistema
Emakume ez da jaiotzen: egin egiten da. Ezein destino biologikok, psikikok, ekonomikok 
ez du definitzen gizaki emeak gizartean duen irudia; zibilizazio osoak sortzen du 
gizonaren eta zikiratuaren tarteko emaitza hori, femeninotzat jotzen den hori (Simone 
de Beauvoir) 12. 
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naturak determinatzen du eta generoa, berriz, 
ikasi egiten da eta irakatsi, aldatu eta manipu-
latu egin daiteke. Horrela, bada, emakumeen 
eta gizonen arteko desberdintasun sozialak –
zeinak urte luzez ikasiak eta barneratuak izan 
baitira– azaltzen dizkigu generoak13.

Sexu-binarismoa konfigurazio-sistema ho-
rren emaitza da. Sistema horretan, pertsona 
guztiak genero jakin baten arabera –gizona 
edo emakumea– sozializatzen dira, jaiotzean 
zeukaten sexu biologikoaren arabera. Gure 
pentsamenduaren egitura, Mendebaldean be-
hintzat, errealitatearen eraikuntzari zentzua 
ematen dioten eskema bitarretan oinarritzen 
da, eta eskema horien barruan oposizioz ikas-
ten dugu gauzak zer diren eta zer ez diren. Ildo 

horri jarraikiz, pentsamendu bitarrak errealita-
te polarizatu bat ezartzen du, zeinetan emaku-
me izatea gizon izatearekiko oposizioz ulertzen 
baita edo, adibidez, arrazoiak emozioarekiko 
oposizioz, gaitasuna (des)gaitasunarekiko eta 
abar. Pentsamolde horrek ukatu eta baztertu 
egiten ditu finkatuta dauden kategoria dikoto-
miko baztertzaileekin bat ez datozen errealita-
teak.

Azterketa eta praktika uztartuta, EKONOMIA 

SOLIDARIOAk –EKONOMIA FEMINISTArekin batera 
jardunda– aukera berriak zabaltzen ditu pro-
dukzioaren eta erreprodukzioaren arteko ba-
naketa, politikaren eta ekonomiaren arteko 
bereizketa eta tankera horretako dikotomiak 
gainditzeko.
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Gizarteak sexu bakoitzari egokitutako ROLEN 

arabera, gizonei eginkizun batzuk eta emaku-

meei beste batzuk ematean datza lanaren ba-

naketa sexuala. Praktikan, lanaren banaketa 

sexuala botere-harreman bat da nagusiki, gizo-

nei egokitzen zaizkien eginkizunei balio sozial 

eta ikusgarritasun handiagoa ematen baitzaie 

emakumeei egokitzen zaizkienei baino. Ho-

rrela, bada, gizonei lanaren esparru publikoa 

egokitu zaie eta emakumeei, berriz, lanaren 

esparru pribatua. Erlazio hierarkiko horretan, 

historian zehar, giza espeziea ZAINTZEKO lanak 

emakumeek egin dituzte nagusiki, baina lan 

horiek ez dira lantzat hartu izan, eta zeregin ho-

riek soilik emakumeek egin beharrekoak zirela 

arautu da, haien sexuaren ondorioz. Emaku-

meek esparru publikoan egin dituzten beste 

lan asko ez dira emakumeei beren sexuagatik 

dagokienari buruzko kontakizun historikoaren 

barruan jaso.

Lanaren banaketa sexualak gure bizitza es-
pazio bereizietan zatituta dagoela iradokitzen 
duen imajinario soziala ekarri du eta espazio 
horiek ikusgarritasun eta pisu sozial desberdi-
na jasotzen dute: eginkizun eta sektore batzuk 
ikusgarriak dira eta beste batzuk, ikusezinak. 
Ikusezintasun horrek eragin handia izan du 
politika publikoetan, denboren kudeaketan 
eta gure gizarteko emakumeek eta gizonek 
bizitzatik espero zutenean. Edonola ere, his-
toriak erakutsi digunez, ROL horiek aldatu egin 
daitezke, eta gainditu.

Lanaren banaketa sexualak berekin dakar 
ugalketa- eta ZAINTZA-lanak (ordainduak zein 
ordaindu gabeak) emakumeen esku eta pro-
duktibotzat jotzen direnak gizonezkoen esku 
uztea, bai eta esparru publikoan egiten diren 
jarduerak bereizita egotea ere. Horrek SEGRE-

GAZIO HORIZONTAL ETA BERTIKALA eragiten du 
lan-esparruan, bizi garen antolamendu sozial 
KAPITALISTA ETA PATRIARKALAren ondorioz.

Lanaren banaketa sexuala 
Lanaren banaketa sexualak gizonen eta emakumeen artean banatzen du lan ordaindua 
eta ordaindu gabekoa, hala bizitza pribatuan nola publikoan, tradizionalki bakoitzari 
egokitu zaion rolaren arabera (Europako Batzordea)14 .
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Sexu biologikoari lotutako diskriminazioa sus-
tatzen duten jarrera eta praktika guztien bildu-
ma da sexismoa eta pentsamendu BITARRA da 
bere oinarrietako bat. Horrela, bada, emaku-
meei eta gizonei elkarren aurka baina erlazio-
natuta dauden kontzeptu jakin batzuk egozten 
zaizkie, azkenerako gure izateko, sentitzeko 
eta pentsatzeko moduak definitzen dituzte-
nak, ustezko desberdintasun biologikoetatik 
abiatuta. ESTEREOTIPO kultural horiek inda-
rrean jarraitzen dute oraindik: gizonen espa-
rruari egozten zaizkio objektibo, unibertsal, 
arrazional, abstraktu, publiko, gogoa… kont-
zeptuak, eta horien kontrakoak –subjektiboa, 
partikularra, emozionala, konkretua, pribatua, 
gorputza…– emakumeen munduarekin identi-
fikatzen dira16.

Matxismoa «emakumeak nagusikeriaz tratatzeko 
jarrera da»17 gizonezkoen ezaugarriak emaku-
mezkoen gainetik daudela pentsatzen delako. 
Horri jarraikiz, hierarkia, botere eta aginpide 
handiagoa aitortzen zaie maskulinitatearekin 

lotutako ezaugarriei. Garrantzitsua da argitzea 
matxismoa ez dela gizonen jarrera bat soilik: 
bizi garen gizartearen ezaugarri bat da, gizo-
nezkoen presentzia hobeto baloratu baita beti 
emakumeena baino.

Mikromatxismoak, bestalde, zera dira: «bai oso 
sotilak direlako, bai gizarteak onartzen ditue-
lako, oharkabean pasatzen diren adierazpen, 
jarrera eta ekintza matxistak»18. Egintza txikiak 
izaten dira, isilak, ezkutukoak, naturalizatuak, 
baina sakon errotuta dauden esanahien uni-
bertso bat osatzen dute. «Hitzaren jatorriak 
mikro partikularekin dauka zerikusia; aurrizki 
horrek ia hautemanezina dena, agerikoa de-
naren mugan dagoena, adierazten du»19. Eta 
larriena da guztiz barneratuta daudela gizonen 
eta emakumeen sozializazioan eta guztiz hau-
temanezinak zaizkigula. Horregatik dira hain 
kezkagarriak. Emakumeekin zerikusia duena 
etengabe menpeko egoeran aurkezten duten 
esaeren eta umore matxistaren, sinboloen eta 
hizkeraren bidez ematen da aditzera.

Sexismoa, matxismoa eta mikromatxismoa 
Emakumeok diskriminatuak eta bidegabe tratatuak izateaz gain, iraindu eta suntsitu 
ere egin gaituzte funtsean (Kate Millet) 15.
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Heteronormatibitatearen arabera, jokamolde 
heterosexuala da gure kulturetan eta joka-
molde sozialetan normaltzat jotzen dena. 
Hori, batetik. Bestetik, eta imajinario kolekti-
botik harago joaz, jokamolde hori betebehar 
ere bihurtzen da, erregimen sozial, politiko 
eta ekonomikoak barneratzen eta inposatzen 
duen heinean. Inposizio neurri handiagoan 
edo txikiagoan egoten da instituzionalizatuta 
herrialde, ideologia eta erlijio batetik bestera, 
eta lege, zigor, iritzi mediko, arau erlijioso eta 
abarren bidez gauzatzen da.

Normaltasunak eta normatibitateak jokamol-
de heterosexuala nahitaezkoa izatea dakar-

te, eta beste identitate eta praktika batzuk 
bazterrean gelditzea, eta are zigortuak izatea 
ere. Nahitaezko heterosexualitateak BINARIS-

MO sexualean du jatorria. Haren arabera, sexu 
biologikoak, genero-nortasunak eta praktika 
sexualak bat etorri behar dute, eta pentsamol-
de horrek diskriminatu egiten ditu emakume 
lesbianak, gizon gayak, pertsona transexual 
eta transgeneroak…

Heteronormatibitate hori esparru ekono-
mikoan aurkitzen dugu, halaber, esparru 
horrek baloratu eta saritu egiten baititu pro-
duktibitatearekin, lehiarekin, indibidualis-
moarekin eta arrakasta sozialarekin lotu ohi 

Heteronormatibitatea 
Botere-harremanen multzoa da; horren bidez normaldu eta arautu da sexualtasuna 
gure gizartean, eta horren arabera instituzionalizatu dira harreman heterosexual 
idealizatuak, gizakia izateak esan nahi duenarekin parekatuz (Michael Warner)20.
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diren jokamolde maskulino eta heterosexua-
lak. Horrela, bada, balio eta praktika kapitalis-
tek arau heterosexuala indartzen dutela esan 
dezakegu. Era berean, zera azpimarra dezake-
gu: «heteroarauak ZAINTZAri lotuta ez dauden 
gizonezko langile askeak eta emakumezko 
langile immolatuak bermatzen ditu. Langileok 
familia nuklearra bermatzen dute, zeinetan 
kapital-bizitza gatazka subsumitzen baita (ikus 
KAPITALISMO HETEROPATRIARKALA). Ezarrita dau-
den sexu-harremanetatik harago ere dauka 
eragina heteroarauak. Eta makineria guztiak 

funtzionatuko badu, arau horren beharra 

daukan egitura ekonomikoa daukagu» 21.

Ekonomia kritiko eta eraldatzaileak –ekono-

mia sozial eta solidarioak, adibidez– bat da-

toz EKONOMIA FEMINISTArekin, kapitalaren eta 

bizitzaren arteko gatazka kapitalismoaren 

kritikaren funtsezko alderditzat hartzeko 

garaian, bai eta ekonomiaren alorrean, hala 

esparru pribatuan nola publikoan, aniztasuna 

–kasu honetan, sexu-jokamoldearena– de-

fendatzeko garaian ere.
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Patriarkatu hitzak «aiten gobernua» esan 
nahi du, bere adiera literalean. Emakumeen 
ustezko gutxiagotasun biologikoa oinarritzat 
hartuta, haien menderakuntza justifikatzen 
duen sistema bat da. Familian du jatorri his-
torikoa, aitak baitziren familiako buruak, eta 
ordena sozial osora hedatu zen. Horrez gain, 
bada gizarte politiko eta zibileko instituzio-
multzo bat ordena sozial, ekonomiko, kultu-
ral, erlijioso eta politikoaren bidez aditzera 
ematen den kontsentsua mantentzeko eta 
indartzeko artikulatzen dena. Ordena horren 
arabera, emakumeek, kategoria sozial gisa, 
gizonen mende egon behar dute, nahiz eta 
gerta daitekeen emakume batek edo batzuek 
boterea izatea, edo emakume guztiek nolabai-
teko boterea izatea, amek seme-alabengan 
dutena, esate baterako.

Emakumeak eta genero-agindu maskulino he-
gemonikoari muzin egiten dioten pertsonak 
zapaltzen dituen antolamendu eta kontrol so-
zialari egiten dio erreferentzia heteropatriarka-
tuak. Sistema horrek egitura arau-emaile 
batzuk finkatzen ditu (arau, lege eta xedapen 
batzuk) eta egitura horiek erdigunean jartzen 
dituzte sexu-harreman heterosexualak, eta 

giza espeziea hazteko eta bizikide dituzten 

gizonei zerbitzatzeko ROLetan jartzen dituzte 

emakumeak. Homosexualitatea eta lesbianis-

moa onartzen den kasuetan ere, erdigunean 

dagoenez gero indarra eta aginpidea daukan 

araua heterosexualitatea da. Sistema hete-

ropatriarkalaren zutabeetako bat kapitalismo 

industrialetik sortutako eta hark bultzatutako 

familia-eredu nuklearra izan da23 .

Nahitaezko heterosexualitatearen instituzioa 

beharrezkoa da patriarkatua iraunarazteko, 

emakumeen eta gizonen arteko bizikidetza-

ren nahitaezko izaera adierazten baitu, kopuru 

aldetik orekatuta dauden maskulinitate/femi-

nitate-tasen arabera. Sexualitateari ezartzen 

zaizkion mugak eta ezkontza heterosexuala 

ESKULANA kontrolatzeko tresnak diren aldetik, 

funtsezko elementuak dira patriarkatuarentzat, 

eta haien gainean eraikitzen dira kapitalis-

moaren oinarriak24.

Heteropatriarkatuari buruzko ikerketa femi-

nistek eta eraikuntza historiko eta soziala 

delako frogek agerian uzten dute posible dela 

sistema hori beste eredu sozial bidezko eta 

berdinzale batekin aldatzea.

Patriarkatua, heteropatriarkatua 
Gizonek emakumeen eta familiako neska-mutilen gainean duten nagusitasunaren 
adierazpena eta instituzionalizazioa [da patriarkatua]; nagusitasun hori gizarte 
osora hedatu da. Horren arabera, gizonek gizarteko erakunde garrantzitsu guztietan 
dute boterea, eta emakumeei haietan sartzea galarazi zaie, baina ez du esan nahi 
emakumeek batere botererik, eskubiderik edo baliabiderik ez izatea (Gerda Lerner)22. 
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Boterea teoria feministaren funtsezko kontzep-
tu bat izan da. Izan ere, feminismoaren bigarren 
olatuarentzat, gizarte justuago bat eraikitzeko 
ezinbestekoa zen «emakumeok jasan dugun su-
bordinazio sistematikoa azaltzea eta denboran 
zehar iraunarazi duten mekanismoen eta hura 
eraldatzeko moduen berri ematea»26.

Gizarteko sektore desberdinek baliabide 
materialen, giza baliabideen eta baliabide 
intelektual eta ekonomikoen gainean dauka-
ten kontrol-maila da boterea. Dena den, ez 
da kontzeptu estatikoa, boterea erlazioetan 
oinarritutako zerbait dinamikoa baita: giza-
banakoen eta gizakien arteko erlazio sozial, 
ekonomiko eta politikoetan gauzatzen da eta 
modu desorekatuan banatuta dago.

Banaketa sozial horien bidez eusten zaie eta 
iraunarazten dira botere-maila desberdinak, 
bai eta familia, erlijioa, hezkuntza, hedabi-
deak, legea eta antzeko instituzioen bidez ere. 
Botere hori gauzatzeko etxekotze-teknikak, 
menderakuntza-prozedurak eta mendekota-
suna lortzeko sistemak erabiltzen dira.

Boterea era askotako harremanez osatu-
tako sare bat dela ulertuta, emakumeen eta 
gizonen arteko botere-harremanak gene-
ro-identitatearen (sozializazio desberdina, 
LANAREN BANAKETA SEXUALA, ibilbide sexual 
desberdinak…) sorkuntza sozialaren eta men-
derakuntza- eta mendekotasun-praktiken 

bidez taxutzen dira. Praktika horiek gorputze-

tan txertatzen dira edo barneratu egiten dira 

hainbat teknikaren bidez, eta INDARKERIA sin-

bolikoa, egiturazkoa eta erlazionala erabiltzen 

da horretarako27.

EKONOMIA SOLIDARIOAk, harreman horizontala-

goak ezartzeko eta pertsonen AHALDUNTZEA 

sustatzeko bultzatzen dituen ekimenetan, 

arreta jarri behar du antolakundeen barruan 

jokoan sartzen diren botereetan ere. Horre-

la, bada, botere ikusgarria delakoak eraba-

kiak hartzeko prozesu ikusgarriei egiten die 

erreferentzia, eta hierarkiarekin, arau for-

malekin eta erabakiak hartzeko prozedurekin 

identifikatzen da. Ezkutuko boterea, bestalde, 

garrantzitsutzat jotzen denaren gainean kon-

trola edukitzeko ahalmena da, baina agerikoa 

gertatu gabe eta ezarritakoez bestelako kana-

lak erabiliz. Botere ikusezina, azkenik, esana-

hiak bihurritzeko gaitasuna da, beste pertsona 

batzuek esanahi horiek barneratzen dituzte-

nean, pertsona horiek dinamika sozialei buruz 

garatzen dituzten ikuspegi eta interpretazioak 

baldintzatzen dituztelarik esanahi horiek, parte 

hartzeko oztopo psikologiko eta ideologikoak 

sortzearekin batera. Eragin horrek munduan 

nahiz gure antolakundeetan daukagun lekua 

zedarritzen du eta kanpotik gauzatu daiteke, 

nahiz barnetik, barneratutako eta naturalizatu-

tako arau, balio eta sinesmenen bidez.

Botere-harremanak      
Gure posizioa eta posizio horretatik eratzen diren erlazioak taxutzen dituzte 
zeharkatzen gaituzten faktore ugarik: generoak, adinak, klaseak, ekoizpen-erlazioen 
barruan dugun posizioak, gure jatorriak, gure hizkuntzak, lurraldearekin ditugun loturak, 
gure historia eta ibilbideak, gure ingurune zabalak (Natalia Navarro)25. 
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Berdintasun eza
Pareko eskubideak edo aukerak ez edukitzeko kondizioa da berdintasun eza (Federación 
Catalana de Organizaciones por la Justicia Global)28.

Genero-desberdintasuna egiturazkoa da eta 
arlo ekonomiko, sozial eta politikoan du era-
gina, era asko eta askotara. Talde batek (gi-
zonek) beste baten gainean pribilegio batzuk 
dauzkanean gertatzen den fenomenoa da.

ZAINTZAren alorrean eta denboraren erabi-
leraren alorrean dauden desberdintasunen 
ondorioz, emakumeek jasaten duten bidega-
bekeria sakona nabarmendu nahi dugu hemen. 
Desberdintasun horien eraginez, ZAINTZA-lanari 
lotutako zama astuna oso gutxi banatzen da 
eta lan-merkatuan eduki ditzakegun aukerak 
mugatzen dituen zerbait bezala ikusten da, 
merkatu horrek sektore feminizatu eta gaizki 
ordainduetara zokoratzen baititu emakumeak. 
Horrek SEGREGAZIO BERTIKAL ETA HORIZONTALA eta 
soldata-diskriminazioa jasatera kondenatzen 
ditu emakumeak.

Antolakundeen alorrean, genero-desberdinta-
sun horiek «portaera pertsonalak eta LANeko 
praktikak gidatzen dituzten sinesmen ukiezi-
netan» oinarritzen dira. Eman dezake sines-
men horiek hutsalak direla eta ez dutela inolako 
garrantzirik baina, egia esan, ondorio desber-
dinak izaten dituzte emakumeen eta gizonen 
kasuan»29 .

EKONOMIA SOLIDARIOAk egungo errealitatea 
salatzen du: errealitate horretan, «nahiz eta 
biztanle-taldeen arteko desberdintasunak han-
diak izan, gizarteak (…) bertako ugalketarako 
baldintzak ziurtatzea» baitauka, sistema batek 
hazkunde ekonomikoa izan dezake, «nahiz eta 
biztanleen ehuneko handia txiroa izan edo des-
berdintasun sozial ikaragarriak egon», eta «krisi 
ekologikoak ere lotura estua dauka desberdin-
tasunen, txirotasunaren nahiz miseriaren arazo 
larriekin, eta, gaur egun, ingurumenaren suntsi-
penaren beraren ondorioz sortutako txirotasun-
modu berriekin ere bai»30.

EKONOMIA SOLIDARIOAren praktiken katalo-
goaren bidez, aurre egin nahi zaie besteak 
beste lan-merkatuan aurkitzen ditugun deso-
rekei, diruak eraikitzen dituen BOTERE-HARRE-

MANei eta jabetza pribatuaren bidez sortzen 
diren desberdintasun etnikoei, besteak beste. 
Egitura demokratiko eta bidezkoagoak erai-
kitzearen eta beste EKONOMIA-molde kritiko 
batzuk (hala nola FEMINISTA edo EKOLOGIKOA) 
garatzearen aldeko apustuak, LANA, aberas-
tasuna, kontsumoa, ongizatea eta tankerako 
kontzeptuen esanahia aldatzea helburu due-
nak, areagotu egiten du ekonomia-molde ho-
rren eraldaketarako potentziala.
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Indarkeria matxista fenomeno konplexua da, 
eta forma asko hartzen ditu: indarkeria fi-
sikoa, tratu txarrak, indarkeria ekonomikoa, 
jazarpena, bestea barregarri uztea… Emaku-
meen aurkako indarkeriaz hitz egin ohi da 
ikusarazteko emakume izate hutsagatik jasa-
narazten zaiela indarkeria hori emakumeei, 
eta HETEROARAUArekin bat ez datozen beste 
gorputz batzuek ere jasaten dute. Tankera ho-
rretako indarkeriaren helburua da emakumeak 
eta arauarekin bat ez datozen beste gorputz 
horiek kontrolatzea eta menderatzea, eta sis-
tema HETEROPATRIARKALAK status quo delakoa, 
BOTERE-HARREMANAK eta emakumeen eta gi-
zonen arteko BERDINTASUN EZA iraunarazteko 
erabiltzen dituen tresnetako bat da.

Arazo politiko bat da, beraz, giza eskubideen 
urraketa bat, eta menderakuntza PATRIARKALA-

ren estrategia historikoaren funtsezko osagaia. 
Alde horretatik, genero-desberdintasunak gau-
zatzen eta iraunarazten dituzten egituretako 
bat dugu sistema kapitalista, DESBERDINTASUN 
horiez elikatzen eta haien gainean bermatzen 
baita. Binomio HETEROPATRIARKALA sendotzen 
du eta indarkeria matxistak ahalbidetzen ditu 
(zuzenean nahiz zeharka). «Hain zuzen ere, 

bere kontzepziotik eta planteamendutik egi-
ten du, kapitala-bizitza gatazkaren bitartez (…), 
hainbat mekanismo eta tresna erabiliz (hala 
nola kontsumoa, bertikaltasuna, konpetentzia 
eta bazterketa)»32.

Zentzu horretan, dirua beste modu batera era-
biltzea eta harekin beste modu batera erlazio-
natzea proposatzen du EKONOMIA SOLIDARIOAk, 
kapitalaren kulturak dituenaz bestelako arra-
zionaltasun eta botere-logika batzuk oinarritzat 
hartuz eta erreskatatuz. Finantza etikoak eral-
daketa lortzeko bitarteko bat dira: kapitalis-
moak gizartean sortzen duen erlazio kritiko eta 
toxikoari aurre egiten diote, horixe baita hala 
esparru pribatuan nola publikoan hedatuen da-
goen biolentziaren kausa garrantzitsuenetako 
bat, pertsonei askatasuna eman eta askatasun 
hori egituratzen baitu diruak. Dirua ez da aska-
tasun-modu bat, baina askatasuna ematen du. 
Era berean, ekoizpenaren eta kontsumoaren 
hazkundean atzera egiteko proposamenen 
bidez, ekonomia solidarioak kontsumismo ka-
pitalistari aurre egiteko moduak proposatzen 
ditu, eredu ekonomiko horrek DESBERDINTA-

SUNAK betikotzen eta gizarteak estratifikatzen 
dituen aldetik.

Indarkeria matxistak, indarkeria ekonomikoa 
Emakumeei zuzentzen zaien indarkeria, zeinak gizonek emakumeen gainean duten 
boterean oinarritutako sistema baten barruan gertatzen den diskriminazioa eta 
desberdintasun-egoera adierazten baitu. Indarkeria hori bitarteko fisiko, ekonomiko 
edo psikologikoen bidez gauzatzen da (besteak beste, mehatxuen, beldurraraztearen 
eta hertsapenaren bidez). Bitarteko horiek kalte edo sufrimendu fisiko, sexual edo 
psikologikoa eragin dezakete, hala esparru publikoan nola pribatuan (Mugarik Gabe)31. 
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Zaintza(ren krisia eta kate globalak)
Ordaindu gabeko zaintza-lana zera da: beste inor zaintzea, trukean inolako ordain 
ekonomikorik jaso gabe. Ordaindu gabeko zaintza-lana lana dela kontsideratzen da 
eta, beraz, lan-munduaren funtsezko dimentsio bat da. Ordaindutako zaintza-lana 
zaintzaren alorreko emakumezko eta gizonezko langileek egiten dute, ordain edo onura 
baten truke, eta era askotako zerbitzu pertsonalak biltzen ditu  (Lanaren Nazioarteko 
Erakundea)34. 

LANAREN BANAKETA SEXUALAren kritika eta bi-

zitzaren erreprodukziorako beharrezkoak di-

ren LANen errekonozimendu eta balorizazioa 

oso eztabaidagai garrantzitsuak izan dira bai 

EKONOMIA FEMINISTAren bai gizarte-zientzien 

alorreko beste jakintza-eremu batzuen ba-

rruan, eta ekarpen historiko garrantzitsuak 

sortu dira hortik35. Ikuspegi horretatik begi-

ratuta, zaintzak adiera plurala dauka, hau da, 

bizitza garatzeko beharrezko baldintzei euste-

ko beharrezkoak diren LANei egiten die erre-

ferentzia, pluralean. LAN horiek lotura estua 

dute gure existentziaren beraren ELKARMENDE-

KOTASUNArekin. Izan ere, gure bizitzako etapa 

desberdinetan zehar, intentsitate eta espezia-

lizazio handiago edo txikiagoarekin, zaintza 
beharko dugu, lan-alorreko, gizarte-alorreko… 
beste jarduera batzuk garatu ahal izateko eta 
pertsonen ongizaterako ezinbestekoak diren 
beste jarduera batzuekin batera.

Tankera horretako LANAK ikusezinak izaten 
dira, esparru pribatuan gordeta gelditzen bai-
tira, eta emakumeek egiten dituzte gehien-ge-
hienetan, inolako ordainik jaso gabe. Ezaugarri 
horien ondorioz, ekonomia nazional gehienek 
ez dituzte lan horiek aintzakotzat hartzen. Or-
daintzen diren kasuetan, ezkutuko ekonomian 
edo prekarietate handiko baldintzetan egiten 
dira normalean. Horren adierazgarri dugu etxe-
ko langileen kasua, esate baterako.
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Testuinguru horretan, «zaintzaren krisi» gero 

eta nabarmenagoa aipatu behar dugu: Kri-

si horrek zaintzen zama handitu egin dela 

erakusten digu, batez ere, gizarte zaharkitue-

tan. Emakumeak zama horri aurre egiten ari 

dira, gizarteak zaintza beharretaz arduratze-

ra bultzatzen dituelako, sektore publikoak ez 

duelako ganorazko erantzunik ematen zaint-

zan, kalitatezkoa eta unibertsala eskaintzeko. 

Azkenik, esparru pribatuan gizonek uko egiten 

diotelako zaintza-lanez  arduratzeari. Zaintza-

erlazio asimetrikoak historikoak badira ere, 

beharrezkoak diren zaintzen kopuruan eta 

ezaugarrietan dago berritasuna gaur egun, bai 

eta zaintza ematen eta jasotzen dutenen ar-

teko erlazioan ere. Horrek guztiak klase sozial 

berri bat sortzea ekarri du, M. Ángeles Durá-

nen esanetan: cuidatoriado36  edo zaintzaileen 

klasea.

Azkenik, zaintzaz ari garenean, zaintza-kate 
globalak direlakoak aipatu behar ditugu: «bi-
zitzaren iraunkortasuna bermatzeko pro-
zesuak egunerokoan ziurtatzeko helburuz, 
etxe/familia batzuk beste batzuekin uztartzen 
dituen prozesua da, zeinaren bidez zaintza 
transferitzen baita etxe/familia batzuetatik 
beste batzuetara. Lotura horiek nazioz gain-
dikoak dira; herrialde bakoitzaren mugetatik 
harago, etxe eta familia batzuen eguneroko 
errealitatea eta itxaropenak beste etxe/fami-
lia batzuetan gertatzen denaren mende bai-
taude» . Fenomeno horri jarraikiz, emakume 
migratzaileak beste gizarte batzuetara joaten 
dira zaintza-lanak egitera eta beren jatorrizko 
gizarteetan beste norbaitek arduratu behar du 
zaintza horiez. Horrek bi krisi uzten ditu age-
rian: erdialdeko herrialdeetan gertatzen ari 
den zaintzaren krisia eta periferiako herrial-
deak jasaten ari diren erreprodukzio soziala-
ren krisia.
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Eta horixe egiten dugu pertsonok, gure arre-
ta edo laguntza behar dutela iruditzen zaigun 
beste pertsona batzuekin erlazionatzen ga-
renean. Dena den, kontzeptu konplexua da 
zaintza, lotura estua baitauka LANEN BANAKETA 

SEXUALArekin ere, eta naturalizatu egin dugu 
jardun hori ia soilik emakumeek egitea. Ho-
rrela, bada, gizakien zaintza-eremua emaku-
meekin erlazionatu izan da historian zehar, 
emakumeek zaintzeko sena balute bezala, 
amatasunarekin eta emakumearen patua-
rekin duten erlazio estua medio. Ondorioz, 
zaintzeko erantzukizuna emakumeen esku gel-
ditu izan da, haien bizitzako dimentsio guztietara 
dakartzan ondorioekin. Gizonak, berriz, dohain 
horretatik kanpo gelditu dira, antza denez ez 
baitzuten loturarik pertsonok jaiotzen garenetik 
hiltzen garen arte behar ditugun afektuekin eta 
zaintzarekin.

Carol Gilligan psikologo estatubatuarrak 
1980ko hamarkadan egindako ekarpenak har-
tu ohi dira zaintzaren etikari buruzko ezta-
baidaren jatorritzat. Mutilen aldean neskek 
garapen moraleko maila altuetara iristeko 
zeukaten gaitasun handiagoaren inguruko 
gogoetetatik abiatu zen Gilligan. Bere ingu-
runeko psikologo batzuek auzitan jarri zuten 
gaitasun hori. Gilliganek gaia ikertu, eta on-

dorioztatu zuen mutilek eta neskek garapen 

moraleko eredu desberdinak dauzkatela: nes-

ken garapen moralari buruzko eredu berri bat 

finkatu zuen orduan, zaintzaren edo erantzu-

kizunaren etika delakoa, eta horri kontrajarri-

ta, eskubideen edo justiziaren etika izeneko 

eredu maskulinoa.

Gilliganen esanetan, zaintzaren etika esparru 

pribatuan garatzen da eta emakumeen esku 

dago. Ikuspegi horren arabera, gizonek es-

kubideak eta arauak azpimarratzen dituzte 

normalean eta emakumeek, aldiz, arazo mo-

ralak erlazioekin zerikusia duten arazo gisa 

ulertzen dituzte, eta hor sartzen dira erantzu-

kizuna eta zaintza. Gilliganen ekarpenek era-

gin handia izan dute eta ekarpenoi esker beste 

balio eta garrantzi bat hartu dute tradizionalki 

emakumeei egokitu izan zaizkien ezauga-

rriek. Arreta esparru pribatuan jarriz, esparru 

publikoaren eta pribatuaren artean sortzen di-

ren tirabirak aztertzeko aukera ematen digu 

zaintzaren etikak. Ikuspegi horrek aintzakotzat 

hartzen ditu gizakien zaurgarritasuna, gure 

emozioak, ELKARMENDEKOTASUNA eta elkarre-

kiko lotura, beste kontsiderazio interesgarri 

batzuekin batera. Bizitzako beharren aurrean 

gizonek erakutsi ohi duten atxikimendurik 

Zaintzaren etika (atzerakoia)
Zaindu hitzak «Norbaiten edo zerbaiten arta hartu, kalterik edo ezbeharrik gerta ez 
dakion» esan nahi du, Euskaltzaindiaren Hiztegiaren arabera38.
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ezari eta erantzukizunik ezari buruzko gogoe-
ta-prozesua izan zen, beraz.

Gogoeta horren abiapuntua izan zen ea alde-
rik ote dagoen gizonen eta emakumeen arra-
zoibide moralen artean, genero-eraikuntzen 
ondorioz gizonei indibidualtasuna eta inde-
pendentzia eskatzen baitzaie eta emakumeei, 
aldiz, besteak zaintzeko betebeharra inposat-
zen baitzaie, eta gutxi-gutxitan baino ez dituz-
te gizabanakotzat hartzen. Gogoeta horrek 
agerian utzi zituen justiziaren etikaren ezau-
garriak: beste pertsonen eskubide formalen 
errespetua, inpartzialtasunaren garrantzia 
eta bestea epaitzea, haren berezitasunak 
aintzakotzat hartu gabe. Etika horretan, bes-
teekiko erantzukizuna ekintzarako muga gisa 
ikusten da, erasorako oztopo gisa, bizikidetza-
rako gutxieneko arau batzuk adosten saiatzen 
baita, baina gauzak onak edo txarrak diren esan 
gabe, erabakiak arauei jarraikiz hartu ote diren 
axola baitu bakarrik.

Horren aurrean, emakumeek aplikatu ohi 
duten zaintzaren etika dugu: eredu horrek 
aintzakotzat hartzen ditu kasuan kasuko 
zirkunstantzia pertsonalak ezer epaitzeko ga-
raian. Besteekiko erantzukizunean oinarritzen 
da. Ez-egitea pentsaezina da etika horretan. 
Norbaitek behar duenean ezer ez egitea huts 

edo hobentzat jotzen da. Etika horrentzat, 

mundua harreman-sare bat da eta axola due-

na ez da formalismoa, erabaki beharreko gaien 

funtsa baizik. Azken batean, erantzukizuna da 

zaintzaren etikaren funtsezko kontzeptua. 

Erantzukizunaren logika hori aplikatuz gero, 

trukea ez da doi-doia, bakoitzak behar duena-

ren araberakoa baizik.

ERANTZUNKIDETASUNA beharrezkoa da gizonen 

eta emakumeen artean, eta alor guztietan: fa-

milian, lagunekin, maitasunean, politikan eta 

harreman sozialetan. Feminismoak zaintzaren 

etika defendatzen du, baina ez emakumeentzat 

bakarrik. Unibertsala izan behar du. INDARKE-

RIAren aurkako antidotoa da, gainera: zaila da 

norberak zaindu duena suntsitzea39.

Zaintzaren etika atzerakoia, bestalde, emaku-

meei emakume izateagatik inposatzen zaiz-

kien betebeharretan oinarritzen da eta helburu 

bakarra dauka: emakumeek lehentasuna eman 

diezaiotela inguruan dauzkaten gainerako 

pertsonak zaintzeari, alde batera utzita beren 

zaintza eta beren lehentasun eta lehenespen 

pertsonalak. Alegia, besteen ongizatearen 

menpe dagoen ni bat eraikitzeko inposaketa 

soziala jasaten dute, azken-azkenerako utzi de-

zaten beren ongizate pertsonala.
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Kapitalismoa gizarte-antolakuntza modu bat 

da, etekin ekonomikoa sortzen duten merka-

taritza-harremanak erdigunean jartzen dituena 

kapitalaren jabeen eta haien ordezkarien me-

sedetan.

Ekoizpen-bitartekoen jabetza pribatua da 

sistema horren ezaugarri nagusia. Kapitalen 

jabetza pertsona gutxi batzuengan kontzen-

tratzen da (klase kapitalista deritzona osatzen 

dutenengan) eta, haien aurrean, gizartearen 

gehiengoa dago, bizibidea ateratzeko esplo-

tazio-maila desberdinak dakartzan soldata-

harreman batzuen mende (langile-klasea). 

Merkatua da sistema horretako instituzio nagu-

sia, eta estatua kapitalaren jabe nagusien (eta 

haien ordezkarien) interesen menpe dago.

Sistema horretan, familia-harremanak eko-

nomiatik kanpokotzat jotzen dira (ez dute 

merkataritzako baliorik sortzen) eta, hortaz, 

kontsumitzailetzat hartzen dira, eta ez on-

dasun eta zerbitzuen ekoizletzat, funtsezko 

eginkizuna izan arren gizakiaren bizitzaren 

erreprodukzioan eta bizitzari eusten dioten ha-

rreman sozialetan.

Normalean, ekoizpen-unitate independente 

ez-kapitalista txikiak (nekazari txikiak, arti-

sauak…) beren ekoizpen-bitartekoen jabe dire-

la pentsatzen da eta, behar dituzten lehengaiak 

merkatuan eskuratzen badituzte ere, harreman 

kapitalistekiko desberdintasun nagusia da 

«beren produktuak saltzetik lortutakoa beren 

jabetzakoa dela, beren LAN pertsonal edo ko-
lektiboaren emaitza baita»41.

Kapitalismoak, berriz, kapital handiarentzat 
gainbalioa sortzea du helburu eta horretarako 
kapital bihurtu nahi ditu hala dirua nola sal-
gaiak. Prozesu horrek kapitala-LANA gatazka 
pizten du, kapital-metaketa gizakiek egindako 
LANaren fruituaren puska bat usurpatzean 
oinarritzen baita. Usurpatzen den puska hori 
ordaindu beharrean bereganatu egiten du ka-
pitalistak, Marxek kapitalismoaren berezko 
legeez egindako azterketa sakonean ederki 
azaldu zuen moduan.

Kapitalaren erreprodukzioari buruzko azter-
keta feministek zabaldu egin dute metaketa-
prozesu horien gaineko ikuspegia. Horrela, 
bada, kapitala gatazka batean sartzen da hala 
langileekin nola bizitzari eusten dioten oinarri 
materialekin, eta eguneroko erreprodukziorako 
beharrezkoak diren denborekin. Kapitalaren 
eta bizitzaren arteko gatazka horretan jokoan 
dagoena ez da soilik gizakiok egindako LANa-
ren puska baten bereganatze larria (gainbalioa), 
baizik eta gehiengo sozialaren bizitzak berak 
ere, oro har. Kapitalismoak ez ditu kontuan 
hartzen gizakion nahiz planetaren bizi-bal-
dintzen aurretik etekin ekonomikoari lehenta-
suna emateak dakartzan ondorio kaltegarriak, 
pentsatzen baitu ez duela erantzukizunik 
bizitzarako beharrezkoak diren LAN guztien 
bidez (etxeko lanaren, ZAINTZA-lanaren eta 
komunitateko elkarlaguntzaren bidez) sor-

Kapitalismo heteropatriarkala 
Buru heterosexualarentzat ezinezkoa da kultura edo gizarterik irudikatzea, zeinetan 
heterosexualitateak ez dituen arautzen ez soilik giza harremanak baizik eta baita 
kontzeptuen sorkuntza bera ere, nahiz eta kontzeptuok gizakion psikeari ihes egin 
(Karina Vergara)40.
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tutako balioaren gainean, ez eta biosferaren 
ekarpenen gainean ere, nahiz eta bi-biek guztiz 
baldintzatu egungo kapitalismoak larri meha-
txatutako bizi-kalitatearen oinarriak. Hori iku-
sita, EKONOMIA SOLIDARIOAk, EKONOMIA FEMINISTAk 

eta EKONOMIA EKOLOGIKOAk hainbat gogoeta egin 
dituzte hizpide dugun gatazka gainditzeko 
moduen inguruan, munduko biztanle guztiei 
bizimodu duina bermatuko dieten baldintzak 
lortzeko oinarriak jartzeko asmoz.

Kapitalismoa mundu osora hedatuz joan da 
azken mendeetan eta gizarte-antolakuntza 
patriarkala instituzionalizatuta –hau da, egitura 
politiko, ekonomiko eta sozialetan txertatuta– 
zegoen lurraldeetan errotu da. Egitura horiek 
balio handiagoa ematen diete gizonen ezauga-
rriei emakumeenei baino eta horren ondorioz 
LANEN BANAKETA SEXUAL hierarkizatu bat ezarri 
da: gizonak dira erabakiak hartzen dituztenak 
eta boterea daukatenak, eta emakumeen gor-
putzek men egin behar diete gizonen aginduei 
bizitzako dimentsio askotan. Horrek guztiak 
menderakuntza-harremanek berezkoa duten 
INDARKERIA dakar berekin.

Horrenbestez, kapitalismoak bera sortu baino 
askoz lehenagotik zetozen maskulinitateari eta 
feminitateari buruzko ideia hierarkiko eta za-
paltzaileak eta BOTERE-HARREMANAK beregana-
tu eta berrantolatu zituen. Alde horretatik, elkar 
sustatzen duten egitura HETEROPATRIARKA-

Letan txertatzen da kapitalismoa gaur egun. 
HETERONORMATIBITATEA sistema kapitalista pa-

triarkalaren erreprodukzio eta funtzionamen-
duari onuragarria zaiola esan dezakegu, beraz. 
Milagros Rivera Garretasek azpimarratzen 
duenez, «kontratu sexuala eta derrigorrezko 
heterosexualitatea funtsezko egiturak dira pa-
triarkatuak iraun dezan, eta erabat arautu eta 
kontrolatu dute emakumeen bizitza»42.

EKONOMIA SOLIDARIOAk proposatzen duen ildo-
tik, gizarte kooperatibo ez-heteropatriarkal eta 
ez-kapitalistetarako trantsizioan, inspirazio-
iturritzat har dezakegu Foro de Vida Indepen-
diente y Diversidad delakoak egungo sistema 
kapitalistak sortzen duen heriotzaren etikari 
buruz dioena:

Gure aro biologikoan bizi beharko dugu den-
denok, elikatzeko, janzteko eta besteak nahiz 
geure burua zaintzeko lanak partekatuz. Pla-
netak ezin du orain arteko erritmo biziarekin 
jarraitu, giza baliabiderik eta natur baliabiderik 
gehien kontrolatzen duen gizakirik bizkorre-
naren atzetik korrika. Harreman pertsonaleta-
rako, pentsatzeko, gogoeta egiteko astirik ez 
daukan gizakiaren atzetik. Denborari aurre egi-
ten dioten halako pertsonek (gehienak gizonak, 
baina baita emakume batzuk ere) zuzentzen 
dituzte gobernuak, indar armatuak, sozieta-
te anonimo handiak eta zientzia-erakundeak. 
Haien etika lasterketaren etika da: denboraren 
aurka, besteen aurka, bizitzaren beraren aurka. 
Heriotzaren etika da: hilkortasunaren aurka 
borrokatzen da, baina hildakoak uzten ditu bere 
bidean ” 43.
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Genero-arrakalek emakumeen eta gizonen 
artean dauden DESBERDINTASUNAK islatzen 
dituzte, baliabide ekonomiko, sozial, kultural 
eta politikoak eskuratzeko eta kontrolatze-
ko aukerei dagokienez, besteak beste. Alde 
horretatik, asko dira eta era askotakoak DES-

BERDINTASUN horiek neurtzen dituzten adie-
razleak, baina genero-arrakala terminoa 
lan-merkatuko hainbat arlotan (jarduera-ta-
san, lanaldi-motan edo soldatan) emakumeen 
eta gizonen artean dauden desberdintasunez 
jarduteko erabili izan da.

Beraz, datuek erakusten digutenez, lan-
merkatuko zenbait parametrori dagokionez 
azken hamarkadetan emakumeen eta gizonen 
arteko desberdintasunak dezente murriztu 
diren arren45, egoera oraindik ez da parekoa, 
inondik inora. Izan ere, «oraindik agerikoak 
dira soldata-desberdintasunak, eta, denboran 
izaten ari diren bilakaera aintzat hartuta, ez di-
rudi berehalakoan murriztuko direnik»46.

Lanaren Nazioarteko Erakundearen eta na-
zioarteko beste erakunde batzuen arabera, 
hauxe da soldata-arrakalaren definiziorik 
ohikoena:

0,2ko arrakalak (hots, % 20koak) adierazten 
du gizonek, batez beste, emakumeek baino % 

20 gehiago irabazten dutela. Edonola ere, bi 

dira soldatak osatzen dituzten faktoreak: lan 

egindako ordu-kopurua eta lan egindako den-

bora-unitate bakoitzari dagokion soldata (sol-

data/ordua). Horrela, bada, hileko edo urteko 

soldata-arrakalak bi adierazleri zor zaizkie: lan 

egindako ordu-kopuruan dagoen aldeari eta 

orduko soldatan dagoenari. Biak aztertzea ko-

meni da, beraz.

Bestalde, denboraren erabilerari buruzko 

inkesta eta ikerketak asko ugaritu dira  aspaldi 

honetan, eta horri esker informazio fidagarria 

daukagu pertsonen, gizarteko talde desber-

dinen eta gizarte osoaren bizi-ohiturei buruz. 

Jarduera ekonomikoa neurtzeko erabiltzen 

diren metodo eta tresna tradizionalek ez zuten 

aukerarik ematen LAN-merkatuan gertatzen 

dena esparru pribatuarekin erlazionatzeko, 

eta horregatik hasi ziren beste tresna eta me-

todo horiek erabiltzen. Lan-alorreko genero-

arrakalari buruzko azterketak denboraren 

erabilerari buruzko informazioarekin osatuta, 

jarduera sozioekonomikoaren azterketa sako-

nago eta integralagoa egin dezakegu.

REAS Euskadin egiten dugun EKONOMIA SOLI-

DARIOAren Auditoria Sozialaren  bidez, beste 

arrakala batzuk identifikatu ditzakegu, hala 

nola ardura politikoetara eta erabakiak hartze-

ko arduretara iristeko aukera, kudeaketa-pla-

nak eta aurrekontuak zehazteko eta onartzeko 

garaian parte hartzeko aukera…

Genero-arrakalak 
Aldagai baten kategorian gizonezkoen eta emakumezkoen tasen artean dagoen aldea. 
Emakumezkoen tasari gizonezkoei dagokiena kenduta kalkulatzen da. Horrela, arrakala 
zenbat eta txikiagoa, orduan eta gertuago izango dugu berdintasuna (Andaluziako 
Emakumeen Institutua)44. 
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Laneko segregazio horizontal eta bertikala
Lan-merkatuko segregazioak gizonek eta emakumeek lanbide desberdinetan eta 
laneko eskala desberdinetan daukaten ordezkapenari begiratzen dio. Eta gizonok eta 
emakumeok sektore desberdinetan lan egiten dugula eta ardura desberdinak betetzen 
ditugula erakusten digu48 .

Lan-merkatuaren egiturak erakusten digunez, 
emakumeak zerbitzuen sektoreko jardue-
retan pilatzen dira sistematikoki eta, horren 
barruan, aldi baterako lanetan, lanaldi par-
tzialetan eta soldata eta errekonozimendu 
apalagoa duten lanetan. Laneko segregazioa 
bi modutara agertzen da, eta horizontala edo 
bertikala izan daiteke.

Segregazio horizontala daukagunean, emaku-
meak eta gizonak modu desberdinean ba-
natzen dira jarduera-adar eta -sektore 
bakoitzean, batzuk maskulinotzat jotzen bai-
tira eta beste batzuk, femeninotzat. Horrela, 
bada, LANAREN BANAKETA SEXUALAren arabe-
ra femeninoak diren eginkizunekin zerikusia 

duten jardueretan pilatzen dira emakumeak 

nagusiki, hau da, jarduera gutxi batzuetan eta 

lanbide zehatz batzuetan, gehienak ere zer-

bitzuen alorrekoak. Gizonak, berriz, gainerako 

jarduera guztietan aritzen dira.

Segregazio bertikalaren ondorioz, gizonek eta 

emakumeek banaketa desorekatua daukate 

eskala hierarkikoan: emakumeen lanpostu 

gehienak beheko eskaletan kontzentratzen 

dira. Segregazio bertikalak BEIRAZKO SABAIA 

eta ZORU ITSASKORRA dakartza berekin, emaku-

meak eta gizonak bereizi egiten baitituzte 

LAN-prozesu, sail, lanpostu eta kalifikazioen 

arabera.
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Beirazko sabaia50  esaten zaio emakumeek lan-

munduan aurkitzen duten gainazal ikusezinari. 

Oso zaila da gainazal hori zeharkatzea eta aurre-

ra egiten jarraitzea galarazten die emakumeei. 

Ikusezina dela diogu, ez dagoelako emakumeei 

muga hori ezartzen dien legerik edo tresna so-

zialik, ez kode ikusgarririk ere. Beste ezaugarri 

batzuen arabera eraikita dago dena, baina, iku-

sezinak direnez, oso zaila da haiek hautematea.

Beirazko sabaia taxutzen duten ESTEREOTIPOe-

tako batzuk honela formulatzen dira: «emaku-

meek beldurra diote botere-ardurak betetzeari», 

«emakumeei ez zaie interesatzen erantzukizu-

neko ardurak betetzea» edo «emakumeak ez 

dira gai aginpidea eta boterea eskatzen duten 

egoera zailei aurre egiteko».

Asko dira ESTEREOTIPO horien ondorioak. Alde 

batetik, aginpidea eta boterea erabiltzea es-

katzen duten arduretatik kanpo uzten dituzte 
emakumeak, halako arduretarako egokiak ez 
direlakoan. Bestalde, emakume batzuek onartu 
eta barneratu egiten dute estereotipo hori eta 
errepikatu egiten dute, auzitan jarri gabe, berek 
hartutako erabakien emaitza balitz bezala.

Batzuetan, emakumeak erabakiak hartzeko es-
pazio eta egituretan sartzeko borondatea egon 
denean, dagoeneko eraikita zeuden antolakun-
deetan txertatu nahi izan dituzte, antolakun-
deak berak auzitan jarri gabe. «Beraz, maiz, 
oker gabiltza geure buruari honako hau gal-
detzen diogunean: Zer gertatzen zaie emaku-
meei eremu horietan ez izateko? Izan ere, 
galdera zuzena honako hau da: Egunerokoan 
guztion artean erreproduzitzen ditugun espa-
zio eta harremanak diren heinean, zer gertat-
zen zaie erakundeei emakumeen parte-hartze 
ekitatiboa baztertzeko?»51 .

Beirazko sabaia
Ekonomialari feministek gure ezagutza zabaldu dute eta errealitate soziala 
interpretatzeko tresna berriak eskaini dizkigun berreraikuntza teorikoa bultzatu dute 
ekonomiaren alorrean. Horrekin batera, desmitifikatu egin dute –latina erabiltzen 
zenean jendea kikilduta gelditzen zen moduan– diskurtso politikora etengabe jauzi 
egiten duen hizkera teknikoa. Eta hitz eta esamolde berriak sortu dituzte, hala nola 
beirazko sabaia eta pobreziaren feminizazioa. Hitz horiek jendearen irudimenean iltzatu 
eta erabilera arruntekoak bihurtu dira  (Silvia Federici)49.
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Zoru itsaskor terminoak grafikoki erakusten 
du emakume askok enpresa edo erakun-
de bateko eskala hierarkikoan gora egite-
ko dauzkaten zailtasunak. Zailtasun horien 
arrazoi nagusiek emakumeoi emakume izate 
hutsagatik egozten zaizkigun erreprodukzio-
LANekin dute zerikusia, halako lanak egiten 
ditugun gorabehera, ZAINTZA-LANAK ez dire-
lako modu orekatuan banatzen sexuen artean. 
Amatasunarekin, ezkontidearekiko betebeha-
rrekin eta etxeko LANekin lotutako LAN horiek 
«itsatsi» egiten zaizkio emakume izateari, eta 
horrek mugatu egiten du emakumeen lekua 
esparru publikoan, oro har, eta lan-munduan, 
bereziki.

Praktikan, LANAREN BANAKETA SEXUALAren ondo-
rioz, emakume askok oztopo handiagoak dauzka-
te proiektu kolektiboetan lanaldi osoan aritzeko, 
lan-zama bikoitz eta hirukoitzak lanaldi partzialak 
«hautatzera» bultzatzen baititu. Hautaketa hori 
ez da erabaki indibidual bat, ordea, berez besterik 
nahiko balute ere, emakumeei familia-bizitzako 
alderdi desberdinak «bateragarri bihurtzeko» 
ezartzen zaien «betebeharra» baizik.

Zoru itsaskor53 horrek lanbide feminizatu 

guztietan du eragina, eta, ondorioz, lanbide 

horiek balioa galtzen dute eta soldata apala-

goak izaten dituzte. LANAREN BANAKETA SEXUA-

LAk, lanpostuak sexuaren arabera banatzeaz 

gain, lanpostuak ere desberdin baloratzen 

ditu, eta emakumeei lotutakoak gutxietsi egi-

ten dira sistematikoki. Horrenbestez, genero-

DESBERDINTASUNA amaitzeko ez da nahikoa 

lanpostu desberdinak pertsonen artean ba-

natzea sexuaz bestelako irizpideen arabera. 

Horrez gain, auzitan jarri behar da, halaber, 

egungo LAN, baliabide eta jakintzei egozten 

zaien balorazio desberdina.

«Belusezko ghettoa» da lurzoru itsaskor hori 

izendatzeko erabiltzen den beste esamol-

de bat. Feminizatzen diren eta azkenerako 

emakumeentzako moduko LANtzat hartzen 

diren sektore profesionalei eta lan-esparruei 

egiten die erreferentzia. Prozesu horrek be-

rekin dakar soldatak murriztea, lan baldintzak 

okertzea eta hierarkian gora egiteko zailta-

sunak izatea.

Zoru itsaskorra
Zoru itsaskorra esaten zaie emakume asko eta asko piramide ekonomikoaren oinarrian 
harrapatuta uzten dituzten indarrei 52 . 
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Antolakundeen kultura
Antolakunde bateko kideek zuzentzat, baliozkotzat eta garrantzitsutzat jotzen denari buruz 
partekatzen dituzten esanahien multzoa (Natalia Navarro)54.

Antolakunde guztiek dauzkate genero-harre-

manak eta egitura PATRIARKALAK erro-errotuta. 

«Hala, DESBERDINTASUNAK erreproduzitzen di-

tuzten egitura, prozesu eta harremanez gain, 

indartzen eta mantentzen dituen balio- eta si-

nesmen-sistema oso bat dago, identifikatzeko 

eta eraldatzeko askoz zailagoa dena, alegia»55. 

Idatzita egon ez arren, erabaki, antolatzeko 

modu, komunikazio eta abar askoren atzean 

dagoen hori guztia da. Antolakundeek funtzio-

natzeko dauzkaten prozesuak dira. «Erakun-

deen “identitateari” dagokio, eta, arlo hori 

aldaketak egitearen kontrakoa izaten da, baina 

aukera handiak eskain ditzake, erakundea eki-

tatearen eta justiziaren ikuspegi zabaletik eral-

datu nahi bada»56.

Erakunde-kultura hori «antolakundeen barruan 

LAN egiteko modu “normalari” lotutako balioek, 

historia gogoratuak eta praktikek osatzen dute, 

eta aldatuz doa denboran zehar»57. «Itxarope-

nak sortzen dituen eta erakundearen barnean 

femeninotzat eta maskulinotzat hartzen dena 

definitzen duen iritzi partekatuen multzoa» da.

Antolakunde gehienak gizonek eta gizonentzat 

sortuak izanik, antolakundeon LAN-sistemek, 
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Generoa ezartzeko prozesuak
Antolakundeen arteko ikuspegi bat da, «generoa ezartzeko prozesu eta praktiken» 
multzotzat daukana generoa, eta ez kategoria monolitikotzat. Antolakundeen kasuan, 
gure arreta eskatzen du, konturatzeko nola lehenesten eta legitimatzen diren lan egiteko 
modu, praktika eta balio jakin batzuk, beste batzuk alde batera uzten diren aldi berean 
(Natalia Navarro)60.

Lotura estua dauka ANTOLAKUNDEEN KUL-

TURArekin, eta «genero-DESBERDINTASUNAK 

dakartzaten dinamikak uzten ditu agerian, 
baina, abiapuntutzat dinamika horiek hartu 
beharrean, emaitzei erreparatzen zaie». Anto-

lakundea osatzen duten kideek egiten, esaten 
eta dioten horretan jartzen da arreta, eta be-
ren ekintzak justifikatzeko moduan. «Beraz, 
egoera jakin batean nagusi den genero-erre-
gimenaren eguneroko eraikuntzaz arduratzen 

egiturek, arauek… ere haien esperientzia eta 

balioak islatzen dituzte normalean. Antolakun-

de batean «neutraltzat» jotzen den guztiak 

sozialki eta kulturalki gizonei egotzi ohi zaiz-

kien ezaugarriak lehenetsiko ditu seguruenik, 

eta emakumeen ezaugarritzat hartutakoak 

gutxietsiko ditu, aldi berean. Sinesmenei eta 

balio-sistemei ere eragiten die horrek.

EKONOMIA SOLIDARIOA mugimendu sozial 

eraldatzaile bat da. DESBERDINTASUNen eta 

desberdintasunok sortzen dituzten zapa-

lkuntza-sistemen kontra borrokatzea du 

helburutzat, eta gero eta argiago daukagu ezi-
nezkoa dela sistemari aurre egilea eta errotik 
aldatzea, antolakundeek DESBERDINTASUNAK 
sortzen eta erreproduzitzen dituzten kultura 
eta balioetan oinarritzen jarraitzen badute. 
Ezinbestekoa dugu parte hartzeko moduak 
zalantzan jartzea, berrikustea eta pixkanaka 
aldatzen joatea, enpleguaren eta LANAren ar-
teko bereizketa ulertzea eta antolakundeen 
izateko eta jarduteko moduan eragina dauka-
ten logika PATRIARKALez jabetzea. Den-dena 
guztiz argi eduki gabe ere, ausardiaz eta kolekti-
boan jardunda, bidean aurrera egitea dago 59.  
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da. Aukeratu daitezkeen jarduteko alternati-
bak modu erreal eta eraginkorrean mugatzen 
dituzten esparru material, normatibo eta ideo-
logikoetan oinarritzen da»61.

Generoa ezartzeko praktika horiek kon-
tzienteak izan daitezke, «emakume edo gi-
zon izateak testuinguru jakin batean berekin 
dakartzan espektatibei, mugei eta aukerei 
lotutako ikuspegietan oinarritzen baitira». 

Kultura bakoitzak berezkoak dituen ekintza, 
jokamolde eta ahozko nahiz gorputzaren bi-
dezko mezuen katalogoa berariaz erabiltzea-
rekin du zerikusia. Halakoek lotura estua dute 
maskulinoa edo femeninoa denari buruzko ES-

TEREOTIPOekin. Horien aurrean, kontuan hartu 
behar dira status quo BINARISTA desorekatua 
erreproduzitzen duten praktika inkontzien-
teak ere62.

Hori dela eta, ez du axola antolakundeak soilik 
gizonez osatuta dauden, emakumez, genero 
fluidoko pertsonez ala denen arteko nahaske-
ta batez. Beti daude genero-dinamikak, kon-
tzienteki edo inkontzienteki erreproduzitzen 
ditugun generoa ezartzeko praktika batzuk. 
Praktika horietatik dator BERDINTASUN EZA, eta 
EKONOMIA SOLIDARIOko antolakundeetan ere ja-
saten dira desoreka horrek berekin dakartzan 
arazoak.
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Ukaezina da emakumeek oztopo ugari gainditu 
behar dituztela ardura-postuetara, hots, bote-
rea dagoen postuetara, iritsi eta postu horiei 
eutsi nahi badiete. GENERO-estereotipoak, ga-
rapen profesionalerako aukera urriagoak, pre-
karizazioa eta jarduera- eta ikasketa-sektore 
feminizatuen estatus apalagoa dira oztopo 
horien atzean dauden elementuetako batzuk. 
Parte-hartze politikoaren alorrean hiru dira 
eragin berezia duten elementuak: gizonezkoen 
kooptazioa, emakumeen antolakuntza-falta 
eta jasaten duten lanaldi hirukoitza (produkti-
boa, erreproduktiboa eta militantea) 64 .

Antolakunde baten barruan kooptazio-prozesu 
bat gertatzen da hutsik gelditzen diren pos-
tuak barne-mailako erabaki baten edo bozketa 
baten bidez betetzen direnean. Erabaki horrek 
ez du inongo kideri buruzko kanpoko iritzirik 
eskatzen eta antolakunde barruan erabakitako 
pertsona izendatu ohi da. Gizonen kasuan, pa-
rekoen arteko nolabaiteko elkartasun-logika 
batzuk identifikatu ohi dira antolakundeen 
barruan: gizonek beste gizon batzuen presen-
tziaren alde egiten dute botere-espazioetan. 
Sistema horiek nabarmenki galarazten diete 
emakumeei egitura horietara iristea, baina, 
gainera, kaltegarriak dira antolakundeen bar-
ne-demokraziarako eta aniztasunerako.

EKONOMIA SOLIDARIOAren alorrean ere, botere-
egituretan gora egin ahala emakumeak gutxiago 

ordezkatuta daudela ikus dezakegu. Zuzenda-

ritza-batzordeetan, zuzendaritza-kontseiluetan 

eta ordezkaritza-organoetan emakumeak aur-

kitzeko zailtasuna arazo historikoa da elkarteen 

munduan, eta EKONOMIA SOLIDARIOAren barruan 

ere hala gertatzen da, gutxienez gure inguru 

hurbilean. REAS Euskadik egindako Auditoria 

Sozialak identifikatu du badela zenbait urtetako 

arrakala bat emakumeen eta gizonen artean ar-

dura politikoetan eta erabakiak hartzeko ardure-

tan, bai eta kudeaketa-planak eta aurrekontuak 

prestatzeko eta onartzeko garaian ere, biak ala 

biak funtsezko tresnak izanik edozein erakunde-

ren kudeaketan.

Horrela, bada, emakume gutxiago iristen dira 

botere-ardura nagusietara, eta, iritsiz gero, 

zailtasun ugari gainditu behar izaten dituzte. 

Gainera, behin iritsita, erakundea zuzentzeko 

eta parte hartzeko eredu maskulinoarekin bat 

egiteko presionatzen dituzte, edo eredu horre-

kin bat datozen emakumeak aukeratzen dituz-

te. Alde horretatik, esparru horietan emakume 

gehiagoren partaidetza sustatzea, gaur egun 

dauzkaten ezaugarriak ukitu gabe, lagungarria 

izan daiteke antolakundearen kultura aldat-

zeko, baina ez du hobekuntzarik ekarriko an-

tolakundearen BERDINTASUN EZAri dagokionez, 

orain arteko LAN-ereduarekin eta balioekin 

jarraitzen badu.

Kooptazio-prozesuak eta parekoen arteko elkartasuna        
Ardura-postuetara kooptazio-sistema baten edo sare informal baten bidez iristen 
da jendea, askotan. Bide horrek ez ditu gaitasun eta trebetasun objektiboak aintzat 
hartzen, hautagaia aurrez pentsatutako profil batera egokitzen ote den baizik 
(Amparo Novo, Mercedes Cobo eta Luis Gayoso)63.
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2.Eraldaketarako
proposamenak
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Bizitzaren iraunkortasunaren ikuspegia kapi-
talaren eta lanaren arteko gatazkari buruzko 
kontzeptu marxista klasikoari zuzendutako 
kritikatik sortu zen. EKONOMIA FEMINISTAk eta 
EKOFEMINISMOAk kontzeptu hori hartu, eta ka-
pitalaren eta bizitzaren arteko gatazka gisa 
birdefinitu zuten. LANA kontzeptua, ordaindu-
tako enplegu gisa ulertuta, deseraikia zeukan 
EKONOMIA FEMINISTAk lehendik, bai eta EKO-

NOMIA EKOLOGIKOAk ere, biek ala biek agerian 
jarri baitzuten kapitalismoaren hazkunde-
ereduak eta garapen ekonomikoari buruzko 
ereduak arriskuan jartzen zutela bizitza 
bera. Izan ere, Yayo Herrerok nabarmentzen 
duenez, «gizarte kapitalistetan, onura eko-
nomikoa sortzen duenari ematen zaio lehen-
tasuna pertsonei mesede egiten dienaren 
aurretik. Eta askotan bi gauza horiek ez datoz 
bat»66. 

Horrela, bada, ikuspegi horrek bizitzaren zen-
traltasuna jartzen du bizitzari eusten dioten 
prozesu kultural, sozial, politiko eta ekono-
miko guztien erdian, eta arbuiatu egiten ditu 
kapital-metaketan, onurak maximizatzean 
edo elite jakin batzuen interesen defentsan 
oinarritzen diren helburu kapitalistak, hala 
gizarteari nola ingurumenari dakarzkion on-
dorio larriak direla eta. Bizitza erdigunean 
kokatzeak, beraz, bizitzaren iraunkortasuna 
bermatzen duten prozesuak lehenestea esan 
nahi du, ELKARMENDEKOTASUNA eta EKOMEN-

DEKOTASUNA daukagun izakiak izateak guztiz 
baldintzatzen gaituela onartuta.

Aipatutako artikuluan Amaia Pérez Oroz-
cok berak dioen bezala, definizio horrek itxi 
gabe uzten ditu bi galdera oso garrantzitsu: 
zer nolako bizitzari eutsi behar zaion eta zer 
mekanismoren bitartez euts diezaiokegun. 
Lehenengo galderak ongizatea, oparota-
suna, zoriontasuna eta antzeko kontzeptuak 
birdefinitu beharrari egiten dio erreferentzia. 
Ikuspegi kritiko ekosozial eta feminista batzue-
tatik, eta baita bizimodu ona eta tankerako 
paradigmetatik ere, besteak beste, gogoeta 
garrantzitsuak egin dira munduan egoteko 
eta izateko modu berriak eraikitzeko hel-
buruz. Gainera, ekonomia kritiko heterodoxo 
eta eraldatzaileek ere egiturazko aldaketak 
gauzatzeko proposamen ugari egin dituzte, 
trantsizio postkapitalista batera eramango 
gaituen prozesu ororen erdigunean kokatze-
ko bizitzaren iraunkortasuna.

Horrela, bada, EKONOMIA FEMINISTAren alorrean, 
Cristina Carrascok67  zera proposatzen du: 
«gizaki guztien beharrak asetzeko lan egiten 
duen ekonomia iraunkor bat behar dugu[la], 
bere mundu sozial eta naturala errepro-
duzitzeko gaitasunari eusten diona (...) eta 
produkzioa eta merkatua komunitateen eta 
pertsonen zerbitzura jartzen dituena». Eko-
nomiaren definizio hori bat dator, halaber, 
EKONOMIA SOLIDARIOAren ezaugarri nagusiekin.

Bizitzaren iraunkortasuna
Bizitzaren iraunkortasuna esaten diogu bizitzea merezi duten bizitzak bizitzeko 
ezinbesteko baldintzak izateko aukerari  (Amaia Pérez Orozco) 65.
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Kapitalismo modernoa sortu zenetik, ekimen 
ugari agertu dira berdintasun ezaren eta bide-
gabekeriaren arazoei erantzuteko, eta sistema 
horrek dakartzan ondorio kaltegarriei aurre egi-
teko. Praktika alternatibo horien arteko batzuk 
ekonomia soziala kontzeptuaren bidez defini-
tu dira, XIX. mendearen amaieran lehenbiziko 
kooperatiba eta mutuak sortuz gero. Ekimen 
horiek, ikuspegi eta modalitate desberdine-
koak izanda ere, ezaugarri batzuk partekatzen 
dituzte: pertsonak lehenestea kapitalaren au-
rretik, parte-hartzean oinarritutako kudeaketa 
demokratikoaz baliatzea, autonomoak izatea 
beste eragile batzuei dagokienez eta sobera-
kinak beren kideentzako nahiz gizarte osoa-
rentzako zerbitzuetara bideratzea.

Ekonomia sozialaren ibilbide historiko horre-
tan koka dezakegu, hain zuzen ere, ekonomia 
solidarioaren sorrera eta garapena, profil pro-
pioak dituen azpi-esparru gisa. Eredu horrek 
bere kontzeptu eta praktika bereziak dauzka, 
eta esparru akademikoan, gizartean eta eko-
nomian gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari 
den mugimendu sozial bat ere bada. Horrela, 
bada, «ekonomia sozialaren enbor beretik sor-
tu da, eta harreman ekonomikoak parametro 
desberdinetatik berrezartzeko ahalegina da. 
Kapitalaren logikaren aurrean, esparru publiko 
zein pribatuen merkantilizazio handiagoaren 

aurrean eta ahalik eta mozkin handiagoaren 
bilaketaren aurrean, ekonomia solidarioak 
justizian, lankidetzan, elkarrekikotasunean 
eta elkarrekiko laguntzan oinarritutako ekoiz-
pen, kontsumo, banaketa eta finantzazio ha-
rremanak eratu nahi ditu. Kapitalaren eta bere 
metaketaren aurrean, ekonomia solidarioak 
pertsonak eta euren LANA jartzen ditu siste-
ma ekonomikoaren erdigunean, eta beti-beti 
pertsona guztien ongizatearen eta planetako 
bizitzaren ugalketaren zerbitzura dagoen ze-
regin instrumentala ematen die merkatuei»69.

Ekonomia xede gisa ez, baizik eta bitarteko gisa 
aldarrikatzen duen ikuspegia eta praktika da, 
pertsonen eta komunitateen garapenaren zer-
bitzura dihardu eta pertsonen ongizatea (edo 
bizitza ona) bultzatzeko eta ingurune sozial eta 
naturala hobetzeko tresna bat da. Kapitalaren 
eta haren metaketaren gainetik dagoen balioa 
ematen die pertsonei, haien beharrizanei, gai-
tasunei eta LANari zein BIZITZAREN IRAUNKOR-

TASUNA bermatzen duten prozesu sozial eta 
ekologikoei. Era berean, birbanaketan eta ber-
dintasunean oinarritutako eredu sozioekono-
miko postkapitalista bat aldarrikatzen du.

Mugimendu bat ere bada, ekonomikoa, soziala eta 
politikoa, plurala eta nazioartekoa, eta ekonomia, 
gizartea eta planeta aldatzen saiatzen da, beste 
sare eta antolakunde sozial batzuekin batera.

Ekonomia solidarioa 
Praktika sozioekonomiko formal edo informalak, kolektiboak zein indibidualak, beren 
kideen edo beste pertsonen premiak eta nahiak asetzea irabazien gainetik jartzen 
dutenak. Praktika horien guztien multzoa da ekonomia solidarioa. Kolektiboak direnean, 
jabetza ere kolektiboa da eta kudeaketa, demokratikoa. Ez dute inolako erakunde 
publiko edo pribaturekiko mendekotasunik. Ekitatea, elkartasuna, iraunkortasuna, 
parte-hartzea, inklusioa eta komunitatearekiko konpromisoa dira eredu hori gidatzen 
duten balioak, eta aldaketa soziala sustatzen dute (Jordi Garcia Jané) 68.
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Ekonomia feminista
Mugimendu feministak esanahiz bete ditu emakumeen existentziari lotutako hutsuneak 
eta ordezkapen-gabezia, eta gure aurretik jardun ziren emakumeen berri eman digun 
genealogia femeninoa berreraiki du, munduan dugun presentziari eta munduari berari 
(norbere esperientziatik hitz eginez) esanahi berri bat emateko ahalegin komunari 
dagokionez (Marta Selva 70 , Ana Bosch-en) 71.

Feminismoa honela definitu dezakegu: sexuen arteko eskubide- eta aukera-
berdintasuna defendatzen duen pentsamendu-korronte bat da, etengabe garatzen ari 
dena. Mundua, botere-harremanak, gizarte-egiturak eta sexuen arteko harremanak 
ulertzeko beste modu bat da (Mujeres en red) 72.

Gaur egun ekonomia feminista izenez ezagutzen dugun joerak 1960ko hamarkadaren 
amaieran eman zuen aurreneko urratsetako bat zera izan zen: emakumeek egiten 
dituzten etxeko lanak ekonomiaren arloan txertatzea eta lan ordainduarekin parekatu 
daitekeen lan-moldea balitz bezala aztertzea (Susan Himmelweit) 73.

Ekonomia feminista pentsamendu ekono-
miko heterodoxoaren korronte bat da, era 
askotako jarrerak biltzen ditu, baina enbor 
komun bat dauka. Horrela, bada, emakumeek 
historian zehar jarduera ekonomikoari egin-
dako ekarpenak gutxietsi eta, gehienetan, 
aintzat hartu ez dituzten teoria ekonomiko 
hegemonikoen kritika du abiapuntu. Ekar-
pen horiek ekonomiaz kanpoko esparruetara 
zokoratu izan dira, hau da, balio-sortzailetzat 
hartzen ez den eremu ilunera, nahiz eta 
ezinbestekoak izan giza espeziearen eta bere 
baitan hartzen gaituen biosferaren BIZITZA-

REN IRAUNKORTASUNerako.

Hortik abiatuta, iraganean ikusezinak izan 
diren emakumeen esperientziak berresku-
ratzen dituzten proposamenak egiten ditu, 
etxeko LANei eta ZAINTZA-lanari buruzkoak 
bereziki. Horren bidez, ekonomia monetiza-
tuaren mugak urratzen ditu. Ekonomia or-

todoxoaren ardatz nagusia irabazi-asmoari 

lotuta dago estu-estuki. Ekonomia feminis-

tak analisi ekonomiko tradizionalaren espa-

rrua auzitan jarri, eta esanahi berria ematen 

die ekonomian erabiltzen diren kontzeptu 

nagusiei, hala nola subjektu ekonomikoari, 

LANAri, ongizateari, aberastasunari eta ga-

rapenari, besteak beste. Pertsonen artean 

eta komunitateen barruan gertatzen diren 

harreman sozioekonomikoak ikuspuntu bi-

ziago batetik erakusteko aukera eskaintzen 

digu horrek, egunerokoan funtsezkoa den 

horretatik abiatuta eta gizakion ELKARMEN-

DEKOTASUNA eta EKOMENDEKOTASUNA zeinen 

garrantzitsuak diren kontuan izanik. Horri 

jarraikiz, analisiaren erdigunera igarotzen 

dira elkartasuna, elkarlaguntza eta antzeko 

balioak, BIZITZAREN IRAUNKORTASUNAren mese-

detan eta bizitza-kapitala gatazka gainditzeko 

xedez. 
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Ekonomia solidarioa
eta feminista
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Gizakiok, berez, sortzen garen eta bizi garen 
kolektibo sozialaren menpeko izakiak garela 
esan behar dugu, lehenik eta behin. Horrek 
esan nahi du elkarmendeko izakiak garela gure 
bizitza osoan zehar. Bizialdi horretako zenbait 
fasetan ageriago gelditzen da menpekotasun 
hori, behar dugun zaintza-maila dela eta, esate 
baterako, umetan, nerabezaroan, gaixo gau-
denean edo zahartzaroan. Gertukoek ematen 
diguten zaintzaren mende dago gure bizirau-
pena, beraz, eta denbora eta energia partekatu 
asko eskatzen du horrek.

Gizarte patriarkaletan, emakumeak izan dira 
pertsonak artatzeko eta zaintzeko LANez ar-
duratu direnak, nagusiki. Ez naturak horreta-
rako dohain bereziak eman dizkielako, LANAREN 

BANAKETA SEXUALAk rol hori inposatu dielako 
baizik. LAN hori etxeko esparru pribatu eta 

ikusezinean egiten da ia beti, eta familia-insti-

tuzioaren arauen arabera antolatzen da75.

Nolanahi ere, lotura hori guztiz garrantzitsua 

bada ere, teoria ekonomikoek gutxietsi eta zen-

baitetan baztertu ere egin izan dute, indibidua-

lismo metodologikoa eta pertsonen eta haien 

ingurune sozialaren arteko bereizketa hartu 

izan baitute oinarritzat. Horri jarraikiz, ahaztu 

egin dute gure jokabidearen zati handi bat so-

zialki eraikita dagoela eta, beraz, funtsezkoa da 

bizi garen testuinguruaren xehetasunak eza-

gutzea gure gizarteko joko-arauak aztertu ahal 

izateko. Era berean, aintzakotzat hartu behar 

ditugu hitzarmen sozialetan, gatazketan eta in-

teres desberdinetan eragina duten arauak ere, 

batzuk agerikoak baitira eta beste batzuk, aldiz, 

oso sotilak edo ezkutukoak.

Elkarmendekotasuna
Gorputza finitua eta kaltebera dela eta premia batzuk dituela onartzea ezinbestekoa da 
gure espeziearen elkarmendekotasuna ulertzeko eta konturatzeko gizateriak ezin duela 
bizi elkarrekikotasunik, lankidetzarik, elkarrekiko loturarik eta harremanik gabe
 (Yayo Herrero)74.
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Zaintzaren ekonomia
Aditzak ez dira abstrakzioan existitzen. Ez dago denbora eta toki batetik eta 
zirkunstantzia ekonomiko, politiko eta ekologiko batzuetatik bereizitako zaintzarik 
(Belén Gopegi)76.

Zahartzen eta gaixotzen diren eta zainduak izan 
behar duten gorputzetan bizi gara pertsonok. 
Alde horretatik, EKONOMIA FEMINISTAk berezi-
ki erreparatu dio zaintza-LANek (gehienetan 
ordaindu gabekoek) bizitzaren zikloan zehar 
betetzen duten eginkizunari, eta gogoeta egin 
du zaintza horrek gure bizi-kalitatean duten ga-
rrantziaren inguruan. Horrela, bada, ekonomia-
eredu horren arabera, alde batetik, natura eta, 
beste alde batetik, etxeko LANAK eta zaintza-
lana egungo sistema ekonomikoaren zutabe 
nagusietako bi dira, haiek gabe bertan behera 
eroriko bailitzateke sistema osoa.

EKONOMIA FEMINISTAk agerian utzi duenez, etxe-
ko LANAK eta zaintza-lana emakumeei egozten 
zaizkie normalean, harreman hori naturalizatuz, 
batetik, eta emakumeen komunitateen erre-
produkzio sozialari egiten dioten ekarpena gu-
txietsiz, bestetik.

LAN horiek ordaindu egiten direnean, emakume 
etorkin edo arrazializatuak kontratatzeko joera 
egoten da, eta ZAINTZA-KATE GLOBALAK deritzon 
fenomenoari bide ematen dio horrek. Fenome-
no hori globalizazioaren beste ondorio bat da, 
zaintzaren globalizazioarena kasu honetan, eta 
analisi ekonomikoek aztertu gabe uzten dute 
sistematikoki. Kate horiek lotzen dituzten mai-
lak emakumeak dira, gehienak herrialde pobre-
tuetatik etorriak. Emakume horiek Iparraldeko 
herrietara joaten dira bizitzera, hango etxe eta 
familiez arduratu eta zaintzera, beren seme-
alabak familiako edo modu prekarioan kontra-
tatutako beste emakume batzuen esku utzita. 

Beste emakume horiek ere, batzuetan, beren 
herritik lan bila alde egindakoak izaten dira77.

ZAINTZA-KATE GLOBAL horiek eratzeko garaian, bi 
krisik izan dute eragina. Alde batetik, herrialde 
pobretuetako erreprodukzio sozialaren krisia 
daukagu. Krisi horrek emigratzera bultzatu ditu 
gizon eta emakume asko, baldintza material 
hobeen bila. Bestetik, ZAINTZAREN KRISIA dei-
turikoa daukagu Hegoalde eta Iparralde global 
ugarietan, gaur egungo botere hegemonikoaren 
egiturei lotutako Iparralde bat baitauka Hegoalde 
bakoitzak eta Hegoalde bat, Iparralde bakoitzak.

Hegoalde globalean, baina, fenomeno hori ez 
dago nazioarteko migrazioekin erlazionatuta 
soilik, lotura dauka, halaber, barne-immigra-
zioko ziklo guztiz arrazializatu eta etengabee-
kin ere. Argitu beharra dago analisi politiko eta 
sozioekonomiko kreatiboa egin behar dugula 
Hegoalde eta Iparralde globalei buruz, irudi kar-
tografikoek ez baitituzte munduko errealitateak 
islatzen. Alegia, Hegoalde eta Iparralde globalak 
erlazionatuta daude botere-dinamiken barruan. 
Hegoalde horietan, beste ezagutza batzuk ari 
dira taxutzen, gizakien bazterkeriatik eta su-
frimendutik eta SEXISMOAren, arrazakeriaren, 
kolonialismoaren eta kapitalismoaren aurkako 
borroketatik abiatuta78.

EKONOMIA SOLIDARIOAn badakigu zeinen garran-
tzitsuak diren Hegoalde eta Iparralde globalaren 
arteko gurutzaketak, eta gure proposamenetan 
gero eta pisu handiago dute gure gizarteetan 
bizirik dirauten sexismoa eta arrazismoa gain-
ditzen saiatzen diren praktikek.
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Industrializazioaren hasieratik osatuz joan 
den lana terminoari buruzko kontzeptualiza-
zio baten oinordekoak gara. Ikuspegi horrek 
lana enpleguarekin identifikatzen du, hau da, 
merkatuan egiten diren jarduera guztiekin. De-
finizio horretatik kanpo gelditzen dira diruaren 
truke edo kontratuzko harreman baten barruan 
egiten ez diren gainerako giza jarduera guztiak. 
Lanaren eta enpleguaren arteko identifikazio 
hori ez da zerbait naturala, LANAREN BANAKETA 

SEXUALArekin lotura daukan prozesu konplexu 
baten eta ekonomia teorikoak termino hori de-
finitzeko izan duen moduaren emaitza baizik.

EKONOMIA FEMINISTA aitzindaria izan da ekono-
miaren zientziak ikusezin bihurtutako lanak 
(erreprodukzio-lana, etxekoa, ZAINTZA-lana, ko-
munitatekoa…) azaleratzeko garaian. Halako la-
nak emakumeek egin izan dituzten historikoki, 

dohainik edo gaizki ordainduta, baina ezinbes-
tekoak dira ekonomiak ondo funtzionatzeko, 
bizitza ZAINTZeko eta ongizatea sortzeko.

Lan ordaindua eta ordaindu gabea bereizten 
ditugu, beraz, normalean lan produktibo eta 
erreproduktibo (etxeko lanak edo ZAINTZA) gisa 
sailkatu izan direnak, hurrenez hurren. Kultu-
ralki sexuatutako bi esparru horiek (produkti-
boa/ordaindua/maskulinoa, erreproduktiboa/
ordaindu gabea/femeninoa) harreman hierar-
kikoa daukate eta harreman horren barruan 
produktiboa motortzat hartzen da eta errepro-
duktiboa, ondokotzat. Horrela, bada, bizitza 
mehatxatuta dagoeneko sistema ekonomiko 
baten barruan, «merkatuek egindako kaltea 
konpontzen eta bizitzak aurrera ateratzeko be-
harrezkoa den gainerako guztia egiten duten 
lanak dira ZAINTZA-lanak»80.

Lana  
REAS Euskadin lanez hitz egiten dugu, pluralean, bizitza iraunaraztea, egunerokoan eta 
belaunaldiz belaunaldi erreproduzitzea eta arretaz zaintzea ahalbidetzen duten giza 
jarduera guztiei egiten diegulako erreferentzia. Zaintza eta harremanak erdigunean 
kokatzen dira, beraz, eta pertsonen eta komunitateen bizi-kalitatearen funtsezko 
osagaia dira, bai eta herritarren, herrien eta estatuen arteko harreman ekonomikoena 
ere. Ikuspegi horretatik, enplegua pertsonek dauzkaten gaitasunak garatzeko 
esparru gisa aldarrikatzen dugu, eta gaitasun horiek komunitatearen eta, oro har, 
biztanleria osoaren premiak asetzera bideratu behar direla uste dugu. Enpleguak 
lankidetzan eta ekoizpen-bitartekoetan nahiz erabaki garrantzitsuetan parte hartzeko 
eskubidean oinarritu behar du, ondasunak eta zerbitzuak modu iraunkorrean ekoizteko 
erantzukizuna, lan-baldintza duinak eta ekoizpen- eta merkataritza-harreman 
bidezkoak errespetatuz  (ekoSolFem, REAS Euskadi)79. 
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Ekonomia ekologikoa eredu ekonomiko ja-

kin bat, iraunkortasunari dagokionez, bide-

ragarria ote den aztertzen duen zientzia da. 

Behar dituen material-, energia- eta honda-

kin-fluxuei erreparatzen die, horretarako82. 

Azterketa-eremu horren funtsezko eta sai-

hestu ezineko ideia bat zera da: giza espezie 

gisa naturaren mendekoak garela. Ikuspegi 

horren arabera, naturatik datorkigu bizitzari 

eusteko behar dugun guztia, eta gizaki guztiz 

EKOMENDEKOAK83  bihurtzen gaitu horrek.

Horri jarraikiz, natur sistemaren (biosferaren) 

eta haren barnean garatzen diren azpisistema 

sozial eta ekonomikoen arteko harremanak 

aztertzen ditu ekonomia ekologikoak, eta argi 

uzten du etengabeko hazkunde ekonomikoa 

bideraezina dela planetaren muga fisiko eta 

biologikoen barnean. Hori dela eta, «baliabide 

mugatuak dituen Lur planetaren eta etenga-

beko espantsionismoan oinarrituta dagoen eta 

metaketaren dinamikak eraginda hazten den 

sistema sozioekonomikoaren arteko gatazkaz 

ohartarazten digu»84 . Sistema kapitalistak na-

turaz egiten duen esplotazioak menderakuntza-

logika bati eta bizitza, osorik hartuta, gutxiesten 
duen logika bati erantzuten die.

«Hazkunde» ekonomiko horren emaitzak, 
irreala izateaz gain, berdintasun eza sakon 
bat dakar, fisikoki ezinezkoa baita gizarte 
guztiek kontsumo- eta erauzketa-erritmo be-
rarekin bizitzea85. Alde horretatik, ekonomia 
ekologikoak izaera biofisikoa duen iraunkor-
tasunaren adierazle bat garatu du: aztarna 
ekologikoa delakoa. Nazioartean finkatu den 
adierazle horrek zera neurtzen du: komunita-
te jakin bateko batez besteko herritar batek 
kontsumitzen dituen baliabideak ekoizteko 
eta sortzen dituen isurpenak xurgatzeko behar 
den azalera ekologikoki produktiboa, azalera 
hori edonon dagoela ere86. Adierazle horren 
bidez, oso zehatz erakutsi da egungo ereduak 
dakarren desoreka sozialaren zenbaterai-
nokoa eta eredu horrek zer-nolako ondorioak 
eragiten dizkion ingurumenari. Yayo Herrerok 
azaltzen duenez, «biztanleria osoak batez 
beste espainiar batek bezala kontsumituko 
balu, hiru edo lau planeta beharko lirateke. Eta 
hori AEBra eta tankerako herrialdeetara estra-
polatuko bagenu, bost eta zazpi artean».

Ekonomia ekologikoa
Aurrerapenaren eredu maskulinoak saldu digun hazkunde ekonomikoa diruaren eta 
kapitalaren hazkundea da eta beste aberastasun-mota batzuk (naturak eta emakumeek 
sortutakoak, adibidez) suntsitzean oinarritzen da  (Vandana Shiva)81.
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Pertsonak elkarmendekoak gara, baina ez 
soilik zentzu sozialean, gure bizitza natura-
ren menpe baitago eta egon baita beti88, eta, 
bizitzari eutsiko badiogu, gure gizarteek na-
turarekin duten ELKARMENDEKOTASUN horri 
eutsi beharra daukagu. Beraz, izaki erabat 
ekomendekoak gara, gure bizitzako jarduera 
guztietarako erabiltzen ditugun ondasun eta 
baliabide guztiak naturatik datozelako. Natura 
gara. Mugak dituen ingurune biofisiko baten 
parte garela onartu behar dugula esan nahi du 
horrek. Laburbilduz, naturatik eta naturan bizi 
gara eta, espezie gisa bizirik atera nahi badu-
gu, zaindu egin behar dugu.

EKONOMIA SOLIDARIOAk ekomendekotasun 
hori onartu eta ingurumen-iraunkortasuna89  
proposatzen du bere printzipio gidari na-
gusien artean. Jarduera produktibo eta 
ekonomiko guztiek naturarekin duten lo-
tura azpimarratzen du printzipio horrek. 
Naturarekin harreman egokia izateko be-
harra nabarmentzen du, aberastasun- eta 
osasun-iturri baita, eta ezinbestekotzat 
jotzen du gure jarduerek ingurumenean du-
ten inpaktua (aztarna ekologikoa) etengabe 
ebaluatzea. Ildo horri jarraikiz, natura erres-
petatzen duen ekonomia-eredu bat defen-
datzen du90.

Ekomendekotasuna
Gizakiok naturatik lortzen dugu bizitzeko behar duguna: jatekoa, ura, aterpea, energia, 
mineralak… Horregatik esaten dugu ekomendekoak garela. Naturarekiko mendekotasun 
materialek gure planetaren muga fisikoez jabetzera garamatzate zuzenean. Mugatua 
da lurrazaletik mineralak ateratzeko aukera eta mugatuak dira, halaber, ziklo naturalak 
leheneratzeko tasak eta planetaren estoldak (Yayo Herrero)87.

Iraunkortasunean oinarritutako kultura bate-
rantz jotzea proposatzen du ekonomia ekolo-
gikoak, beraz, errotik murriztuz bai energiaren 
eta materialen erauzketa, bai sortutako hon-
dakinak, biosferaren mugetara egokitu arte. 
Korronte horrek naturaren erritmoekin bat 
datorren ekonomia-eredu berria sustatzen 
du, bizimodu egokia izateko beharrezkoa 
dena ekoizten duen eta nagusiki baliabi-

de berriztagarrietan eta inguruko baliabi-
deetan oinarritzen den eredu bat. Horrek 
bestelako lurralde-antolaketa bat eskatuko 
du nahitaez: herri- eta eskualde-mailako 
merkatuak eta merkaturatze-ziklo laburrak 
inposatu beharko dira, eta paradigma so-
zialaren aldaketa sakona, produkzioarekin, 
kontsumoarekin eta ZAINTZArekin duen erla-
zioari dagokionez.
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Ekonomia kapitalistak ingurumenaren eta 
gizartearen esparruetan dauzkan mugez ja-
betzearekin batera sortu zen deshazkundea-
ren teoria, eredu ekonomiko hori gehiegizko 
ekoizpen eta kontsumoan oinarritzen baita 
hazteko eta ekonomia garatzeko.

1970eko hamarkadako ekologia politikoaren 
inguruan sortu zen terminoa, eta 1990eko ha-
markadan zabaldu zen, gehienbat. Planetaren 
mugei eta biogaitasunari buruzko ikerketek gero 
eta argiago erakusten dute ezinezkoa dela egun-
go ekoizpen- eta kontsumo-erritmo ez-iraunko-
rrari eustea, ezinezkoa den bezala erritmo hori 

planetako biztanle guztiei zabaltzea. Asko dira 
gure planetaren izaera finitua erakusten digu-
ten fenomenoak: biodibertsitatea murrizten 
ari da eta gero eta gutxiago dira landu dai-
tezkeen azalerak eta ur geza, energia-iturriak 
agortzen ari dira, berotze globala areagotzen 
ari da eta, aztarna ekologikoaren arabera, 
gure esku 1,7 Lur planeta bagenitu bezala bizi 
gara92.

Serge Latouche izan zen deshazkundea-
ren teorialari eta hedatzailea, eta oinarrizko 
irizpide batzuk finkatu zituen bere teoriari 
buruz. 8 R-ak direlakoetan laburbildu zituen 

Deshazkundea
Deshazkundea hazkundearen ekonomiaren kritika da, batez ere. Hizkuntza ekonomikoak 
monopolizatua daukan eztabaida publikoaren deskolonizazioa aldarrikatzen du eta 
hazkunde ekonomikoa helburu sozialtzat hartzeari utzi beharra dagoela defendatzen du. 
Horrez gain, jarraitu beharreko norabidea adierazten du: gizarteek baliabide gutxiago 
kontsumituko dituzte eta gaur egungoaz bestelako bizimodua izango dute (Giorgos 
Kallis, Federico Demaria y Giocomo D´Alisa)91.
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(frantsesezko jatorrizko inizialengatik): in-
darrean dauden balioak berrebaluatu eta 
lankidetzan oinarritutako beste batzuekin 
ordezkatu, egungo bizimodua birkontzeptua-
lizatu, ekoizpen-sistemak eta gizarte-harre-
manak berregituratu, ekoizpena birlokalizatu 
eta merkataritza-zirkuituak murriztu, aberas-
tasuna birbanatu, kontsumoa murriztu, gure 
bizimodua sinplifikatu, produktuak berrerabili 
eta birziklatu haien bizi-zikloa luzatzeko93.

Deshazkunde-ekimenek, berehala aplikatu 
beharreko egiturazko eta errotikako aldake-
tak proposatzeaz gain, gure gizarte eta in-
gurumenak egun bizi duten larrialdi-egoera 
ikusita, bat egiten dute gizarte moldakorrak 

(berr)eraikitzeko beharrarekin eta bizitzeko eta 
antolatzeko modu berriak proposatzen dituzte. 
Eredu berri horiek oinarritzat izango dute onda-
sun komunak kolektiboki kudeatzea eta erreko-
nozitzea, elkarbizitza-eredu berriak sustatzea, 
sinpletasuna lantzea eta ZAINTZA erdigunean 
jartzea, besteak beste.

Ekonomia produktiboak daukan erabateko 
zentralitatea kritikatzean eta ZAINTZAren rola 
eta kudeaketa berraztertu beharra dagoela al-
darrikatzean datoz bat deshazkundea eta EKO-

NOMIA FEMINISTA, hain zuzen ere, eta EKONOMIA 

SOLIDARIOArekin, berriz, jarduera ekonomikoen 
kooperatibizazioa eta EKONOMIA KOMUNITARIO di-
relakoen bultzada partekatzen dute.

Ekofeminismoa
Ekomendekoak eta elkarmendekoak gara. Pertsonen bizitzak saihestu ezineko bi 
mendekotasun dauzka: pertsonek naturarekin daukatena eta, aldi berean, beste 
pertsona batzuekin daukaguna (Yayo Herrero) 94 .

Ekofeminismoa XX. mendeko 70eko hamarka-

daren erdialdean sortu zen indarrean zegoen 

sistema ekonomikoa kritikatzen zuen mugi-

mendu sozial gisa, 1960ko hamarkadan ber-

piztu zen feminismoaren olatuaren eta garaiko 

mugimendu ekologistaren barruan.

Mary Mellorren hitzetan, «mundu naturalaren 

esplotazio eta narriaduraren eta emakumeen 

menpekotasun eta zapalkuntzaren arteko 

lotura bilatzen duen mugimendua da» ekofe-

minismoa95. Hori horrela izanik, mugimendu 

ekologistako eta mugimendu feministako ele-

mentuak dauzka, eta erronka bat da bientzat. 

Vandana Shivaren arabera, ekofeminismoa 

filosofia eta praktika feminista bat da eta 

«sistema emakumeen menpekotasunaren, 

«atzerriko» herrien eta haien kolonizazioaren 

eta naturaren kolonizazioaren bidez eratu ze-

lako, eratzen delako eta horren bidez eusten 

diolako»96 sortu zen. Ekofeminismoarentzat 

txanpon beraren bi aurpegiak dira emaku-

meen menderakuntza eta naturaren esplo-

tazioa: bizitza etekin ekonomikoa lortzeko 

lehentasunaren menpe jartzen duen txanpo-

narenak, hain zuzen ere.

Horrela, bada, natura deitu izan denaren eta 

emakumeen menderakuntzaren arteko ar-

tikulazioak eta simetriak azaleratu beharra 

dagoela planteatzen du ekofeminismoak. Eko-

feministen ikuspegitik naturaren mundua, gi-
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zateria barne, elkarlotutako eta elkarmendeko 
mundu bat da, eta krisi ekologikoak aztertze-
ko garaian beharrezkoa da genero-DESBER-

DINTASUNen rola aintzat hartzea, gizonek eta 
emakumeek harreman desberdina izaten bai-
tute naturarekin.

Gaur egun, mugimendu plurala da ekofeminis-
moa, eta munduko errealitateei buruzko ikus-
pegi ugari eskaintzen dituzten era askotako 
ahots kritikoak biltzen ditu. Ikuspegi teoriko 
desberdin horiek, baina, bat datoz gure plane-
tako gizakien eta ez-gizakien bizitzak parte-
katzeko beharrari dagokionez. Ekofeministen 
iritziz, bizitzaren zatiezintasun eta ELKARMEN-

DEKOTASUNA (bizitza horren adierazpen eta 
forma guztietan), duintasuna, justizia kogni-

tiboa eta etika sozioekonomiko eta politikoa 
defendatzeko, ezinbestekoa da patriarkatua-
ren aurka borrokatzea. Garrantzitsua da na-
barmentzea lurra existentziaren baldintzak 
bermatzen dituen matrizea dela ekofeminis-
tentzat, eta ez paisaia soil bat edo merkata-
ritzako salerosketen baliabide bat.

EKONOMIA SOLIDARIOAk bat egiten du kapitalis-
moa hedatu ahala orokortu zen mito bati aurre 
egiten dioten proposamenekin. Mito horren 
arabera, gizakiak natura erabat kontrola ze-
zakeenez, beste ekoizpen-faktore bat gehiago 
bihurtu zen natura (lurra eta bere osagaiak ba-
liabide natural esplotagarriak bihurtu ziren) eta, 
ondorioz, pribatizatu, salerosi eta kapitalaren 
interesen mende jar zitekeen (Polanyi, 2003)97.
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Komunitateen beharrak asetzeko eta komu-
nitate barruko loturak indartzeko auzo edo 
lurralde jakin bateko herritarren arteko lan-
kidetza eta artikulazio kolektiboa bultzatzen 
duten ekimen ugari aurki ditzakegu. Beharrak 
asetzeko garaian elkarlaguntzara, komunita-
tearen autoantolaketara eta LAN boluntariora 
jotzen dute, merkatuko bitartekaritzarik gabe.

Ekonomia komunitarioak direlakoez ari gara. 
Hala EKONOMIA FEMINISTArentzat nola EKONOMIA 

SOLIDARIOArentzat ekimen ekonomiko alterna-
tiboak dira, nahiz eta ekonomia konbentzio-
nalak ez dituen halakotzat hartzen, bizitzaren 
erreprodukzioarekin zerikusia duten lanak 
bezala, ez direlako merkatu kapitalistatik iga-
rotzen. Horrela, bada, ekonomiaren kontzeptu 
hedatu bat proposatzen dute, pertsonen eta 
komunitateen beharrak asetzea eta ongiza-

tea areagotzea jarduera ekonomikoaren erdi-

erdian jartzen duena.

Komunitatea eraikitzen duten praktikak dira. 

Indibidualismoa, lehia eta elkarrekiko mesfi-

dantza bultzatzen dituen logika kapitalistaren 

aurrean, lankidetza, doakotasuna eta pertsonen 

arteko harreman kooperatiboak aldarrikatzen 

dituzte praktika horiek. Autogestioa hedatuz 

doa gizartearen autoantolaketaren bidez eta 

ondasun komunak sortzen ditu bere jardu-

nean.

Praktika horien artean komertzializatu gabeko 

trukean oinarritutako ekimenak aipa ditzake-

gu, adibidez, hala nola denbora-bankuak, 

truke-merkatu edo -azokak, doako dendak, 

espazioak eta baliabideak taldeen artean 

trukatzeko sareak, komunitateak erabiltzeko 

Ekonomia komunitarioak
Beharrak asetzeko helburua duten artikulazio kolektibo guztiez ari gara, zeinetan 
boluntarioen lanak berebiziko garrantzia baitauka eta sarbidea ez dago ordainketari 
lotuta, komunitate edo talde bateko kide izateri eta han parte hartzeari baizik (…). 
Hori ere ekonomia sozial eta solidarioaren parte da, nolabait ere, eta estu lotuta dago 
zaintzaren ekonomiekin (Alvaro Porro) 98 .
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tresnak eta bestelako erremintak eskaintzen 
dituzten «gauzen bankuak», haziak, ezagutzak 
eta baliabide teknologikoak trukatzeko sareak…

Bestalde, «moneta sozialak» (edo tokikoak, 
osagarriak, komunitarioak…) direlakoak aipa-
tu behar ditugu. Halako sistemek legezko di-
ruaz bestelako moneta edo diru bat erabiltzen 
dute produktuak eta zerbitzuak trukatzeko. 
Sistema hori erabiliz, lurralde jakin bateko to-
kiko ekonomia edo sare jakin bateko trukeak 
indartzen eta balio alternatibo jakin batzuetan 
(ekologian, feminismoan, kultura eta hizkuntza 
gutxituetan…) oinarritutako kontsumoa sus-
tatzen saiatzen dira.

Hezkuntzaren eta ZAINTZAren alorrean ere 
bada tankera horretako ekimenik, hala nola 
umeen hazkuntzaren inguruko alderdiak 

partekatzeko «hazkuntza-taldeak», umea 

jaio ondoren eta bularra hartzen duen bitar-

tean elkarri laguntzeko «edoskitze-taldeak» 

hezkuntza formalaz bestelako esperientzia 

alternatiboak, adinekoen zaintzaileen elkarla-

guntzarako taldeak eta abar.

Elikagaien sektorean, bestalde, tokiko pro-

duktuak eta produktu ekologikoak kontsu-

mitzeko taldeak dauzkagu, supermerkatu 

kooperatiboak, herri-baratzeak…

Azkenik, lankidetzan oinarritutako beste eki-

men hauek ekonomia komunitarioen barruan 

sar ditzakegu: autoa partekatzea, etxebizitza 

partekatzea, lankidetzan oinarritutako ekoiz-

pena teknologia berrien arloan, kultur arloko 

kooperatiba eta ateneoak eta abar 99.
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Kontzeptu hori eraikitzen ari da oraindik, eta 
lotura argia du REAS Euskadik eta EKONOMIA 

SOLIDARIOAk jorratzen dituzten alderdiekin. 
Hori dela eta, bi-bien ekintzen funtsezko ele-
mentua bihurtu da: bizitzaren zerbitzura eta 
ez kapitalaren eta irabazien zerbitzura dau-
den ekonomiak eraikitzea eta bizitza gure 
praktiken eta antolakundeen erdigunean 
jartzea101. Horretarako ezinbestekoa da hala 
emakumeentzat nola gizonentzat bizigarriak 
diren antolakundeak, egiturak, funtzionamol-
deak… sortzea. Ikuspegi ez-patriarkaletatik 
eraikitako antolakundeak, jarduteko beste 
modu solidarioagoak eta gizon-emakumeen 

arteko ekitatea eta justizia erdigunean jartzen 

dituztenak.

«Bizigarri: REAS Euskadiren genero-ekitatearen 

aldeko erakunde-aldaketako prozesua» oinarri 

hartuta, aurrerapausoak egin dira kontzeptua-

ren definizioari dagokionez. Horrela, bada, 

antolakundeen ikuspegi tradizionalago edo 

hegemonikoagoen aldean, Bizigarrin anto-

lakundeek izan beharko lituzketen balio bat-

zuk identifikatu ditugu: ERANTZUNKIDETASUNA, 

lankidetza, pertsonalaren eta kolektiboaren 

arteko lotura eta arreta, eta LANA eta ZAINTZA 

pentsatzeko modu alternatiboak.

Antolakunde bizigarriak       
Ekonomia solidarioak asmatutako kontzeptu horrek ikuspegi ez-patriarkaletik 
sortutako antolakundeei egiten die erreferentzia. Halakoak antolakunde irekiak izaten 
dira, malguak, askotarikoak, demokratikoak, lidergo kooperatiboetan oinarritzen dira, 
parte-hartzea sustatzen dute eta, emaitzak ez ezik, garrantzitsuak iruditzen zaizkie 
prozesuak eta harremanak ere. Era horretako antolakundeek ikuspegi kritiko batetik 
berrikusten eta pentsatzen dituzte beren jarduteko moduak eta elkartasuna eta 
inpaktu soziala aintzakotzat hartzen dituzte beren balantze eta kontu-ikuskapenetan 
(Bizigarri, REAS Euskadi)100.
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3.Bizitza iraunkorren
eraikuntzan aurrera egiteko bitartekoak
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Testuinguru heteropatriarkal batean sozializatu 

garenez, gure jarrera, jokabide, pentsamendu 

eta ikuspuntuen karga matxista izugarri handia 

da. Horiek guztiak identifikatzeko prozesua da 

deseraikuntza, identifikatu ondoren, desikasi 

eta zuzentzeko. Dekonstrukzioaren helburua 

da barneratutako balio patriarkalak (indar 

maskulinoa, indibidualismoa, lehiakortasuna, 

paternalismoa eta abar) auzitan jartzea, histo-

rikoki naturalizatuta dauden mikromatxismoak 

identifikatzea eta genero bakoitzean hegemo-

nikoak eta unibertsalak balira bezala txertatu-

ta dauden kontzeptuak aztertzea. Etengabe 
eboluzionatzen ari den tresna kognitibo bat da, 
ez baitu emaitza zehatzik eskaintzen: mugarik 
gabeko aldaketa indibidual eta kolektiboko pro-
zesu bat da, «ez baikara inoiz guztiz kontura-
tuko zeharkatzen gaituzten ardatz PATRIARKAL 
guztiez»103 .

EKONOMIA SOLIDARIOAk bere antolakundeetan 
txertatuta dauden KAPITALISMO HETEROPA-

TRIARKALAren kontzeptu, praktika eta balioak 
deseraikitzeko lan egiten du, bultzatzen dituen 
ekimenen bidez.

Deseraikitzea
Norbere burua ebaluatzeko ariketa, zeinaren bidez bizitza osoan zehar barneratutako 
jarrera matxistak desikasten, identifikatzen eta desagerrarazten saiatzen baita 
pertsona  (Beatriz Serrano)102.
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Pertsonala politikoa da   
Emakumeen atsekabea ez da egokitu gabeen aiene neurotikoa, emakumeak 
sistematikoki menderatzen, esplotatzen eta zapaltzen dituen egitura sozial batek 
eragindako erantzuna baizik  (Heidi Hartmann)104. 

«Pribatua politikoa da» moduan ere ezagutzen 
da feminismoaren bigarren olatuak erabili 
zuen aldarrikapen hori. Esaldi horrek azalera 
ekarri nahi ditu esperientzia pertsonalaren eta 
egitura sozial eta politiko handien arteko lotu-
ra, hau da, emakumeen bizipen pertsonalen 
eta menderatuak dauzkan sistema patriarka-
laren arteko lotura. Gai «pribatu» edo «sozia-
lak» eztabaida edo analisi politikoaren menpe 
jartzea dakar, oro har, eta emakumeen zapa-
kuntzaren izaera sistemikoaren berri ematea.

Ekintza bakoitzak esanahi publiko potentzial 
bat dakar berekin, eta konturatzea lotura estua 
eta dinamikoa dagoela esparru publikoaren 
eta pribatuaren artean. Horri esker, boterea-
ri buruzko analisia zabaldu eta tradizionalki 
gogoetagaitzat hartu ez diren esparruetara 
eraman dezakegu. «Bikotearen barruko INDAR-

KERIA tortura bezain politikoa dela ulertzen 
laguntzen digu, adibidez, eta, torturak bezala, 
status quoa iraunarazteko eginkizuna duela. 
Beste era batera esanda, emakume guztiok 
menperatuta eta zapalduta edukitzeko ba-
lio dio INDARKERIAk patriarkatuari, nahiz eta 
oinperatze hori modu desberdinetakoa izan 
daitekeen»105. Horrenbestez, emakumeek bi-
zipen pertsonal gisa jasaten dituzten diskri-
minazio, bazterketa eta INDARKERIAK emakume 
guztiei gizatasuna ukatzen dien sistema baten 
emaitza gisa ulertzen ditu, eta ez zuzenean ja-
saten dutenei soilik dagokien arazo indibidual 
gisa. Konponbide politikoak eskatzen dituen 
arazo politiko bat da, beraz.

EKONOMIA FEMINISTAk ekonomia kapitalistak 
berezkoak dituen zenbait alderdi dakartza EKO-

NOMIA SOLIDARIOAren eztabaida eta praktikara: 
LANAREN BANAKETA SEXUALA eta produkzioaren 
eta erreprodukzioaren arteko bereizketa106, 
adibidez. Horrekin batera, esparru pribatukotzat 
jo izan diren gaiak sartu ditu agendan, hala nola 
INDARKERIA MATXISTA edo ZAINTZAREN KRISIA.

EKONOMIA FEMINISTAren proposamen teorikoak 
garatzeko egokia den praktika ekonomiko 
alternatiborako espazio bat eskaintzen du 
EKONOMIA SOLIDARIOAk. Gauzak egiteko modu 
berriekin esperimentatzeko laborategi bat, 
asko erraztuko lukeena emakumeek soldata-
peko LAN duina edukitzea, antolatzeko modu 
ez hain hierarkikoak garatzea eta LANA antola-
tzeko modua malgutzea. Edonola ere, egitura 
ez hain hierarkiko eta horizontalagoak ezartzen 
baditugu, baina egitura horiek belaunaldien 
arteko desberdintasunetan eta harreman 
HETEROPATRIARKALetan oinarritzen jarraitzen 
badute eta esparru pribatuan esku hartzen 
ez badugu, gizonok eta emakumeok bizitza 
mantentzeko dugun erantzukizuna onartuta, 
potentzial horiek guztiak emakumeentzako 
tranpa bat izan daitezke, azkenean. Gerta dai-
teke EKONOMIA SOLIDARIOA emakumeen BEHAR 

PRAKTIKOAK asetzeko espazio bihurtzea eta es-
pazio hobeak eta erosoagoak eskaintzea egun 
dituzten lanaldi bikoitz eta hirukoitzak hobeto 
uztartzeko, baina ez izatea emakumeen eta 
gizonen arteko BOTERE-HARREMANAK eta BER-

DINTASUN EZa eraldatzeko inolako ahalmenik.
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Generoa beste identitate batzuekin nola gurut-
zatzen den eta gurutzaketa horiek berdinik ga-
beko zapalkuntza- eta pribilegio-esperientziak 
nola sortzen dituzten aztertzen, ulertzen eta 
horri erantzuten laguntzen digun tresna ana-
litikoa da intersekzionalitatea. Gizarte-zien-
tzien alorrean erabiltzen da gure gizarteetako 
zapalkuntza-eredu klasikoek —MATXISMOAK, 
arrazakeriak, homofobiak, klasismoak edota 
kapazitismoak108 — elkarrengandik bereizi-
ta jarduten ez dutela azaltzeko. Eredu horiek 
elkarri eragiten diote eta zapalkuntza-sistema 
konplexuak sortzen dituzte.

Kimberlé Williams Crenshawek109 sortu zuen 
kontzeptua 1989an, eta zera esan zuen hari 
buruz: gizabanako bakoitzak zapalkuntza bat 
pairatzeko edo pribilegio bat edukitzeko modua 
parte hartzen duen kategoria sozial ugarien 
araberakoa izango da. Adibidez, bi emakume 
beltzek esperientzia berbera bizitzen al dute 
azalaren kolore bera dutelako? Argi dago ezetz, 
argi dagoen bezala Kaliforniako goi-klaseko 
auzo batean bizi den emakumezko akademiko 
beltz heterosexualak ez duela zerikusi handirik 
izango Euskal Herrira migratu duen eta egoera 
administratibo irregularrean dagoen emaku-
me beltz lesbiana batekin. Diskriminazioaren 
oinarriak diskriminazioa elikatzen duen eta za-
palkuntzari eta pribilegioari lotutako bizipenak 
egituratzen dituen ingurune sozial, ekonomiko, 
politiko eta juridikoarekin lotzeko estrategia 
gisa balio digu intersekzionalitateak. Azken 

batean, agerian jartzen du kategoria sozial des-

berdinek nola sortzen dituzten era askotako 

zapalkuntza eta pribilegioak, elkarren artean 

gurutzatzen direnean.

Horrenbestez, identitate horiez jabetzea eta 

konbinatzean sortzen diren diskriminazioak 

aztertzea da azterketa intersekzionalaren 

helburua. Bestela esanda, genero-azterketa 

egiteko ikuspegi anizkoitz bat da: ez ditu dis-

kriminazioak emakume guztientzat orokort-

zen, kolektibo bat balira bezala, identitate 

bakoitzaren banakotasunak eta berezitasunak 

aztertzen baititu. Ikuspegi horri jarraikiz, iden-

titateen konbinazioa ez dugu norberaren zama 

handitzen duen batura gisa ulertu behar, espe-

rientzia zinez desberdinak sortzen dituen batu-

ra gisa baizik110 .

Ezagutzen ditugun sistema ekonomiko AN-

DROZENTRIKOetan emakumeek historian zehar 

jasan dituzten mendetako diskriminazioak 

analisi ekonomikoaren muinean kokatzea pro-

posatzen du EKONOMIA FEMINISTAk. Ikuspegi hori 

pertsonen eta herrien arteko erlazio sozioeko-

nomikoei dagokienez EKONOMIA SOLIDARIOAk 

defendatzen duen ekitate printzipioarekin lotu 

dezakegu erraz asko. «Horretarako, sistema 

sozioekonomikoan emakumeen eta gizonen 

nortasunak, bizi-baldintzak eta jarrerak zailtzen 

dituzten desberdintasunak gainjarri egiten 

direla kontuan hartu beharko dute jardun so-

lidarioek»111 .

Intersekzionalitatea  
Zapalkuntza-molde ugarik bat egin eta menderakuntza-matrizea osatzen dute. 
Identitateak elkar gainjartzen diren bezala, gauza bera gertatzen da boterearen 
egiturazko desoreka iraunarazten duten hierarkiekin (Patricia Hill Collins) 107.
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Kapitalismo heteropatriarkalak emakumeei 
inposatzen dien lehiakortasun-ereduari au-
rre egiten dion «proposamen politikoa» izen-
datzeko sortu zuen ahizpatasuna113 terminoa 
mugimendu feministak. Emakumeen arteko 
ahaidetasunari egiten dio erreferentzia eta 
itun politiko feminista baten bidez gauzatzen 
da; itun horren arabera, emakume bakoitzak 
beste guztien aginpidea aitortzen du eta de-
nok onartzen dugu elkar solaskide moduan 
eta berdintasunean desberdin gisa. Gizakien 
baliokidetasun-printzipioan oinarritzen da, eta 
gizakien arteko desberdintasunen elkarrekiko-
tasun-printzipioa ere hartzen du aintzakotzat114.

Emakumeen arteko aliantza, lankidetza eta 
enpatia bultzatzen ditu, eta sareak sortzea 

botere-egiturak aldatzeko. Eraldatzailea da, 
sistema kapitalistak emakumeen arteko le-
hiakortasunaren logikaz baliatuz haien arteko 
banaketa lortu duela ikusten baitu, horrekin 
botere handiagoa ematen zaielarik gizonei.

EKONOMIA SOLIDARIOAk ere ildo beretik egiten 
du lan, elkarren arteko lankidetza, elkarre-
kikotasuna eta LAN kolektiboan oinarritutako 
funtzionamendua bultzatzen baitu, ondasun 
komunaren gainetik norberaren onura lortzeko 
lehia bultzatzen duen indibidualismo kapitalis-
taren aurrean. EKONOMIA SOLIDARIOan «elkarta-
sunak» esan nahi duenaren pareko esanahia 
du «ahizpatasunak» feminismoarentzat: erro-
tikako aldaketak lortzeko aliantzak bultzatzen 
dituen praktika eraldatzaile bat da.

Bi pertsona edo gehiagoren artean parteka-
tutako erantzukizunari erreferentzia egiteko 
erabiltzen da terminoa. Modu horretara, bete-
beharrak edo konpromisoak ez ditu pertsona 
bakar batek hartu behar bere gain. Familia-
ren barruan edo esparru pribatuan etxeko la-
nak eta ZAINTZA-lanak historian zehar soilik 
emakumeei egotzi izan zaizkiela ikusarazteko 
eta salatzeko erabiltzen da terminoa, norma-

lean. Erantzunkidetasun-eredu batean aurre-

ra egiteko desoreka hori gainditu, eta gizonak 

eta erakundeak ere LAN horiez arduratzera 

bultzatu behar ditugu.

ELKARMENDEKOTASUNA eta EKOMENDEKOTASUNA 

gure biziraupenaren oinarri materialak 

dira EKONOMIA SOLIDARIOArentzat eta, horri 

jarraikiz, ZAINTZAk berebiziko garrantzia 

Ahizpatasuna  
Arerioak izaten irakatsi ziguten, baina aliatuak izatea erabaki genuen112.

Erantzunkidetasuna 
Bizitzako premiei modu komunitarioan erantzuteko erantzukizun, eskubide, betebehar 
eta aukerak hala emakume, gizon eta pertsona ez-bitarren nola pertsonen eta gizarteko 
eragile desberdinen artean modu ekitatiboan banatzean datza erantzunkidetasuna 
(MARES Madrid)115.

111/ Jubeto, Yolanda y Mertxe Larañaga (2014), op. cit.



BIZITZA IRAUNKORREN ERAIKUNTZAN AURRERA EGITEKO BITARTEKOAK   65



66 BIZITZA IRAUNKORREN ERAIKUNTZAN AURRERA EGITEKO BITARTEKOAK

dauka gure bizitzaren iraunkortasunean. 

Elementu horiek guztiak eskubideak dira, 

ez pribilegioak. Zainduak izateko eskubidea 

bermatzeko, gizarte osoak hartu behar du 

bere gain zaintzeko erantzukizuna. Horixe da 

ZAINTZAren antolakuntza sozialarekin esan 

nahi duguna.

EKONOMIA SOLIDARIOko enpresa, erakunde eta 

sareek ZAINTZAren antolakuntza sozialean 

lagundu nahi dute. Bizitzaren iraunkorta-

sunarekin erantzunkide diren praktikak ga-

ratzen dituzte horretarako, zentzu zabalean, 
hau da, ingurumenaren eta komunitatearen 
zaintzaren dimentsioa ere aintzat hartuta. 
Ildo beretik, bizitzaren iraunkortasunarekin 
erantzunkide diren praktikak garatzeko ga-
raian aintzakotzat hartu behar da ELKARMEN-

DEKOTASUN-printzipioa ere, hau da, agerian 
jarri behar dira gaiarekin zerikusia daukaten 
gainerako eragileekin (erakunde publikoak, 
herritar antolatuak, etxe eta familiak eta ko-
munitateko sareak) ezarri beharreko aliantza 
eta baliabideak.

Agentzia-ahalmena
Agentzia zera da: antolakuntza sozioekonomiko ekitatiboagoa eta guztiz demokratikoa 
eraikitzeko xedez gure borondateak eta ekintza elkartzen ditugunean, pertsonok eta 
erakundeek jarduteko, elkarri eragiteko eta sormen askatzaileko espazioak sortzeko 
daukagun ahalmena117. 

Gizartea, kultura edota gure testuingurua 

eraldatzera bideratutako jarduera batzuetatik 

abiatuta, pertsonok gure testuinguru histo-

rikoekin eta egoera konkretuekin jarduteko 

dugun gaitasuna da agentzia, beraz. Elkarre-

ragin horrek ez du zertan kontzientea edo 

nahita egindako izan. Gaitasun hori kolektiboa 

ere izan daiteke, «agentziak ekintza batzuk 

beste pertsona batzuekin eta beste pertso-

na batzuen kontra koordinatzeko, proiektu 

kolektiboak bultzatzeko, besteak konben-

tzitzeko edo zerbait egitera behartzeko 

ahalmena baitakar berekin»119.

EKONOMIA SOLIDARIOAren ezaugarrietako bat 
da agentzia, eta feminismoak eta proposamen 
ekologistak uztartzearekin du lotura. Proiektuak 
elkartzeak eta (gauzak hautemateko, adie-
razteko eta indibidualki nahiz kolektiboki bi-
zitzeko gure ohiko lekuak aldatuz) bizi garen 
mundua benetan aldatzeko gai garela ulertzeak 
ematen digun indar kolektiboa erakusten la-
guntzen du.

Pertsonok eta erakundeok ekintza bultzatzeko 
dugun gaitasuna da agentzia-ahalmena. Erre-
sistentzia kolektiboa gauzatzeko eta boterea 
gizartean banatzeko ereduari aurre egiteko 
modu bat ere bada. Babes- eta zaintza-sareen 
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eta beren baitan hartzen gaituzten azpiegi-
tura materialen laguntza behar dutela dioten 
gorputzak agertzeko espazio gisa ematen da 
aditzera120.

Agentzia kontzeptuak funtsezko bi ideia 
dauzka oinarritzat: ekintzak proiektu propioak 
edo kolektiboak lortzera bideratuta daudela, 
eta BOTERE-HARREMAN guztiak ezegonkorrak 
direla eta erreproduzitzeko premia dutela. Ho-
rrek esan nahi du aldatu egin daitezkeela.

Sherry Ostnerrek bi agentzia-mota bereizten 
ditu: norberaren proiektuetara zuzendutakoa 
eta boterera zuzendutakoa. Txanpon beraren 
bi aldeak dira biak ala biak. Gure ingurune so-
zialetan (senideekin, lagunekin, gertukoekin, 
auzokoekin eta abar) sortzen ditugun elkarta-
sun-harremanei buruz hausnartzeko aukera 
ematen digu horrek, eta tresna berriak ema-
ten dizkigu botereari eta gure helburu propio 

eta kolektiboei dagokienez. Sare sozial ho-
rren barruan, EKONOMIA SOLIDARIOko erakun-
deak sortzea eta garatzea ahalbidetzen dute 
elkartasun-harremanek. Edonola ere, bizi 
garen sistema soziokultural BERDINTASUNIK 

GABEkoetan lehian eta mendekotasunean/
menderakuntzan oinarritutako erlazioek 
daukaten eraginari buruzko gogoeta ere aur-
kezten digu egileak. Horrela, bada, ezin dugu 
alde batera utzi gizakien arteko erlazioen izae-
ra konplexua, norberaren eta kolektiboaren 
emantzipazioan oinarritutako elkartasunezko 
proiektuak sortzen saiatzen garenean ezin 
diogulako muzin egin konplexutasun horri. 
Gure erakundeetan praktika androzentriko, 
sexista eta arrazisten erreprodukzioari aurre 
egiteko aukera emango diguten estrategiak 
diseinatzera behartzen gaitu horrek, bizi ga-
ren errealitatea eraldatzeko daukagun inda-
rretik abiatuta.
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Genero-premia praktikoak eta genero-interes 
estrategikoak
Genero-interes terminoak honako hau adierazten du: emakumeek —gizonek ere bai— 
euren gizarte-kokapenagatik gara ditzaketen interesak, euren genero-ezaugarrien 
arabera. Estrategikoak edo praktikoak izan daitezke: bakoitza bere modura sortzen da 
eta bere ondorioak dakarzkio emakumeen subjektibotasunari (Maxine Molyneux)121.

Genero-premia praktikoak «emakumeek eta 

gizonek testuinguru jakin batean dituzten 

berehalako premiak dira: jatekoa, arropa… 

Premia horiek asetzeak ez du auzitan jartzen 

LANAREN BANAKETA SEXUALA edo emakumeek 

gizartean daukaten menpeko eginkizuna»122, 

baina zerikusia du gizonak eta emakumeak 

zeregin jakin batzuekin lotzen dituzten 

egungo rolekin. Populazio jakin baten behar 

praktikoak konpontzeak ez dakar berekin po-

pulazio horren egoera soziala edo BERDINTA-

SUN EZA aldatzea, halako hobekuntzek behar 

zehatzei erantzuten baitiete, epe laburrera 

begira123.

Genero-interes estrategikoak epe luzera be-

gira ulertzen dira, gizonezkoen nagusitasuna 

eta pribilegioa bermatzen duten egituretan 

egin beharreko aldaketa sakonekin baitu-

te erlazioa124. Emakumeek «gizartean duten 

menpekotasun-egoeraren ondorioz dauzka-

ten beharrei egiten diete erreferentzia, eta 

halakoei erantzuteko beharrezkoa izango da 

emakumeak epe luzera begira AHALDUNTZEA. 

Emakumeek edo gizonezkoek gizartean eta 

elkarrekiko daukaten posizioa edo estatusa 

hobetzeko behar dutena ordezkatzen dute»125.

Laburbilduz, zera dira emakumeen behar 
praktikoak: aldez aurretik finkatutako zenbait 
zama eta betebehar sozialen arduradun gisa 
dagozkien ROLAK betetzetik eratorritako be-
harrak. Gertuko senideekin eta tokiko komu-
nitatearekin dute zerikusia, nagusiki. Interes 
estrategikoak, berriz, ez datoz emakumeek 
beren betebehar tradizionalak betetzeko 
egiten dituzten ahaleginetatik, baizik eta gi-
zonezkoen nagusitasun- eta pribilegio-egi-
turak gizartearen inposiziok direla jabetzen 
direlako geroz eta gehiago eta, beraz, aldatu 
daitezkeela ulertzen dutelako.

Behar praktikoak konpontzea ezinbeste-
koa da interes estrategikoak lantzeko, eta 
alderantziz. Dena den, eraldaketarako po-
tentziala garatu egiten da behar praktikoak 
interes estrategiko bihurtu ahala. Alde ho-
rretatik, EKONOMIA SOLIDARIOAk behar praktiko 
bat konpontzen du emakumeei lan-baldintza 
duinak eta malgutasun handiagoa bermatzen 
dienean lan-mundura sartzeko garaian, anto-
lakuntza-formula autogestionatuak bultzatuz 
haien artean. Baina, horrekin batera, pribile-
gio-egiturak eraisten eta antolakundeen ba-
rruan logika PATRIARKALAK hausteko aldaketak 
bultzatzen ez badira, ez du genero-interes 
estrategikoak konpontzen lagunduko.
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Euskadiko elkartasunaren eta nazioarteko lan-
kidetzaren esparrutik sortu zen termino hori. 
2008an, Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako 
Lankidetzarako Zuzendaritzak127 Espainiako Es-
tatuan aitzindaria izango zen dekretu bat pres-
tatu zuen Natalia Navarrorekin batera, euskal 
erakundeetan halako prozesuak bultzatzeko. 
Diagnosi- eta ikaskuntza-prozesu horiek anto-
lakundeen kultura jartzen dute analisi eta go-
goeten erdigunean, eta bi unetan egituratzen 
dira: alde batetik, diagnosia egiten da eta, bes-
tetik, ekintzak planifikatzen dira.

Genero-ikuspegiari dagokionez desorekak di-
tuzten antolakundeek eragin desorekatua izaten 
dutela hartzen dute abiapuntutzat prozesuok. 
Eta horri aurre egiteko, emakumeek eta gizo-
nek antolakundeetan duten egoeraren eta posi-
zioaren analisitik harago joateko antolakundeei 
buruzko azterketa integral eta zabalak egitea 
proposatzen dute128. Azterketa horiek bi helburu 
izaten dituzte, gutxienez. Lehenik eta behin, 
«gakoa ez da ikusten den hori berrikustea edo 
eraldatzea, hau da, produktuak eta diskurtsoak; 

aitzitik, DESBERDINTASUNA sortzen duten egitu-

rak, dinamikak eta balioak eraldatu nahi dituzte. 

Beraz, berrikuspenaren muinean galdera hauek 

ditugu: nola egiten ari garen gauzak; nortzuk 

egiten ari garen; zer helbururen araberakoak 

diren egiteko modu horiek; eta nola eralda 

ditzakegun horiek eta geure burua. Bigarrenik, 

aipatutako azterketa integralak, prozesu horie-

tan “konbentzitutako” edo “generoko gaietan” lan 

egiten duten pertsonak ez ezik, talde plural ba-

ten partaidetza sustatzea ere eskatzen du»129 .

Bizigarri  izena aukeratu du REAS Euskadik, 

genero-ekitatearen aldeko erakunde-aldaketa 

lortzeko bultzatu duen prozesua izendatze-

ko. Feminismoa antolakundearen erdigunean 

kokatzeko konpromiso politiko garbia. Silvia 

Pirisek dioen bezala, hori ezinezkoa izango zen 

sareko emakume feministen talde batek aldez 

aurretik egindako lanik gabe. Horietako asko 

ekoSolFemeko131  kideak dira, eta feminismoaren 

eta EKONOMIA SOLIDARIOaren arteko loturak 

ehuntzen aritu dira hainbat proiekturen bidez.

Genero-ekitatearen aldeko erakunde-aldaketa 
Jardun horiek ekarriko dute gaur egun dauden egiteko eta pentsatzeko moduak 
aldatzea, gertatzen diren genero-desberdintasunak desagerrarazteko erakundearen 
funtzionamendu-eremu orotan: estrategiak, egiturak, lan-sistemak, politikak, 
erakunde-kultura eta abar  (Eusko Jaurlaritza)126.
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Ekintza positiboa
Pertsonek eta talde sozialek berdinak izateko eskubidea dute desberdintasunak 
beste inoren azpian uzten dituenean, eta desberdinak izatekoa, berdintasunak haien 
berezitasunak ezabatzen dituenean (Boaventura Sousa Santos)132.

Diskriminazio-motaren bat jasan edo jasaten 
duten populazio-multzoen bizi-baldintzak eta 
aukerak hobetzera zuzendutako neurriak eta 
politikak deskribatzeko erabiltzen da ekintza 
edo diskriminazio positiboa kontzeptua. Diskri-
minazio hori murriztea eta berdintasun handia-
goa lortzea da halako neurrien helburua, hain 
zuzen ere.

Halako politikak oso hedatuta daude, baina dis-
kriminazioaren aurkako neurriak izendatzeko 
diskriminazio terminoa erabiltzeak eztabaida 
pizten duenez gero, «ekintza positiboko poli-
tikak» eta tankerako terminoak erabili ohi dira, 
eta guk ere hori lehenetsi dugu gure proposa-
men honetan.

Emakumeen eta gizonen arteko aukera-
berdintasunari dagokionez, politika horiek 
1980ko hamarkadan hasi ziren hedatzen eta 
orokor bihurtzen, bereziki Europan. 1970eko 
hamarkadan emakumeen sarbide-berdinta-
suna bultzatu zen, batez ere legeen alorreko 
aldaketen bidez. 1980ko hamarkadan, berriz, 
emaitzen berdintasuna bultzatu zen, ekintza po-
sitiboko politiken bidez. Horretarako, emaku-
meak talde sozial gisa desabantailan zeudela 
ikusita, Estatuen esku-hartze aktiboa eskatu 
zen, emakumeei esparru publikorako sarbidea 
bermatzeko, historikoki handik baztertuak 
izan zirenez gero133.

Eztabaida bizia dago era horretako neurriek 
emakumeei berdintasuna lortzen lagundu ote 

dieten inguruan. Izan ere, 90eko hamarkadatik 
aurrera, politika horien norabidea aldatu eta 
gender mainstreaming edo GENERO-IKUSPEGIA 

ZEHARKAKO BIHURTZEko bidea aukeratu zen. 
Halakoek ere mugimendu feministaren kritika 
zorrotzak jaso dituzte.

Begi bistakoa denez, hala ikuspegi batzuek 
nola besteek muga nabarmenak dituzte alor 
politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalean 
errotikako aldaketa sakonak egitea eskatzen 
duen arazo horri aurre egiteko. Dena den, 
ikuspegi guztiek dituzte neurri interesgarriak, 
eta oraindik ere beharrezkoak dira emaku-
meek jasaten duten GENERO-ARRAKALAK eta 
BERDINTASUN EZA murriztu ahal izateko.

Esparru ekonomikoari gagozkiolarik, ekintza 
positiboko politikak lan-esparruan garatu 
dira nagusiki, era askotako tresnen bidez: 
trebakuntza-programak, ordutegiak egokitze-
ko eta bateratzeko neurriak, kontrataziorako 
erraztasunak (adibidez, kontratazio publikoe-
tan klausula bereziak jarriz edo enpresa priba-
tuetan emakumeak kontratatzeko pizgarriak 
eskainiz), historikoki emakumeek egindako 
lanetan gizonak ere aritzea bultzatzeko pro-
gramak, enpresetako kudeaketa-organoetan 
parte hartzeko kuotak eta abar. Sozial eta 
solidario gisa definitzen den ekonomia ba-
tek arreta berezia jarri beharko luke halako 
neurrietan eta areago jo beharko luke, izaera 
eraldatzailea emanez, bere eguneroko jardue-
retan aldaketa eraginkorrak lor daitezen.
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Mainstreaming edo genero-ikuspegiaren in-
tegrazio (GII) ere esaten zaio. 1995ean definitu 
zuten formalki, Pekinen, Txinako hiri hartan 
egin zuten Emakumeei buruzko IV. Mundu 
Konferentzian eta Pekineko Ekintzarako Plata-
forma deiturikoan aipatu zuten. Prestatzen den 
edozein ekintzak (lege batek, politika edo pro-
grama zehatz batek) edozein arlotan eta maila 
guztietan emakume nahiz gizonentzat dauzkan 
ondorioak baloratzeko prozesua da. Esparru 
politiko, ekonomiko, kultural eta sozial guztie-
tako politikak eta programak prestatzeko, 
abian jartzeko, haien jarraipena egiteko edota 
ebaluatzeko garaian gizonen eta emakumeen 
kezkak eta esperientziak aintzat hartuak iza-
teko garatzen den estrategia bat da, batzuen 
nahiz besteen onerako izan daitezen, BERDIN-

TASUN EZA betikotu gabe.

Arlo guztietan aukera-berdintasuna, orekatzen 
duen EKINTZA POSITIBOA eta emakumeen eta 
gizonen tratu-berdintasuna bermatzeko es-
trategia bat da, jarduera guztietan generoa 
aintzakotzat hartzea bilatzen duena: poli-
tikak formulatzean, ikerketetan, baliabideak 
esleitzean eta abar. Politika, programa eta 
proiektuen maila guztietan eta programazio-

zikloen fase guztietan (diseinatzean, plani-
fikatzean, gauzatzean, jarraipena egitean eta 
ebaluatzean) aplikatu behar da estrategia hori, 
eta, osagarri gisa, emakumeei eta gizonei (edo 
oraindik BERDINTASUN EZA nabarmena dagoen 
esparruei) zuzendutako ekintza espezifikoak 
egin behar dira. Aldaketa instituzionaleko 
prozesuetan, aurrekontuak prestatzean, ikus-
karitza eta abarretan ere aplikatu behar da 
hizpide dugun estrategia.

Genero-ikuspegia EKONOMIA SOLIDARIOaren 
prozesuetan zeharkako bihurtzeak PATRIARKA-

TUAren mekanismoak eta horiek emakumeen 
eta gizonen eguneroko bizitzan duten eragina 
ulertzen laguntzen digu, bai eta emakumeek 
AHALDUNTZE sozioekonomikoko prozesuan 
aurkitzen dituzten oztopoak gainditzeko me-
kanismoak diseinatzen ere. Genero-ikuspegia 
duen EKONOMIA SOLIDARIOA «berdintasunaren 
inguruko gaiak EKONOMIA SOLIDARIOAren ba-
lio eta praktiketan, jarduera ekonomiko bat 
sortzeko etapa guztietan, txertatzen dituen 
lan-metodologia bat da. Kapitalismoa deu-
seztatzeko nahiari eusten dio (…) eta EKONOMIA 

FEMINISTAren gogoeta eta kontzeptuak es-
kaintzen dizkio borroka horri»135 .

Genero-zeharkakotasuna     
Aurreikusten den edozein ekintzak (lege, politika edo programak barne) emakumeentzat 
eta gizonentzat arlo eta maila guztietan eragingo dituen ondorioak ebaluatzeko 
prozesua da genero-zeharkakotasuna. Edozein esparru politiko, ekonomiko edo 
sozialetan politikaren bat edo programaren bat diseinatzeko, aplikatzeko, haien 
jarraipena egiteko eta ebaluatzeko garaian emakumeen eta gizonen kezkak 
aintzakotzat hartzeko estrategia bat da, biek ala biek onura bera izan dezaten, bien 
arteko ekitate eza betikotu gabe. Genero-berdintasuna lortzea da azken helburua
(Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte Kontseilua)134.
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Ahalduntze-prozesuaren bidez, ausardia 
lantzen, autoestimua indartzen eta indarra 
erakusten irakasten zaie emakumeei eta gi-
zonezkoen menderakuntza hegemonikoaren 
biktima diren kolektiboei, alderdi horiek 
guztiak ez baitituzte garatu, zapalkuntzaren 
eta ikusezintasunaren ondorioz. Gure bizi-bal-
dintzak geure ekintzen bidez hobetzeko bote-
rea eta independentzia lortzea da kontua 137.

Asko dira ahalduntze-prozesuetan esku 
hartzen duten indarrak. «Barne-botereak», 
adibidez, naturalizatutako menderakuntza-
posizioaz bestelako egoerak irudikatzeko gai-
tasunari egiten dio erreferentzia. Norberak bizi 
izandako zapalkuntzaren edo pribilegioaren 
esperientziaren oinarrian zeuden sinesmen 
eta usteak zalantzan jartzea dakar, beraz. «Ha-
lakoen arteko botereak» edo «halakoekiko bo-
tereak» diskriminazio indibidualen esperientzia 
desberdinen artean oinarri komun bat aurkitze-

ko lanarekin du zerikusia, interes kolektiboak 
artikulatzeko eta beren aldarrikapena elkarre-
kin bideratzeko ahaleginarekin. «Halakotarako 
botereak», azkenik, norbere burutik eta nor-
beraren esperientziatik abiatuta ekarpenak 
egiteko trebakuntzarekin, gaikuntzarekin eta 
gaitasun berriak eta konfiantza eskuratzeare-
kin du lotura.

EKONOMIA SOLIDARIOAk autogestioan eta elka-
rrekikotasunean oinarritutako alternatiba 
ekonomikoak garatzen ditu pertsonen ahal-
duntzea bultzatzeko. EKONOMIA FEMINISTAk, 
bestalde, emakumeen ahalduntzea sustatzen 
du, genero-ikuspegia zapalkuntza sozial, eko-
nomiko eta politikoko arlo guztietan zeharkako 
bihurtuz. Antolakundeei dagokienez, zehazki, 
«antolakunde bateko emakumeen ahalduntze 
indibidual eta kolektiboa sustatzen duten iden-
titateak eta praktika feministak eraikitzeko es-
pazioak bultzatzen dira»138.

Ahalduntzea
Pekineko Emakumeen Mundu Konferentzian zabaldu zen terminoa, erabakiak hartzeko 
prozesuetan eta boterea eskuratzeko garaian emakumeen parte-hartzea handitzeko 
ekimenak izendatzeko. Gaur egun, beste dimentsio bati ere egiten dio erreferentzia: 
emakumeek bakarka nahiz kolektiboki daukaten boterearen gaineko kontzientziazioari. 
Horren bidez, emakumeek pertsona gisa daukaten duintasuna berreskuratzen dute, 
beren buruari buruzko irudia eta beren eskubide eta gaitasunei buruzko sinesmenak 
aldatzen dituzte eta aurre egiten diete beren gutxiagotasun-sentimenduei
 (Natalia Navarro)136.
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Hitzak eta kontzeptuak behar ditugu gure praktiken inguruan teorizatzeko eta 
praktika horiek hobeto ulertzeko, partekatzeko, batzuetan esanahi berriak 
emateko eta geure eztabaida kolektiboetan txertatzeko. Iruditeriak eta 
kontakizunak sortzeko ere behar ditugu, hainbeste desiratzen dugun eta behar 

dugun gizartearen eraldaketa integralean aurrera egin ahal izateko.
Ekonomia solidarioa eraiki eta indartzeko ezinbestekoa da feminismoaren 
ekarpena, bai eraldatu nahi dugun sistema sozioekonomikoa ahalik eta 
zehatzen aztertu eta deskribatu ahal izateko, bai eraiki nahi dugun etorkizuna 
izendatzeko, bai eta etorkizun hori lortzeko tresnak, praktikak eta bideak 

Argitalpen honek ez du ekonomiari loturiko termino feministen bilduma osoa 
izateko xederik. Aitzitik, bere asmoa ekonomia solidarioaren ikuspegitik 
alternatiba eraldatzaileak garatzeko erabilgarrien eta aplikagarrien deritzegun 
terminoak eskaintzea da. Orobat, ezinbestean feminista izango den ekonomia 
solidarioa garatzen laguntzeko hizkera eta narratiba komunak eraikitzea da 

hiztegiaren helburua.


