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ZERI BURUZ ARI GARA?
Garrantzitsua deritzogu eguneroko borrokara eta hainbat itun edo aliantzatara eramango gaituen diskurtso bat eraiki eta hedatu ahal izateko, oinarri
amankomun bat finkatzea. Horregatik, kontzeptu batzuk eta euren intersekzioak definitzen hasiko gara.
Zergatik antiespezismoa?
Espezismoa animalia batzuen diskriminazioan oinarritzen den zapalkuntza
sistema da. Espezismoaren oinarri sendoena gizakia beste animalien gainetik
kokatzen duen sinesmena (antropozentrismoa) den arren, hierarkia batzuk
ezarri dira gizakiez besteko animalia espezieen artean, gizakiek hauenganako dituzten interesen araberakoak: hau da, enpatia handiagoa dugu txakur
batekin txerri batekin baino, eta txerri batekin enpatia handiagoa daukagu
arrain batekin baino, beraz, gure sisteman txakur bat txerri baten gainetik
dago, eta txerri bat arrain baten gainetik. Horrek gizakioi espeziearen
araberako zapalkuntza mota desberdinak garatzera garamatza.
Hori horrela izanda, antiespezismoa espezie bat beste baten gainetik
kokatzen duen sinesmenaren ukapena da, espezie guztien arteko erabateko
berdintasunaren ideia bermatzeko.
Jaiotzen garenetik jokabide espezistak izatera behartzen gaituzte, beste
espezieetako animalien zapalkuntza normalizatu eta gure egunerokotasunaren
parte bilakatzen dugun arte. Gizaki batek egun bakar batean jokabide espezista ugari ditu, eta batzuetaz kontziente izaten den arren, gehiengoak
oharkabean egiten ditu. Adibidez, ohetik jaikitzean hegazti lumazko edredoipetik ateratzen da; gosaltzeko, behi esnez betetako edalontzia hartzen
du zerealekin; ondoren, animaliekin esperimentatuta egin duten hortzetako
pastarekin garbitzen ditu hortzak, eta artilezko jertse bat eta larruzko
oinetako batzuk janzten ditu. Kalera irten, eta beste espezieetako animalien erabilera egiten duten iragarkiak ikusten ditu, eta, hamaiketakoan,
urdaiazpiko (hau da, txerri baten gorputzaren zati bat) ogitartekoa jaten
du. Antiespezismoa jarrera espezista hauetaz jabetzearekin hasten da, gerora,
ikuspuntu eta bizimodu aldaketa bilakatzeraino.
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Antiespezismoa hainbat eratan ulertu daiteke. Horregatik, gure jarrera
modu argi eta zehatzean azaldu nahi dugu: ez dugu esplotazio prozesuan
dauden animalien egoera hobetzeko erreformetan sinisten, ez helburu, ez
bitarteko bezala. Antiespezismoa espezie guztien askapenerako borroka abolizionista moduan bakarrik irudikatzen dugu.
Era berean, ez gatoz bat espezie batzuek irauteko norbanakoen askatasuna
sakrifikatzen duen ikuspuntu ekologista antropozentrikoarekin, guretzat
norbanako bakoitzak duelako garrantzia. Ez dugu uste beganismoa (animalien
esplotazioaren ukapen aktibo moduan ulertuta) soilik denik erantzuna, baina
bai pauso bat gehiago borrokaren bidean. Beraz, ez dugu kapitalismoak moda
gisa aurkezten duen beganismorik onartzen. Eta, noski, antiespezismoa
ezinezkoa iruditzen zaigu mugimendu totalitarioen baitan. Antiespezismoa espezieagatik diskriminatu gabe, norbanako guztienganako errespetuan
oinarritzen den jarrera bezala ulertzen dugunez, guztiz ukatzen ditugu
gizaki batzuek beste batzuen gainetik jartzen dituzten ideologia guztiak.
Zentzugabea iruditzen zaigu borroka bat antiespezistatzat hartzea, aldi
berean beste norbanako batzuk zapaltzen baditu.
Azkenik, argitu nahi dugu ez dugula uste animaliek ahotsik ez dutenik,
mugimendu animalistetan argudio hau behin eta berriz erabiltzen den arren;
animaliek euren komunikatzeko moduak dituzte (euren artean, eta gurekin)
eta era aktiboan borrokatzen dute euren askatasunagatik, matxinatuz edota
ihes eginez*. Beraz, gure funtzioa ez da euren izenean hitz egitea, euren
borroka azaleratzea baizik, eta ahal dugun moduan laguntzea euren askapenerako bidean.
*quererlalibertad.wordpress.com
Zergatik transfeminismoa?
Transfeminismora gerturatu aurretik, gure sistema heteropatriarkala
ulertzeko moduari buruzko kontzeptu batzuen xehetasun batzuk azaldu nahi
genituzke.
Sistema heteropatriarkala patriarkatuan eta heteroarauan oinarritzen den
egitura da.
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Patriarkatua historikoki sexu-genero sistemaren inguruan eratu da, sistema
horretan gure ezaugarri biologikoen arabera (sexu bezala ezagutzen ditugunak) genero bat edo bestea ezartzen zaigu. Baina sexuak eta generoak
kultura honen baitan bakarrik dute zentzua, hau da, gu sailkatzeko asmatutako
eraikuntza sozialak dira. Eta “normal” gisa ulertzen den sailkapen hau
baztertzailea eta binarioa da (maskulinoa edo femeninoa).
Jaiotzean sexu bat diagnostikatzen badizute, “naturala” eta “beharrezkoa”
da ezarritako genero rolen arabera jokatzea eta horrekin bat egitea.
(emakume-femeninoa / gizon-maskulinoa). Alor horretan ez dago lekurik
ezer gehiagorentzat, generoaren agintea jarraitzen ez duten guztiak
normaltasunetik kanpo geratzen dira, eta patologizatuak, estigmatizatuak
eta baztertuak izatera kondenatuta daude. Generoaren teorian ez dago lekurik aniztasunarentzat, dena sartu behar delako estruktura dikotomiko
horretan, eta bertan ezaugarri eta eginkizun maskulinoek balio sozial
handiagoa dute. Hau da gure ustez, patriarkatuaren oinarria: genero maskulinoak boterea, kontrola eta pribilegioak hartzen dituen sistema binarioa,
genero femeninoa azpiratu eta zapalduz.
Hau guztia heteroarauari esker da posible. Baina heterosexualitatea ez da
soilik jardute sexual batzuei dagokiena, balioa zerk duen eta zerk ez erabakitzen duen erregimena da, araua zein den erabakitzen duen instituzioa.
Heteroarauaren sexualitate eredua erraz desegiten diren argudio “biologiko” eta “naturalekin” defendatzen den arren, gizartearen gehiengoan dago
ezarrita. Heterosexualitatearen oinarri nagusia familia da, bere baitan
genero aginteak garatzen dituena, eta horien bidez kapitalismoak emakume
bezala gizarteratuak diren norbanakoen lan (erre)produktiboaz jabetzen da.
Hori hala izanda, gorputz gizarteratu moduan, gure nortasuna osatzen duten
dimentsio askok zeharkatzen dituzte gure bizitzak. Ezin gara “emakume”
kategoriaren inguruan sufritzen ditugun zapalkuntzetan bakarrik zentratu, eta arraza, espezie, jaioterri, gaitasun normatibo, joera sexual,
baliabide, adin, pisu edo beste edozein arrazoirengatik existitzen diren
zapalkuntzei entzungor egin.
Ez dugu emakumea zapalkuntza patriarkalaren subjektu zapaldu bakar bezala
ulertzen duen diskurtso feministarik babesten, horrek beste gorputz eta
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nortasunak ezkutatzen dituelako, eta emakume gutxi batzuen esperientzian
oinarritzen den emakume eredua defendatzen duelako (zuria, europarra,
zisgeneroa, gaitasun normatiboduna). Ez dugu zapalduak diren subjektuen
arteko hierarkiarik sortu nahi, borrokatzen ditugun botere harremanak
erreproduzitzen ariko ginatekeelako, sistema zapaltzaile honen botere
harremanak.
Ez dugu generoen arteko hierarkiekin bukatzeko borrokatzen, gu haratago
goaz. Gizon eta emakume kategorien suntsipenerako borrokatzen dugu.
Transfeminismoa arazoen errora doan diskurtso erradikala da, generoen
dikotomia ezbaian jartzen du eta heteroarautik at daudenak subjektu
politiko bezala aitortzen ditu. Gorputz eta subjektu pluralen artean
batasunak sortzen ditu euren nortasunetik harago. Hainbat zapalkuntza
konektaturik dauden sistema baten leku amankomun batean aurkitzen dira,
euren erresistentziak konektatzeko. Guretzat norbanakoaren hazkunderako
baliabidea, erresistentzia eta indarkeriari erantzuna da, hala bizi dugu
guk borroka hau.
Gizartea errotik irauli nahi badugu, barneratuta ditugun ereduak deseraiki
beharko ditugu. Gure borroka ez delako guk sufritzen dugun zapalkuntzatik
askatzea bakarrik, guk erabiltzen ditugun mekanismo zapaltzaileetatik
askatzea ere badelako.
Zergatik doaz batera?
Gorputzak era konplexuan elkartzen diren hainbat zapalkuntzek zeharkatzen
dituzte, horregatik, gorputzen menderakuntzari erantzun oso bat eman ahal
izateko, borrokak elkartu beharra dugu.
Sistemaren begietan, gorputzak neurtu daitezkeen salerosgai hutsak dira,
eta inposatutako desberdintasun ereduaren arabera balioesten dira. Eredu
horrek sistemarentzat erabilgarria (“gai”) den gorputz argal eta osasuntsua
daukan mendebaldeko gizon zisgenero heterosexual zuria du subjektu pribilegiatu moduan.
Subjektu horretatik, eta subjektu hori gizartean baloratzen denaren erdigunean jartzen duen begiradatik abiatuta, beste gorputz asko esparru
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horretatik kanpo geratzen gara. Gure aniztasun oparoan, baliogabetzen
diren gorputzak gara eta, gutako batzuk, baliabidetzat edo jabetzatzat
hartzen dira. Azken finean, boterea duten horiek begiratu, epaitu,
bortxatu, erabili, eta erail ditzaketen gorputzak gara.
Zeharkatzen gaituen konplexutasun honetan, pribilegioa eta zapalkuntza
finkatu nahiko genituzke. Gizakiak ez diren gorputzek (gorputz transek,
emakumeen gorputzek, bollerenek, gorputz ez heterosexualek, gorputz
lodiek, mendebaldekoak ez diren gorputzek, gorputz elbarriek, zuriak ez
direnek, eta gorputz “gaixoek”, esaterako), sistema zapaltzaile oso baten
zama daramate gainean. Baina sistema horrek iruzur bat dauka; menderakuntza
sistemaren ezaugarrietako bat dela.
Gizaki gisa, gizaki izateagatik beste animalien gainetik ditugun pribilegioetatik abiatzen gara. Gure nahia euren gorputz eta bizitzak menderatzeari uztea da, gure plazer, etekin eta interesengatik euren jabe izateari
uztea. Horregatik, subjektu moduan barne lanketa bat egiten saiatzen gara,
geure zapalkuntzez kontziente eta, aldi berean, geure pribilegioez arduradun diren subjektuak izateko.
Horrekin ez dugu inoren ahotsa izateko helbururik. Gizakiz besteko animaliak euren bizitza eta askatasunagatik borrokatzen ari dira momentu
honetan bertan. Baina berehala isiltzen dituzte euren garrasiak hedabide
eta hezkuntza espezistak, euren interesei ezikusiarena egiten baitiete.
Euren esplotazioa eta euren erailketak ezkutatu egiten dira, hiltegi eta
zapalkuntza zentroak gure bizitza egiten dugun lekuetatik urrun kokatzen.
Horren aurrean, gure min eta amorrua erakusten dugu, eta azpimarratu nahi
dugu euren gorputzek, euren bizitzek, garrantzia dutela.
Heteropatriarkatua eta espezismoa bezalako zapalkuntza sistemen diskurtsoek, euren indarkeria defendatzeko argudioetan normaltasuna, naturaltasuna edo beharrezkotasuna aipatzeko joera dute. Normalak harreman heterosexualak direla diote, beste animalien azalekin janztea ere normala dela
diote (larruarekin, adibidez). Emakumeak sentikorragoak izatea, eta gizonak indartsuagoak izatea naturala dela diote, baita gizakiak ez direnak
gu dibertitzeko erabiltzea ere (animaliak erabiltzen dituzten zirkuetan,
adibidez). Argal egotea beharrezkoa dela diote “osasuntsu” egoteko, baita
animaliak jatea beharrezkoa dela ere.

8

Argitalpen honekin, mugatzen gaituzten, iruzur egiten diguten, eta gorputzen menperatzea justifikatu nahi duten amarru hauek pixkanaka eraistea
da gure helburua.
Generoa kaiola bat da, munduak ezarritakotik haratago ez bizitzera garamatzan kaiola. Generoa norberaren sormenetik eta nahitik eraikitzea posible dela dioen mundu bat da gure helmuga. Era berean, espeziea gizakiz
besteko animaliengandik banatzeko eraikitako hesi bat dela ulertzen dugu,
eta premiazkoa da hesi horren gainetik beste aldera jauzi egitea anitzak
baina berdinak garela onartzeko.
Transfeminismoa borroka guztiak biltzen dituen aterkia dela uste dugu,
gure aniztasun oparoan eta indibidualtasunetik harago. Ez dugu aske izan
nah denok batera eta taldeani ez bada izango, ez dugu uste posible denik askeak izatea, aldi berean beste batzuk zapaltzen baditugu. Horrela,
animalien askapena borrokatu beharreko helburu gisa ulertzen dugu, denok
animaliak garelako.
Zapaltzaile eta zapalduak izateari utzi nahi diogu. Denok aske izatea nahi
dugu.

9

ERREFERENTE ESTALIAK:
INDARKERIA LAUSOTZEKO MEKANISMOAK

Eskema honetan erreferente estaliaren1 teoria ikus dezakegu. Horrek betikotzen du gizakiak ez diren animaliek, baita emakumeek eta beste identitate ez hegemonikoek ere, pairatzen duten diskriminazio, esplotazio
eta zapalkuntza. Zapalkuntza sistema norbanakoa produktu kontsumigarriaren
erreferente gisa lausotzean edo desagertzean datza; hau da, norbanakoaren
irudia galdu egiten da, bere interesekin, ezaugarriekin, sentimenduekin,
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beharrekin batera, produktu huts bilakatzeraino. Erreferentea desagertzeak gorputzengan indarkeria eta dominazioa eragiteko balio du, gu geu
guztiz kontziente izan gabe.
Erreferentearen ezabatzea lortzeko hiru aldi daude:
- Gauza bihurtzea: aldiz honek gizabanako eta gizakiz besteko norbanakoenganako pertzepzioa aldatzen du, norbait izatetik zerbait izatera pasatzen
dira.
- Zatiketa: gorputzaren banantze edo zatitzea, gorputzaren zati bat osotasunetik at geratzen da; hanka “polit” batzuek edo urdaiazpikoak, emakumearekin eta txerriarekin duten harremana galtzen dute.
- Kontsumoa: prozesuaren azken aldia, gorputzak produktu bat izatera heltzen dira (hanburgesa, iragarki bat, indarkeria jasateko haragi zatiak...).
Disonantzia kognitiboa gure balio sistemak egiten ditugun ekintzekin talka
egiten duenean gertatzen da. Erreferentearen desagerpenarekin gatazka hau
baliogabetzea lortzen da: txerria den norbanakoaren erreferentzia ezabatzean, urdaiazpiko bilakaturiko gorputz zatitua jateak, gure balio sisteman
daukagun aske eta erasotua izan gabe bizitzea merezi duen txerriarekin
gatazkarik ez egotea lortzen da. Antzeko moduan, emakumeen gorputza iragarkietan esplotatzen denean, euren gorputza helburu bat lortzeko (produktu bat saltzea) baliabide bihurtzen da. Emakumeen gorputzak (oso gorputz zehatzak gainera: zuriak, argalak, titi handiekin, eta mendebaldeko
edertasun estandarrekin bat egiten dutenak), adibidez, lurrina saltzeko
erabiltzen direnean, enfasia ez da aipatutako lurrinean egiten, produktu
hori eskuratzean (lurrina) emakume hori erakartzea lortuko duzun horren
inguruko mezuan baizik (gizon zis-hetero zuriei bideratua orokorrean).
Hau da, lurrin hori kontsumitzean, emakume hori kontsumitu ahalko duzu
(bere gorputzaz gozatu, zentzu sexualean batez ere). Prozesu honetan ere,
emakumea ez da bere interes eta ideia propioak dituen norbanako moduan
irudikatzen, beste baten nahiak (berriz ere, orokorrean, gizon zis-hetero
zuriarenak) asetzeko dagoen norbait bezala baizik, eta, aldi berean, honek ez du balio sisteman emakumeak eta euren gorputzak arautzen dituzten
balioekin apurketarik eragiten.
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Melanie Joy, psikologo sozialak, bere ‘Why we love dogs, eat pigs and
wear cows’ liburuan, desadostasun kognitiboa aipatzen du haragi kontsumoa definitzeko, hau ideologiaz beteta dagoen arren, deskonexio bat dago
ekintzaren eta aurretik gertatzen denaren artean; hau da, haragi zati bat
jatean ez dugu gorputz hori zuen animalia nolakoa zen pentsatzen, zer zuen
atsegin eta zein interes zituen, ezta nolakoak izan ziren bere bizitza
eta bere heriotza ere. Sinesmen sistema guzti honek ideologia bortitz bat
eraikitzen du, Joy-ek karnismo izena eman diona. Bere hitzetan:
Jokaera honen azpian dagoen balio sistema ikusezina denez, zergatik edo
zertan ari garen pentsatu gabe jaten ditugu animaliak. Karnismoa animalia
zehatz batzuk jatera garamatzan sinesmen sistema da. Batzuetan “haragijale” bezala irudikatzen ditugu haragia jaten duten pertsonak, baina haragijalea, definizioz, biziraun ahal izateko haragia behar duen animalia
da. Haragia kontsumitzen dutenak ez dira orojale soilak ere. Orojalea,
landarez zein haragiz elikatu daitekeen animalia da (gizaki izan ala ez).
“Haragijale” eta “orojale” gorpuzkera biologikoa deskribatzen dituzten
hitzak dira, eta ez aukera filosofiko pertsonalak. Mundu garaikidearen
leku gehienetan, gizakiek ez dute haragia beharragatik jaten, sistemak
hala ezartzen duelako baizik, eta erabaki orok beti du jatorria sinesmenean. (Joy, 2013: 35)
Melanie Joyk ideologia karnista hegemonikoa dela azpimarratzen du, eta
hala identifikatua ez izateko mekanismoak dituela, betikotzeko.
Zaila da aurre egitea existitzen dela ere ez dakigun sistema bati eta oraindik zailagoa, ideologia honek era aktiboan lan egiten badu bere burua
ezkutuan mantentzeko. Hau gertatzen da karnismoa bezalako ideologiekin.
Ideologia mota zehatz hau bortitz hitzarekin definitzen dut, benetan, indarkeria fisikoaren inguruan antolatzen baita. Beste era batera esanda,
indarkeria sistematik ezabatuko bagenu (animaliak hiltzeari utziko bagenio) sistema ez litzateke gehiago existituko. Ezinezkoa da haragia lortzea
hilketarik gabe. (Joy, 2013: 38)
Ideologia karnista hiru mekanismo nagusiz elikatzen da bere indarkeria
lausotzeko, eta hau beste ideologia bortitzetan ere aplikatu daitekeela
uste dugu, mekanismo hauei Joyek Justifikazioaren hiru “N”ak izena jarri
die: haragia jatea normala, naturala eta beharrezkoa da.
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- Normala: ideologia baten oinarriak normalizatzeak (karnista/espezista,
arrazista, heteropatriarkala...) hauek gizarteko arau bilakatu direla esan
nahi du. Araua erresistentzia minimoaren bidea da, eta izaera deskriptiboa
(gehiengoak egiten duena) eta preskriptiboa ditu (nola jardun behar dugun
dio). Arauak adostasuna saritzen du, eta desbideratzea zigortu.
- Naturala: naturalizazioak ideologia baten oinarriak historikoki, sakratuki eta biologikoki ukaezinak bilakatzen ditu. Oinarri hauek lege naturalak (edo jainkoarenak, sinesmen sistemaren arabera) jarraitzen dituztela
egiaztatzean datza. Naturalizazioak, oinarri (bio)logikoz hornituz, ideologia zehatz bat betikotzen du, nahiz eta portaera naturalizatu gehienak
eraikiak izan. Historikoki, naturalizazioaren bitartez justifikatu izan
dira zapalkuntza hauek: arraza zuriaren gorentasuna beste arrazekiko;
gizonaren nagusitasuna emakumearekiko; edo gizakiaren nagusitasuna beste
animaliekiko. Era berean, genero rolak naturalizatu egiten dira sexu bati
esleituz, gizon-emakume muturreko binomioa bezala mantenduz.
- Beharrezkoa: beharrarekin justifikatzea aurreko naturalizazio prozesuan
oinarritzen da. Zerbait agindu biologiko bat bihurtzen denean (hala nola,
haragia jatea edo heterosexualitatea), beharrezkoa da espezieak bizirauteko. Zerbaiten beharraren sinesmenak sistema ezinbesteko bilakatzen du.
Hau argi ikusten da, adibidez, heterosexualitatea gizakion ugalketarako
beharrezkoa dela esaten denean, gauza bera gertatzen da haragia jatea
ongizatearentzat beharrezkoa dela adierazten denean, talde baten biziraupenerako beste baten heriotza behar dela ulertaraziz.
Hizkuntzaren erabilera zapalkuntzari jarraipena emateko tresna gisa: zapalkuntza prozesu hau zilegi egiteko hizkuntza erabiltzen da, horren bidez
erasotzailea desagertu egiten delako. Horrela, “norbaitek animalia bat
hiltzen du bere gorpua kontsumitua izan dadin” esaldia “haragia” bilakatzen da, eta “Juanek Sara erasotu du” esan beharrean “tratu txarrak jaso
dituzten 50 emakumeetako beste bat” esaten da. Hizkuntza oso tresna efektiboa da gauza bihurtze prozesuan, behia “larruzko jaka” bihurtzen delako,
eta emakumea “potota”. Sendotasun linguistiko hau oso efektiboa da, ume
garenetik eskola edo familia bezalako gertuko sareen bidez sartzen digutelako buruan. Horrela, umeak jaten ari direna animalia bat dela ikusi gabe
hazten dira, euren gurasoek haragia deitzen diotelako (edo txitxi-a); edo
janzten dutena norbaiten azala zela jakin gabe, guztiek zapatila deitzen
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diotelako; edo “lodi” deitzen dutena pertsona bat dela jakin gabe, lodia
izatea txarra eta iraina dela erakutsi diotelako; edo bularrek (emakumeen
gauzarik baliozkoena, gizarteak sinetsarazitakoaren arabera) mundutik ez
dutela bakarrik bidaiatzen, baizik eta norbanako oso baten parte direla.
Hots, hizkuntza ekintza bortitz bat estaltzeko tresna erabilgarri bilakatzen da. Egoera honetan arreta jarriz, gertakari bakoitzarentzat dagokion
hitza erabiltzea beharrezkoa ikusten dugu, azken finean, arazoa definitzen
duenak debatea definitzen duelako.
Erreferente desagertuaren eskema honen garapena eta hainbat kiderekin
izandako eztabaidak direla medio, “begano” hitzari ematen diogun erabilerari buruzko hausnarketa bat ere txertatu nahi dugu hemen. Begano bat
sistema zapaltzaile batean parte hartu nahi ez duelako animalia jatorrizko
produktuak kontsumitzeari uko egiten dion pertsona dela ulertzen dugu.
Beganismorako pausoen protagonistak, guk hala ulertzen dugu behintzat,
espezismoaren biktima diren gizakiz besteko animalia esplotatuak dira,
eta gizakiek zapalkuntza honetan parte hartzeari uztea erabakitzen dute.
Halere, uste dugu beganismoa kontzeptu bezala despolitizazio prozesu bat
bizitzen ari dela, hau da, hitzari edukia ematen dioten erreferentziak
galtzen ari direla. Guztia merkantilizatzea baimentzen duen testuinguru
kapitalista batean, beganismoa esplotaziorako nitxo berri bat bihurtu da.
Dieta beganoa eta produktu beganoak, horren adibide dira. Produktuak beganoak diren galdetzen dugu, hau da, animalia esplotaziorik gabekoa den
galdetzen dugu (baita gure buruari ere), ahaztuz beganoak, esplotazioari
uko egiten diogun pertsonak garela. Egunez egun, geroz eta pertsona gehiagok ulertzen dute “beganismoa” zer den, baina hori dieta batetara lotuta
doa. Ikuspuntu horren arabera, beganoak zeliakoen modukoak izango lirateke, gauza batzuk euren dietatik baztertzen dituztelako. Hausnarketa hau
hizkuntzari ematen diogun erabilerari buruz birpentsatzeko botatzen dugu,
protagonismoa berriz zapalkuntza espezistari bueltarazteko, eta horrela
industria eta merkatu vegan friendlyek Animalien Askapenerako borrokaz
jabetzeko eginiko saiakerei aurre egiteko; borroka hau osagai batzuk baino
askoz harago baitoa.
Amaitzeko, sistema zapaltzaile batek funtzionatzeko zapaltzaileak eta zapalduak izan behar ditu. Kapitalismoak bere sistema eratu du zapaltzaileak
eta zapalduak nortzuk izango diren erabakita. Zapalduak euren paperean
mantentzeko estruktura bortitz bat ezarri da; zapaltzaileak mantendu ahal
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izateko, balioen eta ekintzen arteko gatazkak ekiditearren, norbanakoa
erreferente bezala desagertzen duen sistema manipulatzaile konplexua garatu da. Horrela entitate guztiak ezabatuak geratzen dira, erreferentea
alde batera uzten da, norbanako gisa zuen ikusmoldea galduz eta besteak,
pertsona izatetik automata-kontsumitzaile-zapaltzaile izatera pasatzen
dira horretaz jabetu gabe. Erreferente estaliaren sistemak argi utzi du,
beraz, azaltzen saiatu garen moduan, nortzuk diren zapalduak: gizakiz
besteko animaliak, emakumeak, gorputz ez hegemonikoak. Eta guk ez dugula
ez zapaldu ez zapaltzaile izan nahi argi utzi nahi dugu. Gure borroka
horretan datza.

1
Erreferente estaliaren teoria Carol J. Adams ek garatu zuen bere The sexual politics of meat (Haragiaren politika sexuala) liburuan. Argi utzi nahi dugu testu
honek Carol J. Adams en teoriaren zati bat bakarrik hartzen duela.
2

Emakume hitzari buruzko oharra: ez dugu emakume kontzeptu esentzialista, unibertsal, edo biologiko moduan ulertzen. Kontzeptu hau transei, eta bere burua emakume
bezala identifikatzen duten guztiei irekia dago. Hitz hau erabiltzea interesgarria
iruditzen zaigu erresistentzia ikuspuntu batetik, menderakuntzan oinarritzen den
generoaren bitarteko gizarteratze batean.
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Aurkeztu ezazue zuen burua, nola sortu zen zuen taldea hasteko
ideia? Noiz? Eta zergatik?

Gure taldea 2012an jaio zen, mugimendu feministan ( animalien gaia lantzen ez zuena) eta anarkista-erradikal-libertario-antagonistetan militatu
zuten bi kidek sortu zuten. Kide hauek, sistema kapitalistaren mundu
mailako esplotazioa kritikatzen ez zuten talde animalistetan ere lan egin
zuten, baita talde antiespezistetan ere. Baina sexismo asko zegoen, eta
espezismoarekin ez zihoazen gaiak ez ziren apenas ukitzen. Horregatik, gai
guzti hauek modu bateratuan lantzea erabaki zuten, gure taldea sortuz.
“Anguane” izena erabiltzea erabaki dugu, uretik datozen gizaki eta ez-gizaki itxura duten Italiako ipar-ekialdeko pertsonaia mitologikoak direlako. Gure helburuak erabaki eta lehen erabaki politiko garrantzitsuak
hartu ondoren, LGBT mugimenduko eta mugimendu antiespezistako aktibistei
gurekin lan egiteko eskatu diegu.

Talde mistoa zarete ala ez? Zergatik?

LGTB pertsonaz osatutako taldea gara, erabaki eta patuarengatik. Gutxi
gara, eta Estatu Italiarreko probintzietan sakabanatuta gaude, ahal dugun
moduan borroka egiten saiatzen gara.

Zeintzuk dira zuentzat intersekzio puntu garrantzitsuenak borroka
feminista eta antiespezistaren artean?
Hasteko ekobeganfeminismo hitza sortu dugu, talde ekofeministetatik, feministetatik, eta antiespezistetatik bereizteko. Emakumeen, LGBT, eta animalien zapalkuntzen arteko intersekzioen errekonozimendua beharrezkoa dela
baloratu dugu, sistema kritikatu ahal izateko, eta jardunbide eta borrokarako proposamen zehatzak egin ahal izateko. Guk deitzen diogun multzo
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“patriarkal-pastoral”aren kontra (gai honi buruz gehiago aurkitu dezakezue
Atti di LiberAzione Generale 2 -n). Ez dago besteak baino garrantzitsuagoa
den gairik, guztiak lotuta daude; eta emakumeen, “kolonien” esplotazioak,
gizakienak, LGBT pertsonenak, beste kulturenak, langile klaseenak, talde
minoritarioenak... Mendebaldeko botere txuri haragijale maskulinoak sustaturik, eragin suntsitzailea du gure bizitzetan.

Nola lotzen dituzue antiespezismoa eta feminismoa zuen borrokan? Bi
borrokak batera lantzen dituzue, ala bananduta?

Oso jarrera kritikoa daukagu antiespezismo matxista eta sexistarekiko
(Carol J. Adams, Marti Kheel, Josephine Donovan, Lori Gruen, Greta Gaard,
Pattrice Jones eta beste batzuek “matxo antiespezisten kluba” deitzen duten horrekiko), menpekotasuna indartzen duela uste dugulako, boterearen
kanpoko geruza bakarrik garbitzen saiatzen da, baina ez du boterearengan
eraginik. Aldi berean, kontziente gara pentsamendu antiespezistak beste kulturetatik datozen kritikak ere barnean izan behar dituela; horren
erakusgai dira Breeze Harper -ek gauzaturiko “Sistah Vegan Project”, edo
Linda Fisher eta Margaret Robinson bertako amerikarren ekarpenak. Beharrezkoak iruditzen zaizkigu, halaber, pentsamendu politiko ekofeministan,
Biefeld eskolaren ekarpenak (Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen eta
Claudia von Werlhof), pentsamendu patriarkal-kapitalista, eta emakumeen
eta naturaren menderatzea kritikatzen baitute.

Kolektibo anarkista, feminista eta antiespezista bezala definitzen
duzue zuen burua. Ze oztopo aurkitu dituzue (aurkitu badituzue) borroka esparru desberdinetan?

Lehen galderan erantzun dugun moduan, aipatutako borroka eremu bakoitzak
gatazken begirada orokorra galdu du, eta borrokei modu itsuan egin zaie
aurre “kategoria” bakoitzaren ustezko askapena lortzeko. Gauzak aldatzen
ari dira, konturatu gara, baina oraindik bide luzea geratzen da. Beraz,
mugimendu anarkistan zailtasunak aurkitu baditugu haragijaletasuna -ren
inperialismo politiko eta kulturalari egindako kritika beganoa ulertzeko,
feminismoan natura eta animaliekin dugun jarraitasuna ulertzeko erresistentzia handia dago (feminismoak historikoki emakumeak naturalismotik
aldendu nahi izan ditu, gizonen mailara “igotzeko”, guk hau kritikatzen
dugu). Ingurune antiespezistan, ezkutupean gordetako matxismoa eta sexismoa aurkitu ditugu, eta batzuetan argia eta zuzenekoa ere; baita “mugimendu” (guretzat antzeman daitekeen elementu homogeneo bezala existitzen
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ez dena) antiespezista hartzea erradikalismoaren eta sistemaren kontrako
kritikaren adierazpen gorentzat, benetako autokritika osasuntsu eta zintzorik egin gabe.

Beste kolektiboekin harremanak sortzen joan al zarete? Zuen antzeko
borroka egiten duen kolektiborik ezagutzen al duzue?
Askotan, esplotazio eta dominazio patriarkal eta kapitalistaren aurka
dauden talde politikoekin egiten dugu lan, eta batzuetan, eurekin ideiak
elkarbanatzeko eta aberasteko ekitaldiak antolatzen ditugu.

LiberAzione Generale-ren bi argitalpen kaleratu ditugu; bata, antiespezismoaren eta LGBT mugimenduen arteko loturen inguruan, eta bestea, antiespezismoa eta sexismoaren arteko loturei buruz. Aurten beste LiberAzione
Generale jardunaldi batzuk antolatzeko lanean ari gara, mugimendu erradikaletan dagoen presentzia faxistari buruz. Feminismoa, eta animalismo
antiespezistari buruz beste jardunaldi bat egin dezakegula ere uste dugu
(antiespezista hitza berrikusten ari gara, gure ustez despistatu egiten du
eta beste borroken gainetik dagoelaren ikuspuntuan itxia dago).

Borroka ingurunean aldaketarik nabaritu al duzue hasi zinetenetik?

Bai, zerbait aldatzen ari da, baina oso-oso astiro eta kritika askorekin.
Alde batetik, betero-feministak (feminismo zaharkitua) garela esan digute, eta beste batetik animalietan eta euren esplotazioan zentratuegiak
gaudela, edo ez garela behar bezain sentsibleak gizakien esplotazioekin.
Ez da oso ulergarria kapitalismoaren aurka borrokatzen dutenengandik horrelakoak jasotzea.

Bukatzeko, zerbait gehitu nahiko al zenukete (esaldi bat, marrazki
bat, iritzi bat, olerki bat... Nahi duzuena!)?

Ça vas sans dire! Zapalkuntza eta diskriminazio guztien aurka gaudela,
klasearengatik, generoarengatik, espeziearengatik, etniarengatik, adinarengatik, gaitasun/ezgaitasunengatik, eta abarrengatik sorturiko diskriminazio guztien aurka. Aktibismo politikoa aktibismo sozialarekin lotuta
joan behar dela sinisten dugu, hau da, eguneroko konpromiso zehatzean gauzatu behar dela, justizia sozial eta askapen osoa berma dadin. Guk borroka
desberdinen arteko “zubia” izan nahi dugu, Pattrice Jones-ek dioen bezala.
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“EMAKUMEA”, “ANIMALIA” ETA KAPITALISMOA:
JASON HRIBAL ETA SILVIA FEDERICIREN IKUSPUNTUAK
Metaketaren ekonomikoaren historia beste ikuspuntu batetik
Normalean, industrializazioa eta kapitalismoa (eta bere baitan sortutako
klase harremanak) soldatapeko eta ekoizpenera bideratutako lanaren bitartez azaltzen dizkigute. Ikuspuntu horrek kapitalaren metaketarako erabili
den milioika norbanakoren lana baztertzen eta isilarazten du, baina langile hauen esplotazio eta erresistentziak ere, historiaren parte dira.
Alde batetik, gizakiz besteko animaliez eta euren ordaindu gabeko lanaz
ari gara, lan hau ezinbestekoa izan baita industria nagusien garapenerako,
eta ondasuna sortzeko; eta beste alde batetik, zaintza/ugalketa rola ezarri zaion emakume behartua, sistemari jarraipena emateko diseinatutakoa,
edozein elkartasun edo disidentzia zantzu ekiditeko.
Ezinezkoa zaigun arren lerro hauetan gaiari buruz analisi sakon eta ñabardurazko bat egitea, Silvia Federici eta Jason Hribal historialariek
proposatzen dituzten gako batzuk luzatu nahi ditugu.
Lehenengoak, emakumeen gorputzetan eta rol femeninoan estatuak duen kontrolean, eta kontrol ekonomikoaren sustraietan sakontzen du, Amerika
post-kolonialeko sorgin ehizetaraino atzera eginez. Federicirentzat, sistema kapitalista ez da gizartearen eboluzio logiko baten ondorio, gutxi
batzuek euren pribilegioak eta ondasunak sortu eta mantentzeko, aldez
aurretik pentsatutako plan batena baizik. Zentzu honetan, ugaltzeko askatasuna eta askapen sexuala kriminalizatzeak, amankomuna zenarekin apurtzea
zekarren, eta aldi berean, naturarekiko eta komunitatearekiko errespetuan
oinarrituak izan zitezkeen jakintzaren ondorio, emakume batzuen eginkizun
sozialak, eta beste autogestio esperientziak neutralizatzea. Horrela, kapitalismoaren sormen eta garapenerako beharrezko zen aldaketa sozialari
aurre egin ahal zion edozein erresistentzia mota gelditu edo suntsitu zen.
Emakumea, pixkanaka, ekoizpen jardueretatik baztertua zen, eta lana ondasun iturri nagusi bilakatu zenean, emakumeen gorputzak ugalketa makina
huts bilakatu ziren, lan-indar berria sortu zutenak. Era berean, ordainduak ez ziren etxeko lanak, lan-indarraren eguneroko sostengua eta saria
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ziren: “Kapitalak, guk sukaldatzen dugunetik, irribarre egiten dugunetik,
eta txortan egiten dugunetik lortzen du dirua” (Federici, 1975).
Ugazabei, eta sistemari orokorrean, errentagarri irteten zitzaien gizakiz
besteko animaliek ekoiztutako energia. Hribalek, bere lanean, industrializazio garaian animaliekiko zenbaterainoko dependentzia zegoen erakusten
digu:
“Idiak, zaldiak, astoak eta mandoak zeuden etxaldeetan (eta batzuetan
ardiak, behiak, eta txakur handiak). Animalia hauek, goldea, ereiteko makina, eultzilaria, prentsatzailea, segalaria, sasi-garbitzeko makina, uzta-makina, eta antzekoak ibilarazten zituzten. Meatzetan, urrea, zilarra,
burdina, beruna, eta ikatza atoian eramaten zuten. Kotoi sailetan, eta
irundako gaien lantegietan, kotoia garbitzen, prentsatzen, kardatzen eta
haritzen zuten errota mekanikoak mugitzen zituzten. Azukre sailetan, kanaberak zanpatu eta garraiatzen zituzten. Portu, errepide, eta kanaletan,
salerosgaiak, posta, eta pertsonak zeramatzaten orgak, gurdiak, eta gabarrak. Hirietan, gurdiak, tranbiak eta ferryak mugitzen zituzten. Gudu zelaietan, artilleria eta hornidura zabaltzen zituzten, esplorazioak egiten
zituzten, eta erasorako lerroak kargatzeaz arduratzen ziren. Ekoizpenaren
lana hau zen: kapitalismoaren tresnak bultzatzeko energia adina sortzea.
Izan ere, eraldatze nekazari, industrial, komertzial eta urbano modernoak,
ez ziren soilik gizakien eginkizuna. Kapitalismoaren metaketaren historia,
gizakiaren historia baino askoz gehiago da. Testu liburuek galdetzen dute:
nork eraiki zuen Amerika? Animaliek eraiki zuten.” (Hribal, 2003).
Kapitalismoa baino lehenagoko sistema ekonomikoetan ere, beste espezieetako animaliak ordainsari, produktu, edo ekoizpen-makina bezala erabiliak
izan ziren. Kapitalismoak, abileziaz, gizaki eta beste animalien arteko
harremanen kontrola hartu zuen, animaliak aldi berean baliabide eta komunitatearen parte bihurtuz. “Produktu” eta “makina” horiek subjektutik
bereizi zituen, zera da, esplotazio esperientzia bizitzen zuen norbanako
protagonistatik. Horrela, animalien interes eta beharrak ez ezik, elkartasunean esklabotzaren amaiera aldarrikatuz altxatzen ziren ahotsak ere
isilarazi zituzten.
Era berean, sistema honek “emakume” kontzeptua ia esklusiboki etxe heteropatriarkalean ezarri zaion paperarekin asimilatzea lortu du. Federici-ren
ustez, kapitalismoak emakumeei etxeko lanak, eta umeen zaintza “maitasun
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ekintza” bat dela sinetsarazi die eta oraindik ere gizartean barneratuta
dago amatasunaz, pazientzia amaigabeaz, eta zaintzaile arduraz bakarrik
helduko garela “benetako emakume” izatera.
Gorputzen kontrola
Hala ere, Silvia Federici-rentzat emakumearen gorputza ez da kapitalismoak
interbenituta duen gauza bakarra. Proletariotzaren gorputzak orokorrean,
gosearen, ugalketaren, eta oinarrizko beharrek lanarekiko duten menpekotasunaren bidez interbenituak daude. Gizakiz besteko animalien kasua
dominazio horren adibide adierazgarria da, euren gorputzak aldi berean
lan indarraren iturri, salerosgai, produkzio makina, eta produktu izanda.
Kasu guzti hauetan, norbanakoen ugalketa gaitasunaren kontrolak, paper garrantzitsua dauka aberastasunaren pilaketan. Txerri, behi, eta ardi emeek
haztegi eta baserrietan, elefante eta lehoi emeek zooetan, orka emeek akuarioetan... askotan ugalketaren kontra erresistentzia egiten dute. Euren
haurdunaldiak behartuak dira, erditzeak programatuak, seme-alabak lapurtuak eta erailak, eurei ere bizitza lapurtzen dien sistemarengatik. Euren
ordez erabakitzen da zenbat gorputz jaioko diren eta nolakoak izango diren, ekoizpena optimizatzeko. Bizitzak esplotatuak eta suntsituak izateko
sortzen dira. Modu zainduagoan, Estatuek eskulanaren ugalketan parte hartu
nahi ez duen emakumea zigortzeko legeak egiten dituzte, eta nola, noiz
eta zenbat erditu behar duenari buruz azken hitza izateko: “kapitalismoak
emakumeen gorputza kontrolatu behar izan du betidanik, lana, aberastasun
pilaketaren iturri bezala pribilegiatzen duen esplotazio sistema delako
(...) Imajinatu ezazu emakumeek greba egiten dutela, eta ez dutela umerik
ekoizten, kapitalismoa gelditzen da.” (Federici, 2014)
Ugalketaren ukapena, gizakiek eta beste espezieetako norbanakoek egina,
erresistentzia mota boteretsua da, baina ez da bakarra. Animaliek lanaren
historian aldaketak lortu dituzte ekoizpena mantsotuz, geldiaraziz, esplotatzaileak erasotuz, alde eginez, edo naturan komunitate aske eta basatiak
sortuz . Sorginkeriagatik akusatuak eta jazarriak ziren emakumeak, elizaren, patriarkatuaren eta sistema ekonomikoaren boterea ezbaian jarri zuten
pertsonak baino ez ziren. Esplotazioa eta altxamendua, genero eta espezie
sailkapenetik harago existitzen bada, elkartasuna ere existitu daiteke.
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Amankomunaren bila
Berriro ere sorgin-ehiza adibide bezala jarriz, subjektu batzuen kriminalizazio eta isolamenduak, komunitatearen zatiketa dakar. “Emakume” baino
gehiago izan nahi duen emakumea eta bere gorputz eta harremanen jabe
aldarrikatzen den norbanako librea, deabruaren maitalea den munstro, eta
gizateriaren etsai gisa aurkezten da. Bere ugalketaren burujabe izan nahi
duena, gizonak inpotente utzi ditzakeen ume-jale bat da. Emakumea gizarte
taldetik at dagoen “zerbait desberdina” da. Emaginak edo sendalariak eta
naturarekiko errespetua duten sinesmenak ere seinalatu egiten dira. Basatia eta naturala dena, zitala eta zigorgarri bilakatzen da. Modu berean,
gizakiak ez diren animaliak zigortuak eta menderatuak dira, erabilgarriak
izateko nahikoa mantsoak diren arte. Animalia hauek ere “zerbait desberdina” bezala ikusten dira, komunitatearekin bizi eta lan egin arren,
eta desberdintasun logiko, ez taxonomikorik ez dagoen arren“gizakia” eta
“animalia” izatearen artean.
Horrela, nahiz eta kapitalismoak langileak, etxeko andreak, eta zamariak
leku berean jartzen dituen, soldatapeko lan produktiboa egiten dutenek
bakarrik hartzen dute euren burua langile klaseko kidetzat, eta sinesmen
hau oinarri hartuta, elkarren laguntza eta elkartasun harremanak eraikitzen dituzte .Hribal-ek zein Federici-k, klase begirada itxi eta mugatu
horren apurketa bat bilatzen dute, bakoitzak bere modura. Euren ekarpenek
amankomuna denaren kontzeptua zabaldu nahi dute, praktikara eraman, eta
elkarren arteko berdintasunaren aitorpena bilatzen dute, behetik abiatuta,
gure loturak apurtzeko goian daudenek ezarri dizkiguten hesiak apurtu, eta
elkarri lagundu diezaiogun.
Jaio berria den ideia bat da, eta horri buruz asko esan eta eztabaidatzeko dago oraindik, baina aldi berean, munduko ideiarik zaharrenetakoa da:
elkarrekin gaude borroka honetan, eta elkarrekin lortuko dugu.
Iturriak:

- Hribal, Jason (2014): ‘Los animales son parte de la clase trabajadora y otros
ensayos’. Madril:nOchodoscuatro Ediciones.
- Federici, Silvia (2013): ‘Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas’. Madril: Traficantes de Sueños
- Federici, Silvia (2010): ‘Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación
originaria’. Madril: Traficantes de Sueños.
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ABORTUARI KRITIKA

Zure mutil lagunak, zis-gizonaren zakil eiakulatzailearekin txortan egiten
dizunean kondoirik ez erabiltzea arduragabekeria gisa ulertzen da.
Zure mutil lagunak, esandakoa egiten duen bitartean, zure barruan hazia
isuritzea, istripu gisa ulertzen da.
Zuk, zure gorputzetik, zure bizitza aldatuko duen eta urteetan zehar zure
dependentzia izango duen izaki sentikor bat bilakatu aurretik, haziak inbaditutako obulu bat erauztea aldiz, hilketa gisa ulertzen da.
Gehien harritzen nauena, zure mutil lagunak zure barruan isuritzea da, zure
aldetik inolako onarpenik izan gabe, istripu bat balitz bezala. Argi eta
garbi zure muga bat igarotzen, esplizituki ala ez (ez dezagun ahaztu zu ez
zarela ugaltzeko erabakia hartzen ari).
Eta benetan tristea da, zu haurduntzen zaituen onarpenik gabeko ekintza
hori benetan den bezala ulertuko balitz, hau da, bortxaketa gisa, abortu
guztiak legaltasunaren barruan sartu beharko lirateke, zalantzarik gabe.
Horrela agian, hazi isuritzaile zakildun zis-gizonak gehiago arduratuko
lirateke kondoia erabiltzeaz, eta agian, basektomiak egingo lituzkete
kontrolik gabe, gizakion eta beste izakien onurarako (eta ez da txantxa).
Bitartean, sexu heteroa izaten nuen garaiak gogorarazten ditut.
Zera, nik sexu heteroa nuenean, mundua beste era batean ikusten nuen, eta
batez ere, sexua beste era batera ikusten nuen.
Garai horretan, txortan egitea penetrazioa zela uste nuen...
Uste nuen beste guztiak ez zuela kontatzen, aurretikoak bakarrik zirela
uste nuen...
Baina ordutik asko egin dut txortan, eta sexuaz guztiz gozatu ahal izateko,
zakila ezinbestekoa ez den gorputz-adar bat dela ziurtatu ahal izan dut;
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zakilak eta horrek sexu harremanetan duen hegemoniak, gizon zisek euren
maskulinitate normatiboaz gozatzeko bakarrik duela zentzua, zure gozamenak
gorputz-adar horren beharra duela sinestaraziz.
Ez zaitez tranpan erori...
Heterosexualitatea patriarkatuaren dominazio maskulinoa ahalbidetzeko estrategia nagusia da.
Haurduntzearen kontrol neurri nagusiek emakumeen osasuna kontuan ez hartzea ez da kasualitatea.
Hurrengo eguneko pilularen hormona lehergailua, abortatzeko operazio kirurgikoak, hormona prebentiboak...
Ba al dago harreman falozentriko atseginagoak izateko bere burua hormonatzean pentsatzen duen zis matxorik? Barregarria dirudi, ezta? Ba estatu
espainiarrean emakume zisen %16,3ak antisorgailuak hartzen ditu.
Aitortu beharra dut Interneten miatzen nenbilela, gizonentzako antisorgailu bati buruzko albisteak aurkitu ditudala. Egia bada, badu bere grazia,
baina ez dugu ahaztu behar, gure gorputz haurdungaien autonomia izan nahi
badugu, ezin diogula INOIZ ardura hau subjektu maskulino zis bati delegatu.
Eta INOIZ esaten dudanean, niretzat gai nagusia denari buruz ere ari naiz:
Abortuak hirugarren pertsonen eskuetan jartzen gaitu, beraz, gure autonomia, eta, batez ere, gure gorputzen etorkizuna, hirugarren pertsona horien
nahiek baldintzatua egongo da.
Niretzat, akatsa abortua konponbidea dela pentsatzea da. Abortatzeko aukera, gure bizitzen autonomia berreskuratzeko ezinbesteko baldintza da,
gizon zis ugalkor bat gure nahien gainetik pasa izan ondoren. Baina gure
etorkizuna mugatuko duen erabakia askoz lehenago gertatzen da:
Gure sexu harremanak penetrazioan zentratzean erabakitzen dugunean.
Penetrazioa kondoirik gabe izatea adosten dugunean (nahiz eta ez dugun
gure barruan eiakulatzea adosten).
Penetrazioa norbanakoen arteko bateratze gorena balitz bezala idealizatzen
dugunean.
Gozamen maskulinoa gure osasunaren gainetik jartzen dugunean, arriskuan
jarriko gaituzten erabakiak hartuz.
Gure bizitzak potentzialki nahi ez genukeen norabide batera eraman gaitzaketen jarduteak ditugunean.
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Oraindik ere, gure buruari esaten diogunean hori ez den beste guztia ez
dela txortan egitea.
Ukabil osoa nire neska lagunaren tortolaren barruan sartuta dudanean, eta
elkarri begietara begiratzen diogunean, estutzen didan bitartean.
Mingaina eztarriraino sartzen didanean.
Bularra txistuz betetzen didanean.
Bere alua jaten uzteko erregutzen diodanean, eta bere klitoria gogor-gogor
sentitzen dudanean nire ahoan.
Oraindik ukitu ez nauenean eta orgasmotik segundo batera nagoenean.
Nire gorputz atal guztiekin egiten duenean txortan.
Bere gorputz atal guztiekin egiten duenean txortan.
Minutu batean iristen garenean orgasmora.
Ordu luzez elkar ukitzen dugunean inoiz orgasmorik izan gabe.
Whatsapp bidez egin nahi didan guztia esaten didanean.
Biziki elkar desira dugunean, elkar ikusten ez badugu ere.
Hori dena, txortan egitea da.
Ni lehen oker nengoen.
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HILDAKOAREN BEGIAK
Gaur hilda zegoen gorpu bat ikusi dut.
Lanetik bueltan nentorren
aurrez aurre
txerri heldu baten gorpuarekin aurkitu naizenean.
Norbaitek sorbaldatik zintzilik
jatetxe batera zeraman.
Txerriaren begiak zabal-zabalik zeuden,
heriotzaren aurrean harrituta balego bezala.
Zur eta lur geratu nintzen.
Niretzat orduak ziruditen momentu horiek
baina minutuak izan ziren
Begi horiek...
Begi horiek bere hiltzaileari begiratu zioten
bizitzen lagatzeko erregutzen.
Begi horiek norbaiti esan zioten
“existitzeko eskubidea dut”.
Orduan, zergatik zegoen hilda?
Paso egin nuen.
Oilasko erreek nire begiak urratu zituzten.
Lepotik zintzilik zeuden leihoan.
Blokearen bukaerara iristean
begiak malkoz bustita nituen.
Ezin nuen ulertu.
Nola izan daiteke jendea horren bihozgabea?
Zenbatek sufritu behar dute
pertsona baten nahietarako?
Zenbat denbora beharko da mundu guztiak ulertzeko
animalien esklabotza
onartezina izan beharko litzatekeela?
Nire arbasoetako zenbatek jaso zuten
gaur egun abereek jasotzen duten tratua?
Gutariko zenbatek begiratzen dugu beste alde batera?
Haragi bezala saltzeko
euren amengandik bananduak diren txekorrez
hitz egiten entzuten dudanean
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amen negarrak entzun ditzaket,
euren umeengatik negar.
Esklabistek kentzen dizkieten bitartean,
ama behiak gizakiari titia ematen dio.
Nire arbasoek zuriei eman zieten titia.
Beraz, begi izutu horiek ikusterakoan,
inork ezingo lidake esan
“Zein da arazoa?” “animalia bat besterik ez da”
Nitaz gauza bera esan zezaketen
garai bat gogorarazi ahalko nuke.

*Mary Spears

IZUA (pasartea)

(...)
Mina egiteko boterea daukazula jakitetik
datorren izua
beldurrik handiena da.
Agian horregatik gure txakurrek
begiratu gaitzakete begietara,
apurtezin,
maitasun zintzoz.
Ez da egunen batean
euren bihotza apurtu dezakegula pentsatzeko tentelegiak direlako,
eurek gurea inoiz ez dutela apurtuko jakiteko adina
jakintsuak direlako baizik.

*Tara Sophia Bahna-James
**Breeze Harper, A (Argitaratzailea) Sistah Vegan. Black female vegans speak on food, identity, health and society. New York: Lantern
Books, 2010
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EGIZU ZU ZEUK: HILEKORAKO KITA

Konpresa Garbigarriak
- Eskuoihal edo eskuzapi batetik moztutako 18 zentimetro inguruko lauki bat
erabili daiteke erditik tolestuta. Hortik abiatuta, gure irudimena erabili
dezakegu nahiago ditugun konpresak diseinatu eta egiteko, nahi ditugun
ezaugarriekin eta bakoitzaren neurrira egokituta.
- Aukera amaigabeak ditugu, baina oinarria oihal xurgatzailea tolestea
da. Azalarekin kontaktua egiten duen aldearentzat, kotoizko ehuna erabili
dezakegu (kamisetena), baita flanela (pijamena), polarra... Eta kuleroekin
kontaktua egiten duen aldearentzat iragazgaitz moduan,koltxoia babesteko
erabiltzen den izara (polibinil klorurozkoa ez dena, honek ez duelako
transpiratzen, eta ez da flexiblea; poliuretanozkoa erabili), komuneko
telazko gortina, transpiratzen duen zira, aterkiaren tela... Gainera,
krisketak, belkroa, edo botoi batzuk josi ahal dizkiogu konpresari eusteko
(kuleroak besarkatzen dituzten hegal batzuekin). Azkenik, josteko erabili
beharko genukeen haria poliesterrezkoa izan beharko litzateke, eta ez kotoizkoa, odolak zeharka ez dezan.
- Gure zikloaren momentuaren arabera eta fluxu kopuruaren arabera, nahi
ditugun tamaina eta formak aukeratu ditzakegu (hegalekin, salvaslip, handia...). Nahi izanez gero, interneten patroiak aurkitu ditzakegu.
- Goiko zatiaren kolorea, gure gustuen arabera aukera dezakegu: ilunagoa
bada, hobeto disimulatuko du odola eta orban gutxiago utziko ditu. Argiagoa
bada, gure odolaren kontrol gehiago izango dugu.
- Ehun xurgatzaile tira bat, guk aukeratutako diseinua duten 2 tela zatiren artean bilduko dugu. Goikoa leuna, eta behekoa iragazgaitza. Tela
zatiak euren artean josiko ditugu, eta azkenik, barruko ehuna bere lekuan
finkatuko dugu puntada batzuekin bere alde bakoitzean. Kasuaren arabera,
krisketak, belkroa edo botoiak jarriko dizkiogu.
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- Beste aukera bat, alde batetik leuna eta bestetik iragazgaitza den zorro
bat egitea da, poltsiko antzeko batekin, eta bertatik aldatu ditzakegun
oihal xurgatzaileak sartu. (Edo oinarri iragazgaitz baten gainean, oihal
xurgatzaileak goma batzuekin eustea).
- Erabiltzerakoan, konpresak edo barruko oihalak aldatu beharko ditugu
ordu batzuk barru. Eskuz garbitu daitezke (aukeran ur hotzaz) edo garbigailuan. Mugitzen ari bagara, garbitzeko aukerarik gabe, konpresak poltsa
iragazgaitz batean sartzen joan gaitezke eta gero uretan jarri garbitu
aurretik. Eta sikatze denboraren arabera (hotza edo beroa egiten badu),
gutxieneko konpresa edo aldatzeko oihal kopuru bat beharko dugu. Normalean 8 oihaletik gora izanda, egun guztietarako nahikoak izango ditugu.
Probatu eta zure erosotasuna aurkitu!
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Hilekoaren Kopa
- Biberoi baten titiordetik erraz egin dezakegu hilekorako kopa bat. Egia
da ez dela saltzen dituztenak bezain handia edo bikaina, baina probatzeko,
larrialdi baterako, edo bidai baterako ederki etor dakiguke.
- Tamainari arreta jarri behar zaio (titiorde handiagoak eta txikiagoak
daude, honek koparen tamaina baldintzatuko du), baita materialari ere,
latexezko eta silikonazko tetinek ez digute inolako eragozpenik sortuko,
material hauei alergia ez badiegu behintzat.
- Titiordearen kanpoko ertzak moztuko ditugu kopa bat bilakatzeko:

- Eginbeharreko lehen gauza 5 minutuz irekitzea izango da, desinfektatzeko. (Aukera express moduan, kopa esterilizatu dezakegu 96 gradu alkoholez
bustita dagoen kotekin igurtziz, eta ondoren urarekin garbituz, jarri
aurretik).
Odoltze bakoitzaren bukaeran edo/eta hasieran ere irekitzea komeni da,
ozpin zurrustatxo bat erantsiz, usainik geratu bazaio.
- Erabili ahal izateko, nola dabilen ulertu behar dugu: hilekoaren kopa
bat, aluan sartzen den ontzi bat da eta hilekoaren fluxua bere barnean
biltzen du, ez du xurgatzen. Kopa betetzen denean edo aldatzeko momentua
iristen denean, edukia hustu egiten da, eta berriz aluan sartzen.
- Jartzeko modu bat kopa luzera tolestea da, gure alu kanalean sartuz 30
– 45 gradu inklinazioarekin (tanpoi bat sartzen dugunean bezala), destolesten denean zerbixa kopaz inguratuta geratu dadin.
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- Titiordeak ebaki batzuk dituen arren orain koparen beheko aldea den
zatian, likidoa bakarrik xurgatzerakoan uzten du pasatzen. Beraz, gorputz
barruan dagoenean, zati hori ez dagoenez estututa, odola bertan pilatzen
da.
- Usterakoan, saltzen diren kopekin baino kontu handiagoa izan beharko
dugu, ebakitik odola atera ez dadin. Hatzarekin pixka bat gorako estutuko
dugu sortu den hutsunea desegiteko, eta orduan beherantz egingo dugu tira.
Odola ustuko dugu. Kopa urarekin garbituko dugu (ez badugu urik eskura
momentu horretan ez da beharrezkoa) eta berriz jarriko dugu.
- Lasai egotea garrantzitsua da. Ez dago kopa aluan galtzeko aukerarik.
Giharrak erlaxatuz lagundu dezakegu, horrela ateratzeko eta sartzeko errazagoa izango da.
- Kopa zikloen artean gordetzeko, edozein oihalekin poltsatxo bat egin
diezaiokegu. Ikus, gainera, opcionesmenstruales.blogspot.com.es
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+++ Arrazoiak soberan +++
- Alternatiba iraunkorrak direnez, gaur egun nagusitu den erabili-eta-botatzearen kulturarekin apurtzen dugu, baita kapitalismoarekin eta zaharkitze programatuarekin ere ( baina zoritxarrez kapitalismoak ere berreskuratu du funtzionatzeko modu hau, beraz, EGON ADI!)
- Lurra zaborrez betetzetik saihesten dugu, ekoizpenerako eta garraioko
energia aurrezten dugu, aire eta ur kutsadura murriztu...
- Gure burua zaintzen dugu zuritzaile eta halako beste material kimikoak ekidinez. Alergiak saihesten ditugu: erabili eta botatzeko konpresek
urradurak eta dermatitisa eragin dezakete eta tanpoiek aluko lehortasuna.
Gainera, tanpoiek ez bezala , kopak ez du odol jarioa eteten.
- Guk sortutako alternatibak erabiltzea askoz merkeagoa da, doan ere atera
dakiguke material guztiak birziklatzen baditugu. Kopak eta garbitu daitezken konpresak erosi egiten baditugu ere, dirua aurreztuko dugu erabili
eta botatzekoekin alderatuz. Era berean, dendan behin lapurtuta denbora
asko iraungo digu, hilero lapurtzen ibili behar izan gabe.
- Langileak esplotatzen, kontzientzia gaiztorik gabe kutsatzen eta hilekoa
estigmatizatzen duten enpresa nazkagarrienganako dependentziarekin mozten
dugu.
- Zenbat odol jariatzen dugun hobeto jakin dezakegu, odola ezkutatu beharrean.
- Gure bizitzaz birjabetzen gara, gure beharretarako buruaski bihurtuz.

38

GUSTATU ZAIZKIGUN BATZUK
[Liburuak]
SHAKUR, Assata. “Autobiografia bat”

Capitán Swing argitaletxea, Madril, 2013 gazteleraz (Originala: Assata
Shakur: An Autobiography, 2001).

Nire izena Assata Shakur da (esklabo izena Joanne Chesimard) eta iraultzaile bat naiz. Iraultzaile Beltza. Horrekin, gure emakumeak bortxatu,
gure gizonak zikiratu, eta gure haurtxoak miserian mantendu dituzten
indarrei gerra deklaratu diedala esan nahi dut. Gure pobreziari esker
aberasten diren aberatsei, irribarre batekin gezurrak esaten dizkiguten
politikariei eta eurek eta euren jabetza babesten duten ez garunik, ezta
bihotzik ez duten robotei gerra deklaratu diet. [...]
Historian zehar burutu diren iraultza guztiak ekintzen bitartez burutu dira, nahiz eta hitzak ere beharrezkoak diren. Gu babestuko gaituzten ezkutuak eta gure etsaiak zeharkatuko dituzten lantzak sortu behar
ditugu. Jende Beltzak momentuaren arabera nola borrokatu ikasi behar du.
Gure akatsetatik ikasi behar dugu.
“Nire jendeari”
1973ko Uztailak 4. Assata Shakur-ek grabatutako zinta Middlesex-eko emakumeentzako zentzategian. Irrati askotan zabaldu zen, bere motibazioak entzunak izateko
eta estatuko bertsio mediatikoak estali ez zedin.

Kuban erbesteratua, Assata Shakur-ek bere autobiografia aurkezten digu.
Liburu teorikoa izan gabe, bere edukia oso politikoa da, kartzelan bizitako infernuari buruzko atalak haurtzaroko bizipenekin tartekatzen. Bizipenetatik abiatuz, bere politizazio prozesua kontatzen digu: kontzientzia
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hartze progresibo bat, bera zeharkatzen duten zapalkuntzei aurre eginez.
New York-en (AEB) 50, 60 eta 70 hamarkadetan bizi zen emakume beltz bezala,
errealitate arrazista bat islatzen du, eta berak ere parte hartuko zuen
hamarkada iraultzaileetara gerturatzen gaitu. Assataren begiak irekitzen
doaz, eta modelo kapitalista ipar-amerikarra (eta mendebaldarra) mantentzen duten gezur eta azpijokoak desegiten joaten da. Errepresio eta biolentzia sistematikoz betetako bizitza baten aurrean, autobiografia honek eta
beste hainbat emakumeenek erresistentzia tresna politiko bezala balio izan
die. Testigantza hau, indarretik eta ez sufrimendutik kontatua, indartzeko
ariketa bezala zaigu lagungarri orain irakurtzen dugunoi.

R-209. Animalien Askapen Fronteak Dio

(Deskarga doan (gazteleraz): www.ochodoscuatroediciones.org)
Liburu honek Animalien Askapen Frontearen historia biltzen du lehen pertsonan kontatuko kontakizunen, elkarrizketen eta deklarazioen bitartez.
Pilak kargatzen dituzten tentsioz beteriko testu indartsuak dira eta hau
hasieratik amaieraraino sumatzen den usainagatik da: “edonork egin dezake”. Baita testu guztiak eta gure pentsamenduak batzen duen ideia argi
batengatik ere: askatasuna, eta honengatik borrokatzeko harrotasuna. Horrela bukatzen da liburua:

“Harro sentitzen naiz borroka eta mugimendu honen parte izateaz. Animalia bat kaiola batetik atera edo esplotatzaile baten jabetza saboteatu
dudan bakoitzean, argi izan dut egiten ari nintzena zuzena zela. Ez naiz
ezertaz damutzen. Eta nahiz eta egunen baten kartzelan bukatu, niretzat
gertatzen ari denaren aurrean ezer ez egitea kondena askoz handiagoa
izango litzateke. Ez daukat inongo dudarik, arriskatzeak merezi du”.
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Anticorpos

[Musika]

Sororidade:
“Nossos desejos são construídos de forma a nos enquadrar nos padrões da
heteronorma
Nos aprisiona, nos molda
Reproduzir este modelo significa desconsiderar todas as tantas vítimas e
fazer uso dos
privilégios de ser ‘agatê’
Amor não gera dor, violenta, humilha, nem odeia
Com as vivencias e companheirismo é possível uma série de reconstruções
Repensar todas as formas que nós mulheres temos de nos amar
Fugindo do patriarcado binarista, rompendo com as barreiras da heteronorma pela
sororidade, autonomia e diversidade.”
Soriritatea:
“Gure desioak heteroarauaren ereduekin bat egiteko eraikitzen dituzte.
Giltzapetu egiten gaitu, moldatu egiten gaitu.
Eredu hau erreproduzitzeak biktima guztiak kontutan ez hartzea dakar,
eta “normatiboa” izatearen pribilegioetaz baliatzea
Maitasunak ez du minik eragiten, ezta erasotzen, gorrotatzen, edo makurrarazten.
Bizipen eta elkartasunarekin berreraikitze sorta bat posible egiten da.
Guk, emakumeok, elkar maitatzeko ditugun moduak birpentsatzea
Patriarkatu binaristatik ihes, heteroarauaren hesiak apurtuz, sororitate, autonomia eta aniztasunagatik.”

Anti-corpos talde lesbo-feministak euren hardcore musika
(Brazil) dakarte.

Sao Paulo-tik

Talde honek 2002 urtean hasten du ibilbidea, ia esperientziarik gabe. Urte
hauetan 4 disko atera dituzte euren kabuz, eta beste bat bertako beste
talde batzuekin batera. Bi aldiz izan dira espainiar estatuan, lehenengoz
Europako biran 2014 urteko udan eta bigarren aldiz aurtengo udan (2015)
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Zarautzen, Madrilgo Genderlexx queer punk taldearekin, eta Bartzelonan
Hemdale, Nakay eta Butronekin.
Anti-corpos, Riot grrrl eta DIY (egizu zeuk) eszena barruan dago. Boiera
izanda edukitako bizipenez zeharkatutako diskurtso feminista bat lantzen
dute. Euren letrekin zein taula gainean duten jarrerarekin helarazten dituzten ideiak. Heterosexualitatea patriarkatua eta kapitalismoa egituratzeko beharrezko erregimena dela mahaigaineratzen dute, aldi berean haien
posizionamendua garbi utziz. Genero dikotomiatik kanpo geratzen direnek
eta emakume bezala irakurriak diren gorputzek jasaten dituzten eraso eta
indarkerien aurrean posizionatuz. Debatea irekiz eta horrelako jarrerak
betikotzen dituzten espazioen guztiz aurka azalduz. Gune politizatuetan
horrelako jarrerak justifikatzen edo ezkutatzen direla ikusteaz kokoteraino daudela diote. Horregatik, euren kontzertuetan, eguneroko bizitzan
bezala “segurtasun” guneak sortzen saiatzen dira emakume, boiera eta transentzat. Eta Bikini kill talde mitikoak bezala, agertokira urbiltzera,
parte hartzera, eta espazioa hartzera animatzen dituzte.
Punk-hardcore eszenari ere kritika egiten diote, bai Brasilen, eta baita
Europan ere. Gizon zis-ek bereganatuta baitute. Nahiz eta geroz eta ugariagoak diren emakumez, queer-ez edo boieroak diren taldeak, oraindik
lan handia dago egiteko. Egoera honekin bukatzeko lehen pauso bezala,
Anti-corpos ek beldurra galtzera, ahalduntzera eta taldeak sortzera animatzen gaitu.
Talde honek euren letra, jarrera, eta musikarekin, borrokatzeko, saretzeko
eta gure artean elkar zaintzeko indar guztiak ematea lortzen du.
Taldea pixka bat hobeto ezagutzeko, euren bandcampean entzun ditzakezue:
https://anticorpos.bandcamp.com/
Eta euren blogean: https://anticorposfeminista.wordpress.com/
ZARATA MAITATU, MATXISMOA GORROTATU!
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Krudas Cubensi

“Jende onagatik, munduko emakumezkoengatik, bakeagatik eta gure amengatik, kultura matriarkalen erresistentziarengatik, bizitza orekatzeko
borroka amaigaberako. Ez dago benetako iraultzarik emakumerik gabe.”
“Mundua beldurgarria da guretzat, baztertzailea, misoginoa, eta are
gehiago lesbiana bazara; baina ikasi genuenez genuela ezer lortuko gure
burua biktimizatzen eta, beraz, gure burua gainditu dugu, hazi egin gara
eta oztopoak inspirazio iturri bilakatu ditugu. Mina eta amorrua kantu
bilakatu ditugu.”
“Begetarianoak izatea jarrera politiko bat da, feminista erradikal eta
iraultzaile bezala, indarkeria, esklabotza, odol eta hilketa kate horren
baitan jarraitzeari uko egiten diogu.”
Odaymara Cuesta/ Olivia Prendes/ Krudas Cubensi

Hiperbolikoak, queerak, beganoak, afrokaribetarrak, feminista erradikalak
eta autonomoak, etorkinak, lotsagabeak... Odaymara Cuesta eta Olivia Prendes-ek 1999an Krudas Cubensi hirukotea sortu zuten Odalys Cuesta-rekin
batera. 2004an bikote bilakatu ziren, eta antzerki/hip hop Omegas Kilay
elkartea sortu zuten Habanako beste sei hip-hoperorekin. Baina Krudaseko
lagunek ez dute euren burua musikari moduan bakarrik definitzen, emakume
afrokaribetarren askapenerako aktibista bezala identifikatzen dira (mendebaldeko feminismo zuriekiko diferentzia azpimarratuz) eta baita gizakiak
ez diren animalien askapenerako aktibista bezala ere. Momenturen batean
otu zitzaien egoera iraultzeko haien laguntzeko era artea izan zitekela:
poesia, antzerkia, musika, diseinu grafikoa, pintura, performanceak...
Baita jakintzen elkartrukea ere: Hip-hop tailerrak egin dituzte Latinoamerikako hiri batzuetan beste emakume batzuek ere lotsa gal dezaten eta
hitza hartzera animatu daitezen.
Bi kide hauek 2009an ezagutu genituen, Latinoamerika eta Karibeko Topaketa Feministan. Taula gainean ikusi genituen, eta uste dut ordutik
jarraitzaile leiala naizela. Ez nuen inoiz horrelako indarrik zuen emakume
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hip-hoperorik ezagutu, eta inoiz ez nuen emakumeen gorputzen normatibitate
heteropatriarkala salatzen duen “La gorda” bezalako kantarik entzun. Orduztik behin baino gehiagotan elkarrekin topo egin dugu. Guneak partekatu
ditugu, afariak, dantzak, feminismoari eta emakume eta lesbianen ahalduntzeari buruzko eztabaidak, baita Kuban jaio izanaren esanahiari buruzkoak
ere. Afro izateak modelo zuri mendebaldar batean zer esan nahi duenari
buruzkoak. Denok berdinak izan gaitezen eraiki nahi gaituen mundu batean
desberdinak izateak dakarrenari buruzkoak; gizakiak ez diren animalien
zapalkuntzaren aurka borrokatzeko beharrari buruzkoak.
Ezin naiz objektiboa izan Pasita eta Pelusarekin (euren burua deitzen duten moduan), emakume indartsu eta ederrak iruditzen zaizkidalako, eta uste
dudalako euren musika berdinen arteko gizarte bat eraikitzeko diskurtso
bilakatzen diren elementu identitario nahasketa bat dela iruditzen zaidalako. Grabatu zuten lehen diskotik jarraitzen ditut, eta zer esan, bihotzez
gomendatzen dizuet euren kantak entzutea, bildu zaitezte euren erritmoez,
eta inoiz hona etortzera animatzen badira, ez ezazue kontzertu bakarra
galdu. Bitartean, euren webgunea kuxkuxeatu dezakezue: www.krudaskubensi.
com... “QUEEN OF MYSELF: Las Krudas d’ Cuba” dokumentalari begirada bat
bota diezaiokezue hobeto ezagutzeko.

[Dokumentalak]
Maximum Tolerated Dose (Onartutako Gehiengo Dosia)
Karol Orzechowskik zuzendutako dokumentala (2015 Otsaila)
The BUAV eta Igualdad Animal-en irudiekin
Webgunea: https://maximumtolerateddose.org/
Ikusgai: https://www.youtube.com/watch?v=gvmqks9DYCE

Dokumental honek, ikasleen, medikuen, laborategiko teknikarien eta zientzialarien ahotsak biltzen ditu, euren esperientzia kontatzen digute, gizakiz besteko animaliekin esperimentatzearen nolakotasunak erakusten eta
utzi izanaren eta aurka jarri izanaren arrazoiak azaltzen; beste batzuen
esperientziak ere kontatzen dizkigute, esaterako, esperimentazioa sufritu
zuten animaliena eurek laborategian lan egiten zutenean.
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Esperimentazioari buruz hitz egiterakoan pentsatzen dugu: nola izan daiteke norbait gai animalia bat torturatzeko edo hiltzeko bakarrik aterako
duten kaiola batean giltzapetzeko? Dokumentala argitu beharreko galdera
batekin hasten da: zer edo nor da animalia bat? Arazoa ez da norbait
animalia batekin esperimentatzeko gai izatea, pertsona horrek animalia
bat izatearen inguruan duen ideia baizik. Argi dago laborategi baten lan
egiten duen pertsona bat utilitarismoz josia izan dela eta honek beste
animaliak bere helburu zientifikoa lortzeko tresna huts moduan ikustarazi duela. Dokumental honetako ahotsek kontatzen digute nola aldatu zuten
ikusmolde hori bizitzako momentu batean, zientifikoa zela pentsatzeari
utziz eta etikoa izatea zalantzan jarriz; eta ikuspuntu aldaketa horrekin
garbi ikusten da giltzapetzeak, torturak eta erailketak ez direla zilegi
(hala erakutsi zieten arren); “beharrezko gaitz” bat izateari uzten dio
(esaera hori entzuten dudan bakoitzean barrenak akabatzen dizkit!). Oso
interesgarria da, beraz, dokumental hau bideratzeko ikuspuntua.
Badago dokumentalaren zati bat azpimarratu nahiko nukeena, aurretik pentsatu ez nuen zerbait delako: bereizketa momentuari buruzko zatia alegia.
Bertan kontatzen digute Erresuma Batuko laborategi bateko teknikariak ez
dutela kontakturik animaliekin (animaliak esplotatzen dituzten lekutik
kilometrotara zeudela uste dut). Laborategiak animaliak esplotatzen dituen
“animalitegira” deitzen du eta nahiko dituzten larruak eskatzen dituzte,
beraz, ez dute animali osoarekin lan egiten, zati batekin bakarrik. Fanzine honetan erreferente desagertuari buruzko artikulu bat dago, publizitatearen, larruaren eta jaki industrien inguruan... baina inoiz ez nuke
esperimentazioan teoria honentzako lekurik aurkituko ez balitz dokumental
honengatik izango. Laborategi honetako teknikariek larrua eskatzen dute
harategi baten xerra eskatuko balute bezala eta larru hori aztertu dezakete gatazka etikorik gabe, gizakiz besteko erreferentea zatitua izan
delako, txikitua desagertu arte. Hala ere, ez dakit zenbat laborategitan
gertatzen den hau, baina uste dut laborategi gehienetan animaliekin lan
egiten dutela zuzenean, honek animaliekin enpatia faltan jarriko luke arazoa; baina laborategiak animaliengandik geografikoki bananduta sortzeak
pentsarazten dit, agian, laborategiko langileen desadostasun kognitiboa
saihesten hasteko dela. Hortxe uzten dut ideia, zuek epaitu.
Ondorioz, dokumental puska bat, mingarri zein atsekabegarria gai hau
lantzen duten guztiak bezala. Ez dago tortura irudirik, baina animaliak
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gatibutasunean ikusten dira; agian ez da irudi aldetik oso “gore”-a, baina
gai honek beti uzten du urdaila zatituta, bihotza begietan eta amorrua
poroetatik gainezka. Ez da ikusi behar sentitzeko.

MIAU: Movimiento insurrecto por la autonomía de una misma.
Productora de Comunicación Social
vaginasacidas@gmail.com
Ikusgai: https://vimeo.com/118763092

MIAU bio-emakumeen gorputzen inguruko gai ohikoenetakoak lantzen dituen
dokumentala da. Ekoizleen hitzetan “Movimiento Insurrecto por la Autonomía
de Una Misma (MIAU), gauero biltzen da, ikasi eta lan egiteko autonomia
basikoa eraikitzen: gure gorputzarena. Eta elkartasunean egiten du, bakarka egitea baino dibertigarriagoa delako”.
Patriarkatuaren arma handi bat gure gorputzak tabu bilakatzea eta gure
gorputzei buruzko jakintza gutxirentzat eskuragarri egitea da. Dokumental
honek gure gorputzaren funtzionamenduan sakontzen du, ziklo menstrualarekin eta sexu organoetatik hasiz. Gure alua eta lepo uterinoa edota gure
bularrak aztertzen erakusten digu adibidez.
Osasun sistema ofizialak, eta honen atzean dauden industria farmazeutikoak, gure beharrak eta erritmoak etekin ekonomikoa ateratzeko kudeatzen
dituela azpimarratzen du MIAUk, eta honen ondorioak gure gorputzek jasan
behar dituztela. Honen inguruan, papilomaren txertoan, biolentzia obste-
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trikoan (jaio bezain laster, erditzean), endometriosis, kandidiasis, edo
ospitaletako abortuak bezalako gaietan sakontzen du.
Indarkeria matxista ere jorratzen da ikus-entzuneko honetan, ume garenetik bizi dugulako, gure uteroen eta gorputzen kontrola kentzen digutenera
arte. Misoprostolarekin eta sendabelarrekin eragindako abortuei buruz hitz
egiten da eta tortura ere lantzen da, bizipen pertsonal baten bitartez.
Dokumentalean zehar tresna desberdinak eskaintzen dizkigute, miauez eta
marrazki koloretsuez lagunduta, “egizu zeuk” izaeraz kontagiatzen gaituzte
eta gure gorputzen zaintzarako eta etorkizunean jasan ahalko genituzkeen
minen prebentziorako gakoak ematen dizkigute.
Berreskura ditzagun gure gorputzak! Partekatu ditzagun gure ezagutzak
guztiekin!
Horregatik, dokumental hau opari bat da. Askatutako ezagutza delako.
Askatasunagatik borrokatu duten emakume, sorgin, katuei eskainita dago.
Eta ez dagoenez botereak jazarri ez duen borrokalaririk, gure arima gerlarian bizi diren eraildakoei, jarraituei, torturatuei ere bai.
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EZ DUGU AHAZTEN

Gure egunerokotasunean ez dugu presoetan (gizaki zein ez-gizakietan) pentsatzen. Gizakiak direnetan, ez ditugulako ikusten edo ez dakigulako euren
bizitzari edo historiari buruzko ezer. Erruduntzat ikusten ditugunean eta
euren zigorrak justifikatzen ditugunean zaila egiten da euren azalean
jartzea. Gizartearen gehiengoak uste du inoiz ez duela bere burua egoera
horretan topatuko, desberdinak direlako, “pertsona onak” direlako. Eurengandik mental eta emozionalki banantzeko doktrinatu gaituzte. Antzeko zerbait gertatzen da gizakiz besteko animaliekin. Justifikazioek eurengandik
banantzeko balio digute, eurekin enpatiarik ez izateko.
Kartzela batean benetan gertatzen dena ikusiko bagenu, preso dagoen pertsona hori entzungo bagenu, hiltegi bat bisitatuko bagenu, edo esperimentazio gune bat, gauzak aldatuko egingo liratekeela uste dugu. Horietako
edozein pertsonari, gizaki izan ala ez, begietara begiratuko bagenio,
errazagoa izango litzateke euren azalean jartzea eta sentitzen ari direna
imajinatzea. Ziur asko ikusi eta sentituko genukeenak deseroso sentiaraziko gintuzke eta, deserosotasun horri aurre egiteko, moduren baten mugitu
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beharko ginateke egoera hori aldatzeko zerbait egiten ari garela sentitzeko, edo bestela, begiak itxi, eta ikusi duguna ahaztu, saihesten saiatu
berriz ez ikusteko, ez imajinatzeko ezta momentu batez berriz ere, zer ari
den pertsona hori sentitzen. Hori da gehienetan egiten duguna, errazena
delak, eta hain erraz jarri digutelako.
Gehiengoa ohituta gaudelako gure erantzukizunak beste pertsona batzuen
gan delegatzera, horrela hobeto sentitzeko. Gizartea modu hierarkikoan
antolatuta dago, gure ordez denaz arduratzen direla ematen duen “aditu”
eta delegatuekin.
Errealitatea ordea da guk geuk egiten ez badugu, beste inor ez dela honetaz
arduratuko.
Ese sitio maldito donde reina la tristeza: Reflexiones sobre las cárceles de animales humanos
y no humanos” liburutik aterata].
PDFa irakurgai (gazteleraz):
https://ochodoscuatroediciones.org/wp-content/uploads/2014/09/tripas_EESM.pdf

Bingo eta Aleksandre
Espetxeetan, adin txikikoen zentroetan, etorkinentzako barneratze zentroetan, zirkuetan, zooetan, hiltegietan, akuarioetan, eta bestelako kaioletan euren askatasuna ukatu zaienentzat eskainitako atal honetan, ez
legoke gaizki, zirku baten bizi zuten esklabotzatik ihes egiten saiatu
ziren Bingo eta Aleksandre jirafen istorioa kontatzea.
Ez dauka garrantzi handirik Barley Circus-en zuen esparrutik Bingo-k nola
egin zuen ihes jakiteak, kontua da 2014ko uztailak 21an aukera ikusi zuela
eta Mexikoko Nuevo León-eko kaleetatik korrika hasi zela. Irudiak bira
eman zion munduari baina, zoritxarrez, horretan geratu zen dena, irudi
batzuetan, saiakera batean, Bingo berriro atzeman eta esplotatu zuten
ikuskizunetan, oraingoan kateak lepora lotuta zituelarik.
Baina bera ez da bere askatasuna eta bizitzarengatik matxinatzen eta borrokatzen duen lehenengo jirafa eta ziur asko ez da azkena izango. 2012ko
irailean, Italiako herri batean, Aleksandre izeneko kume bat ere zirkutik
ihesi egiten saiatu zen, tamalez, gauza ez zen espero zuen bezala atera,
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polizia beraren aurka tiroka hasi zen, bere bihotzak ezin izan zuen lasaigarrien dosi altua eta egoeraren estresa jasan izan eta hil egin zen.
Izen desberdineko bi zirku, baina berberak funtsean, aiola bat beti delako
kaiola. Urruti dauden bi kide, baina urruntasunean batuak, gu bezala, askatasunerako borrokak ez duelako espezieez ulertzen. Eurengatik eta beste
askorengatik, aurrera jarraituko dugu, animaliak erabiltzen dituzten zirkuekin bukatu arte.

Aleksandre bere askapenagatik borrokatzen

Marius Jacob Mason
Marius Mason animalien eta lurraren askapenerako preso dagoen anarkista
bat da, borroka ekologistan eta langile-eskubideen borroketan parte hartu
du batez ere. Gaur egun, “Green Scare” (“Izu berdea”) -ko presoen artean
kondenarik luzeena betetzen ari da eta planetaren defentsan sabotajeak
egiteagatik Estatu Batuetako espetxe federal batean 22 urtetara kondenatua
izan da.
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2008ko Martxoan, Marius AEB-ko autoritate federalek atxilotu zuten 1999
eta 2000 urteetan gertatutako jabetza suntsiketa batzuengatik. Ekintza
hauetan ez zen inor mindu. 2009an betiko kartzela-zigorrera kondenatua
izan ondoren, Monsantok kudeatzen zuen Michigan Estatuko Unibertsitateko
Genetikoki Aldatutako Organismoen ikerketa laborategian gertatutako sutea
beregan hartu zuen eta baita beste 12 jabetza suntsitze kasu ere. Epaileak
“terrorismoaren handiagotzea” aplikatu zuen eta honek fiskaltzak eskatzen
zuenari beste bi urte gehitu zizkion.
Garrantzitsua da aipatzea 2014ko ekainak 11an (Eric McDavid-ekin -dagoeneko kartzelatik kanpo- Marius Mason-ekin, eta beste iraupen luzeko preso
anarkistekin elkartasun egunean), Mariusek formalki genero transizioan
zegoelaren berri eman zuen eta ez zuela gehiago Marie Mason izena erabiliko, ordutik Marius Jacob Mason zela eta izenordain maskulinoak erabiliko
zituela.
Marius-en historia hobeto ezagutzeko, interesgarria da esatea bere atxiloketa eta kondenak erlazio handia dutela bere momentu horretako senarra
zen Frank Ambrose-k salatu izanarekin. Frank Ambrose bi urtetan aktibista
talde bat espiatzen aritu zen FBI-arentzat, eta Marius atxilotua izan zen
momentuan sinatu zituen dibortzioaren paperak. Bere senar-ohiaren lekukotasunaren ondorio izan ziren Marius-en amaren etxearen egoitzaren bortxatzea eta delitu txiki baten kondena bere seme-alaba bati, bere nerabezaroko
gertaera batzuengatik.
2010 urteko abuztuan, inolako arrazoirik gabe, Marius bat batean Ft.
Forth, Texaseko Carwelleko kartzelan dagoen Osasun Gune Federaleko Gune
Administratibora eraman zuten Minnesotako Waseca Kartzela Federaletik,
epaiketaren ondoren kondena betetzeko. Aldaketaren ondoren, Marius-i bisitak debekatu zitzaizkion, gertuko familia ikus zezaken bakarrik eta posta
gehiengoa ere mugatua zuen.
Carswell osasun zentro bat da gehien bat, baina ihesaldi, jarrera arazo
edo bortizkeria kronikoak dituzten preso kopuru txiki bat bizi da bertan,
“bereziki kezkagarriak” direnak euren hitzetan, horien artean hiltzera
kondenatuta dauden bi emakume ere badaude.
Carswell-ek Marius bere familiaren eta lagunengandik gehiago banantzeaz
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gain, beste zentzuetan ere isolatzen du. Marius ez dago espetxeko “gehiengo populazioaren” artean, espetxe honetan 20 presoentzako lekua baino
ez dagoelako. Beraz, Marius bere kideetatik bananduta dago osasun guneko
espazio guztietan. Baldintza hauek ondorioak dakartzate osasun fisiko eta
mentalean.
Support Marius Mason elkartasun taldeak espazio eta egoera mugatu horretatik ateratzea eskatzen dugu eta familia eta lagunetik gertuago dagoen
espetxe batera mugi dezaten. Baita kartzela zigorra jaistea ere eta antzeko
delituengatik dagoen beste jendearen antzeko zigorra ezartzea.
Itzultzailearen oharra: hau itzultzen ari garenean, dagoeneko Mariusen
baldintzak hobeak dira, orain jendeak bisitatu dezake eta senide eta lagunengandik gertuago dago SCI Danbury-n. 2017ko maiatzean beste presoekin
batera egotea lortu zen eta 2019ko martxoan, familiatik gertuago dagoen
kartzelara mugitu zuten.

*Elkartasunari deialdi bat egiten diogu eta Marius-i idaztera gonbidatzen
zaituztegu:
Marie (Marius) Mason #04672-061
FCI Danbury
Route 37
Danbury, CT 06811
[Idatzi aurretik, begiratu itzazue bere elkartasun taldearen webguneko
zehaztasunak: https://supportmariusmason.org/]
*Until All Are Free (Denok Aske Izan Arte) dokumentala ere gomendatzen dizuegu, bertan Marius Mason eta Eric McDavid-en kasuak lantzen dira, esteka
honetan ikusgai daukazue gaztelerazko azpidatziekin: https://www.youtube.
com/watch?v=pdYbZToq2QE
*Oraindik askoz informazio gehiago aurkitu dezakezue kasuaren inguruan,
eguneraketak, Marius-en testu eta marrazkiak, bere elkartasun taldearen
webgunean: https://supportmariusmason.org/
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Mariusen autoerretratua
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