
‘Zer da ekonomia?’ galdera luzatzen dugunean, honelako 
hitzak aipatzea da ohikoa: dirua, bitcoin, merkatua, eskaintza 
eta eskaria, burtsa,... egin froga! Inoiz ez dira (lehen 
saiakeran behintzat) bestelako hitz hauek ateratzen: 
antolatze eredua, pertsonen ongizatea bermatzeko modua, 
beharrak, desioak,...

Ekonomia, jendarte bezala ditugun beharrizanak asetzeko 
ber-sortzen dugun antolaketa sistema da. Gaur egungoa, 
(hau irakurtzen ari bazara ongi dakizun bezala) kapitalista 
da. Sistema kapitalistaren baitan, kapitala dago erdigunean 
eta antolatzeko sistema bat izateaz gain, ideologia bat ere 
bada.

Kapitalismoak, bere baitan du krisia. Bizitza ber-sortzeko 
ahalmenik ez du. Ez diruak, ez bitcoin-ak, ezta merkatuak 
edo burtsak ere. Bizitza, bizirik dagoenari esker (eta hau 
zaindu zein sustatzen dutenei esker) mantentzen da.

Ekonomia Feministak gure ikusmira zabaltzera gonbidatzen 
gaitu. Ez-ikusgarria (bilakatu) dena, behatzera eta zaintzera. 
Izotz-mendiaren analogia erabili ezkero, goiko aldean 
ikusgarria dena dago (kalea, merkatuak, produktibitatea, 
etab.). Behean ordea, Bizitza sostengatzen duena baina 
ez-ikusgarria dena (emakumeon* zaintza lanak, Lurrak 
egiten dituen prozesuak, etab.).

Jada ikusgarria da geruza anitzak dituen zibilizazio krisi 
batean murgildurik gaudela. Eta ondorioz gure ustetan, 
mundua (osotasun batean) begiratzeko izan beharko 
genukeen ikuspuntua da Ekonomia Feminista.

Gaia lantzeko dinamika xinple eta eraginkor bat: ‘Bizitza sostengatzeko 
beharrak arakatu’. Dinamika erraz batekin has gaitezke Bizitzeko ditugun 
beharrak arakatzen: zer da gure Bizitza sostengatzen duena? Afera hauen 
zerrenda elkarrekin egin dezakegu eta ondoren puntuz puntu nola asetzen 

ditugun ikusten joan.

EKONOMIA FEMINISTA LANTZEKO ZENBAIT GAKO

JARRAI DEZAGUN EZ-IKUSGARRIA (bilakatu) DENARI, IKUSGARRITASUNA EMATEN!

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzarekin.

Póster en castellano:

Argindarra eta gasa: Nondik jasotzen dituzu? 
Badakizu zein den egin duen ibilbidea zurera 
iritsi arte? Ba al dago hauek lortzeko 
alternatibarik?

Ura: Zein urmaeletik dator zure etxeko ura? 
Zein egoeran daude zure inguruko errekak? 
Nolakoa zen urmael horren eta inguruko 
erreken egoera zure amona-aitonen garaian?

Harremanak: Nolako garrantzia dute zure 
Bizitzan harremanek? Zaintzen dituzu? Zaintzen 
zaituzte? Zeinek? Nola?

Zaintza lan guztiak (garbiketak, erosketak, bazkarien 
prestatzea... eta ez ahaztu, sostengu emozionalaz!): 
Zure etxean nork egiten ditu lan (praktiko zein 
emozional) horiek? Eta jendartean orokorrean? Zein 
toki eskaintzen diezu zuk zure Bizitzan?

Elikadura: Nondik dator zure janaria? Zenbat 
kilometro bidaiatu ditu zure platerera iritsi aurretik? 
Zein (beste) modutan izan ditzakegu asetzen eta 
elikatzen gaituzten elikagaiak?

Atsedena: Nola egiten duzu lo gauetan? Sakon? 
Ez? Zergatik? Eta egunean zehar badituzu tarteak 
deskantsurako? Nolakoak dira? Zein dira zure 
deskantsurako ‘moduak’?

Arropa: Non erosten duzu? Ezagutzen dituzu 
jantzi bakoitzaren osagaiak? Eta zurera iritsi 
arte egin duten ibilbidea? Ba al daude janzteko 
beste modu batzuk?

Gailu elektronikoak eta telekomunikazioak: 
Zenbat gailu elektroniko dituzu? Ezagutzen 
dituzu bakoitzaren osagaiak? Eta ba al dakizu 
zurera iritsi arte egin duten ibilbidea?

Ekonomia egiteko ‘beste’ eredu batzuen ikusgarritasuna. Eredu hegemonikotik harago beste aukera batzuek 
existitzen direla aipatzea ezinbestekoa da. Hemen, ekonomia sozial eta solidarioa (ESS) aipatu dezakegu, eta honen 
printzipioak barnebiltzen dituzten proiektu, kooperatiba eta sareei arreta eskaini. Erosten dugun hori balio jasangarri 

batzuen baitan ekoiztua egoteak berebiziko garrantzia du guretzat.

Izan (begirada zabaltzeko) mugimendu! Eraldaketa soziala gauzatzen dugu txikitik, gure ekintza eta jarduerekin, 
elkartuz, gure arretarekin; jan, erosi, egin eta pentsatzen dugunarekin.

Izan Bizitzaren Defendatzaile! Han eta hemen, elkar loturik dauden esparru ezberdinetan, Bizitzaren 
Defendatzaileak gaude. Batzuetan nahikoa egiten ez dugunaren sentsazioa dugu (hainbestekoa da egiteko 

dagoena!). Beste batzuetan, konplexuz bizitzen ditugu gure ideiak. Honi guztiari tokia emateko mementoa da. 
Gehiegi dago oraindik ez-ikusgarria (ziklikotasuna, Lurraren prozesuak, zaintzak..) eta Bizitza sostengatu ahal izateko 

eraldatu beharrekoa dena (neokolonialismoa, kapitalismoa, begirada androzentrikotik harago dagoen dena...).

Ikuspegia zabaltzea (eta zabaltze horretan eragitea) denon esku dago.

Ara!Gorputz Kooperatiban, Abya Yalako kideek 
dioten bezala, ‘Bizitza Ona’-ren alde dihardugu 
lanean. Honetarako, ikusgarria ez dena (zaintza 
lanak, Hilerokoaren Zikloa etab.) ikusgarri egiteko 
formazio, ikerketak eta prozesuak aurrera eramaten 
ditugu. Info gehiago: www.aragorputz.eus

Egiletza:

Finantzaz Haratago sarean uste dugu 
hezkuntza ezinbestekoa dela sistema 
finantzarioa zalantzan jarri eta eraldaketa 
sortzeko. Finantza etiko eta alternatiboak 
sustatzeko prozesuak bultzatzen ditugu: 
www.finantzazharatago.org


