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11Silvia Federici

Gure tresna guztiak, baita soilenak ere, teknologia dira, 
eta haietako batzuk hainbeste perfekzionatu dira, non 
ezinezkoa baita haiek hobetzen jarraitzea. Esaterako, 
sukalderako labana. Egin behar duena egiten du giza-
kien eskuetan, hobeezina da.
Ursula K. Le Guin

Caliban eta sorginak Silvia Federici ezagun bere 
militantzia-esparruetatik at. 2004an argitaratutako lan 
mardul hura egileak ordura arteko ibilbidean aurki-
tu, bildu eta garatutako ezagutza jasotzen duen arnas 
luzeko gogoeta bat da. Baina Caliban hark bazuen 
aurrekari bat, Federicik berak 1984an Leopoldina For-
tunati burkidearekin batera argitaratu zuena: Il Grande 
Calibano: Storia del corpo social ribelle nella prima fase 
del capitale [Caliban Handia: kapitalaren lehen faseko 
gorputz sozial matxinoaren historia]. Ildo horretan, 
esan dezakegu eskuartean duzun artikulu-bilduma 
hau Calibanik ezagunenaren nolabaiteko ondorengoa 
dela; gehigarri bat, zehaztasun-ariketa bat; are, Fede-
ricik eginak dituen ekarpen politiko guztien artean 
gehien nabarmentzen denaren aurkezpen xeheago 
bat: kapital-metaketaren eta Europako sorgin-ehi-

ARGITALETXEAREN OHARRA
GURE GARAIKO SORGIN-EHIZEZ  
GURE GARAIKO KAPITALISMOAZ
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zen arteko lotura. Hamabost urte luzeren ondoren, 
liburu honetan Federicik are gehiago jantzi du bere 
ekarria, ohikoa duen aberastasunarekin jantzi ere: 
hitzen esanahien bilakaerek atzean ezkutatzen dituz-
ten historiei begiratu die, lagunartean eta bozkarioan 
kantatzen ditugun abestien letrei, gizarte-antolamen-
duen argi-ilunei.

Tamalez, liburu honen edizio-lanetan ari ga-
relarik, albiste mingarri bat iritsi zaigu: Madrilgo 
Nazioarteko Turismo Azokan (Fitur), Nafarroako 
Gobernuaren turismo-sailak atondutako standean, 
«akelarre bat irudikatu dute hainbat sorginek»1, ba-
sajaunen pare jarri dituzte bidegabeki estigmatizatu 
eta eraildako emakumeak, eta sorginak mitologia-
ren elementu gisa aurkeztu. Zer gertatuko litzateke 
baldin eta nazien kontzentrazio-esparruetan go-
seak hilik edukitzen zituzten esklaboen irudiekin 
edo haietan gaseztatutako herritarren gorpuen 
irudikapenekin autorako zintzilikarioak, panpi-
nak edota kamisetak egingo balituzte, eta egun 
museo bihurturik dauden esparruetako dendetan 
saldu? Zoritxarrez, joera bera ikusten ahal dugu 
gure herrietako souvenir-dendetan: inkisidoreen 
difamazio-kanpainak oinarri dituzten irudikapen 
infinituki errepikatuak (sudur handiko emakume 
zatar eta zikinak erratz gainean), orobat irudikapen 
horien bertsio leunduak, hau da, arketipo beraren 
eredu atsegin eta maitagarriak.

1 «Un akelarre en Fitur: Navarra lleva a Madrid la magia de los carnavales», 
Diario de Noticias 2020-01-25.
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Gaur egungo sorgin-ehizak
Liburuaren bigarren atalak Euskal Herritik kan-

pora garamatza, batez ere Afrikara. Izan ere, egungo 
kapital-metaketaren atzean ere sorgin-ehizak ezku-
tatzen dira, oraingo honetan molde zaharberrituetan 
ageri diren arren. Berriz ere mistika aitzakia hartuta, 
biolentzia erabiltzen da emakumeak zokoratzeko eta 
beren komunitateetatik egozteko; eta, berriz ere, kapi-
talismoa da indarkeria horren onuradun zuzena.

Federici, ohikoa duen diskurtso konplexu eta 
kritikoa lagun, Afrikako eta Asiako sorgin-ehiza berri 
horien inguruan argitaratuak diren ikerketetan eta 
albisteetan murgiltzen da, eta hango ikertzaileen be-
rri ekartzen digu. Hala, gertakizunen eta datu zehatz 
eta kontrastatuen bidez, errotik mozten digu batzuek 
eta besteek izan dezakegun tentazioa, alegia, sorgin-
ehizak jada urrutikoak diren mendeetan Europan eta 
Ameriketan gertaturiko kontuak besterik ez direla pen-
tsatzeko tentaldia. Mundua berriz liluratuzen itxaropena 
eta baikortasuna aldarrikatu zituen gisan, Kapitalismoa 
eta emakumeen aurkako indarkerian ohartarazpen sendo 
bat egiten digu, neoliberalismo nonahikoaren zapal-
kuntza askotariko eta etengabeekin adi egon gaitezen.

Hirugarren aldia da Amaia Astobizak Federiciren 
liburu bat euskarara ekarri diguna. Horietako bakoitzak 
ezaugarri desberdinak ditu edukiari eta hizkuntzari 
dagokionez, eta itzultzaileak hori izan du erronka na-
gusia, hau da, itzulpen-lan bakoitzean jatorrizkoaren 
ezaugarri bereizgarri horiek islatzea. Honako hone-
tan, kontuan hartu du Federicik bildumaren sarreran 
agertzen duen asmoa, hots, erraz irakurtzeko moduko 
testu bat osatzea, publiko zabalago batengana heltze-
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ko bidea emango duena, alde batera utzi gabe, noski, 
Federiciren pentsamenduaren ildoak berezkoa duen 
konplexutasuna.

Gaur egun, gurean ez dira gertatzen  sorgin-ehi-
za basatiak, Ghana-n bezala. Nolanahi ere, arrangura 
latz bat dago oraindik garai batean gertatu zirenen 
historian eta memorian. Hizkuntza teknologia bat da, 
baita historia ere, hobeezina izan arte landu beharko 
duguna.

Iruñea
2020ko otsaila
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Liburu hau Camille Barbagallo-k egindako lana-
ri eta hark emandako adore eta aholkuei esker sortua 
da; bertsio batetik bestera erantsitako material guztia 
irakurri du, eta, bere iradokizun eta ideien bidez, tes-
tu jarraitu bat osatzen lagundu dit. Halaber, bereziki 
eskertu nahi ditut Rachel Anderson eta Cis O’Boyle 
—artistek gidatutako Idle Women elkarteko zaintzai-
leak—, zeinek eskatu baitzidaten ‘gossip’ hitzaren 
esanahi-aldaketaren historia idazteko, eta Kirsten Du-
four Andersen, Midsommervisen abestiaren testua eta 
ingeleserako itzulpena eman zizkidalako Kopenhagen 
daukan arte-zentroan, izenak jada ahaztuak ditudan 
beste emakume batzuekin batera. Esker berezia eman 
nahi diot baita Josh MacPhee-ri, liburuaren ingelesez-
ko edizioaren azala diseinatzeagatik, orobat liburu 
hori elkarrekin plazaratu duten hiru argitaletxeeta-
ko editoreei, Ramsey Kanaan (PM Press), Jim Fleming 
(Autonomedia) eta Malav Kanuga (Common Notions). 
Eskertzen ditut, ez azkenik, arestiko urteetan Caliban 
eta sorgina irrikaz hartu duten emakume gazte guztiak, 
zeinek jarraian ikusi baitute zer harreman dagoen bi 

ESKERTZA
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alde hauen artean: batetik, ‘metatze primitibo’aren 
garaiko sorgin-ehiza; bestetik, emakumeen aurkako 
indarkeriaren gaur egungo agerpen berria. Emakume 
horiek harro diote, kantu herrikoiarekin batera, «Erre 
ez zenituzten sorginen alabak gara», «Somos las nietas 
de todas las brujas que no pudisteis quemar». Liburu 
hau haiei guztiei eskaintzen diet.
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Hainbat dira liburu honetan bildutako saiake-
ra-lanak argitaratzeko azken bultzada eman didaten 
faktoreak, nahiz eta ikerketa baten hasieraren arras-
toa baino ez diren eta, neurri batean, 1. zatian bederen, 
Caliban eta sorgina obran proposatutako teoriak mahai-
gaineratzen dituzten berriro, eta han landutako 
dokumentazioa eskaintzen. Arrazoietako bat da az-
kenaldian askotan eskatu izan didatela Caliban eta 
sorginako gai nagusiak erraz irakurtzeko moduko li-
buruxka batean jasotzeko, horrek publiko zabalago 
batengana iristeko modua emango lukeelakoan. Ildo 
horretatik, esan behar dut Europako sorgin-ehizen 
zenbait alderdi ikertzen jarraitu nahi dudala, berezi-
ki garrantzitsuak direnak jazarpen haien sorburuko 
testuinguru ekonomiko-politikoa ulertzeko. Liburu 
honetan bi alderdi aztertu baditut ere, espero dut lan 
horrekin aurrera jarraitzea eta beste gai hauek ere 
gehiago ikertzea: emakumeen eta diruaren arteko er-
lazioa, zeina sortu baitzen sorgin-ehizarekin batera 
burutu zen kanpaina ideologikoaren testuinguruan 
sortu baitzen; haurrek epaiketetan izan zuten rol bi-

SARRERA
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koitza, salatzaile eta salatu gisa; eta, batez ere, mundu 
kolonialeko sorgin-ehiza.

Oraingo honetan, berriz ere aztertu ditut sor-
ginkeria-salaketa haietako askoren eragile izan ziren 
ingurune soziala eta arrazoiak. Bereziki, bi gaitan jarri 
dut arreta. Lehenik, aztertu dut zer harreman dagoen 
XVI. mendeko sorgin-ehizen eta garai hartan lurrak 
hesitzeko eta pribatizatzeko erabili ziren prozesuen 
artean. Sorgin-ehiza hark lur-jabeen klase baten sorre-
ra eragin zuen, eta nekazaritzaren alorreko ekoizpena 
proiektu komertzial bihurtu; aldi berean, herri-lurrak 
edo lur komunalak hesiturik, eskalez eta arlotez osa-
tutako biztanleria-multzo baten sorrera eragin zuen, 
mehatxu bat zena garabidean zegoen ordena kapita-
listarentzat. Aldaketa haiek ez ziren izan ekonomikoak 
bakarrik; bizitzaren alderdi guztiei eragin zieten, eta 
lehentasun, arau eta balio sozialen lerrokatze berri 
garrantzitsu bat eragin zuten. Bigarrenik, aztertu dut 
zer harreman dagoen bi alderdi hauen artean: bate-
tik, sorgin-ehiza; bestetik, emakume-gorputzaren gero 
eta itxitura handiagoa, zeina gertatu baitzen estatuak 
emakumeen sexualitatearen eta ugaltze-gaitasunaren 
gainean zuen kontrola areagotuz. Europako sorgin-ehi-
zen bi alderdi horiek bereizirik aztertzeak ez du esan 
nahi eguneroko bizitzan ere bereizirik zeudenik; izan 
ere, pobrezia eta transgresio sexuala ezaugarri komu-
nak ziren sorgintzat kondenaturiko emakume askoren 
bizitzetan.

Caliban eta sorginan idatzi nuen bezala, orain-
goan ere berriro diot jazarpenaren xede nagusiak 
emakumeak izan zirela. Izan ere, haiek ziren bizitza 
ekonomikoaren kapitalizazioak gehien pobretu zitue-
nak; bestalde, kontrol sozial zorrotzagoa ezarri ahal 
izateko ezinbestekoa zen emakumeen sexualitatea 
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eta ugaltze-gaitasuna arautzea. Halere, liburu hone-
tan bildu ditudan hiru artikulutan zalantzan jartzen 
dut prozesu hartan emakumeek biktimaren rola baka-
rrik izan ote zuten, eta nabarmentzen dut zer-nolako 
beldurra eragiten zieten emakumeek herrialde eta ko-
munitateetan gertatzen ari ziren aldaketen buru ziren 
gizonei. Era berean, bilduma honetako lehen artiku-
luetan («Sorgin-ehiza eta emakumeen boterearekiko 
beldurra» eta «Sorgin-ehizak, itxiturak eta jabetza-
harreman komunalen desagerpena») azpimarratzen 
dut zer-nolako beldurra zieten agintariek emakumeak 
matxinatzeari eta haien xarmatze-gaitasunari. «Inge-
lesezko ‘gossip’ hitzaren esanahiari buruzko zenbait 
gogoeta» artikuluan, ‘gossip’ hitzaren esanahi-aldake-
taren arrastoari jarraitzen diot, eta aztertzen dut nola 
igaro zen konnotazio positiboa izatetik —emakumeen 
arteko adiskidetasuna adierazten zuen— konnota-
zio negatiboa izatera —solas gaiztoa adieraztera pasa 
zen—, garai batean non emakumeen gizarte-mai-
la beheratua izan baitzen, batez ere sorgin-ehizaren 
bidez.

Testu horiek gehiago ikertu beharreko gaiei bu-
ruzko sarrerak baino ez dira. Nolanahi ere, azkenaldian 
beste kezka batzuk ere sortu zaizkit, eta lehen aipatu-
tako gai haien ikerketa sakonagoa aurreragorako utzi 
behar izan dut. Izan ere, behin eta berriro eten behar 
izan ditut iraganera egiten ditudan bidaiak, gaur egun 
bizitzen ari garen emakumeen aurkako indarkeriaren 
agerpen berri honen arrazoiak ulertzeko beharrak bul-
tzatuta. Liburu honen bigarren zatian indarkeria-mota 
berri horien mapa bat zirriborratu dut, eta metatze 
kapitalistaren eredu berriekin duten lotura aztertu. 
Gai hori jorratu dut «Globalizazioa, kapital-metaketa 
eta emakumeen aurkako indarkeria» artikuluan; Bue-
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naventura-n (Kolonbia) idatzi nuen, 2016ko apirilean, 
feminizidioari buruzko hitzaldi batean. Bigarren za-
tian 2008an idatzitako artikulu bat ere badago, non 
azaltzen baitut nola itzuli den sorgin-ehiza munduko 
hainbat tokitara, munduko ekonomiaren globalizazio-
rako bidea zabaldu duten hainbat garapenekin batera.

Bost mende baino gehiago igaro dira ‘sorginke-
ria’ Europako hainbat herrialdetako kode juridikoan 
agertu zenetik eta sorgin-ospea zuten emakumeak 
jazarpen handi baten itu bihurtu zirenetik. Gaur egun 
ere, emakumeak jazarri eta hil egiten dituzte hain-
bat herrialdetan, garai batean sorginak bezala, baina 
gobernu gehienek ez dute onartzen beren lurretan ho-
rrelako krimenik gertatzen denik. Nolanahi ere den, 
jazarpen berri horren jatorrian XVI. eta XVII. mendee-
tako sorgin-ehizak sustatu zituzten faktoreetako asko 
aurki ditzakegu; esate batera, justifikazio ideologikoa, 
hau da, erlijioa eta emakumeen aurkako aurreiritzirik 
misoginoen errepikapen etengabea.

2008tik aurrera, alegia, «Sorgin-ehiza, globali-
zazioa eta elkartasun feminista gaur egungo Afrikan» 
artikulua lehenengoz argitaratu zenetik, areagotu 
egin dira sorginkeriaren izenean egindako erailketak. 
Tanzania-n bakarrik, bost mila emakume baino gehia-
go erailtzen dituzte urtean sorgintzat jota, haietako 
batzuk aihotzarekin kolpez kolpe heriotzaraino era-
manak, beste batzuk bizirik lurperatuak edo sutan 
erreak. Herrialde batzuetan, Afrika Erdiko Errepublikan 
adibidez, kartzelak sorgintzat salaturiko emakumez 
gainezka daude, eta 2016an, esaterako, ehun bai-
no gehiago exekutatu zituzten, guztiak ere soldadu 
errebeldeek sutan erreak, zeinek, XVI. mendeko sor-
gin-bilatzaileen urratsei jarraituz, salaketak negozio 
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bilakatu baitituzte, jendea ordaintzera behartuz, exe-
kuzioaren mehatxupean.

Indian ere, sorginen erailketa neurrigabea da, 
batez ere ‘lurralde tribal’etan; adibidez, Adivasi herrien 
lurretan, non lurra pribatizatzeko prozesu erraldoiak 
gertatzen ari baitira. Eta fenomeno hori beste toki 
batzuetara ere hedatzen ari da. Orain iristen zaigu sor-
ginak erail dituztela Nepalen, Papua Ginea Berrian eta 
Saudi Arabian. Irak eta Siriako Estatu Islamikoa taldeak 
ere ‘sorginak’ exekutatu izan ditu. Eta, XVI. mendean 
gertatu bezala, gaur egun ere jazarpenak teknologia 
du lagun: erailketen grabazioak eskuratu ditzakegu 
Internetetik, orobat sorginak nola detektatu azaltzen 
duten eskuliburuak. Iristen zaigu baita beren burua 
sorgin-ehiztaritzat jotzen duten batzuek ordenagai-
luak erabiltzen dituztela sorginei ‘mozorroa kentzeko’!

Halere, 2008. urtearekin alderatuz gero, aldake-
ta garrantzitsu bat ikus dezakegu: emakumeak gero 
eta indar handiagoz borrokatzen dira sorgin-ehiza be-
rri horien aurka. Indian, batez ere, emakume batzuk 
antolatu egin dira, eta herriz herri joaten dira aginta-
riek, sorgin-ehiztariek eta ezkutuko zein ageriko beste 
jazarle batzuek sorginei buruz zabaldutako zurrumu-
rruak gezurtatzera. Beste emakume batzuek frogak 
biltzen dituzte, eta presioa egiten diete agintariei; az-
ken horiek, baina, askotan ez dute inolako interesik 
izaten erailtzaileak auzipetzeko. Apurka, Estatu Batue-
tan ere zabaltzen ari da sorgin-ehiza berriei buruzko 
informazioa. Oraingoz, arretarik handiena Ghanaren 
iparraldean kokaturik dagoen sorgin-esparruak be-
reganatu du, non ehunka emakume babestu baitira, 
beren komunitateetako kideek —besteak beste, be-
ren senitartekoek— etengabeko erbestera bultzatzen 
dituztelako. Gai horri buruz argitaratu diren liburu 
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eta dokumental gehienak kazetaritzaren ikuspuntu-
tik jorratu dira, eta guztietan aipatzen da zer-nolako 
harremana dagoen emakumeen aurkako eraso berri 
horien eta Afrikako ekonomien neoliberalizazioak —
zeinak birkolonizazio-prozesu bat erakusten baitu, 
hainbat alderdiri dagokienez— eragindako aldaketen 
artean. Gaur-gaurkoz, ordea, isilarazi egiten dira aur-
kikuntza horien aurreko erreakzioak.

Ezinbestekoa da sorgin-ehiza berria aztertzea, 
ezinbestekoa den bezala emakumeen aurkako indar-
keria-molde berriak aztertzea. Horretarako, baina, 
ahalegin handia eta jarraitua egin behar da, fenomeno 
horiek mundu-mailakoak dira-eta. Proiektu hori sus-
tatzeko, webgune bat sortu dugu New York-en, horren 
inguruko ekimenen topagunea izan nahi duena eta 
informazioa trukatu eta zabaltzeko aukera emango 
duena; ez bakarrik biktimizazio-molde berriei buruzko 
informazioa, baita horri aurre egiteko molde berrien 
ingurukoa ere.

Erresistentziak ematen duen adorearekin, sa-
rrera hau amaitu aurretik gaur egungo eta iraganeko 
sorgin-ehizak aldi berean aztertzeko nahia piztu didan 
beste faktore bat aipatu nahi dut: Europako hainbat 
tokitan, sorgin-ehiza helburu komertzial eta turisti-
koekin erabiltzen da. Epaiketa sonatuak egin zituzten 
tokietan, non dozenaka emakumeren exekuzioa ekarri 
zuten jazarpenak egin baitziren, sorginak irudikatzen 
dituzten panpinak jartzen dituzte erakusleihoetan 
denda batean eta hurrengoan. Irrigarriki, panpina 
horiek sorgin-ehiztariek sortutako estereotipo berak 
erreproduzitzen dituzte, milaka emakume heriotzara 
eraman zituztenak. Plateren, eskuzapien eta katiluen 
bidez, baita turistei saltzen zaizkien panpina ugarien 
bitartez, ideologia bat eta historia desitxuratu bat 
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zabaltzen da, hurrengo urteetan belaunaldi berrien 
irudimena moldatuko duena. Horrek eragin dezakeen 
kalteari ezikusia eginez, historia asmatu baten sale-
rosleek produktu gaitzesgarri horiek erakusleihoetan 
ipintzen jarraitzen dute, zeren eta, nire protestei eran-
tzunez saltzaile batek esan zidan bezala, «saldu egiten 
dute». Zergatik? Bada, salbuespen gutxi batzuk1 alde 
batera utzita, Europako gobernuek eta klase politikoa-
ren edo Elizaren ordezkariek ez dutelako onartu beren 
aurretikoek emakumeen aurka egin duten bidegabe-
keria izugarria. Europako egutegian ez da izendatu 
sorginen masakrea gogorarazten duen Memoriaren 
Egunik. Aitzitik, herrialde batzuetan herri-kulturan 
txertatu dira sorginen erreketak, San Juan gaueko sue-
tan Danimarkan abestu ohi den kantak (liburu honetan 
irakur dezakezue) erakusten duen bezala.

Horregatik, eta lehenago aipatutako arrazoien-
gatik, ezin dugu utzi sorginen historia isiltasunak 
irents dezan, ez bada haien patua berriro errepikatzea 
nahi dugula, munduko hainbat tokitan gertatzen ari 
den bezala.

Turismoa bultzatzeko, emakumeen gorputzak 
eta haien heriotza merkaturatzen dira, eta hori sala-
tzea lehen urrats bat baino ez da. Beste urrats batzuk 
ere egin beharko dira, gaur egun emakumeen irudi 
beheratu bat salduz —eta ahaztuz isuritako odola eta 

1 Salbuespen bat dago Norvegian. 2010ean, Vardø udalerriak erabaki 
zuen Finnmark-en egin ziren sorginkeria-epaiketen biktimak ohoratzeko 
oroitarri bat eraikitzea. Zeregin hori Peter Zumthor arkitekto suitzarrari 
eta Louise Bourgeois artista frantziar-amerikarrari eman zieten, eta bi 
pabilioi eraiki zituzten. Bourgeoisek egindako pabilioiak erretzen ari den 
aulki baten itxura du. «1600 eta 1692 bitartean, 135 pertsona epaitu 
zituzten Finnmarken sorginkeriaz akusatuta. Haietatik 91 hil egin zituzten, 
torturapean ‘konfesatu’ ondoren. Gehienak emakumeak ziren; %18 
gizonak ziren»; Line Ulekleiv, ed., Steilneset Memorial: To the Victims of 
the Finnmark Witchcraft Trials (Forlaget Press: 2011 Oslo).
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eragindako mina— irabaziak lortzen dituztenek apale-
tatik ken ditzaten beren panpina, katilu eta eskuzapiak 
eta sorgin zahar itsusi eta sadikoki irribarretsuaren 
irudi irrigarri guztiak.

Silvia Federici
New York, 2017ko abuztuan
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BAT
MIDSOMMERVISEN: «VI ELSKER VORT LAND»2

Lehen hiru ahapaldiak, suaren inguruan abestu 
ohi direnak
Testua: Holger Drachmann, 1885
Musika: P.E. Lange-Müller, 1885 

Vi elsker vort land,
Maite dugu gure herria,

når den signede jul 
bedeinkaturiko Gabonak

tænder stjernen i træet med glans i hvert øje, 
izarra pizten duenean zuhaitzean, distira begietan,

2 Udaburuko abestia: «Maite dugu gure herria» abestia Kopenhageko 
topaketa feminista batean parte hartu zuten emakume batzuen 
bidez ezagutu nuen, eta ingeleserako itzulpena ere eskaini ziguten, 
liburu honen jatorrizko bertsioan jaso dudana. Abestiaren irakurketak 
eztabaida garrantzitsu bat eragin zuen; besteak beste, aztertu genuen 
zer ondorio izan dituen, alde batetik, sorginaren irudia etxekotzeak, 
eta, bestetik, historia eta kultura europarrean milaka emakumeren 
sarraskia ezkutatzeak. Danimarkan, sorginkeriarekin loturiko epaiketa 
gehienak XVII. mendean egin ziren, batez ere 1617-1625 bitartean; 
zazpi urteko tarte horretan 297 epaiketa egin ziren, Europako ezein 
herrialdetako kontzentraziorik handiena. Kasu hartan ere, akusatu 
gehienak emakumeak izan ziren. Jens Christian V. Johansen, «Denmark: 
The Sociology of Accusations,» in Early Modern European Witchcraft: 
Centres and Peripheries, ed. Bengt Ankarloo eta Gustav Henningsen 
(Clarendon: 1992 Oxford), 339-66. or.
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når om våren hver fugl, 
udaberrian txoriek,

over mark, under strand, 
zelaien gainean, hondartzen azpian,

lader stemmen til hilsende triller sig bøje: 
ahots dardartiz kantatzen dutenean:

vi synger din lov over vej, over gade,
zure legea abesten dugu, bideez gaindi, karrikez gaindi,

vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, 
zure izena koroatzen dugu, uzta aletegian dagoenean,

men den skønneste krans, 
baina koroarik ederrena,

bli’r dog din, Sankte Hans! 
zurea da, San Juan!

Den er bunden af sommerens hjerter, 
udako bihotzek josia,

så varme så glade. 
hain bero, hain zoriontsu.

Vi elsker vort land,
Maite dugu gure herria,

men ved midsommer mest, 
baina udaburuan, gehienbat,

når hver sky over marken velsignelsen sender, 
hodeiek zelaiak bedeinkatzen dituztenean,

når af blomster er flest,
loreak ugarien direnean,

og når kvæget i spand 
eta abereek pertzean

giver rigeligst gave til flittige hænder; 
esku saiatuak opariz betetzen dituztenean;
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når ikke vi pløjer og harver og tromler, 
goldatzen, uzta biltzen, mokilak jotzen ez gabiltzanean,

når koen sin middag i kløveren gumler, 
behiek hirusta-zelaian afaria dastatzen dutenean,

da går ungdom til dans 
gazteak dantzara doaz

på dit bud, Sankte Hans 
zure aginduetara, San Juan,

ret som føllet og lammet, der frit 
moxalak eta arkumeak bezala, aske,

over engen sig tumler. 
zelaian txirinbueltaka.

Vi elsker vort land, 
Maite dugu gure herria,

og med sværdet i hand 
eta ezpata eskuan

skal hver udenvælts fjende beredte os kende; 
etsai arrotz guztiei ikasi genien;

men mod ufredens ånd 
baina gatazkarako espirituaren aurka

under mark, over strand, 
zelaien azpian, hondartzen gainean,

vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde;
sua piztuko dugu gure arbasoen tumuluetan.

Hver by har sin heks, 
Herri orok du bere sorgina,

og hver sogn sine trolde. 
parrokia orok bere trollak,

dem vil vi fra livet med glædesblus holde 
bozkarioaren sua lagun, bizitzatik urrunduko ditugu.
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Vi vil fred her til lands 
Bakea nahi dugu gure herrian

Sankte Hans, Sankte Hans! 
San Juan, San Juan!

Den kan vindes, hvor hjerterne 
Irabaz daiteke han, non bihotzek

aldrig bli’r tvivlende kolde. 
ez duten sekula zalantzarik egiten.
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BI
ZERGATIK EKIN BEHAR DIOGU BERRIRO 
SORGIN-EHIZARI BURUZKO SOLASARI?3

Zergatik heldu behar genioke berriro sorgin-ehi-
zaren inguruko solasari? ‘Berriro’ diot, aintzat hartuta 
azken urteetan feminista akademikoek sorgin-ehiza 
historiak esleitutako linbotik berreskuratu dutela eta 
toki egoki bat egin diotela emakumeen historian, hala 
Europa modernoan nola Ameriketan. Horretan jar-
dun dira, besteak beste, Barbara Ehrenreich, Deirdre 
English, Mary Daly eta Carolyn Merchant.4 Emakume 
horiek erakutsi dute sorgin-ehizek balio izan zutela 
emakumeak medikuntza-jardueratik baztertzeko eta 
familia nuklearraren kontrol patriarkalaren mende 
jartzeko, orobat emakumeek naturaz zuten kontzeptu 
holistikoa deuseztatzeko, zeinak Errenazimendura arte 
emakume-gorputzaren esplotazioa mugatu baitzuen.

3 Artikulu hau 1990eko hamarkadaren amaieran idatzi nuen, eta Caliban 
eta sorgina lanaren sarreraren lehen bertsioa izan zen.

4 Mary Daly, Gyn/Ecology: The Methaethics of Radical Feminism (Beacon 
Press: 1978 Boston); Barbara Ehrenreich eta Deirdre English, Sorginak, 
emaginak eta erizainak. Emakumezko sendalarien historia bat [1973] 
(Katakrak: 2019 Iruñea); Carolyn Merchant, The Death of Nature: 
Women, Ecology and the Scientific Revolution (Harper & Row: 1983 San 
Frantzisko).
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Are gehiago. Nouvelle histoire korrontearen 
eraginpean, berriro ireki dituzte herrixketako artxi-
bategiak, eta adituek berriro aztertu dituzte kartoizko 
kutxa hautseztatuetan gordetako erregistroak. Horri 
esker, ehunka epaiketari buruzko xehetasunak ezagutu 
ahal izan ditugu, eta gertaera haien argazki zehatzagoa 
atera ahal izan dugu.

Ordea, zergatik astindu berriro errauts zahar 
haiek, ezin badugu eskaini gaur egungo interpretazio-
esparrua argituko duen datu berririk?

Arrazoietako bat da oraindik ere badirela XVI. 
eta XVII. mendeetako sorgin-ehizen egiturazko alder-
di garrantzizko batzuk, egin behar direnak aztertu eta 
testuinguru sozio-historiko egokian kokatu. Sorgin-
ehiza aztertu duten historialari gehienak, are ikuspegi 
politikoenarekin jardun dutenak, ikuspegi soziologi-
koa bakarrik hartu dute kontuan: nor ziren sorginak, 
zer egotzi zieten, non eta nola zigortu zituzten. Edo, 
bestela, sorgin-ehizari ikuspuntu mugatu batetik begi-
ratu diote: mediku-profesioaren jaiotza, munduarekiko 
ikuspegi mekanikoaren bilakaera, estatu-egitura pa-
triarkal baten garaipena eta abar.

Ordea, ez da kontuan hartu ezen –gertatu zen 
gisan esklaboen salerosketarekin eta ‘Mundu Berri’ko 
herri indigenen sarraskiarekin– sorgin-ehiza ere zenbait 
gizarte-prozesuren bidegurutzean kokaturik dagoela, eta 
prozesu horiek izan zirela, hain justu ere, mundu moder-
no kapitalistaren goraldiari bidea urratu ziotenak. Beraz, 
garapen kapitalistaren sorrerarako aurrekondizioei 
dagokienez, badugu zer ikasia.

Sorgin-ehiza ikertzeko, ondo erroturik dagoen 
uste hau berraztertu behar dugu: historiaren uneren 
batean, garapen kapitalistak aurrerabide soziala ekarri 
zuen. Uste hori dela-eta, iraganeko ‘iraultzaile’ askok 
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‘egiazko metatze kapitalista’ baten falta deitoratu izan 
dute antzinako mundu kolonialaren zati handi batean. 
Sorgin-ehizari buruzko nire irakurketa zuzena bada, 
ordea, historia modu erabat diferentean irakur daiteke, 
eta irakurketa horren bidez uler dezakegu nola Afrika-
ko esklaboak, Afrikako eta Latinoamerikako nekazari 
desjabetuak eta Ipar Amerikako herri natibo sarraski-
tuak XVI. eta XVII. mendeko sorginen ahaide bilakatzen 
diren, haiei ere kendu baitzizkieten herri-lurrak, haiek 
ere pairatu baitzuten uzta diru-trukerako salgai bihur-
tzeak eragindako gosetea, eta haiek ere ikusi baitzuten 
nola jotzen zuten deabruarekin egindako paktu baten 
seinaletzat zapalkuntza haren guztiaren aurrean era-
kutsitako erresistentzia.

Alabaina, baieztapen horiek zalantzan jar 
daitezke. Izan ere, ez da erraza frogatzea lotura bat da-
goela honako bi elementu hauen artean: batetik, sutan 
erretako emakumea, edo zerga-biltzailearen aurrean 
sardea altxatu zuena; bestetik, sistema baten logika, 
sistema bat zeina, hasierako fasean bederen, nekez 
iritsiko baitzen kontzientzia bateratu bat lortzera, are 
gutxiago ondo antolatutako plan bat. Nola jo daitezke 
mundu-mailako ordena ekonomiko berri baten seina-
letzat herrixketan gertatu ziren liskar hilgarri haiek, 
ordena hartaz arrastorik txikiena ere edukitzeko mo-
durik ez zuten hainbat emakume tortura-ganberetara 
eraman zituztenak? Ez ginateke mugatu behar, orduan, 
herrixketako gertaera haiek gizarte-egitura nagusiekin 
izan dezaketen lotura oro programatikoki eteten dituz-
ten mikrohistorietara?

Itxura batean, zentzuzkoa izan daiteke. Baina 
esparru kausala murrizteak ondorio bakarra dauka; 
alegia, galdera berriak dakartza berekin. Adibidez, 
zergatik agertu ziren jokabide patriarkal eta misogi-
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noak mundu modernoaren hasiera-hasieran, sarri 
emakumeen emantzipazioaren eragiletzat jotzen den 
burgesiak berak bultzaturik? Eta zer harreman dago 
bi gertaera hauen artean: medikuntzaren jaiotza eta 
mekanismo filosofiko eta zientifikoaren sorrera. Ez ote 
dago arrazoi zabalago bat hor azpian, korrelazio horiek 
guztiak lotzen eta azaltzen dituena?

Galdera horiei erantzutea da nik hautatu du-
dan bidea. Lan honetan, sorgin-ehiza ‘Transformazio 
Handia’ren alderditzat jotzen dut; hain zuzen ere, Eu-
ropan kapitalismoa ezartzea ekarri zuen alderdia. Bai, 
egia da: frogak zirkunstantzialak dira; baina horrela 
‘azaldu’ izan dira beti fenomeno historikoak, testuin-
guru-esparru bati erreferentzia eginez, baita haren 
barneko dinamikei ere.

Gaur egungo adibide bat lagungarria izan dai-
teke puntu hori argitzeko. Guk ziurrenik hurrengo 
belaunaldiei utziko dizkiegun agiri ugarien faltan, 
Estatu Batuetako 1980ko eta 1990eko hamarkadak 
aztertzen ari diren historialariak zurtuta gera daitez-
ke ikusirik nola agertzen zaizkien begien aitzinean, 
alde batetik, aurrekaririk gabeko garapen tekno-
logiko bat eta, bestetik, ‘azpigarapen’arekin edo 
garai bateko metatze primitiboarekin lotu ohi di-
ren fenomenoak: etxegabe-andana bat kalean, beltz 
ugari espetxean —XVII. mendeko ‘Konfinamendu 
Handia’ren ereduari jarraituz—, analfabetismo arras 
barreiatua, indarkeria anonimoa nonahi eta desin-
tegrazio sozialaren katalogo oso bat. Nola frogatu, 
orduan, ordenagailuen iraultza ekarri duen hedapen 
kapitalistak berak ‘Burdinaren Mende’ko urte ilunak 
gogorarazten dizkiguten bizimoduetara itzultzea ere 
ekarri duela berekin?
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Froga zirkunstantzial asko behar genituzke. 
Ez lirateke inolaz ere aski gobernu-ordezkariekin 
egindako elkarrizketak eta informatikaren alorrean 
nabarmentzen diren haur prodijioen egunerokoak, 
adibidez, ez eta intelektualen lanak ere, literatura-tes-
tuak ‘deseraikitze’ari edo ‘diskurtso postmoderno’en 
aroa goresteari emanak daudenak. Etxebizitza-poli-
tikak aztertu behar lirateke, alokairuen igoerak lotu 
AEBko industria-gerrikoaren desegitearekin, eta hortik 
ondorioztatu metatzea koska bat areagotu dela, bere-
kin ekarriz ezagutza teknologiko berriaren garapena 
eta langile-klasearen hainbat sektore handiren po-
bretzea; horrek eragindako tentsioak ere ondorioztatu 
behar lirateke, eta politikarien hitzaldiak entzun, zei-
nak tematuta baitaude ongizatea seinalatzen helburu 
sozial eta zerutiarren galbidetzat. Eta, hori eginda ere, 
ahalegin horiek guztiak eszeptizismoz hartuak izan 
daitezke, gaur egun gertatzen den antzera. Hortaz, 
sorgin-ehiza ere erreskatatu behar da herrixketako 
isolamendutik, eta marko zabalago batean kokatu. 
Continuum batean aztertu behar da, nola herrixketan 
hala nazio-mailan apurka azaleratzen ari diren beste 
gertaera eta prozesu batzuekin batera. Hori izango al 
da nire lanak lortu duena.
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Kapitulu honetan azalduko dut nola itxitura 
ingelesek, are nekazaritza-kapitalismoaren sorrerak, 
XV. mende amaierako Europan gertatu zenak, oina-
rri sozial esanguratsu bat ematen diguten ulertzeko 
zergatik gertatzen diren gaur egungo hainbat sorgin-
ehiza eta zer harreman dagoen sorgin-ehizaren eta 
kapital-metaketaren artean. Aurrerago azalduko dut 
zer esanahi ematen diodan nik itxitura kontzeptuari. 
Orain azpimarratu nahi dudana da lur-itxiturek ez di-
tuztela azaltzen sorgin-ehiza guztiak, ez iraganekoak 
ez oraingoak. Horretan, bat nator gaur egun nagusi 
den ikuspegiarekin: sorgin-ehiza azaltzeko, hainbat 
kausa hartu behar dira kontuan, nahiz eta nik ha-
rreman kapitalistaren garapenarekin lotzen ditudan 
haren azpian datzaten motibazio guztiak. Era berean, 
ez dut iradoki nahi lur-itxituren eta sorgin-ehizaren 
artean nik ezarritako lotura hori ezinbestean gertatu 
behar denik; izan ere, kondizio historiko zehatz ba-
tzuetan bakarrik eragiten du lurren pribatizazioak 
‘sorgin’en jazarpena. Halere, badirudi harreman berezi 
bat dagoela erregimen komunitarioen suntsipenaren 

HIRU
SORGIN-EHIZAK,  

ITXITURAK ETA JABETZA-HARREMAN  
KOMUNALEN DESAGERPENA
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eta komunitate horietako kideen demonizazioaren 
artean, zeinak pribatizazio ekonomiko eta sozialaren 
baliabide eraginkor bihurtzen baitu sorgin-ehiza. Kapi-
tulu honen helburuetako bat da harreman berezi hori 
identifikatzea.

Itxituren fenomenoa Ingalaterran gertatu zen, 
eta, haren bidez, lur-jabeek eta nekazari aberatsek 
herri-lurrak edo lur komunalak hesitu zituzten; ohitu-
razko eskubideak alde batera utzi eta, lurrak hesiturik, 
kanpora bota zituzten bizibidea ateratzeko haien beha-
rra zuten nekazariak eta okupatzaileak. Hura ez zen 
izan, baina, lurrak pribatizatzeko erabili zuten bide 
bakarra. Frantziako eta Mendebaldeko Europako bes-
te leku batzuetan ere antzeko prozesu bat gertatu zen, 
hau da, laborariak lurretatik egotzi zituzten eta lurrak 
merkaturatu; hori lortzeko, besteak beste, zergak igo 
zituzten. Nolanahi ere, guk itxitura ingelesetan jarri-
ko dugu arreta, haietan argiago ikusten baita lurren 
merkaturatzeak eta harreman monetarioen areago-
tzeak modu desberdinean eragin ziela emakumeei 
eta gizonei. Itxiturak aipatzen ditugunean, kontuan 
hartzekoak dira baita lurren metaketa, alokairu gares-
tiegien agerpena eta zerga-sistema berriak. Dena den, 
itxitura-mota bat ala bestea, prozesu bortitz bat izan 
zen, eta polarizazio handia eragin zuen ordura arte el-
karren arteko loturetan oinarritutako komunitateetan. 
Gainera, ez soilik lur-jabeek, nekazari aberatsek ere al-
txatu zituzten hesiak (hala markatu ohi dira mugak), 
eta horrek areagotu egin zituen itxiturek eragindako 
etsaitasunak, itxituren egileek eta haietan harrapatuek 
elkar ezagutzen baitzuten. Bide beretatik ibiltzen ziren 
eta askotariko harremanak zituzten, eta batzuk zein 
besteak nahigabeturik bizi ziren, aldamenekoak men-
deku hartuko ote zuen beldurrez.
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Zer ebidentzia dugu esateko lurren itxitura sorgin-
ehizak sortzeko faktore garrantzitsu bat izan zela?
Hona erantzuna: ebidentzia gehienak zirkuns-

tantzialak dira. Erregistraturiko epaiketa bakar batean 
ere emakumeak ez dira azaltzen desjabetzeen biktima 
gisa. Nolanahi ere, onartuta dago ezen Ingalaterran, 
Europako gainerako tokietan bezala, sorgin-ehizak 
landa-eremuetan gertatu zirela nagusiki, eta batez 
ere lur-itxiturak zeuden tokiei edo lurrak ixteko pro-
zesuan zeudenei eragin ziela. Witchcraft in Tudor and 
Stuart England [Sorginkeria tudortarren eta estuardo-
tarren garaiko Ingalaterran] lanean, Alan Macfarlane-k 
erakutsi zuen —gerora atzera egin bazuen ere— sorgin-
keria-epaiketen mapa eta lur-itxiturena bat datozela, 
eta jazarpen handiena pairatu zuen eremua Essex kon-
derria izan zela, non lurrak sorgin-ehiza baino mende 
bat lehenago itxi baitzituzten, gutxienik ere.5 Lancashi-
re-n ere itxi zituzten lurrak, batez ere Pendle basoaren 
inguruetan; han gertatu zen sorginkeriaren aurkako 
jazarpenik hilgarriena, 1612an. Exekutatu zituzten 
sorginetako batzuk inguru hartako herrixka batean az-
tertu zituzten lehen aldiz, zeinak izenean islatua baitu 
itxitura haien memoria: Fence (hesia).

Faktore kronologikoak ere hartu behar dira 
kontuan. Erakusten dute Ingalaterran sorginen aur-
kako epaiketak XVI. mendean hasi zirela eta nagusiki 
XVII. mendean gertatu zirela; erakusten dute, hala-
ber, sorgin-ehizak gertatu ziren gizarteetan harreman 
ekonomiko eta sozialak birmoldatze-bidean zeude-
la, merkatuaren garrantzi gorakorraren ondorioz, eta 

5 Alan Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England: A Regional 
Comparative Study (Harper & Row: 1970 New York).
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herritarren pobretze-maila eta haien arteko desberdin-
keria izugarri areagotu zirela. Gainera, bilakaera haiek 
guztiak are gehiago okertu ziren 1589 -1620 bitartean; 
izan ere, laboreen eta beste nekazaritza-produktu 
batzuen prezioek gorako bidea hartu zuten, Hego Ame-
rikatik zetorren zilarraren eraginez.

Gertaera haiek emakume zaharrei eragin zieten 
gehienbat, prezioen gorakadak eta ohiturazko esku-
bideen galerak bizibiderik gabe utzi baitzituen, batez 
ere alargunak eta haietaz arduratzeko gai zen edo go-
goz zegoen seme-alabarik ez zutenak. Gizarte feudal 
ingelesaren ekonomia landatarrean, alargunak eta po-
break, oro har, mantenduak izaten ziren.

Honela dio Keith Thomas-ek Religion and the Dec-
line of Magic [Erlijioa eta magiaren gainbehera] liburuan:

Sistema feudal zaharrak bazuen mekanismo bat, zeinaren 
bidez alargunei eta zaharrei elikagaiak ematen baitzizkieten. 
Alargunek doako bankurako6 eskubidea zuten, hau da, senar 
hilaren ondasunen zati bat ondorengotzan jasotzeko eskubi-
dea; zati hura laurdenaren eta osoaren bitartekoa izaten zen, 
tokian tokiko ohitura feudalen arabera. Alargunari ezinezkoa 
bazitzaion lurra bere kabuz lantzea, jasotako ondasuna fami-
liako kide gazteago bati ematen ahal zion, eta hark, trukean, 
alargunaren mantenua bermatu behar zuen… Pobreek ere 
ohiturazko pribilegio batzuk izaten zituzten, toki batetik bes-
tera aldatzen zirenak; esate batera, galtzu artean hiru egunez 
uzta biltzeko eskubidea zuten, larrea animalien bazkaleku 
gisa erabiltzen hasi aurretik, edo elizan lo egiteko eskubidea, 
beste lekurik ez bazuten.7

Peter Linebaugh-ek ere erakutsi du Magna 
Carta-tik aurrera —eta, bereziki, 1215eko Basoaren 

6 Jatorrizkoan, ‘freebank’ [Itzultzailearen oharra].
7 Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic (Charles Scribner’s 

Sons: 1971 New York), 562. or.
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Agiriaz8 geroztik— alargunek bermatuak zituztela 
janaria, egurra eta gainerako bizigaiak. Baina, ohitu-
razko eskubideak galtzearekin batera, eskubide hura 
ere galdu zuten; garai berean, Erreformak eta merkatu-
espiritu berriak debekatu egin zuten karitatea ematea 
eta hartzea, eta ezarri zuten eskean ibili ahal izateko 
ezinbestekoa zela bake-epaileak emandako baimen 
bat edukitzea.

Ez da harritzekoa ‘sorgin’ deituriko asko ema-
kume pobreak izatea, atez ate eskean ibiltzetik bizi 
zirenak, edo ‘pobreen tasa’tik, hala izendatu baitzu-
ten Ingalaterran ezarritako lehen ongizate-sistema. 
Haiei egotzitako krimenek ere erakusten dute biztan-
leria landatarraren parte zirela, jada lurra lantzeko 
eskubiderik edo ohiturazko eskubiderik ez zutenak 
eta bizilagunen ondasunengatik erresumindurik egon 
zitezkeenak, haien animalietatik hasita, arestian ko-
munalak izandako lurretan bazka zitezkeelako. Horri 
dagokionez, esanguratsua da ezen C. L’Estrange Ewen-
ek erregistratutako karguen artean heren bat txerriak, 
behiak, zaldiak, zaldi zikiratuak eta behorrak sorgin-
tzeari zegokiola, kasu askotan heriotza eragiteraino.9 
Caliban eta sorgina lanean idatzi nuen bezala, ‘sorgin’en 
txirotasuna akusazioetan jasoa geratzen zen, esaten 
baitzen deabrua haiengana etortzen zela behar gorriko 
garaietan eta promesten ziela aurrerantzean «ez zutela 
inoiz ezer nahiko», ustez «haragia, arropak eta dirua» 
eskainiz, orobat haien zorren pagamendua.10

8 Charter of the Forest.
9 Peter Linebaugh, The Magna Carta Manifesto: Liberties and Commons 

for All (University of California Press: 2008 Berkeley), 29, 39-40. or.
10 C. L’Estrange Ewen, Witch-Hunting and Witch Trials: The Indictments for 

Witchcraft from the Records of 1373 Assizes Held for the Home Circuit 
AD 1559–1736 (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.: 1929 Londres).
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Halere, pobrezia ez zen  
sorginkeria-akusazioen kausa zuzena

Beste bi faktorek ere laguntzen zuten ‘sorgin’ 
bat egiten. Lehenik, sorginak ez ziren biktimak baka-
rrik. Pobretzeari eta gizarte-bazterketari aurre egiten 
zieten emakumeak ziren. Mehatxu egiten zuten, gai-
tzespenezko begirakuneak egiten zituzten eta jendea 
madarikatzen zuten, baldin eta laguntza ukatzen ba-
zieten; batzuk gogaikarri jarduten zuten, haiek baino 
hobeto bizi ziren auzokideen ateetan tupustean ager-
tuz, edo onartuak izateko saiakera desegokiak egiten 
zituzten, haurrei opari txikiak emanez. Haien jazar-
leek liskarzaletzat salatzen zituzten, mihigaiztotzat, 
bizilagunen artean arazoak eragiteaz… guztiak ere 
historialariek sarri onartutako karguak. Nolanahi ere, 
geure buruei galdetzen ahal diegu ez ote genukeen 
erresumina ikusi behar mehatxu eta hitz gaizto haien 
atzean; jasandako injustiziek eragindako haserreak 
ekarritako erresumina, orobat bazterkeriari uko egite-
tik sorturikoa.

Sorginkeria-akusazioen atzean dauden fakto-
re ekonomikoei beste faktore bat gehitu behar diegu, 
hots, gero eta misoginoagoa zen politika instituziona-
la; gizarte-mailari dagokionez, emakumeak gizonen 
mendeko bihurtzen zituen, eta gogorki zigortzen zuen 
zernahi independentzia-aldarrikapen eta transgresio 
sexual oro, ordena soziala asaldatzen zutelakoan. Sor-
gina ‘ospe txarreko’ emakumea zen, gaztetan jokaera 
‘lizuna, promiskuoa’ izandakoa. Sarri ezkontzaz kan-
poko haurrak edukitzen zituen, eta bere portaera ez 
zetorren bat garai hartako feminitate-ereduarekin, hau 
da, legearen, pulpituaren eta familia-berrantolaketa-
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ren bidez Europako emakumeei inposatzen zitzaien 
ereduarekin. Batzuetan sendatzaileak izaten ziren 
eta, gainera, magia-molde ugari praktikatzen zituzten; 
hortaz, ezagunak izaten ziren beren komunitateetan. 
Baina horrek, gero eta gehiagotan, mehatxu bihurtzen 
zituen tokiko eta herrialdeko botere-egiturentzat, zei-
nak herritarrek izan zezaketen botere-molde ororen 
aurka borrokatzen baitziren. Haien sendagaiak eragin-
korrak izan zitezkeen, ziurrenik belarren eta landareen 
propietateen ezagutza enpirikoan oinarrituta, edo pla-
zeboak izaten ahal ziren, sorginkeriaren eta konjuruen 
bidez lortutakoak; batera zein bestera, ez dio axola.

Garai hartan, agintarientzat mehatxu bat zen 
herritarrak gertaeren bilakaera aldatzen saiatzea sor-
ginkeriaren eta beste praktika zalantzagarri batzuen 
bidez. Izan ere, itxiturek matxinadak eragin zituzten, 
eta laborariak arlote eta eskale bihurtu, seguruenik 
mundua hankaz gora jartzeko gogoa pizturik haien-
gan; emakumeek protesta ugaritan parte hartzen 
zuten, eta lur komunalak inguratzen zituzten hesiak 
erauzten zituzten.11 Sorginak jazarririk, agintariek aldi 
berean zigortu zituzten jabetza pribatuaren aurkako 
erasoak, agintearen aurkako desobedientzia soziala, 
sinesmen magikoen zabalpena —horrek esan nahi bai-
tzuen kontrolatzen ez zituzten botereak zeudela— eta 
arau sexualarekiko desbideratzea, zeinak sasoi hartan 
estatuaren agintepean jartzen baitzituen portaera se-
xuala eta ugalketa.

Oraindik ere ulertezina da deabruarengana jo 
behar izatea operazio hura justifikatzeko, nolaz eta ez 
dugun onartzen ‘sorgin’en demonizazioaren bidez soi-

11 Emakumeek itxituren aurkako borroketan izan zuten parte-hartzeari buruz 
gehiago jakiteko, ikus Silvia Federici, Caliban eta sorgina: Emakumeak, 
gorputza eta metatze primitiboa. Donostia: Elkar, 2017 [2004].
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lik lor zitekeela iraganean toleratuak edo normaltzat 
hartuak izan ziren jokabideak gorrotagarri eta izugarri 
bilakatzea emakume gehiagoren begietara, zeinentzat 
sorginen heriotza lezio bat izan baitzen ohartzeko zer 
etor zekiekeen gainera baldin eta haien bideari ja-
rraitzen bazioten. Eta hala izan zen, baiki; emakume 
askok lezioa ikasi zuten, eta, sorgin-ehizak aurrera 
egin ahala, haiek ere lagundu zuten akusazioetan. Ha-
lere, normalean ez zituzten susmagarriak zuzenean 
salatzen; ‘rol pasibo’ bat jokatzen zuten, eta gizonek 
bultzaturik ematen zuten lekukotza, haiek baitziren 
gehienetan auzibideak abiatzen zituztenak.12

Beharbada emakumeak emakumeen aurka ja-
rri zituen konfrontazio hark ekarriko digu sorginen 
kontrako jazarpenaren sekretua argitzeko bidea, baita 
jazarpen horrek komunen suntsiketarekin duen harre-
man berezia argitzeko modua ere.

Gaur egungo historialarien artean boladan 
dago pentsatzea eraildako haiek ez zirela izan jazar-
pen instituzional izugarri baten biktima inozenteak 
—heretikoen sarraskiaren pareko jazarpena, edo, 
garai modernoetara etorriz, juduen aurka naziek egin-
dako jazarpenaren—. Esaten digute baita emakume 
batzuek harrotasunez zeramatela haien sorgin-os-
pea, eta auzokideengandik abantailak eta baliabideak 
lortzeko erabiltzen zutela. Halaber, esaten da haiei 
egotzitako kargu batzuk —garagardoa egiteko prozesua 
hondatzea, behia sorgintzea, haurren bat-bateko herio-
tza eragitea— ez zirela funsgabeak. Baina benetan izan 

12 Clive Holmes, «Women: Witnesses and Witches,» Past and Present 140, 
1. zk. (1993ko abuztua): 54, 58. or.. Honela dio Holmesek: «Kopuruei 
begiratuz gero, emakumeek sorginen aurkako legezko prozesuetan 
parte hartu zuten, baina, neurri handi batean, aktore pasiboak izan 
ziren», izan ere, «herrixkaren susmoa testigantza ofizial bihurtzeko eta 
auzokideak horretara jartzeko benetako erabakia herrixketako gizonek 
hartzen zuten».
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baziren ekintza haiek nahita egiten zituzten emaku-
meak, ez ote genuke pentsatu behar zerk bultzatu ahal 
izan zituen beren auzokide batzuk hain bortizki gorro-
tatzera eta haien galbide ekonomikoa planifikatzera, 
hau da, haien animaliak hil, haien lanbideak hondatu 
eta haiei oinaze hilgarriak eragin? Nola uler dezakegu 
halako gorrotoa sortzea herrixketan, non mende bat 
lehenago bizitza egitura komunalen inguruan antola-
tzen baitzen eta non urteko egutegia jai eta ospakizun 
kolektiboek markatzen baitzuten? Edo ‘sorgin’aren de-
monizazioa bera zen zatiketa haietarako baliabidea, 
beharrezkoa hain justu ere justifikatzeko garai batean 
komunerotzat joak izan ziren eta beren burua ere ha-
lakotzat zutenen aurkako bazterkeria?

Nolanahi ere den, ‘sorginak’ suntsitzearekin ba-
tera kapitalismo aurreko Europa landatarrean ohikoak 
ziren praktika eta sinesmen sozial eta kulturalen mun-
du oso bat ere desagerrarazi zen, ordena ekonomiko 
berriaren ustez ez-produktiboa eta potentzialki arris-
kutsua izatera iritsi zena. Mundu hari superstizioso 
deritzogu orain, baina izendapen horrek berak ohar-
tarazten digu beste era bateko harremanak ere izan 
ditzakegula munduarekin. Alde horretatik, pentsatu 
behar dugu itxituren auzia ez dela soilik lur-zati bat 
hesitzea, hori baino fenomeno zabalagoa dela. Gogoan 
izan behar ditugu, adibidez, ezagutzaren itxitura, gure 
gorputzena eta beste pertsona batzuekin eta naturare-
kin dugun harremanarena.

Bada oraindik erabat ulertu ez dugun beste kon-
tu bat: nola aldatu zuen sorgin-ehizak animaliekin 
dugun harremana. Kapitalismoaren sorrerarekin, balio 
sozialen kode berri bat agertu zen, zeinak saritu egiten 
baitzuen norberaren senezko edo instintuzko desi-
rak lan-indarrera bideratzeko gaitasuna eta diziplina. 
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Autokontrola humanitatearen ezaugarri bilakatu zen 
neurrian, desberdintasun sakonagoa ezarri zen giza-
kien eta animalien artean, eta gertaera hori iraultza 
kultural baten parekotzat jo daiteke, aintzat harturik 
kapitalismoa sortu aurretik onartzen zela jarraitutasun 
bat dagoela animalien eta gizakien munduen artean 
eta animaliak askotan izaki arduratsutzat jotzen zirela, 
hitz egiteko gaitasuna ere bazuten izakitzat. XVI. men-
dean ere, horrela ikusten zituzten oraindik animaliak 
Europako toki askotan, eta txakurrak, adibidez, auzipe-
tu egiten ziren, beren ‘krimenak’ epaitzeko edo beren 
jabeen aurkako epaiketetan lekuko gisa jarduteko, 
beren jokabidearen bidez errugabetasuna edo erru-
duntasuna zehazteko gai zirelakoan.13

XVII. menderako aldaketa zorrotz bat ari zen 
gertatzen, eta aldaketa hori Descartes-en teoria batean 
islatu zen, esaten duena animaliak kontzientzia-
rik gabeko makinak direla. Lagun egiteko animaliak 
edukitzea gero eta errezelo handiagoarekin ikusten 
zen, eta uste zuten lan diziplinatua ekoizteko xedez 
kapitalismoak ezinbestean menderatu beharreko se-
nezkotasun kontrolaezina animaliengan gorpuzten 
zela. Haiek ukitzea, haiek laztantzea, haiekin bizitzea, 
landa-eremuan egin ohi zen bezala, tabu bilakatu zen. 
Sorgin-ehizarekin, batez ere Ingalaterran, animaliak 
demonizatu egin ziren, aintzat harturik teoria bat, 
esaten zuena deabruak etxeko animalien itxura zuten 
laguntzaileak ematen zizkiela bere akolitoei egunetik 
egunera, sorginkeria-krimenak egiteko balia zitzaten. 
Sorginen ‘laguntzaile’ haiek etengabe agertzen dira In-
galaterrako epaiketetan, sorginen —eta, potentzialki, 

13 Ikus Edward Payson Evans, The Criminal Prosecution and Capital 
Punishment of Animals: The Lost History of Europe’s Animal Trials (William 
Heineman: 1906 Londres).
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emakume guztien— izaera irrazional eta basatiaren 
ebidentzia gisa.

Beraz, sorgin-ehizaren bidez kode sozial eta 
etiko berri bat inposatu zen, estatutik eta Elizatik in-
dependente zen botere-iturri oro deabrukeriazko 
jardunaren susmagarri bihurtzen zuena eta infernua-
rekiko beldurra ekarri zuena, hau da, lurraren gaineko 
erabateko gaitzarekikoa. Oro har, uste zuten gaitz hura 
emakumeengan gorpuzten zela, eta horrek ondorio 
sakonak izango zituen sorgin-ehizaren laguntzaz erai-
kitako mundu kapitalistan emakumeek izango zuten 
tokian. Emakumeak banandu zituen. Erakutsi zien 
‘sorgin’en aurkako gerraren konplize bihurtuz gero eta 
horretan gizonek zuten lidergoa onartuz gero urkatzai-
learen eskuetatik edo sutan erretzetik salbatuko zituen 
babesa lor zezaketela. Erakutsi zien, batez ere, ontzat 
hartzen garabidean zegoen gizarte kapitalistan haiei 
esleitutako tokia; izan ere, onartu zen unetik deabrua-
ren zerbitzari bilaka zitezkeela, emakumeak bizitzako 
une orotan izango ziren deabrukeriatan jardutearen 
susmagarri.
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LAU
SORGIN-EHIZA ETA EMAKUMEEN  

BOTEREAREKIKO BELDURRA14

Emakume bat zutik, bera bakarrik ilunabarrean, 
leku huts batean; hari urdineko mataza bat du eskuan, 
soinaren inguruan kiribiltzen zaiolarik etxe-multzo 
bat hartzen duena barnean, halako moldez non bere 
gorputzaren jarraipena baitirudi. Trazando el Camino 
[Bidea marraztuz] (1990) koadroa da, Rodolfo Morales-
ena, XX. mendeko artista mexikar hoberenetako bat; 
bere obraren gai nagusiari eskainitako koadro ugarie-
tako bat da, emakumearen gorputzari, alegia, betiere 
gorputz hori ulerturik komunitatearen batasunari eus-
ten dion ehun material eta sozial gisa. Moralesen 
koadroak talka egiten du sorginaren irudiarekin, ikus-
ten dugun emakumeak ia aingeruzkoa baitirudi, bere 
begirada nare eta amantal brodatuarekin. Eta, halere, 
irudi horretan bada zerbait magikoa eta isilekoa, go-
gora ekartzen duena emakumeen ‘konspirazioa’, hau 
da, XV. mendetik XVIII.era Europa odoleztatu zuen sor-
gin-ehizaren justifikazio historikoa izan zena, argi-izpi 
bat igorriz, beharbada, jazarpen haren muinean ezku-

14 Argitalpen orraztua, lehen aldiz hemen argitaratua: Documenta 13: The 
Book of Books (Hatje Cantz: 2012 Kassel).
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tatzen diren zenbait misteriori, historialariek oraindik 
argitzeke dauzkatenak.

Zergatik zuzendu ziren sorgin-ehizak nagusiki 
emakumeen aurka? Nola azaldu daiteke hiru mendez 
Europako milaka emakume ‘barne-etsai’aren eta era-
bateko gaizkiaren pertsonifikazioa bilakatu izana? Eta 
nola uztartu inkisidoreek eta demoniologoek beren 
biktimekin sortutako irudi ia mitikoa —infernuko iza-
kiak, terroristak, gizon-jaleak, deabruaren zerbitzariak, 
erratzaren gainera igota zeruak basatiki zeharkatzen 
dituztenak—, orobat krimen haiez salatuak izan ziren 
benetako emakume babesgabeena, lazki torturatu eta 
sutan erre zituztenak?

Galdera horien lehen erantzunak kapitalis-
moaren bilakaerak eragindako nahasmenduetan 
kokatzen du ‘sorgin’en jazarpena, batez ere hurren-
goetan: batetik, Europa feudalean nagusi izan ziren 
nekazaritza-molde komunalak desagertzea; bestetik, 
diru-ekonomiaren sorrerak eta lurren desjabetzeak 
landa- eta hiri-eremuetako herritarren sektore uga-
riren artean gogor bultzaturiko pobretzea. Teoria 
horren arabera, emakumeak ziren biktima bihurtzen 
errazenak, aldaketa haiek emakumeak ‘desboteretu’ 
zituztelako gehien, batez ere emakume zaharrenak, 
askotan pobretzearen eta gizarte-bazterketaren aurka 
matxinatzen zirenak eta akusatuen gehiengoa osatzen 
zutenak. Beste modu batean esanda, emakumeak sor-
ginkeriaz akusatzen zituzten zeren eta kapitalismoaren 
sorreran Europako landa-eremuaren berregituratzeak 
haien bizibideak eta haien botere sozialaren oinarriak 
suntsitu zituen, haiek baliabiderik gabe utzita, abera-
tsenen karitatearen mendeko; garai hartan, gainera, 
lotura komunalak desagertze-bidean zeuden, eta mo-
raltasun berri bat ari zen sustraitzen, eskean ibiltzea 
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kriminalizatzen zuena eta karitateari erdeinuz begira-
tzen ziona, zeina betiereko salbaziorako bide bat izana 
baitzen Erdi Aroko munduan.

Teoria hori Alan Macfarlane-k azaldu zuen argi 
lehen aldiz Witchcraft in Tudor and Stuart England (1970) 
liburuan; eta teoria zuzena da, egiazki, sorgin-epai-
keta ugariren kasuan. Zalantzarik gabe, kasu askotan 
harreman zuzena dago sorgin-ehizaren eta ‘itxitur’en 
prozesuaren artean, erakusten duten gisan akusatuen 
ezaugarri sozialek, haien aurka egindako salaketek eta 
sorginen ohiko karakterizazioak, hau da, emakume 
zahar txiro bat, bakarrik eta auzokoek emandakotik 
bizi dena, pairatzen duen bazterkeriak garrazki nahi-
gabetua dagoena eta laguntza ukatzen dioten haiek 
mehatxatu eta madarikatzen dituena, zeinek, hala-
beharrez, berari egozten baitizkiote haien zoritxarrak. 
Irudi horrek, ordea, ez du azaltzen nola eragin zeza-
keten horrenbesteko izua halako izaki malurusek. 
Halaber, ez du azaltzen akusatuetako askori egotzi 
izana sexu-arauak haustea eta ugaltzearekin zeriku-
sia duten krimenak, hala nola infantizidioa eta gizonei 
inpotentzia eragitea. Halaber, kondenatuen artean ba-
ziren emakume batzuk nolabaiteko boterea eskuratua 
zutenak komunitatean, petrikilo eta emagin gisa lan 
eginez edo praktika magikoen bidez; esate batera, gal-
dutako objektuak aurkitzen eta etorkizuna iragarriz.

Pobretzearen eta gizarte-bazterkeriaren aurka 
borrokatzeaz gainera, zer beste eratan mehatxatzen 
zituzten ‘sorgin’ek haien sarraskitzea planifikatu zute-
nak? Galdera horri erantzuteko, ez ditugu aintzat hartu 
behar soilik kapitalismoaren garapenak eragindako ga-
tazka sozialak. Horrekin batera, kontuan hartu behar 
dugu kapitalismoak bizitza sozialaren alderdi guztie-
tan eragin zuen errotiko eraldaketa; lehenik eta behin, 
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Erdi Aroaren ezaugarri nagusietako batean eraginda-
koa: erreprodukzioarekin eta generoarekin lotutako 
harremanak.

Kapitalismoa sortu zen landa-eremuko eta 
hiriguneetako proletarioen borrokei erantzunez eli-
te feudalak —Elizak eta lur-jabeen eta merkatarien 
klaseak— ezarritako estrategietatik; izan ere, XIV. men-
derako, proletarioak krisia eragiten hasiak ziren elite 
haien aginpidean. ‘Kontrairaultza’ hark odoletan men-
deratu zituen askatasun-aldarrikapenak, baina ez hori 
bakarrik: mundua hankaz gora jarri zuen; produk-
zio-sistema berri bat eratu zen, lana, aberastasuna 
eta baloreak ulertzeko modu berri bat eskatzen zue-
na, esplotazio-molde gogorragoetarako baliagarria 
izango zena. Horrenbestez, sortzetik beretik, klase 
kapitalistak erronka bikoitz bati egin behar izan zion 
aurre. Alde batetik, lurrez desjabetuak izan ziren ko-
muneroen mehatxua garaitu behar zuen, zeinak 
bihurtu baitziren arlote, eskale eta langile lurgabeak, 
jabe berrien aurka matxinatzeko prest zeudenak, ba-
tez ere 1550-1650 bitartean, Mundu Berritik iritsitako 
urreak eta zilarrak eragindako inflazioa «neurri kon-
trolaezinetaraino bizkortzen» ari zenean, janariaren 
prezioa izugarri igoaraziz, eta soldatak, berriz, etenga-
be jaisten.15 Testuinguru hartan, laborari-komunitate 
askotako emakume zaharrak atez ate joaten ziren, be-
ren egoera hitsak erresumindurik, mendekuzko berbak 
murmurikatuz; zalantzarik gabe, agintariak egoera ha-

15 Julian Cornwall, Revolt of the Peasantry, 1549 (Routledge & Kegan 
Paul: 1977 Londres), 19. Ameriketako lingotearen etorreraren ondorioz 
elikagaien prezioek jasan zuten gorakadari buruz gehiago jakiteko, 
ikus baita Joyce Oldham Appleby, Economic Thought and Ideology 
in SeventeenthCentury England (Princeton University Press: 1978 
Princeton, New Jersey), 27; Alexandra Shepard, «Poverty, Labour and 
the Language of Social Description in Early Modern England,» Past 
Present 201, 1. zk. (2008ko azaroa): 51-95. or.
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ren beldur izan zitezkeen, konplot-kate baten haztegia 
izan zitekeelakoan.

Bestalde, produkzio-molde hark ‘industria’ 
proposatu zuen metaketa-iturri nagusi gisa; hortaz, 
kapitalismoak, errotu nahi bazuen, nahitaezkoa zuen 
gizabanako berri bat eta gizarte-diziplina berri bat 
eraikitzea, lanaren gaitasun produktiboa sustatuko 
zuena. Horretarako, ezinbestekoa izan zen langilearen 
erabateko esplotazioa mugatzen zuen edozeren aur-
kako borroka historiko bat egitea; lehenik eta behin, 
gizabanakoak mundu naturalarekin, beste pertsona 
batzuekin eta beren gorputzekin lotzen zituen harre-
man-sarearen aurkakoa. Langintza hartan, giltzarria 
izan zen Erdi Aroan herritarrek gorputzarekiko zuten 
ikusmolde magikoa suntsitzea; izan ere, ikusmolde 
hark kapitalismoak ustiatu ezin zitzakeen gaitasun 
batzuk esleitzen zizkion gorputzari, herritarrak lan egi-
teko makina bihurtzeko asmoekin bat ez zetozenak eta 
transformazio-prozesu haren aurkako erresistentzia 
areagotu zezaketenak. Gaitasun haiek kapitalismoa-
ren aurreko gizarte nekazariek gizabanako guztiei edo 
gizabanako berezi batzuei esleitutako botere xamani-
koak ziren, oraindik ere Europan bizirik zirautenak, 
baita hainbat mendetako kristautze-prozesuaren on-
doren ere, askotan erritu eta sinesmen kristauetan 
asimilaturik.

Testuinguru horretan kokatu behar da ema-
kumeek ‘sorgin’ zirelakoan jasan zuten erasoa. Izan 
ere, emakumeek harreman esklusibo bat dute ugal-
tze-prozesuarekin; horregatik, kapitalismoaren 
aurreko gizarte askotan uste zuten emakumeek natu-
raren sekretuak ulertzeko gaitasun berezi bat dutela, 
eta ulermen horrek, ziur aski, bizitza eta heriotza ema-
teko gaitasuna ematen diela, halaber gauzen ezaugarri 
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ezkutuez jabetzekoa. Magia praktikatzeak (izan sen-
datzaile, herri-mediku, belar-biltzaile, emagin edo 
maitasun-edabeen egile gisa) lanbide bat izateko auke-
ra bat ematen zien emakume askori, baita botere-iturri 
bat ere, zalantzarik gabe, nahiz eta horrek mendeku-
nahiaren biktima izateko arriskuan ere jartzen zituen, 
beren erremedioek huts egiten zutenean.

Horregatik, besteak beste, izan ziren ema-
kumeak lehen jomuga mundu mekanizatuago bat 
eraikitzeko saiakera kapitalistan. Mundu naturalaren 
‘arrazionalizazioa’ gertatzeko —aurrebaldintza bat zen 
lan-diziplina arautuago baterako eta iraultza zienti-
fikorako—, ezinbestekoa zen ‘sorginak’ suntsitzea. 
Akusatuek jasan zituzten tortura izugarriek ere esa-
nahi desberdina hartzen dute, baldin eta emakumeen 
botereen aurkako exorzismo gisa ulertzen baditugu.

Era berean, kontuan hartu behar dugu garai har-
tan emakumeen sexualitatea deabruzko zera baten 
gisan irudikatzen zutela, emakumezkoen ‘magia’ren 
kintaesentziatzat jotzen zutela; hau da, sorginkeria-
ren definizioaren funtsa. Sorgin-ehizaren interpretazio 
klasikoaren arabera, fenomeno hori inkisidoreen hara-
gikeriari eta sadismoari zor zaio, biak ere haien bizitza 
aszetiko errepresiboak eragindakoak. Egia da elizgizo-
nek sorgin-ehizan izan zuten parte-hartzea funtsezkoa 
izan zela fenomeno haren egitura ideologikoa eraiki-
tzeko; halarik ere, XVI. eta XVII. mendeetan, Europan 
sorgin-ehiza goren mailara iritsi zenean, sorginen 
aurkako epaiketa gehienak epaile laikoek zuzendu 
zituzten, eta udal-gobernuek ordaindu eta antolatu 
zituzten. Beraz, galdetu behar diogu geure buruari zer 
irudikatzen zuen emakumeen sexualitateak elite ka-
pitalista berriaren begietara, betiere kontuan hartuta 
elite hark esku artean zeukan proiektua, zeinak gi-
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zartea erreformatzea eta lan-diziplina zorrotzagoa 
ezartzea baitzuen helburu.

Erantzun bat ondoriozta daiteke Mendebalde-
ko Europa ia osoan XVI. eta XVII. mendeetan sexuari, 
ezkontzari, adulterioari eta ugaltzeari zegokienez 
ezarritako arauditik; alegia, emakumeen sexualitatea 
mehatxu sozial gisa ikusten zen, eta, behar bezala bi-
deratuz gero, indar ekonomiko boteretsu baten gisan 
ere bai. Eliz Gurasoen eta Malleus Maleficarum16 (1486) 
tratatuaren autore domingotarren gisan, klase kapita-
lista sortu berriak ere ezinbestekoa zuen emakumeen 
sexualitatea eta plazera beheratzea. Eros, erakarpen 
sexuala, susmagarria izan da beti elite politikoentzat, 
indar kontrolaezin bat delakoan. Plato-k maitasunaren 
ondorioei buruzko kontakizun bat egiten du Oturuntza 
solasaldian, eta kontakizun horrek dimentsio ontolo-
giko bat ematen dio aurreko ikuspegi horri. Maitasuna 
azti gorena da, lurra eta zerua bateratzen dituen dea-
brua; gizakiak hain biribil egiten ditu, hain izaera 
osoko, ezen, behin elkartuz gero, garaiezinak baitira. 
Eliz Gurasoak, zeinak K.o. IV. mendean Afrikako basa-
mortura joan baitziren bizitza hiritarreko ustelkeriatik 
eta, ustez, Erosen tentaldietatik ihesi, haren boterea 
onartu behar izan zuten, haien irudimenean deabruak 
soilik eragin zezakeen desira batek oinazeturik. Or-
duz geroztik, Elizak klan patriarkal eta maskulino 
gisa zeukan kohesioa babesteko beharraz oharturik, 

16 Malleus Maleficarum (Sorginen Mailua) tratatua 1486an publikatu zuten 
Heinrich Kramer eta James Sprenger domigotarrek, zeinek inkisidore gisa 
jardun baitzuten Alemaniaren hegoaldean. Lehenengo demoniologietako 
bat izan zen, halaber eragin handiena izan zutenetako bat, eta hurrengo 
berrehun urteetan hainbat aldiz berrargitaratu zen. Joseph Klaits-ek 
dioen moduan, 1481-1486 bitartean Kramer eta Sprenger «ia berrogeita 
hamar sorginkeria-exekuzioren buru izan ziren Konstantzako diozesian»; 
Joseph Klaits, Servants of Satan: The Age of the Witch Hunts (Indiana 
University Press: 1985 Bloomington), 44. or.
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eta oharturik, halaber, haren jabetzaren desagerpena 
eragozteko beharraz —zeina gertatzear baitzegoen, 
elizgizonek emakumeen boterearen aurrean erakus-
ten zuten ahultasunagatik—, elizgizonek deabruaren 
instrumentu gisa irudikatu zuten emakumezkoen 
sexua: zenbat ere atseginagoa begiarentzat, hainbat 
hilgarriagoa arimarentzat. Hori da demoniologia guz-
tien leitmotiva, Malleus Maleficarumetik hasita, zeina 
baita, ziurrenik, inoiz idatzi den testurik misoginoena. 
Katolikoa, protestantea edo puritanoa izan, burgesia 
sortu berriak tradizio horrekin jarraitu zuen, aldaketa 
batekin, emakumeen desiraren errepresioa xede ba-
liagarrien zerbitzura jarri baitzuen, hala nola gizonen 
behar sexualak asetzea eta, are garrantzitsuagoa, lan-
indar ugari ekartzea mundura. Behin exorzizaturik, 
haren gaitasun subertsiboa ukaturik sorgin-ehizaren 
bidez, posible zen emakumeen sexualitatea berresku-
ratzea ezkontzaren testuinguruan, ugalketa xede.

Kastitatearen eta aszetismoaren gorespen 
kristauarekin alderatuta, klase burges/kapitalistak 
ezarritako sexu-araua —protestanteen moldean txer-
tatu zuen berriro sexua ezkonbizitzan, «haragikeriaren 
aurkako erremedio» gisa, eta rol legitimo bat aitor-
tu zien emakumeei komunitatean, emazte eta ama 
gisa— iraganarekiko haustura moduan irudikatu izan 
da sarri. Baina kapitalismoak emakumeen portaera 
sozial onargarrian txertatu zuena sexualitate-molde 
bezatu, kontrolatu bat izan zen, lan-indarra ugaltzeko 
eta lan-indarra baretzeko baliagarria. Kapitalismoa-
ren testuinguruan, sexuak badu lekua, baina soilik 
ugaltzearen eta gizonezko langile soldatapekoak bir-
sortzearen zerbitzura dagoen indar produktibo gisa, 
orobat gizartea baretzeko eta eguneroko existentzia-
ren miseria konpentsatzeko baliabide gisa. Horren 
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erakusgarri da, adibidez, Martin Lutero-k mojei egin-
dako eskaera, komentuak utzi eta ezkontzekoa; izan 
ere, ezkonduz eta seme-alaba ugari edukiz beteko zu-
ten emakumeek Jainkoaren nahia, Luteroren ustez, eta 
hori zen emakumeen ‘bokazio gorena’. «Ekar ditzatela 
ahal beste haur, horretan hil behar badute ere», esan 
omen zuen.

«Horretarako sortuak daude».17 XVI. mendeko 
beste ezein autoritate politiko edo erlijiosok ez zuen 
adierazi iritzi hori Luterok bezain zakarki; halere, 
emakumeen sexualitatea ezkontzara eta ugalketara 
mugatzeko betebeharra, emazteen baldintzarik gabe-
ko obedientziarekin batera, herrialde guztietan ezarri 
zen —sinesbidea edozein zelarik ere—, eta hura zen 
moral sozialaren eta egonkortasun politikoaren zuta-
rria. Eta, izan ere, ‘jokabide haragikoia’ izatea izan zen 
‘sorgin’ek jaso zuten akusaziorik ohikoena, gehienetan 
haur-hilketarekin eta bizitzaren erreprodukzioarekiko 
bere-berezko aurkakotasunarekin lotuta.

Parametro horietatik kanpora, ezkontzaz, ugal-
ketaz eta kontrol maskulino/instituzionalaz kanpo, eta 
baita kapitalistentzat ere, emakumezkoen sexualita-
teak arrisku sozial bat irudikatu izan du historikoki, 
lan-diziplinaren aurkako mehatxu bat, besteen gaineko 
botere bat, ezarritako hierarkia sozialekin eta klase-
harremanekin jarraitzeko oztopo bat. Hala gertatu zen, 
bereziki, XVI. mendean; garai hartan, krisian zeuden 
ordura arteko gizarte feudaletan jokabide sexuala eta 
gizon-emakumeen arteko harreman sexualak arautu 
zituzten egiturak, eta fenomeno berri bat sortu zen 
hala hiriguneetan nola landa-eremuan: emakume ez-

17 Mary Wiesner-Hanks, «Women’s Response to the Reformation,» in The 
German People and the Reformation, ed. R. Po-Chia Hsia (Cornell 
University Press: 1988 Ithaca, New York), 151. or.
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kongabeak, bakarrik bizi zirenak, sarri prostituzioan 
jarduten zutenak.

Ez da harritzekoa sexu-perbertsioaren akusazioa 
izatea nagusi autoritate laikoek antolaturiko epaikete-
tan zein Inkisizioak abiatu eta zuzendurikoetan. Kasu 
honetan ere, beldur bera antzeman dezakegu dea-
bruarekin kopulatu izanaren akusazio fantastikoaren 
azpian: emakumeek beren ‘glamour’arekin gizonak 
sorgintzeko omen zuten ahalmenarekiko beldurra, 
gizonak haien boterearen mende jartzearekikoa, eta 
gizonei distantzia eta obligazio sozial guztiak ahaztu 
eragiteko adinako desira piztearekikoa. Hala gertatu 
zen, Guido Ruggiero-ren Binding Passions (1993) lanean 
agertzen denez, XVI. mendeko Veneziako gortesaue-
kin: gizon nobleekin ezkontzea lortu zuten, baina gero 
sorgin izateaz akusatu zituzten.

Emakumeen sexualitate kontrolatu gabeare-
kiko beldurrak azal dezake zergatik estimatzen zuten 
horrenbeste Zirtze-ren mitoa demoniologietan; Zirtze 
elezaharretako sorgintzailea da, bera desiratzen duten 
gizonak animalia bihurtzeko gaitasuna duena. Beldur 
horrek azaldu dezake, halaber, demoniologia haietan 
agertzen ziren espekulazio ugariak, emakumeen begien 
ahalmenari erreferentzia egiten zietenak; emakumeek 
gizonak mugi zitzaketen begiekin, haiek behin ere ukitu 
gabe, beren ‘glamour’aren eta ‘xarma’ren. Horrekin ba-
tera, akusazioen arabera sorginek deabruarekin egiten 
zuten ‘paktu’ak —tartean dirua zegoelarik, gehiene-
tan— agerian jartzen du emakumeek gizonengandik 
dirua irabazteko izan dezaketen ahalmenarekiko kezka, 
eta hori da, hain justu ere, prostituzioarekiko gaitzespe-
naren azpian dagoena.

Horrenbestez, ahaleginak eta bi egiten zituz-
ten emakumeen sexualitatea aurkezteko gizonentzat 
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arriskutsua zen zerbait gisa, orobat emakumeak 
umiliatzeko eta, hala, haien gorputzaren bitartez gi-
zonak erakartzeko izan zezaketen desira bezatzeko. 
Historiaren beste ezein unetan ez dute jasan emaku-
meek beren gorputzen aurkako halako eraso bortitz, 
internazionalki antolatu, legez onartu eta erlijioek be-
deinkaturik. Ebidentziarik ahulenaren ondorioz, oro 
har salaketa bat ez besterik, milaka emakume atxilo-
tu eta biluzi zituzten, ilea arrasean moztu zieten eta 
orratz luze batzuekin gorputzeko bazter guztiak zula-
tu, ‘deabruaren seinalea’ bilatu nahian; maiz, gainera, 
gizonak izaten ziren aurrean, borreroak, herriko jende 
gorenak, apaizak. Eta hori ez zen, inolaz ere, emakume 
haien oinazearen azkena. Emakumeen gorputzek inoiz 
asmaturiko torturarik sadikoenak jasaten zituzten, 
minaren eta torturaren zientzia garatzeko laborategi 
ideal bilakaturik. 

Caliban eta sorgina liburuan azaldu nuen beza-
la, sorgin-ehizak terrore-erregimen bat ezarri zuen 
emakume guztien gainean, eta erregimen hartatik 
feminitatearen eredu berri bat sortu zen, zeinetara 
emakumeek ezinbestean makurtu behar baitzuten, bal-
din eta garatzen ari zen gizarte kapitalistan onartuak 
izatea nahi bazuten: emakume asexuatuak, esane-
koak, otzanak, gizonezkoen munduan menderatuak 
izatera etsiak, berezkotzat onarturik kapitalismoak 
erabat debaluatu duen jarduera-eremu batean bazter-
turik bizitzea.

Emakumeak akusazio zentzugabeen bidez 
izutu zituzten, tortura latzen eta jendaurreko exe-
kuzioen bidez, ezinbestekoa zelako haien botere 
soziala suntsitzea, botere nabarmenki esanguratsua 
jazarleen begietara, baita emakume zaharren ka-
suan ere. Izan ere, emakume zaharrek gazteak erakar 



60 Kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria

zitzaketen beren bide gaiztoetara, haiei ezagutza debe-
katua erakusteko nahia izan zezaketen —esate batera, 
landare abortu-eragileena—, eta komunitatearen me-
moria kolektiboaren eramaile izan zitezkeen. Robert 
Muchemble-k dioskun gisan, emakume zaharrak ziren 
gogoratzen zituztenak egindako promesak, salduriko 
fedea, jabetzen hedadura (batez ere, lurrarena), ohitu-
razko hitzarmenak eta haiek haustearen erantzuleak.18 
Trazando el camino koadroko hari urdina bezala, etxez 
etxe zebiltzan emakume zaharrek ere istorioak eta 
sekretuak zabaltzen zituzten, grinak lotuz eta iragane-
ko eta garaiko gertakizunak elkarrekin ehunduz. Hori 
dela eta, presentzia aztoratzaile eta beldurgarri bat 
ziren iragana deuseztatzea beste ardurarik ez zuten 
modernizatzaileek osatzen zuten elite erreformatzai-
learentzat, zeinak pertsonen jokabideak kontrolatzen 
baitzituen, baita haien bizitza instintiboa ere, eta ohi-
turazko harreman eta obligazioak desegin.

Estatu-egituren aurrean emakumeek sortzen 
zituzten erronka lurtarrak deabruzko konspirazio gisa 
irudikatzearen kontua behin eta berriro errepikatu da 
historian, eta errepikapen horrek gaur egunera arte 
iraun du. Dinamika horretan oinarritu ziren McCarthy-
ren ‘sorgin-ehiza’ —komunismoaren aurkakoa izan 
zena— eta ‘Terrorismoaren aurkako Gerra’. ‘Krimenak’ 
neurri mitikoetaraino puztea, hartara zigor ikaraga-
rriak justifikatuz, bide eraginkorra da gizarte osoa 
ikaratzeko, biktimak bakantzeko, erresistentziak etsia-
razteko eta jende-oldeek beldur izan diezaioten ordura 
arte normaltzat jotzen ziren jardunetan aritzeari.

Sorgina bere garaiko komunista eta terrorista 
zen; garai hartan, indar ‘zibilizatzaile’ bat behar zen 

18 Robert Muchembled, Culture populaire et culture des élites dans la 
France moderne (XVe–XVIIIe): Essai (Flammarion: 1978 Paris).
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kapitalismoaren lan-diziplinaren oinarri izango zen 
‘subjektibitate’ berria sortzeko eta sexuaren arabera-
ko lan-banaketa eraikitzeko. Sorgin-ehizaren bidez, 
Europako emakumeek beren zeregin sozial berrietan 
trebatu ziren, eta porrot ikaragarri handi bat ezarri 
zitzaien Europako ‘behe-mailako klase’ei, zeinek es-
tatuaren botereaz jabetu behar baitzuten, alde batera 
uzteko haren agintearen aurkako ezein erresistentzia. 
Kolokan zeuden ez bakarrik deuseztaturiko ‘sorgin’en 
gorputzak, baita gizarte-harremanek osatzen zuten 
mundu oso bat ere, emakumeen botere sozialaren 
oinarria izan zena, orobat emakumeek belaunaldiz be-
launaldi amarengandik alabarengana transmititu izan 
zuten ezagutza izugarri handi batena; belarrei buruzko 
ezagutza, kontrazepziorako eta abortatzeko aukeren 
gainekoa, gizonek maitatuak izateko erabili beharreko 
magiaren ingurukoa.

Hori guztia suntsitu zen emakume akusatuak 
herrixketako plazetan exekutatzean eta egoerarik urri-
kalgarrienean erakustean: burdinazko kateekin lotuta 
eta su emanda. Eszena hori milaka bider errepikatzen 
badugu gure irudimenean, sorgin-ehizak Europaren-
tzat izan zuen esanahia ulertzen hasten gara, ez soilik 
zioei dagokienean, baita izan zituen ondorioei dagokie-
nez ere.
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BOST
INGELESEZKO ‘GOSSIP’19 HITZAREN  

ESANAHIARI BURUZKO ZENBAIT GOGOETA

Ulertu nahi badugu genero-zapalkuntzak nola 
funtzionatzen duen eta hura nola errepikatzen den, 
ezinbestean erreparatu behar diogu emakumeak 
definitu eta beheratzeko erabili ohi diren hitzen 
historiari. Testuinguru horretan, adierazgarria da in-
gelesezko ‘gossip’ hitzaren historia; izan ere, berba 
horri begiratuta, Ingalaterra berriaren hastapeneko bi 
mende azter ditzakegu, biak ere emakumeen aurkako 
erasoek markatuak. Garai hartan, ordura arte emaku-
mezko lagun-mina adierazteko erabili ohi zen ‘gossip’ 
hitza igaro zen adieraztera solas funsgabe eta ele-me-
lekoa, hau da, desadostasuna erakuts dezakeen solasa, 
emakumeen arteko adiskidetasunak adierazten eta 
eragiten duen elkartasunaren kontrakoa. Hala, andreen 
arteko adiskidantza adierazten duen hitz bati esanahi 
iraingarri bat esleiturik, Erdi Aroan emakumeen artean 
nagusi izana zen soziabilitatea deuseztatu zen; sasoi 
hartan, andreek egiten zituzten jarduera gehienek 

19 Gaur egun, ingelesezko ‘gossip’ hitzak hiru adiera nagusi ditu: 1- (iz.) 
esamesa, berriketa, txutxu-mutxu, zurrumurru; 2- (iz.) autubatzaile, berri-
jario, berri-ontzi; 3- (ad.) marmarrean aritu, esamesaka ari izan. Iturria: 
Elhuyar Hiztegia [I.o.]
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izaera kolektiboa zuten, eta, behe-mailako klaseetan 
behintzat, emakumeek ehundura zarratuko komunita-
te bat osatzen zuten, aro modernoan parekorik izan ez 
zuen indar baten sorburua izan zena.

Garai hartako literaturan sarri ikus daitezke ‘gos-
sip’ hitzaren erabileraren arrastoak. Ingeles zaharreko 
God eta sibb (odoleko ahaide) hitzetatik eratorria da, eta 
jatorrian ‘godparent’ (aitabitxia) esan nahi zuen, ale-
gia, bataiatuko den haurrarekin harreman espiritual 
bat duen pertsona. Denborak aurrera egin ahala, ordea, 
hitza esanahi zabalagoarekin erabili zen. Ingalaterra 
modernoaren hastapenean, haurraz erditzean ema-
kumearekin batera egoten ziren pertsona guztiak —ez 
bakarrik emagina— adierazteko erabiltzen zen. Ema-
kumezko lagunak adierazteko hitza ere bihurtu zen, 
ez halabeharrez mespretxuzko konnotazioekin.20 Kasu 
batean zein bestean, konnotazio emozional handiak zi-
tuen. Hitza ibilian dabilenean ohartzen gara horretaz, 
ikusten baitugu adierazten dituela gizarte ingeles au-
rremodernoan emakumeak elkar lotzen zituen loturak.

Chester Cycle taldearen misteriozko antzezlan 
batean konnotazio horren adibide bitxi bat aurki de-
zakegu, iradokitzen duena ‘gossip’ hitza atxikimendu 
handiko berba bat zela. Misteriozko antzezlanak gre-
mioetako kideek ekoizten zituzten, zeinek, emanaldi 
haiek sortu eta finantzaturik, gizarte-mailan gora egitea 
eta botere-egituraren kide izatea bilatzen baitzuten.21 
Beraz, prest agertzen ziren ikusleek espero zituzten 
portaera-moldeak berresteko eta gaitzetsi beharreko 
jokabideak satirizatzeko. Misterioetan, emakume go-

20 Oxford English Dictionary: ‘A familiar acquaintance, friend, chum,’ 
supported by references from 1361 to 1873.

21 Nicole R. Rice eta Margaret Aziza Pappano, The Civic Cycles: Artisan 
Drama and Identity in Premodern England (University of Notre Dame 
Press: 2015 Notre Dame, Indiana).
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gor eta independenteak kritikatzen ziren; batik bat, 
senarrekin zuten harremana kritikatzen zen, andreek 
nahiago omen zituztelako lagunak senarrak baino. A 
History of Domestic Manners and Sentiments in England du-
ring the Middle Ages (1862) liburuan,22 Thomas Wright-ek 
dio askotan aparteko bizitza bat izango balute bezala 
irudikatzen zituztela; izan ere, maiz «elkartzen ziren 
beren lagun-minekin taberna publikoetan, edatera eta 
olgatzera». Hala, Chester Cycle taldearen misterioz-
ko antzezlanetako batean, non Noe irudikatzen baita 
jendea eta animaliak arkan sartzen, emaztea tabernan 
eserita ageri da bere lagun min edo ‘gossip’ekin batera, 
eta, senarrak deitzen dionean, uko egiten dio tabernatik 
alde egiteari, urak hazten ari diren arren, «ez bada bere 
lagun minak ere berarekin eramaten ahal dituela».23 
Wrightek jasotakoaren arabera, antzezlanaren egileak, 
zeinak emaztearen portaera nabarmenki gaitzesten 
baitzuen, hitz hauek esanarazi zizkion emakumeari:

Bai, Jauna, gerta ezazu belaontzia
Eta egizu abant kazkabar zorigaiztokoan
Ziur izan
Ez dut herri hau utziko
Non eta ez den nire lagun minekin, guztiekin
Ez dut urrats bakar bat egingo
Ez dira itoko
San Juanen izenean
Haien biziak salba nitzake!
Ondotxo maite naute, Jainkoarren!
Utziezu belaontzira igotzen
Bestela, egizu abant eta zoaz noranahi
Eta lor ezazu beste emazte bat.24

22 Thomas Wright, A History of Domestic Manners and Sentiments in 
England during the Middle Ages (Chapman eta Hall: 1862 Londres).

23 Noek Chester Cycle-n duen paperari buruz gehiago jakiteko, ikus Rice 
eta Pappano, The Civic Cycles, 165-84. or.

24 Wright, A History of Domestic Manners and Sentiments in England during 
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Antzezlanean, eszena hori borroka fisiko bate-
kin amaitzen da, non emazteak senarra jotzen baitu.

«Taberna,» dio Wrightek, «erdi- eta behe-
mailako emakumeen biltokia zen, non edanean eta 
berriketan jarduten baitzuten». Are gehiago: «Taber-
nan elkartu eta berriketan jardutearen kontu hori 
XV. eta XVI. mendeetako herri-kanta askoren gaia 
da, hala Ingalaterran nola Frantzian».25 Adibide bat 
jartzen du, ziur aski XV. mendearen erdialdekoa den 
abesti bat, bilkura horietako bat deskribatzen duena. 
Emakumeek, «ustekabean elkarturik, ardo hoberena 
dagoen tokira» joatea erabaki dute, binaka, atentzio-
rik ez emateko eta senarrak ohartu ez daitezen.26 Hara 
iritsitakoan, ardoa goretsi eta beren ezkonbizitzako go-
rabeherez kexuka aritzen dira. Gero etxera doaz, kale 
desberdinetatik, «eta senarrei esaten diete elizan egon 
direla».27

Moralarekin loturiko antzezlanen eta miste-
rioen literatura trantsizio-garai batekoa da. Garai 
hartan, emakumeek botere sozial handia zuten orain-
dik, baina hiriguneetako andreen gizarte-maila gero 
eta arrisku handiagoan zegoen; izan ere, gremioak 
(antzezlanen ekoizpena diruz laguntzen zutenak) 
hasiak ziren emakumeak elkarteetatik egozten eta 
muga berriak ezartzen etxearen eta eremu publikoa-

the Middle Ages, 420-21. or.
25 Wright, A History, 437-38. or.
26 «God may send me a stripe or two,» said one, «if my husband should 

see me here.» «Nay,» said Alice, another, «she that is afraid had better 
go home; I dread no man» [«Jainkoak zigorrada bat edo bi bidal 
liezazkidake,» esan zuen batek, «nire senarrak hemen ikusiko banindu.» 
«Ez,» esan zuek Alicek, beste batek, «beldur den emakumeak hobe luke 
etxera joan; ni ez naiz ezein gizonen beldur»]; Wright, 438-439. or.

27 Emazte dominatzailearen aurkako erasoari buruz gehiago jakiteko, 
ikus D.E. Underdown, «The Taming of the Scold: The Enforcement of 
Patriarchal Authority in Early Modern England,» in Order and Disorder in 
Early Modern England, ed. Anthony Fletcher eta John.
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ren artean. Ez harrigarriro, emakumeei agiraka edo 
errieta egiten zieten sarri antzezlanetan, eta liskarzale 
eta oldarkortzat irudikatzen zituzten, senarren aur-
ka borrokatzeko prest zeuden emaztetzat. Joera horri 
dagokionez, ohikoa zen «bonbatxoen gudua» antzez-
tea, non emakumea dominatrix gisa agertzen baitzen, 
senarra zartailuarekin kolpatuz eta haren bizkarrean 
zangalatrau jarriz; hau da, ohiko rolak alderantzikatuz, 
gizonak lotsaraztea bilatzen zuten, utzi egiten zietela-
ko emazteei berei ‘gaina’ hartzen.28

Irudikapen satiriko haiek, zeinak sentimen-
du misogino gorakor baten adierazpenak baitziren, 
funtsezkoak ziren gremioak bultzatzen ari ziren poli-
tiketarako, eremu esklusiboki maskulino bat izateko 
ahaleginean baitzebiltzan. Nolanahi ere, antzezlane-
tan emakumeak indartsu eta ausart irudikatzeak garai 
hartako genero-harremanen ezaugarriak ere agerrara-
zi zituen; izan ere, ez landa-eremuan ez hiriguneetan 
emakumeak ez zeuden gizonen mende biziraupene-
rako; beren jarduerak zeuzkaten, eta bizitzaren eta 
lanaren zati handi bat beste emakume batzuekin par-
tekatzen zuten. Emakumeek elkarrekin jarduten zuten 
bizitzako esparru guztietan. Josi eta arropak garbitu 
beste emakume batzuez inguratuta egiten zuten, bai-
ta erditu ere, gizonak erditze-gelatik zorrozki egotzirik. 
Lege-estatusak ere islatzen zuen autonomia handi 
hori; XIV. mendeko Italian, emakumeak artean beren 
kabuz joaten ahal ziren epaitegira gizon bat salatzera, 
baldin eta hark eraso edo bortxatu egin bazituen.29

XVI. menderako, halere, emakumeen gizar-
te-maila okerrera egiten hasia zen, eta, satiraren 

28 Stevenson (Cambridge: University of Cambridge Press, 1986), 129. or.
29 Samuel K. Cohn, «Donne in piazza e donne in tribunale a Firenze nel 

rinascimento,» in Studi Sorici 22, 3. zkia. (1981eko uztaila–iraila): 
531–32. or.
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ondoren, gehiegizka aritu gabe ere emakumeen aur-
kako gerratzat deskriba daitekeena etorri zen, batez 
ere gizarte-maila apalenekoen kontrakoa; hala era-
kusten du emakumeen aurkako eraso-kopuru gero eta 
handiagoak, ‘liskarzaleak’ eta emazte dominatzaileak 
zirelakoan eta sorginkeriaren akusaziopean.30 Bilakae-
ra horrekin batera, ikusten dugu halaber aldaketa bat 
gertatu zela ‘gossip’ hitzaren esanahian, hau da, gero 
eta gehiagotan erabiltzen zela alferreko solasaldiaren 
zalea den emakumea izendatzeko.

Ordura arteko ohiturazko esanahiak ere aurre-
ra egin zuen. 1602an, Samuel Rowlands-ek Tis Merrie 
When Gossips Meete obra satirikoa idatzi zuen, non 
azaltzen baitziren Londreseko hiru emakume, taberna 
batean orduak ematen zituztenak gizonei eta ezkon-
bizitzari buruz berbetan; obra hartan, ‘gossip’ hitzak 
emakumeen arteko adiskidetasuna esan nahi zuen 
oraindik, eta horrek adierazten du «emakumeek beren 
sare sozialak eta beren eremu soziala eraiki» zitzake-
tela eta gizonezkoen autoritateari aurre egiten ahal 
zietela.31 Mendeak aurrera egin ahala, ordea, hitzaren 
konnotazio negatiboa gailendu zen. Esan bezala, eral-
daketa hori familia barruko autoritate patriarkalaren 
areagotzearekin eta emakumeak artisautzaren eta 
gremioen eremutik kanpora botatzearekin batera ger-
tatu zen,32 eta horrek, itxituren prozesuarekin batera, 
«pobreziaren feminizazioa» ekarri zuen.33 Familia eta 

30 Ikus Underdown, «The Taming of the Scold,» 116-36. or.
31 Bernard Capp, When Gossips Meet: Women, Family, and Neighbourhood 

in Early Modern England (Oxford University Press: 2003 Oxford), 117. or.
32 Ingalaterrari, Frantziari, Alemaniari eta Holandari dagokienez, 

emakumeak lanbide eta gremioetatik kanpora bidaltzeari buruzko 
literatura asko dago. Ingalaterraren kasurako, ikus Alice Clark, Working 
Life of Women in the Seventeenth Century (Routledge & Kegan Paul: 
1982 [1919] Londres).

33 Marianne Hester, «Patriarchal Reconstruction and Witch Hunting,» 



69Silvia Federici

familia barruko autoritate maskulinoa finkatzearekin 
batera —ordezkatuz estatuaren autoritatea, emazteei 
eta haurrei zegokienez—, eta galdurik iraganeko bizibi-
deak eskuratzeko aukera, emakumeen boterea ahuldu 
egin zen, orobat emakumeen arteko adiskidetasuna.

Erdi Aroaren amaieran, oraindik ere posible zen 
emazte bat irudikatzea senarrari aurre egiten, baita 
harekin elkar joka ere. XVI. mendearen amaierarako, 
ostera, emakumeak gogor zigortuak izan zitezkeen 
edozein independentzia-adierazpenengatik eta sena-
rraren aurkako edozein kritikarengatik. Obedientzia 
zen emazte baten lehen eginbeharra —garai harta-
ko literaturak behin eta berriro azpimarratzen duen 
legez—, eta horretara behartzen zituen emakumeak 
inguru guztiak: Eliza, legea, jendearen iritzia eta, az-
ken-azkena, ‘liskarzaleen’ aurka erabiltzen hasi ziren 
zigor krudelak; esate batera, ‘liskarzaleen aho-uhala’ 
edo ingelesez ‘brank’ zeritzona, hau da, emakumeen 
burua inguratzen zuen burdinazko eta larruzko tra-
mankulu sadiko bat, hitz egiten saiatzen zirenean 
haien mihia tarratatzen zuena. Uhal-zati bat zeukan, 
bi hazbete inguru luze eta bat zabal; uhala aho barruan 
sartzen zen, eta presioa egiten zuen mihiaren gainean; 
maiz ziri moduko batzuk ere izaten zituen, arau-haus-
leak mihia mugituz gero hari mina emateko eta hitz 
egitea eragozteko.

Tortura-tresna horren berri Eskozian jaso zen 
lehen aldiz, 1567an. Gizarte-maila apaleko emaku-
meak zigortzeko diseinatu zen, ‘gogaikarri’tzat edo 
‘liskarzale’tzat jotakoak, sarri sorgin-jardunaren 
susmagarritzat ere hartzen zituztenak.34 Askotan ‘esa-

in Witchcraft in Early Modern Europe: Studies in Culture and Belief, 
ed. Jonathan Barry, Marianne Hester, eta Gareth Roberts (Cambridge 
University Press, 1996) Cambridge, 302. or.

34 Ikus, beste batzuen artean, Underdown, «The Taming of the Scold,» 123. or.
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mesen uhal’35 deitzen zioten, eta izendapen horrek 
argi erakusten du nola aldatu zuten hitzaren jatorrizko 
esanahia. Burua eta ahoa egitura hartan giltzapeturik, 
akusatuak herrian zehar eraman zitzaketen, jendau-
rreko beheramendu krudel harekin emakume guztiak 
izuaraziz, ziur aski, ikusten baitzuten zer espero ze-
zaketen baldin eta gizonezkoen manuko agertzen ez 
baziren. Esanguratsua da ezen tresna hura esklaboen 
kontra ere erabili zela XVIII. mendera arte Ameriketa-
ko Estatu Batuetan, Virginian.

Beste tortura-mota bat ere jasaten zuten ema-
kume ausart/manugaitzek: ‘urperatze-aulki’36 esaten 
zioten,37 eta beste era bateko emakumeak zigortzeko 
ere erabiltzen zuten, hala nola prostitutak eta itxitu-
ren kontrako istiluetan parte hartzen zutenak. Aulki 
moduko bat zen; emakumeak hara lotu eta «eserarazi 
egiten zituzten, eta urmael edo erreka batean urpera-
tu». D.E. Underdown-en arabera, «1560tik aurrera gero 
eta ugariagoak dira aulki horren erabileraren ebiden-
tziak».38

Bestalde, emakumeak agiraka edo errietan ari-
tzeagatik ere auzipetzen eta zigortzen zituzten, eta 
apaizek ere epelak esaten zituzten sermoietan ema-
kumeen hizketa-moldearen kontra. Bereziki, emazteei 
eskatzen zieten isilik egoteko, «senarrari men egiteko 
haren hitza zalantzan jarri gabe» eta «haren beldur 
izateko». Beste ezeren gainetik, agintzen zieten arreta 
senarrengan eta etxean jartzeko eta ez egoteko ego-
nean leihoan edo ataurrean. Are gehiago, ezkondu 

35 Jatorrizkoan, ‘gossip-bridle’. [I.o.]
36 Jatorrizkoan, ‘cucking stool’ eta ‘ducking stool’. [I.o.]
37 Underdown, «The Taming of the Scold,» 123-25; ikus baita S.D. 

Amussen, «Gender, Family and the Social Order, 1560–1725,» in Fletcher 
and Stevenson, Order and Disorder in Early Modern England, 215. or.

38 Underdown, «The Taming of the Scold,» 123. or.
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ostean senideei bisita gehiegirik ez egitera bultzatzen 
zituzten, eta, batez ere, emakumezko lagunekin ez ego-
tera. Orduan, 1547an, «jakinarazpen bat zabaldu zuten, 
emakumeei galarazten ziena haien artean elkartzea 
marmarrerako eta hizketarako» eta senarrei agintzen 
ziena «emazteak etxean atxikitzeko».39 Emakumeen 
arteko adiskidetasunak sorgin-ehizen jomugetako bat 
ziren; epaiketetan, eta torturapean, emakume aku-
satuak elkar salatzera behartzen zituzten, lagunak 
adiskideak akusatzera, alabak amak erruztatzera.

Testuinguru hartan, ‘gossip’ hitza adiskidetasu-
narekin eta maitasunarekin loturiko hitz bat izatetik 
laidotzearekin eta isekarekin loturiko berba bat izatera 
igaro zen. Esanahi zaharrarekin erabiltzen zenean ere, 
konnotazio berriak iradokitzen zituen. XVI. mendearen 
amaieran, emakume-talde informal bati egiten zion 
erreferentzia, zeinak gainerako emakumeak behartzen 
baitzituen portaera sozialki onargarria izatera, zentsu-
ra pribatuaren edo erritu publikoen bidez, eta horrek 
iradokitzen du (emaginen kasuan bezala) emakumeen 
arteko elkarlana ordena sozialari eusteko zerbitzura 
jartzen ari zela.

Esamesaka jardutea eta ikusmolde femenino 
baten sorkuntza

Gaur egun, ‘gossip’ hitzak solas informala esan 
nahi du, askotan solasaren objektu diren haiek kal-
tetzen dituena. Nagusiki zera da, besteenganako 
mespretxu arduragabe batetik betetasun bat ateratzen 
duen solas bat; jendearengana heldu behar ez lukeen 

39 Louis B. Wright, Middle-Class Culture in Elizabethan England (Cornell 
University Press: 1965 Ithaca, New York [1935]).
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informazioaren zirkulazioa, pertsonen izena zikindu 
dezakeena; eta, zalantzarik gabe, ‘emakumeen solasa’ 
da.

Emakumeak dira esamesaka (gossiping) jarduten 
dutenak, ustez eta ez dutela beste ezer hoberik egite-
ko; benetako ezagutza eta informazioa eskuratzeko 
bitarteko gutxiago dituzte, eta egiturazko ezintasun 
bat gertaeretan oinarrituriko diskurtso arrazional bat 
eraikitzeko. Beraz, esamesa edo ‘gossip’ hori emaku-
meen izaera eta lana debaluatzeko parte integral bat 
da, batez ere etxeko lana, jardun hau loratzeko eremu 
ideala omen dena.

Ikusi dugunez, ‘gossip’ hitza ulertzeko modu 
hori testuinguru historiko jakin batean sortu zen. 
Baina, egia esan, beste tradizio kultural batzuen pers-
pektibatik begiratuta, ‘emakumeen alferreko solas’ hori 
nahiko era desberdinean ager liteke. Munduko hainbat 
tokitan, emakumeak oroimenaren ehuletzat jo izan 
dira historikoki, hau da, emakumeak dira iraganeko 
ahotsak eta komunitateen istorioak bizirik mantentzen 
dituztenak eta hurrengo belaunaldiei transmititzen 
dizkietenak, eta haiek dira jardun horren bidez iden-
titate kolektibo bat eta kohesio-sentimendu sakon bat 
sortzen dutenak. Halaber, emakumeak dira eskuratu-
riko ezagutzak eta jakinduriak ondorengoei pasatzen 
dizkietenak, hala nola sendabideak, maite-kontuak eta 
giza portaeraren interpretazioa, gizonenarekin hasita. 
Ezagutzaren ekoizpen hori guztia ‘esamesa’ [gossip] 
gisa etiketatzea emakumeen beheramenduaren parte 
da, demoniologoek eraikitako emakume estereotipa-
tuaren jarraipen bat; hau da, gaiztotasunerako joera 
duen emakumea, beste batzuen aberastasunari eta 
botereari inbidia diena eta deabruari kasu egiteko 
prest dagoena. Horrela isilarazi dira emakumeak, eta 
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horrela baztertu dira, gaur egunera arte, hainbat eta 
hainbat erabakigunetatik; beren esperientzia propioa 
definitzeko aukera ukatu zaie, eta gizonek haietaz 
egindako erretratu misogino edo idealizatua jasatera 
behartu dituzte. Baina gure ezagutza berreskuratzen 
ari gara. Sorginkeriaren esanahiari buruzko bilera ba-
tean emakume batek berriki azaldu bezala, magia hau 
da: «Badakigu badakigula».
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SEI
GLOBALIZAZIOA, KAPITAL-METAKETA ETA  

EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA: IKUSPEGI 
INTERNAZIONAL ETA HISTORIKO BAT40

Munduko toki askotan sorgin-ehizaren molde 
berriak hedatzen ari dira, eta eguneko eraildako ema-
kume-kopurua gero eta handiagoa da mundu osoan; 
horrekin guztiarekin, gero eta agerikoagoa da ema-
kumeen aurkako gerra berri baten aurrean gaudela. 
Zer motibazio eta zer logika ezkutatzen dira horren 
atzean? Gero eta literatura gehiago dago gai horren 
inguruan, batez ere Latinoamerikako aktibista/aka-
demiko feministek sortua, eta ni literatura horretan 
oinarrituko naiz mahai gainean jarritako galderari 
erantzuteko; indarkeria-molde berriak testuinguru his-
toriko batean kokatuko ditut, eta iraganeko eta egungo 
garapen kapitalistak emakumeen bizitzetan eta ge-
nero-harremanetan duen inpaktua aztertuko dut. 
Horrekin batera, askotariko indarkeria-moldeen artean 
—familiakoa, etxez kanpokoa, instituzionala— dagoen 
harremana ere ikertuko dut, eta orobat aztertuko ditut 

40 Artikulu hau 2016ko martxoaren 5etik 29ra Buenaventura-n (Kolonbia) 
egin zen Feminizidioari buruzko Forumean aurkeztu nuen testu batean 
oinarrituta dago. Haren bertsio editatu bat argitaratu zen Artforum 
aldizkariaren 2017ko udako ale berezian, «The Politics of Everyday Life» 
izenekoan. Artforum 55, 10. zk. (2017ko uda): 282–88. or.
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indarkeria hori desagerrarazteko ahaleginean mundu 
osoko emakumeak sortzen ari diren erresistentzia-es-
trategiak.

Sarrera
Mugimendu feministaren hastapenetik, 

emakumeen aurkako indarkeria giltzarria izan da an-
tolamendu feministetan. Besteak beste, Emakumeen 
Aurkako Krimenen Nazioarteko lehen Auzitegia ekarri 
zuen, zeina 1976ko martxoan egin baitzen, Bruselan, 
berrogei herrialdetako emakumeak han zirela, leku-
kotasuna emanez hainbat gairen inguruan: amatasun 
eta esterilizazio behartuak, bortxaketak, tratu txarrak, 
ospitale psikiatrikoetan giltzapetzea eta emakumeek 
kartzeletan jasaten dituzten tratu txarrak.41

Orduz geroztik, ugaldu egin dira indarkeria-
ren aurkako ekimen feministak, orobat gobernuek 
onarturiko legeak, Nazio Batuen Emakumeen Mundu 
Konferentziaren ildoari jarraituz. Halere, behera egin 
beharrean, emakumeen aurkako indarkeriak gora egin 
du munduko bazter guztietan, halako moldez non fe-
ministek orain ‘feminizidio’ baiteritzen emakumeen 
aurkako indarkeria hilgarriari. Baina kontua ez da 
bakarrik indarkeria etengabe areagotu dela, emaku-
me erailen eta tratu txarrak jasaten dituzten andreen 
kopurua gero eta handiagoa dela; idazle feministek 
erakutsi bezala, emakumeen aurkako indarkeria pu-
blikoagoa eta bortitzagoa bilakatu da, eta garai batean 

41 Ikus Diana E.H. Russell eta Nicole Van de Ven, ed., Crimes against Women: 
Proceedings of the International Tribunal, 2. arg. (Berkeley: Russell 
Publications, 1990 [1976]); 2018ko maiatzaren 3an kontsultatua, http://
womenation.org/wp-content/uploads/2013/09/Crimes_Against_Women_
Tribunal.pdf
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gerra-egoeretan soilik ikusten ziren moldeak berega-
natzen ari da.42

Zein da bilakaera horren arrazoia, eta zer 
adierazten digu bilakaera horrek mundu-mailako 
ekonomian gertatzen ari diren transformazioez eta 
emakumeen gizarte-mailaz? Galdera horien erantzu-
nak aldatuz joan dira, baina ebidentziek erakusten 
dute indarkeriaren agerraldi berri honen zuztarrean 
metatze kapitalistaren molde berriak daudela: lurrak 
desjabetzea, komunitate-harremanak deuseztatzea 
eta emakumezkoen gorputzen eta lanaren esplotazioa 
areagotzea.

Beste hitz batzuekin esanda, garapen kapitalis-
tarentzat eta estatu-boterearentzat funtsezkoak diren joera 
estrukturalek osatzen dute emakumeen aurkako indarkeria 
berriaren erroa. 

Kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria
Kapitalismoaren garapena emakumeen aurka-

ko gerra batekin hasi zen: XVI. eta XVII. mendeetako 
sorgin-ehizak, Europan eta Mundu Berrian milaka he-
riotza eragin zituztenak. Caliban eta sorgina (2004) 
liburuan idatzi nuen bezala, historian aurrekaririk ga-
beko fenomeno hura funtsezko elementua izan zen 
Marx-ek metatze primitibo gisa definitu zuen pro-
zesuan; izan ere, subjektu eta praktika femeninoen 
unibertso oso bat suntsitu zuen, zeinak oztopatzen 
baitzituen garatzen ari zen sistema kapitalistaren 

42 Gai honi dagokionez, Rita Laura Segato akademiko eta ekintzaile 
argentinarrak egin du lanik inportanteena. Ikus La escritura en el cuerpo 
de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: territorio, soberanía y 
crímenes de segundo estado (Mexico City: Universidad del Claustro de 
Sor Juana, 2006); Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las 
mujeres (Puebla: Pez en el Árbol, 2014).
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beharrizan nagusiak: lan-indar masiboa metatzea eta 
lan-diziplina are zorrotzagoa inposatzea. Europan, 
emakumeak ‘sorgin’ izendatu zituzten eta halakotzat 
jazarri, eta, horrela, andreak etxeko lan ordainduga-
beetara baztertzeko bidea abiatu zen. Familia barruan 
zein familiatik kanpora emakumeak gizonen mende 
jartzea legitimatu zen. Haien ugaltze-gaitasunaren 
kontrola estatuari eman zitzaion, langile-belaunaldi 
berrien sorrera bermatuz. Hala, sorgin-ehizek ordena 
patriarkal espezifikoki kapitalista bat eraiki zuten, eta 
ordena horrek gaur egunera arte iraun du, nahiz eta 
etengabe egokitu behar izan duen, emakumeen erre-
sistentziari aurre egiteko eta lan-merkatuen behar 
aldakorrei erantzuteko.

Ikusirik sorginkeriaz akusaturiko emakumeek 
jasaten zituzten torturak eta exekuzioak, beste ema-
kume batzuek ere laster ikasi zuten obeditu eta isildu 
egin behar zutela, eta gizartean onetsiak izateko ezin-
bestean onartu behar zituztela lan gogorra eta gizonen 
tratu txarrak. XVIII. mendera arte, egoera horri aurre 
egiten zioten emakumeek ‘liskarzaleen uhala’ zuten 
zain, hau da, metalezko eta larruzko tramankulu bat, 
esklaboak isilarazteko ere erabiltzen zena; buruan jar-
tzen zieten, eta, berba egiten saiatzen baziren, mihia 
urratzen zien. Indarkeria-molde genero-espezifikoak 
Ameriketako plantazioetan ere gertatzen ziren, non, 
XVIII. menderako, jabeek emakume esklaboen aur-
ka egiten zituzten eraso sexualak bortxaketa-politika 
sistematiko bihurtuak baitziren; izan ere, Afrikatik 
inportatzen zituzten esklaboak Virginian bertan ko-
katuta zegoen esklabo-hazkuntza industrial batekin 
ordezkatu nahi zituzten.43

43 Ned Sublette eta Constance Sublette, The American Slave Coast: A History 
of the Slave-Breeding Industry (Chicago: Lawrence Hill Books, 2016).
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Emakumeen aurkako indarkeria ez zen desa-
gertu sorgin-ehizen amaierarekin eta esklabotzaren 
abolizioarekin. Aitzitik, normalizatu egin zen. 1920ko 
eta 1930eko hamarkadetan, mugimendu eugenesikoa-
ren unerik gorenean, zigortu egiten zen emakumeen 
‘promiskuitate sexuala’, adimen-urritasun gisa iru-
dikatzen zena: emakumeak ospitale psikiatrikoetan 
sartzen zituzten, edo esterilizatu egiten zituzten.44 
Emakume beltzen, emakume pobreen eta ezkontzaz 
kanpoko sexu-harremanak zituzten emakumeen es-
terilizazioa 1960ko hamarkadara arte egin zen, bai 
Hegoaldean bai Iparraldean, eta «erabilera-hazkun-
derik handieneko antisorgailua»45 bilakatu zen AEBn. 
Emakumeen aurkako indarkeriaren barruan sartu 
behar da, halaber, depresioaren sendabide gisa loboto-
mia erabiltzea, 1950eko hamarkadan maiz egin zena; 
ebakuntza-mota hura idealtzat jotzen zuten etxeko la-
nak egitera xedaturiko emakumeentzat, ustez-eta lan 
horretarako ez dela burmuinik behar.

Are garrantzitsuagoa dena, Giovanna Franca Da-
lla Costa-k adierazi bezala Un lavoro d’amore (Maitasun 
lan bat, 1978) liburuan, indarkeria beti egon da pre-
sente familia nuklearrean, azpitestu gisa, aukera gisa, 
zeren eta gizonei, soldaten bidez, emakumeen etxeko 
lan ordaindugabeak ikuskatzeko boterea eman zaie, 
emakumeak zerbitzari gisa erabiltzeko eta, lan horri 
uko eginez gero, haiek zigortzeko. Horregatik, hain 

44 1930eko hamarkadan New Masses-en argitaratutako artikulu-sorta 
batean, Meridel Le Sueur-ek azaltzen du ezen Depresio Handiaren 
garaian gobernuaren dirulaguntza jasotzen zuten langile-klaseko 
emakume langabeak beldur izaten zirela ez ote zituzten gizarte-langileek 
bahituko eta psikiatriko batean sartuko edo indarrez esterilizatuko; 
Meridel Le Sueur, Women on the Breadlines, 2. arg. ber. (New York: West 
End Press, 1984 [1977]).

45 Dorothy Roberts, Killing the Black Body: Race, Reproduction, and the 
Meaning of Liberty (New York: Vintage Books, 2016 [1997]), 90–91. or.
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justu, etxeko indarkeria maskulinoa ez da krimentzat 
jo oraintsu arte. Nola legitimatu duen estatuak gura-
soen eskubidea seme-alabak zigortzeko, etorkizuneko 
langile izateko trebakuntza-prozesuren barruan, hala 
toleratu dute auzitegiek eta poliziak emakumeen aur-
kako etxeko indarkeria, emakumeek etxeko zereginak 
ez egiteari emandako erantzun legitimo gisa.

Emakumeen aurkako indarkeria familia- eta 
genero-harremanen parte estruktural bezala norma-
lizatu bada ere, azken hamarkadetan gertatu dena 
ohikotik harago doa. Horren adibide dira Ciudad Jua-
rez-eko erailketak. Hiri mexikar hori Mexiko eta Texas 
arteko mugan dago, Texaseko El Paso hiriaren ondoan. 
Azken hogei urteetan, ehunka emakume desager-
tu dira han, eta haien gorpu torturatuak toki publiko 
abandonatuetan agertu dira maiz. Baina Ciudad Jua-
rezekoa ez da kasu bakan bat; emakumeak bahitzea 
eta erailtzea eguneroko kontua da Latinoamerikan, eta 
errealitate horrek gogora ekartzen ditu 1980ko hamar-
kadan hango hainbeste herrialde odoleztatu zituzten 
‘gerra zikinak’. Zergatik gertatzen da hori? 1960ko eta 
1970eko hamarkadetan, klase kapitalistaren boterea 
ahuldu egin zen, borroka feministaren ondorioz eta 
kolonialismoaren eta apartheidaren aurkako borroken 
bidez; adibidez, Black Power mugimendua. Horregatik, 
klase kapitalistako kideek buruan duten bakarra da 
boterea finkatzea. Eta, horretarako, herritarrek erre-
produkziorako dauzkaten baliabideei eraso egiten 
diete eta etengabeko gerra-erregimena ezartzen dute.

Beste hitz batzuekin esanda, nire tesia da ema-
kumeen aurkako indarkeria gero eta handiagoa dela, 
batez ere arbaso afrikarrak dituzten emakumeen eta 
emakume amerikar natiboen aurkakoa; izan ere, ‘glo-
balizazioa’ birkolonizazio politikorako prozesu bat da, 
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helburu duena munduko aberastasun naturalaren eta 
giza lanaren gaineko kontrol ukaezina ematea kapi-
talari; eta hori ezin da lortu emakumeak eraso gabe, 
haiek baitira beren komunitateen erreprodukzioaz ar-
duratzen direnak. Ez da harritzekoa ezen emakumeen 
aurkako indarkeria gogorragoa izan dela natura-ba-
liabideetan aberatsagoak diren tokietan (Saharaz 
hegoaldeko Afrika, Latinoamerika, Hego-ekialdeko 
Asia), zeinak orain proiektu komertzial berrietarako 
seinalaturik baitaude, eta non kolonialismoaren aurka-
ko borrokarik gogorrenak gertatu baitira. Emakumeei 
tratu txarrak ematea praktikoa da ‘itxitura berri’en-
tzat.46 Bidea errazten die lurren besterentzeei eta 
pribatizazioei, baita urteetan eta urteetan eskualdeak 
osorik suntsitu dituzten gerrei ere.

Emakumeen aurkako erasoen bortizkeria 
hain da muturrekoa askotan, ezen baitirudi ez dute-
la helburu praktiko bat. Latinoamerikan diharduten 
organizazio paramilitarrek emakume-gorputzetan 
egindako torturak direla-eta, Rita Laura Segato-k ‘in-
darkeria adierazkorra’ eta ‘krudelkeria pedagogikoa’ 
esamoldeak erabili izan ditu, argudiatuz haien helbu-
rua dela izua zabaltzea, hau da, adieraztea emakumeei, 
lehenik, eta herritar guztiei, ondoren, ez dela errukirik 
izango.47 Lur-eremu zabaletatik bizilagunak egoztea, 
jendea behartzea beren etxeak uztera, beren zelaiak, 
beren arbasoen lurrak… Emakumeen aurkako indar-

46 Itxitura berrien kontzeptua Midnight Notes bildumak gai honi dedikatutako 
ale batean artikulatu zen, eta zenbait programaren ondorioak izendatzeko 
erabiltzen da —adibidez, egiturazko doikuntza-programak eta lur 
komunalen erregimenen suntsiketa Afrikan eta, oro har, garai bateko 
beste lurralde kolonial batzuetan—. Ikus Midnight Notes Collective, The 
New Enclosures, Midnight Notes 10. zk. (1990), 2018ko ekainaren 13an 
kontsultatua, https://libcom.org/files/mn10-newenclosures.pdf.

47 Rita Laura Segato, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas 
en Ciudad Juárez, 22  -23. or. 
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keria meatzaritza- eta petrolio-konpainien jardunaren 
zati garrantzitsu bat da, eta konpainia horiek Afrikako 
eta Latinoamerikako herrixka ugari lekualdatzen ari 
dira. Nazioarteko erakundeek ematen dituzten agin-
duen beste aldea da; esate batera, Munduko Bankua 
eta Nazio Batuak, zeinek mundu-mailako ekonomia-
ren politika zehazten baitute eta meatzaritzako kodeak 
ezartzen baitituzte; haiek dira korporazioen tokian 
tokiko jarduera-kondizio neoliberalen azken erantzu-
leak. Eta, jo ere, haien bulego eta garapen-planetara jo 
behar dugu, ulertzeko zer logikak bultzatuta destatzen 
dituzten miliziek beren pistolak emakumeen bagine-
tan Kongoko Errepublika Demokratikoko diamante-, 
koltan- eta kobre-zelaietan, edo ulertzeko zergatik za-
baldu izan dituzten Guatemalako soldaduek emakume 
haurdunen sabelak aiztoekin oraindik ere matxinoen 
aurkako gerra gisa irudikatzen den testuinguru horre-
tan. Segatok arrazoi du: era horretako indarkeria ezin 
da sortu ezein komunitatetako eguneroko bizitzatik. 
‘Eskuliburuko indarkeria’ da. Inpunitate-berme han-
dienarekin planifikatu, kalkulatu eta egin behar da, 
gaur egun meatzaritza-konpainiek lurrak, errekak eta 
errekastoak inpunitate guztiarekin kutsatzen dituzten 
bezala produktu kimiko hilgarriekin; eta, bitartean, 
baliabide horietatik bizi direnak segurtasun-guardiek 
atxilotzen dituzte, baldin eta kutsatzaileei aurre egite-
ra ausartzen badira. Berdin dio nor den egile zuzena; 
estatu eta erakunde boteretsuek soilik baimendu de-
zakete era horretako suntsiketa bat, eta haiek bakarrik 
berma dezakete errudunak ez direla sekula iritsiko jus-
tiziaren aurrera.

Azpimarratu behar da emakumeen aurkako in-
darkeria funtsezkoa dela mundu-mailako gerra berri 
horretan, eta ez bakarrik gogora ekartzen digun izua-
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gatik edo zabaltzen duen mezuagatik. Emakumeek 
komunitateak elkarturik mantentzeko gaitasuna dute; 
halaber —garrantzi-maila berarekin—, segurtasunari 
eta aberastasunari dagokienez, salerosketarekin zeri-
kusirik ez duten moldeak defendatzeko gaitasuna dute. 
Afrikan eta Indian, adibidez, emakumeek oraintsu arte 
herri-lurrak erabiltzen ahal zituzten, eta eguneroko la-
naren zati handi bat iraupen-nekazaritzan igarotzen 
zuten. Baina bai lurren jabetza komunalak bai iraupen-
nekazaritzak instituzioen eraso bortitza jasan dute, 
Munduko Bankuak esan baitu lur komunalak pobrezia 
globalaren arrazoietako bat direla. Zergatik? Diotenez, 
lurra ‘aktibo hila’ da legalki erregistraturik ez badago, 
eta ‘aktibo hila’ da, halaber, berme gisa erabiltzen ez 
bada enpresa-jarduera bat martxan jartzeko behar di-
ren maileguak lortzeko.

Egia esateko, iraupen-nekazaritzari esker lortu 
du jende askok austeritate-programei aurre egitea. Bai-
na Munduko Bankuak eginiko kritikak eta antzekoek, 
zeinak behin eta berriro errepikatu baitira gobernu-
agintarien eta tokiko liderren arteko bilera ugaritan, 
arrakasta izan dute Afrikan eta Indian, eta emakumeak 
behartu dituzte iraupen-produkzioa alde batera uztera 
eta produktuen ekoizpenean beren senarren lagun-
tzaile gisa jardutera. Maria Mies-ek aipatu izan duen 
bezala, mendetasun behartu horren bidez, baita beste 
molde espezifiko batzuen bidez ere, landa-eremuetako 
emakumeak «garapenean integratuak» izaten ari dira, 
zeina prozesu bortitz bat baita bere horretan. Ez dago 
soilik bermaturik «gizon eta emakumeen arteko harre-
man patriarkaletan berezkoa den indarkeriaren bidez»; 
horrez gainera, emakumeak gutxiesten ditu, haien ko-
munitateetako gizonek emakumeak ikus ditzaten izaki 
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ezdeus gisa (batez ere andre zaharrak), zeinen balioa 
eta lana arrangurarik gabe eskura baitezaketen.

Dirudienez, lur-jabetzaren alorreko lege eta 
arauetan egindako aldaketak eta balio-iturritzat zer 
jotzen den baloratzeko orduan aintzat hartzen diren 
kontuetan izandako mudantzak ere badaude 1990eko 
hamarkadatik aurrera emakumeen artean —batez ere, 
Afrikan eta Indian— halako oinazea eragin duen feno-
menoaren oinarrian, alegia, sorgin-ehizaren itzuleran. 
Berpizte hori hainbat faktorek sustatu dute; besteak bes-
te, elkartasun komunalaren suntsipena, zeina gertatu 
baita hainbat hamarkadatako pobretzearen ondorioz 
eta hiesak eta beste gaixotasun batzuek eragin duten 
hondamenagatik gizarte batzuetan, non malnutrizioa 
neurrigabea baita eta osasun-sistemak kolapsaturik 
baitaude. Beste faktore batzuk ere badaude; esate ba-
tera, sekta ebanjeliko neokalbinistak barreiatu izana. 
Sekta horiek aldarrikatzen dute pobrezia akats per-
tsonalek eragiten dutela, edo sorginen gaiztakeriek. 
Baina ikusi izan da sorginkeria-akusazioak ohikoagoak 
direla zenbait toki eta kasu esanguratsutan, hala nola 
proiektu komertzialetarako erabili nahi diren lekue-
tan, lurrak pribatizatzeko prozesuak martxan dauden 
tokietan (adibidez, Indiako komunitate tribaletan) eta 
akusatuak konfiskagarria den lur-zatiren baten jabe 
direnetan. Afrikan, zehazki, bakarrik eta lur-puskaren 
batek ematen duenetik bizi diren emakume zaharrak 
izaten dira biktimak. Salatzaileak, berriz, haien komu-
nitateko kide gazteagoak izaten dira, edo are haien 
sendikoak; gehienetan gazte langabeak izaten dira, 
uste dutenak adineko emakumeek berena izan behar 
lukeen zerbait kentzen dietela, eta gerta daiteke gazte 
horiek itzaletan dauden beste aktore batzuek manipu-
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laturik jokatzea, esate batera, beren herrietako liderrak, 
negozio-interesen alde konspiratu ohi dutenak.48

Beste modu batzuetan ere sustatzen du kapital-
metaketak emakumeen aurkako indarkeria. Adibidez, 
giltzarriak dira langabezia, lan prekarioa eta familia-
soldataren jaitsiera. Diru-sarrerarik gabe geratzen 
direnean, gizonek familiako emakumeekin arintzen 
dituzte beren frustrazioak, edo saiatzen dira galdutako 
dirua eta botere soziala berreskuratzen emakumez-
koen gorputzak eta lana esplotatuz. Hori gertatzen da 
Indian, adibidez, doteagatiko auziak eragiten dituen 
erailketekin; han, klase ertaineko gizonek emazteak 
erailtzen dituzte, dela ezkondutakoan aski ondasun 
ekartzen ez dutelako, dela beste emakume batekin 
ezkontzeko, haien ezkonsaria ere eskuratzeko. Beste 
adibide bat sexu-trafikoa da, sexu-industria hedatze-
ko funtsezko elementua dena; antolakunde kriminal 
maskulinoek kudeatu ohi dute, esklabo-lanaren «mol-
derik krudelena» inposatzeko gai direnek.49

Kasu horretan, banakoen mikropolitika erakun-
de publikoen makropolitikarekin mimetizatzen eta 
nahasten da. Kapitalarentzat, orobat prekarietate-egoe-
rara bultzatuak izan diren gizonentzat, emakumeen 
balioa zera da, gero eta gehiagotan: beren lana eta be-
ren gorputzak merkatuan saldurik eskain dezaketen 
lan-esku merke eta ordaindua. Hau da, emakumeen 
balioa jada ez da haien etxeko lan ordainik gabea, gizo-
nezkoen soldata egonkor batek babestu behar lukeena 
eta gaur egungo kapitalismoak pixkanaka desagerrara-
zi nahi duena, biztanleen sektore jakin batzuetan izan 
ezik. Emakumeek etxean egiten duten lana eta belau-

48 Afrikako sorgin-ehizari buruz, ikus «Witch-Hunting, Globalization, and 
Feminist Solidarity in Africa Today,» liburu honetako 7. atala.

49 Maria Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale (Londres: Zed 
Books, 2014 [1986]), 146. or.
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naldi berriak ekoizten egiten dutena ez dira desagertu, 
baina emakumeentzat jada ez da nahikoa lan hori egi-
tea gizartean onartuak izateko. Aitzitik, haurdunaldia 
oztopo bat da sarri, eta nabarmen areagotzen du ema-
kumeek indarkeriaren aurrean duten zaurgarritasuna, 
gizonak nahigabetu egiten direlako haurdunaldi horrek 
berekin dakarren erantzukizunarekin. Hortaz, sortzen 
ari den ekonomia politiko berriak familia-harreman 
bortitzagoak sustatzen ditu: alde batetik, espero da 
emakumeak ez izatea gizonen mendeko eta andreek 
diru gehiago ekartzea etxera, baina, bestetik, gizonek 
tratu txarrak ematen dizkiete etxeko zereginak egiten 
ez badituzte, edo egiten duten ekarpen ekonomikoa-
ren truke botere gehiago aldarrikatzen badute.

Familiak mantendu ahal izateko, emakumeek 
etxetik alde egin behar dute, migratu, beren lan erre-
produktiboa kalera atera, saltzaile, merkatari edo 
sexu-langile gisa, eta horrek ere haien aurkako in-
darkeria-molde berriak eragiten ditu. Datu guztiek 
erakusten dute emakumeak mundu-mailako ekono-
mian integratzeko prozesua hagitz prozesu bortitza 
dela. Ezaguna denez, Latinoamerikako emakume mi-
gratzaileek pilula antikontzeptiboak hartzen dituzte, 
uste dutelako mugako polizia orain militarizatuek bor-
txatu egingo dituztela. Kale-saltzaileek, berriz, beren 
ondasunak konfiskatzen saiatzen diren poliziei aurre 
egin behar izaten diete. Jules Falquet-ek dioen bezala, 
emakumeak igaro dira gizon bat zerbitzatzetik hain-
bat gizon zerbitzatzera (janaria prestatzea, garbitzea, 
sexu-zerbitzua eskaintzea); aldaketa horren ondorioz, 
hautsi egin dira mugak ezartzeko ohiko moldeak, eta 
emakumeek erasoak izateko aukera gehiago dute. Bes-
talde, gizonezko banakoek indarkeriarekin erantzuten 
diote emakumeek autonomia eta independentzia eko-
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nomikoaren alde egiten dituzten eskaera sendoagoei, 
eta bortizki erantzuten diote baita feminismoaren go-
raldiari.50 Indarkeria-mota hori da 1989ko abenduaren 
6an Montrealgo Eskola Politeknikoan lehertu zena: 
gizon bat ikasgela batean sartu zen, gizonezkoak eta 
emakumezkoak bereizi zituen, eta emakumeen aurka 
tiroka hasi zen, oihukatuz «zuek guztiak feminista puta 
batzuk zarete»; hamalau emakume hil zituen. Arra-
zakeriak ere gaizkiagotu egiten du misoginia. Estatu 
Batuetan, 1980ko hamarkadatik aurrera etengabe area-
gotu dira emakumeen erailketak, eta urtean hiru mila 
emakume baino gehiago hiltzen dituzte; halere, ema-
kume beltzen erailketek zurienek baino gutxiagotan 
egiten dute komunikabideetarako bidea, eta argituak 
izateko aukera gutxiago dute. Ikus, adibidez, zer astiro 
doan Los Angeles-eko eta beste hiri batzuetako diru-
sarrera gutxiko emakume afrikar-amerikarren serieko 
erailketen ikerketa. Transfobiak ere gaizkiagotzen du 
misoginia. 2010-2016 bitartean, Estatu Batuetan 111 
lagun hil zituzten, gutxienez, transgeneroak eta gene-
ro-banaketara egokitzen ez diren pertsonak kontuan 
hartuta, gehienak trans emakume beltzak. Indarkeria-
ren aurkako Programen Koalizio Nazionalaren arabera, 
homizidio horietatik hogeita hiru 2016an gertatu ziren, 
Koalizioak inoiz jasotako daturik handiena. Kanadan 
ere, arrazagatiko indarkeriak gora egin du; dozenaka 
emakume, gehienak amerikar natiboak, desagertu egin 
dira, eta gero hilik agertu, orain Malkoen Autobidea de-
ritzon tokian.51

50 Jane Caputi eta Diana E.H. Russell, «Femicide: Sexist Terrorism Against 
Women,» in Femicide: The Politics of Woman Killing, ed. Jill Radford eta 
Diana E.H. Russell (New York: Twayne Publishers, 1992), 13–21. or.

51 Dan Levin, «Dozens of Women Vanish on Canada’s Highway of Tears, and 
Most Cases Are Unsolved,» New York Times, 2016ko maiatzaren 24an, 
2018ko maiatzaren 9an kontsultatua, https://www.nytimes. com/2016/05/25/
world/americas/canada-indigenous-womenhighway-16.html.
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Indarkeria-molde horiek ez dira paramilitarrek, 
narkoek eta konpainien armada edo segurtasun-guar-
diek emakumeen aurka erabiltzen duten indarkeriaren 
modukoak, noski. Halere, harreman estua dago bien 
artean. Sheila Meintjes, Anu Pillay eta Meredeth 
Turshen-ek esan izan duten bezala,52 gerra-garaiko 
eta bake-garaiko indarkeria emakumeen autonomia-
rekiko gaitzespenak lotzen ditu, eta gaitzespen hori 
kontrol sexualarekin eta baliabideen banaketarekin 
lotuta dago. Maria Miesek dioen bezala, «ekoizpen-ha-
rreman horiek guztiak indarkerian eta derrigortzean 
oinarriturik daude, eta harreman horietan interakzio 
bat ikus dezakegu lau alderdiren artean, hots, gizo-
nak (aitak, anaiak, senarrak, proxenetak, semeak), 
familia patriarkala, estatua eta enpresa kapitalistak».53 
Etxeko indarkeriak eta indarkeria publikoak (hau da, 
indarkeria militar edo paramilitarra, sorgin-ehiza) ere 
elkar elikatzen dute. Askotan, emakumeek ez dituzte 
salatzen jasandako abusuak, beldur direlako ez ote di-
tuzten familiek baztertuko edo ez ote duten indarkeria 
gehiago jasango. Bestalde, instituzioek etxeko indar-
keriarekiko duten tolerantziak inpunitate-kultura bat 
sortzen du, eta horrek emakumeei eragiten zaien in-
darkeria publikoa normalizatzen laguntzen du.

Azaldutako kasu horietan guztietan, emaku-
meen aurkako indarkeria fisikoa da. Baina ez dugu 
ahaztu behar beste indarkeria-mota bat ere badela, 
politika ekonomiko eta sozialek eta erreprodukzioaren 
merkaturatzeak eragiten dutena. Izan ere, ongizatea-
ren, enpleguaren eta gizarte-zerbitzuen esparruetako 
murrizketen ondoriozko pobrezia indarkeria-molde-

52 Sheila Meintjes, Anu Pillay, eta Meredeth Turshen, ed., The Aftermath: 
Women in Post-conflict Transformations (Londres: Zed Books, 2001).

53 Mies, Patriarchy and Accumulation on a World Scale, 146. or.
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tzat jo behar litzateke, halaber lan-baldintza ankerrak; 
esate batera, ‘maquila’ deritzenetakoak, hau da, 
esklabo-plantazio berrietakoak. Osasun-arretarik 
eza, abortatzeko aukerarik eza eta fetu femeninoen 
abortua; Afrikako, Indiako eta Latinoamerikako ema-
kumeak esterilizatzea ‘populazioa kontrolatzeko’ 
neurri gisa; orobat ‘mikrokredituak’, maileguak or-
daindu ezinik dabiltzanak zorigaitzera eraman ohi 
dituztenak… Horiek ere indarkeria-molde izugarriak 
dira. Eta horri gehitu behar diogu eguneroko bizitza-
ren militarizazio gero eta handiagoa, halaber horrekin 
batera datorren maskulinitate-eredu misogino eta 
bortitzen gorespena. Jules Falquetek argudiatu beza-
la, gizon armatuen ugaritzeak eta sexuaren araberako 
lan-banaketa berriak, zeinaren arabera gizonei zu-
zendutako lan gehienek indarkeria eskatzen baitute 
(etxeko zaintzaile pribatuak, merkataritzaren alorreko 
segurtasun-guardiak, espetxeetako zaintzaileak, banda 
eta mafietako kideak, armada arrunt edo pribatuetako 
soldatuak), paper garrantzitsu bat jokatzen dute gero 
eta toxikoagoak diren maskulinitateen finkapenean.54 
Estatistiken arabera, hiltzaileak armak ezagutzen di-
tuzten eta eskura dauzkaten gizonak izaten dira sarri, 
gatazkak indarkeriaren bidez konpontzera ohituak 
daudenak. AEBn, askotan, gizonezko poliziak edo Ira-
keko edo Afganistango gerrako beteranoak izaten dira. 
AEBko indar armatuetan emakumeen aurkako indar-
keria handia dago, eta hori faktore esanguratsu bat 
da testuinguru honetan. Franz Fanon-ek zioen, Alje-
riako matxinoak torturatzeaz arduratzen ziren gizon 
frantziarrez ziharduelarik, indarkeria zatiezina dela: 

54 Jules Falquet, «Hommes en armes et femmes ‘de service’: tendances 
néolibérales dans l’évolution de la division sexuelle internationale du 
travail,» Cahiers de Genre 40. zk. (2006): 15–37. or.
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eguneroko lanbidean indarkeria erabiltzen baduzu, 
ezinezkoa da izaera-ezaugarri bortitzak ez garatzea 
eta indarkeria hori etxera ez eramatea. Komunikabi-
deek feminitate-eredu hipersexualizatuak eraiki eta 
hedatu dituzte, eta horrek arazoa areagotu du; gizonei 
sexu-erasorako gonbita argia egiten zaie, eta kultura 
misoginoa sustatzen da. Hala, gutxietsi egiten da ema-
kumeek autonomo izateko duten nahia, eta, azkenean, 
nahi hori probokazio sexualtzat jotzen da.

Emakumeek jasaten duten indarkeriaren izae-
ra nonahikoa kontuan hartuta, argi dago haren aurka 
antolatzen den erresistentziak hainbat fronte hartu 
behar dituela kontuan. Mobilizazioak martxan dau-
de, eta gero eta gehiagotan saihesten dira irteerarik 
gabeko soluzioak; esate batera, legeetan zigor-neu-
rri gehiago ezartzeko eskaera, bakarrik balio duelako 
agintariei botere gehiago emateko, zeinak, zuzenean 
edo zeharka, arazoaren erantzule baitira. Hori baino 
eraginkorragoak dira emakumeek diseinatzen dituzten 
estrategiak konponbideen bilaketa beren gain hartzen 
dutenean. Honako hauek, adibidez, taktika bereziki 
arrakastatsuak dira: babeslekuak irekitzea, ez aginta-
riek kontrolatuak, baizik eta emakume erabiltzaileek 
kudeatuak; autodefentsa-eskolak eratzea; eta manifes-
tazio erabat inklusiboak antolatzea, hala nola 1970ean 
sorturiko Take Back the Night martxak edo Indiako 
emakumeek bortxaketaren eta doteagatiko erailke-
taren aurka antolaturikoak, zeinak askotan amaitzen 
baitira eserialdiak eginez erasotzaileen auzoetan edo 
polizia-etxeen aurrean. Azken urteetan, sorgin-ehi-
zaren aurkako kanpainak ere sortu dira Afrikan eta 
Indian; emakumeak eta gizonak herriz herri joaten 
dira, gaixotasunen kausen berri emanez jendeari eta 
azalduz zer interes dituzten gizonezko sendatzaile tra-
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dizionalek, tokiko liderrek eta ohiko beste salatzaile 
batzuek. Guatemalako eskualde batzuetan, emaku-
meak hasi dira soldadu oldarkorren izenak hartzen 
eta gero haien jaioterrian jendaurrean erakusten. Kasu 
guztietan, ahalegin horiek arrakastatsuak izateko 
ezinbestekoa izan da emakumeek erabakitzea borro-
katzeko, isolamendua hausteko eta beste emakume 
batzuekin elkartzeko nahia dutela. Baina estrategia 
horiek ezin dute sortu aldaketa iraunkor bat baldin 
eta aldi berean ez bada egiten emakumeek gizartean 
duten tokia berraztertzeko prozesu bat, eta aztertzeko 
halaber emakumeek familiei eta komunitateei egiten 
dieten ekarpena erreprodukzio-jardueren bidez; eta 
hori ezin da egin baldin eta emakumeek ez badituzte 
eskuratzen gizonengandik independente izateko behar 
dituzten baliabideak, halako moldez non ezin izango 
baitira behartu, biziraupenaren izenean, lanean eta 
familia-harremanetan baldintza arriskutsu eta esplo-
tatzaileak onartzera.
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ZAZPI
SORGIN-EHIZA, GLOBALIZAZIOA ETA  

ELKARTASUN FEMINISTA GAUR  
EGUNGO AFRIKAN55

Esklabotza ezeztatzearekin, sorgin-ehiza ez zen desa-
gertu burgesiaren errepertoriotik. Alderantziz, koloniza-
zioan eta kristautzean zehar kapitalismoaren hedapen 
globalak ziurtatu egin zuen jazarpena kolonizatutako 
gizarteen gorputzean txertatuko zela, eta, denborarekin, 
azpiratutako komunitateek eurek gorpuztuko zutela be-
ren izenean eta bertako kideen aurka.

Caliban eta sorgina: Emakumeak, gorputza eta 
metatze primitiboa56

Caliban eta sorgina (2004) liburuaren amaieran, 
azaltzen dut sorgin-ehiza mundu-mailako fenome-
no bat dela, eta aipatzen ditut Afrikan eta munduko 
beste toki batzuetan 1980ko eta 1990eko hamarkade-
tan izan ziren sorgin-ehizak. Kezka ere agertzen dut, 
Europan eta AEBn oso gutxitan salatzen direlako era 
horretako jazarpenak. Gaur egun, lehen baino gehiago 
idazten da sorgin-ehizaren itzuleraz, eta komunikabi-

55 Lehen aldiz hemen argitaratua: Journal of International Women’s Studies 
10, 1. zk. (2008ko urria): 21–35. or.

56 Silvia Federici, Caliban eta sorgina, Elkar-Jakin, 2017 (Itzultzaileak: 
Edurne Lazkano eta Aitor Arruti).
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deetan ere sorginen erailketei buruzko erreportajeak 
agertzen dira, ez bakarrik Afrikakoak, baita Indiakoak, 
Nepalgoak eta Papua Ginea Berrikoak ere. Halere, sal-
buespen gutxi batzuk tarteko,57 ez justizia sozialaren 
aldeko mugimenduek ez erakunde feministek ere ez 
dute ezer esaten gai horren inguruan, biktimak nagu-
siki emakumezkoak badira ere.

Sorgin-ehiza aipatzen dudanean, adierazi nahi 
ditudanak dira gizon gazte zelatariek edo beren burua 
sorgin-bilatzailetzat jotzen dutenek behin eta berriro 
egiten dituzten espedizio zigortzaileak, askotan be-
rekin ekartzen dutenak pertsona salatua erailtzea 
eta haren ondasunak konfiskatzea. Afrikan, bereziki, 
jardunbide hori arazo larria bihurtu da azken bi ha-
markadetan, eta orain ere hala izaten jarraitzen du. 
Kenyan, adibidez, 1992tik aurrera ehun pertsona baino 
gehiago erail dituzte, batez ere Kisii probintziako he-
go-mendebaldean.58 Harrezkeroztik, gero eta txosten 

57 Salbuespenetako bat da Rakhi Verma zinemagile indiarraren 
dokumentala, The Indian Witch Hunt, filmik onenaren saria irabazi zuena 
Singapurreko ShowReal Asia 2 Sarietan, 2005eko apirilaren 20an; Savvy 
Soumya, «Film on Witches Casts a Spell—Documentary Features in the 
Nomination List of Magnolia Award,» Telegraph, 2005eko maiatzaren 
12a, 2018ko ekainaren 13an kontsultatua, https://www.telegraphindia.
com/1050512/asp/jharkhand/story_4722935.asp. Rachel Nuwer-ek 
dioenez, Indian, gaur egun, «emakumeak buru dituen herri-mugimendu 
bat praktika horren aurka borrokatzen ari da; tokiko emakumeen talde 
txiki batzuek sorgin-ehizen abolizioa sartu zuten [dute] agendan», https://
www. smithsonianmag.com/smart-news/women-shut-down-deadlywitch-
hunts-in-india-yes-that-still-happens-26095379/; «Women Shut Down 
Deadly Witch Hunts in India (Yes, That Still Happens),» Smithsonian.org, 
2012ko irailaren 5a, 2018ko ekainaren 13an kontsultatua, https://www.
smithsonianmag.com/smart-news/women-shut-down-deadly-witch-
hunts-in-india-yes-that-stillhappens-26095379/#m63SL6CXqA04c8ot.99.

58 Justus M. Ogembo-ren arabera, Kisii eskualdean bakarrik, 2002ko 
apirilaren 9rako, «ehun pertsona baino gehiago bortizki erail zituzten»; 
Contemporary Witch-Hunting in Gusii, Southwestern Kenya (Edwin 
Mellen Press: 2006 Lewiston, New York), 2. Orduz geroztik, pertsona 
gehiago erail dituzte; ikus «‘Witches’ Burnt to Death in Kenya,» BBC 
News, 2008ko maiatzaren 21a, 2018ko ekainean kontsultatua, http://
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gehiagotan jasotzen dira ‘sorginen erailketak’; milaka 
izateraino iritsi dira, eta gaur egun ere gertatzen dira. 
Ghana-ko soziologo Mensah Adinkrah-k dioen bezala, 
«Afrikan, azken urteetan, ustezko sorginen edo sor-
gintzat salaturikoen aurkako indarkeria gizakiaren 
aurkako eskubideen abusu-molde larria bilakatu da. 
Hala, Afrikako eta nazioarteko komunikabide-agentzia 
ugarik jaso dute jende mordo bat izan dela meha-
txatua, izutua, torturatua edo eraila sorginkeriatan 
dihardutelakoan».59

Sorginkeriarekin lotutako salaketak eta erail-
ketak antropologoek ikertzen dituzte nagusiki, baina 
feminista guztiek ere egon behar lukete gai horrekin 
kezkatuta, ala Iparraldekoek nola Hegoaldekoek. Izan 
ere, salaketa eta erailketa horiek, akusatuei oinaze ja-
sanezin bat eragiteaz gainera, eta emakume guztiak 
beheititzen dituen ideologia misogino bat osatzeaz 
bestalde, ondorio suntsitzaileak dauzkate komunita-
teetan, batez ere belaunaldi gazteenetan. Ekonomiaren 
globalizazioaren ondorioen adierazgarri ere badira, eta 
horrek are argiago erakusten du globalizazioak ema-
kumeen aurkako gizonen indarkeria bultzatzen duela.

Hurrengo lerroetan, Afrikako sorgin-ehizei bu-
ruz jardungo dut; horien motibazioak aztertuko ditut, 
eta jazarpen-molde horiek desagerrarazteko femi-
nistek egin ditzaketen ekimen batzuk proposatuko 
ditut. Nire ustez, sorgin-ehiza horiek krisi sakon ba-
ten testuinguruan ulertu behar dira, zeina sortu baita 
Afrikako ekonomien liberalizazioak eta globalizazioak 
eragin duen erreprodukzio sozialaren prozesuan, 
ahulduz tokiko ekonomia, debaluatuz emakumeen gi-

news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7413268.stm, reporting on the murder of 
eleven people, eight women and three men in May 2008.

59 Mensah Adinkrah, Witches, Witchcraft and Violence in Ghana (Berghahn 
Books: 2015 New York), 5. or.
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zarte-maila eta gatazka handi bat eraginez emakume 
eta gizon gazte eta zaharren artean funtsezko baliabide 
ekonomikoen erabileraren inguruan, lurrarekin hasi-
ta. Alde horretatik, iruditzen zait gaur egungo sorgin 
ehizek continuum bat osatzen dutela beste fenomeno 
batzuekin, hala nola ‘dotearengatiko erailketak’ eta sa-
tiaren itzulera Indian eta ehunka emakumeren hilketa 
Mexikoko hiri batzuetan, Estatu Batuekiko mugan —
adibidez, Ciudad Juarezen—. Beste era batean bada ere, 
sorginkeria-salaketak ere mundu-mailako ekonomian 
‘integratzearen’ ondorioz sortutako alienazio sozia-
leko prozesuaren ondorio dira, orobat gizonek beren 
frustrazio ekonomikoak emakumeen lepotik arintzeko 
duten nahiarena, are haiek hiltzeko gurariarena ere, 
harreman ekonomikoen aitzinamenduarekin egunean 
egoteko. Halaber, sorgin-ehiza berri horiek continuum 
bat osatzen dute ‘naturaz gaindikoa’ diskurtso poli-
tikora eta herri-mailako praktikara itzuli izanarekin 
mundu osoan (adibidez, ‘kultu satanikoak’ Europan 
eta AEBn). Fenomeno hori sekta erlijioso fundamenta-
listen ugaritzeari egotz dakioke, baina esanguratsua da 
Afrikako bizitza ekonomiko eta politikoaren liberaliza-
zioarekin batera sortu dela.

Nire azterketatik ateratzen dudan ondorioa da 
emakumeek, beren eskubideen urraketa anker horien 
aurka mobilizatzearekin batera, epaitegietara eraman 
behar lituzketela urraketa horiei bide eman dieten 
kondizio material eta sozialak sortu dituzten erakun-
deak. Horien artean daude erailketak prebenitzeko 
edo zigortzeko ezer egiten ez duten gobernu afrika-
rrak eta Munduko Bankua, Nazioarteko Diru Funtsa 
eta nazioarteko babesleak —AEB, Kanada eta Euro-
par Batasuna—, zeinen politika ekonomikoek tokiko 
ekonomiak suntsitu baitituzte eta Afrika kontinentea 
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birkolonizatu baitute, ‘zor-krisi’aren eta ‘susperraldi 
ekonomiko’aren izenean austeritate basatiko erregi-
menak ezarrita eta gobernuei erabakitze-ahalmenaren 
zati handi bat kenduta. Garrantzitsuena da feministek 
epaitegietara eraman behar lituzketela Nazio Batuak; 
aho txikiarekin emakumeen eskubideak goraipatzen 
dituzten arren, liberalizazio ekonomikoa hartzen dute 
milurteko honen xede nagusitzat, eta txintik ere esan 
gabe ikusten dute nola demonizatzen dituzten emaku-
me zaharrak Afrikan eta munduko beste toki askotan, 
nola egozten dituzten beren komunitateetatik, nola za-
titan mozten, nola bizirik erretzen.

Sorgin-ehiza eta globalizazioa Afrikan:  
1980ko hamarkadatik gaur egunera arte

Sarri pentsatu ohi dugu sorginkeriarekiko 
beldurrak erro sakonak dituela Afrikako sinesmen-sis-
teman.60 Nolanahi ere, 1990eko hamarkadan ‘sorgin’en 
aurkako erasoak kolonia aurreko garaietan ez bezalako 
indarrarekin areagotu ziren Afrikaren luze-zabalean. 
Ez da erraza kopuru zehatz bat ematea, eraso eta erail-
keta ugari zigorrik gabe eta idatziz jaso barik geratu 

60 Tesi hau oso ezaguna da, eta zaila da iturri bakar bat hautatzea: ikus, 
beste batzuen artean: Patrick Chabal eta Jean-Pascal Daloz, Africa Work: 
Disorder as Political Instrument (James Currey: 1999 Oxford); Justus 
M. Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii; Elias K. Bongmba, 
«Witchcraft and the Christian Church: Ethical Implications,» in Imagining 
Evil: Witchcraft Beliefs and Accusations in Contemporary Africa, ed. 
Gerrie ter Haar (Africa World Press: 2007 Trenton, New Jersey). Halere, 
Haar-en liburu berean, honela dio Stephen Ellis-ek: «Gaur egungo 
‘sorginkeria’ afrikarra da… han bizitzaren alderdi ugari diren bezala, 
ez egiazki afrikarra ez inposizio hutsa. Zorigaiztoko nahaspila bat da, 
sortu dena, zati batean, toki desberdinetako idea erlijiosoak eta praktikak 
erkatuz»; «Witching Times: A Theme in the Histories of Africa and 
Europe,» 35. or.
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direlako, baina eskura dugun informazioak arazoaren 
tamainaren berri ematen digu.

Ghanako iparraldeko ‘sorgin-esparru’etan hiru 
mila emakume inguru daude erbesteraturik, guztiak 
ere heriotza-mehatxuak direla-eta beren komunita-
teetatik ihes egitera behartuak izan direnak.61 Ikusi 
dugun bezala, jende-andana bat erail dute Kenyaren 
hego-mendebaldeko Gusii (Kisii) eskualdean, batez 
ere emakumeak; erasotzaileak gizon gaztez osaturiko 
talde ondo antolatuak dira, gehienak gizon ezkonga-
beak, biktimen senideen edo beste alderdi interesdun 
batzuen aginduetara lan egiten duten mertzenarioak.62 
Apartheida amaitu zenetik, Hegoafrika iparraldeko 
probintzietan jazarpen gogorrak gertatu dira, eta ha-
lako eragina izan dute giza bizitzetan, ezen gobernura 
iritsi berritan Afrikako Kongresu Nazionala alderdiak 
erabaki baitzuen gai hori aztertzeko batzorde bat 
eratzea.63 Beste toki batzuetan ere egin izan dira ‘sor-
gin’en aurkako ohikeriazko erasoak, askotan heriozko 
ondorioekin: Beningo Errepublikan, Kamerunen, Tan-
zanian, Kongoko Errepublika Demokratikoan eta 
Ugandan. Erregistro baten arabera, 1991 eta 2001 bi-
tartean gutxienez 23.000 ‘sorgin’ erail zituzten Afrikan, 
eta kopuru hori zuhurtzat jotzen da, gainera.64 ‘Garbi-

61 Kopuru hori hemendik hartu dut: Karen Palmer, Spellbound: Inside West 
Africa’s Witch Camps (Free Press: 2010 New York), 18. or. Liburu horretan, 
egileak 2007an sorgin-esparru batzuetara egin zuen ikustaldiaren berri 
ematen du. Igoera handia da, kontuan hartuta Allison Berg-ek 1.000 
aipatu zituela hemen: Allison Berg, Witches in Exile (San Francisco: 
California Newsreel, 2004), DVD, 79 min.

62 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii, 106–8, 65–81.
63 Jean Comaroff eta John Comaroff, «Occult Economies and the Violence 

of Abstraction: Notes from the South African Postcolony,» American 
Ethnologist 26, 2. zk. (1999ko maiatza): 282. or.

64 Richard Petraitis, «The Witch Killers of Africa,» The Secular Web, 2003, 
2018ko maiatzaren 11n kontsultatua, https://infidels.org/library/ modern/
richard_petraitis/witch_killers.html.
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keta’-kanpainak ere egin izan dira: sorgin-bilatzaileak 
herritik herrira joaten dira, eta galdeketa eta exorzis-
mo umiliagarri eta izugarriak egiten dizkiete guztiei. 
Hala gertatu da, esate batera, Zambian; 1997ko uda-
rako, sorgin-bilatzaileak zebiltzan Erdiko Probintziako 
barruti batean, eta, geroztik, sorgin-ehizek «ez dute 
etenik izan»: akusatuak beren herrietatik kanporatzen 
dituzte, eta haien ondasunez desjabetu; askotan, tor-
turatu eta hil ere egiten dituzte.65

Kasu gehienetan, sorgin-ehiztariek inpunitate 
guztiarekin jardun dute, baita egun-argitan ere. Po-
lizia-indarrek, askotan, haiekin bat egiten dute edo 
haiek atxilotzeari uko egiten diote, ez ditzaten sala-
tu sorginak babesteaz, edo ezin dutelako aurkitu inor 
haien aurkako lekukotasuna egiteko prest egongo 
denik. Gobernuek ere zeharka begiratu diete sorgin-
ehizei. Hegoafrikako gobernua alde batera utzita, beste 
ezein erakundek ez ditu behar bezala ikertu erailketa 
horien inguruabarrak. Eta, are harrigarriagoa dena, fe-
ministek ere ez dituzte salatu. Beldur dira, beharbada, 
sorgin-ehiza horiek salatuz gero ez ote diren sustatu-
ko ohiko estereotipoak, afrikarrak atzerapenean eta 
irrazionaltasunean harrapaturik dagoen herri gisa 
irudikatzen dituztenak. Beldur horiek, funtsik gabeak 
ez badira ere, ez dira zuzenak. Sorgin-ehizen arazoa 
ez dagokio soilik Afrikari, arazo global bat da. Sorgin-
ehizak emakumeen aurkako indarkeria gorakorraren 
mundu osoan zeharreko eredu baten parte dira, eta 
horren aurka borrokatu behar gara. Horregatik, ezin-
bestekoa dugu sorgin-ehizen jatorri diren indarrak eta 
dinamika sozialak ulertzea.

65 Hugo F. Hinfelaar, «Witch-Hunting in Zambia and International Illegal 
Trade,» in Haar, Imagining Evil, 233. or.
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Testuinguru horretan, garrantzitsua da az-
pimarratzea ezen Afrikan sorgin-ehizaren aurkako 
mugimenduak garai kolonialean abiatu zirela, hau 
da, ekonomia monetarioak ezarri zituztenean, zei-
nak gizarte-harremanak sakonki aldatu baitzituzten, 
eta desberdinkeria-molde berriak eragin.66 Koloniza-
zioaren aurretik, ‘sorginak’ zigortu egiten zituzten 
noizbehinka, baina gutxitan hiltzen zituzten; egia 
esan, ‘sorginkeria’ hitzaren erabilera bera ere eztabai-
dagarria da kolonizazio aurreko garaiez ari garelarik, 
europarrak agertu arte ez baitzen hitz hori erabiltzen.

1980ko eta 1990eko hamarkadetan —zor-kri-
siarekin, egiturazko doikuntzarekin eta diruaren 
debaluazioarekin batera—, ‘sorgin’ deiturikoekiko 
beldurra arazo garrantzitsua bilakatu zen Afrikako 
komunitate ugaritan, halako moldez non «baita talde 
etnikoek ere… kolonizazio aurreko sorginkeriari buruz 
ezer ez zekitenek, uste baitute sorginak daudela haien 
artean».67

66 Elom Dovlo-k dio «Witchcraft in Contemporary Ghana,» in Haar, 
Imagining Evil, 70 lanean, beste batzuen artean, sorginkeria-praktikak 
eta sorginkerien aurkako toki sakratuak ugaritu egin zirela Ghanan 
kolonialismoaren etorreraren ondoren, batez ere kakao-industriaren 
garapenaren ondoren, zeinak klase-bereizketa berri bat eragin baitzuen. 
1950eko hamarkadan, sorginak bilatzeko mugimendu bat sortu eta 
zabaldu zen Nigeriako Joruba Herriaren lurretan, zeinak «milaka 
emakume jazarri» baitzituen, itxura batean kakaoaren prezioak munduko 
merkatuan izan zuen igoeraren eraginez. Mugimendu hura enpresa-
gizon batzuek sustatu zuten, ondo antolatutako emakume merkatarien 
lehiari beldur ziotenak eta uste zutenak haien arrakasta ekonomikoak 
zalantzan jartzen zuela gizonek etxeetan zuten autoritatea. Andrew H. 
Apter, «Atinga Revisited: Yoruba Witchcraft and the Cocoa Economy, 
1950–1951,» in Modernity and Its Malcontents: Ritual and Power in 
Postcolonial Africa, ed. Jean Comaroff eta John Comaroff (University of 
Chicago Press: 1993 Chicago), 111-28. or.

67 Umar Habila Dadem Danfulani, «Anger as a Metaphor of Witchcraft: The 
Relation between Magic, Witchcraft, and Divination among the Mupun of 
Nigeria,» in Haar, Imagining Evil, 181. or.
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Zergatik agertu da berriro jazarpen hori, nolabait 
ere Europako XVII. mendeko sorgin-ehizak gogoraraz-
ten dizkiguna? Ez da erraza galdera horri erantzutea, 
baldin eta gogora datozkigun lehen arrazoiez harago 
joan nahi badugu. Gainera, egoera are konplexuagoa 
da, kontuan hartuta sorginkeria-akusazio bakoitza-
ren atzean arrazoi desberdinak daudela, bistan denez. 
Salaketa bat lurren gaineko gatazka baten ondorioa 
izan daiteke, eta beste bat lehia edo norgehiagoka 
ekonomiko baten ondorena; familia edo komunitatea 
mantentzeari uko egiteko nahia ezkuta dezake, baldin 
eta ustez baliabideak xahutzen badituzte, edo herri-lu-
rren itxiturak justifikatzeko estrategia bat izan daiteke.

Badakigu, ordea, ‘kosmobisio afrikar’ak ez di-
gula eskainiko fenomeno horri buruzko azalpenik. Ez 
digu balio, ezta ere, beste uste horrek, esaten duenak 
sorginkeria-akusazioak orekatze-mekanismoak di-
rela, gehiegizko aberastasun-metaketaren aurrean 
komunaren balioak defendatzen dituztenak. Izan ere, 
salaketa horiek ondorio suntsigarriak izan dituzte 
Afrikako komunitateetan, eta, gainera, akusatu asko 
emakume pobreak dira. Hori baino sinesgarriagoa da 
beste ikuspegi hau: sorgin-ehizak ez dira iraganetik 
jasotako herentzia bat, baizik eta Afrikako politika eko-
nomikoaren berregituratze neoliberalak eragindako 
krisi sozialaren aurkako erantzuna. Contemporary Witch-
Hunting in Gusii, Southwestern Kenya [Sorgin-ehiza gaur 
egun Kenya hego-mendebaldeko Gusii eskualdean] 
liburuan, Justus Ogembo-k xehetasunez aztertzen 
du zer-nola eragin duen globalizazio ekonomikoak 
sorginkeria-akusazioetarako aproposa den giro bat. 
Kontinente osoko hainbat herrialdetan errepikatzen 
den egoera bat azaltzen du, eta argudiatzen du egi-
turazko doikuntza-programek eta merkataritzaren 



104 Kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria

liberalizazioak hainbeste desorekatu dituela Afrikako 
komunitateak, hainbeste ahuldu duela haien errepro-
dukzio-sistema, halako «gabezia eta etsipen» batera 
bultzatu dituela etxeak, non askok sinetsi baituten 
naturaz gaindiko zerbaitek gauzaturiko konspirazio 
gaizto baten biktima direla.68 Ogembok dio Kenyak 
ekonomia ‘estrukturalki doitu’ ondoren langabezia-
tasa aurrekaririk gabeko mailetara iritsi zela eta dirua 
debaluatu egin zela, halako moldez non oinarrizko pro-
duktuak eskuraezinak bihurtu baitziren eta suntsitu 
egin baitzituzten oinarrizko zerbitzuetarako diru-la-
guntza publikoak, hala nola hezkuntzaren, osasunaren 
eta garraio publikoaren alorrekoak.

Labur esanda, nola landa-eremuetan hala hi-
riguneetan, milioika lagunek estu ikusi zuten beren 
burua, familia eta komunitatea mantentzeko ezgai, eta 
etorkizunera begirako itxaropenik gabe. Heriotza-ta-
sa gorakorrak —halakoa zen nagusiki umeen artean, 
batez ere osasun-sistemen kolapsoak eraginda—, 
malnutrizio gero eta handiagoak eta hiesaren hedape-
nak joko zikinaren susmoa elikatzen lagundu zuten. 
Ogembok dioenez, sekta kristau fundamentalisten 
ugaritzeak are gehiago sustatu zuen sorginen aurkako 
jazarpena, deabruarekiko beldurra txertatu baitzuten 
berriro erlijioan. Bestalde, beren burua ‘sendatzaile 
tradizional’ gisa aurkezten duten haien agerpenak ere 
lagundu zuen horretan; aprobetxatzen dute herrita-
rrek ezin dituztela ordaindu ospitaletako fakturak, eta, 
medikuntzaren alorrean duten ezgaitasuna ezkutatze-
ko, naturaz gaindikora jotzen dute.

Akademiko ugari bat datoz Ogemboren azter-
ketarekin. Baina globalizazio ekonomikoaren beste 
alderdi batzuk ere nabari dira, sorgin-ehizaren goraka-

68 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii, 125. or.
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da berri hau ulertzeko lagungarriak izan daitezkeenak. 
Ikuspegi baten arabera, lurren desjabetzeak justifika-
tzeko manipulatzen dute sorginenganako sinesmena. 
Gerraosteko Mozambikeko eskualde batzuetan, adi-
bidez, senarra hil ondoren bikotearen jabetzakoak 
ziren lurrei eusten saiatu diren emakumeak sorgin-
tzat akusatu dituzte hildakoaren senitartekoek.69 Beste 
emakume batzuk gerra-garaian alokaturiko lurrak 
uzteari uko egiteagatik akusatu zituzten.70 Kenyako 
akusazio ugariren jatorrian ere lurraren inguruko ez-
tabaidak daude. Bi herrialdeetan, lurraren eskasiak 
gatazka areagotu besterik ez du egiten.

Sorginkeria-salaketak itxiturak eraikitzeko 
baliabide bat ere badira. Nazioarteko erakundeek 
—Afrikako gobernuekin batera— herri-lurrak pri-
batizatzeko eta besterentzeko presioa egiten duten 
bitartean, sorginkeria-salaketak baliabide eraginkor 
bat dira desjabetu beharreko pertsonen erresistentzia 
hausteko. Honela dio Hugo Hinfelaar historialariak, 
Zambiari buruz diharduelarik: 

‘Merkatu-indar’ kontrolgabeen garai honetan —iragarri izan 
duten gisan gaur egungo gobernuak eta neoliberalismoaren bes-
te jarraitzaile batzuek—, lurrak eta beste ondasun-mota batzuk 
konfiskatzeak norabide larriagoa hartu du. Ikusi izan denez, sor-
ginkeria-akusazioak eta garbiketa-errituak bereziki ugariak dira 
ehiza-animalien kudeaketarako eta hazkuntzarako erreserba-
turik dauden eremuetan, edo gordeta daudenetan turismorako, 

69 Liazzat Bonate, «Women’s Land Rights in Mozambique: Cultural, Legal 
and Social Contexts,» in Women and Land in Africa: Culture, Religion 
and Realizing Women’s Rights, ed. L. Muthoni Wanyeki (Zed Books: 2003 
Londres), 11, 74, 115. or.

70 Bina Awargal-ek dio A Field of One’s Own: Gender and Land Rights in 
South Asia liburuan gauza bera gertatzen dela Hego Asian: «Emakumeek 
inoiz lurrik eduki ez duten komunitateetan, era horretako eskubideek 
etsaitasunak ekarri ohi dituzte: dibortzioak, sorginkeria-salaketak, 
mehatxuak, erasoak, torturak, are erailketa»; hemen aipatua: Wanyeki, 
Women and Land in Africa, 74. or.
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lur-jabe handi potentzialentzako... Buruzagi eta jauntxo batzuek 
dirua egiten dute beren jabetzako lur-zati handiak nazioarteko 
inbertitzaileei salduta, eta herrixketan haustura soziala eragi-
teak transakzio horiek errazten ditu. Zatituta dagoen herrixka 
batek ez du gaitasunik bat egiteko eta elkarrekin borrokatze-
ko hirugarren baten kontra, hark haiek lantzen duten lurra 
eraman nahi duenean. Herritarrak askotan hain daude lan-
peturik sorginkeriaz elkar salatzen, ezen ia konturatu ere ez 
baitira egiten beste norbait beren lurrak hartzen ari dela eta, 
beraz, legez kanpoko okupatzaile bihurtu direla, non eta be-
ren arbasoen lurretan.71

Sorginkeria-salaketen atzean beste arrazoi bat 
era bada: transakzio ekonomikoak gero eta enigmati-
koagoak dira, eta, ondorioz, jendeari gero eta zailagoa 
zaio beren bizitzak gobernatzen dituzten indarrak 
ulertzea.72 Nazioarteko politikek eta mundu-maila-
ko merkatuaren ‘esku ikusezin’ak tokiko ekonomiak 
eraldatzen dituzte, eta jendeari gaitza egiten zaio 
ulertzea zerk eragiten duen aldaketa ekonomikoa eta 
zergatik batzuek arrakasta lortzen duten beste batzuk 
pobretzen diren bitartean. Ondorioz, erresuminez-
ko eta mesfidantzazko giroa sortzen da herritarren 
artean, eta ekonomiaren liberalizaziotik etekina ate-
ratzen dutenak beldur dira ez ote dituzten pobretuek 
sorginduko; eta pobreek, haietako asko emakumeak, 
maltzurkerien produktutzat jotzen dute haientzat 
eskuraezina den aberastasuna. «Gatazka hori… bi 
ekonomia moralen artekoa», dio Jane Parish-ek, «sor-
ginkeria-sinesmenen ezaugarri bereizgarri bat da gaur 
egungo Ghana-n. Soziabilitatearen pribilegioa dago 
jokoan, hau da, mundu-mailako merkantilizazioaren 
eragin alienatzaileen ondorioz nahasitako eta desitxu-
ratutako erreprodukzio-harreman lokalak». Hirietan 

71 Hinfelaar, «Witch-Hunting in Zambia and International Illegal Trade,» 238. or.
72 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii, IX. or.
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bizi diren enpresari ghanatarrek honela irudikatzen 
dute maiz sorgina: emakume diruzalea, enpresarien 
aberastasunari eta haien gizarte-mailari bekaitz diena 
isilean eta «bidegabeki eskatzen duena gero eta diru 
gehiago inbertitzeko tokiko enpresa-komunitatean, 
hortik beste norabaitera desbideratu beharrean». Ho-
rri dagokionez, Parishek hau dio: «Sorginkeriarekiko 
beldurra kritika gisa uler daiteke, alegia, tokiko ekono-
miatik harago irabazitako diruarekiko kritika, eta hura 
egokiro birbanatzeko ezgaitasunarekikoa».73

Sorgin-ehizaren jatorria ‘ekonomia ezkutu’en 
ugaritzeak eragindako antsietateari ere egozten zaio, 
hau da, jarduera ekonomikoen liberalizazio globa-
laren ondorio eta negozio-molde berriak bilatu nahi 
izatearen ondoren diren ekonomiek eragindako larri-
tasunari. Afrikan, baita munduko beste toki batzuetan 
ere, hedatu egin da bai transplanteetara bai aberasta-
suna eskuratzearekin lotutako errituetara bideratutako 
organoen eta gorputz-zatien trafikoa, eta horrek beldur 
handi bat eragin du, herritarren ustea baita gaizkiaren 
indarrak haien bizi-energia eta humanitatea agor-
tzen ari direla. Alde horretatik, sorginkeria-salaketak 
—Afrika kolonialeko banpiroen istorioen antzera, 
Louise White-k aztertu dituenak74— bizitzaren mer-

73 Jane Parish, «From the Body to the Wallet: Conceptualizing Akan 
Witchcraft at Home and Abroad» Journal of the Royal, Anthropology 
Institute 6, 3. zk. (2000ko iraila): 487., 489., 490. eta 494. or., 2018ko 
ekainaren 13an kontsultatua, http://www.urbanlab.org/articles/
Parish,%20Jane%202000%20From%20the%20body%20to%20the%20
wallet.pdf. Peter Geschiere eta Francis Nyamnjoh, «Witchcraft in the 
‘Politics of Belonging,’» African Studies Review 41, 3. zk. (1998ko 
abendua): 69–91. or.; Wim Van Binsbergen, «Witchcraft in Modern Africa 
as Virtualized Boundary Condition of the Kinship Order,» in Witchcraft 
Dialogues: Anthropology and Philosophical Exchanges, Africa Series 76. 
zk., ed. George Clement Bond eta Diane M. Ciekawi (Ohio University 
Center for International Studies: 2001 Athens), 212-262. or.

74 Luise White-k dio, Speaking with Vampires: Rumors and History in 
Colonial Africa lanean, 1930eko hamarkadan zurrumurru ugari ibili zirela 
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kantilizazioari emandako erantzuna izan daitezke, 
orobat kapitalismoak egiten duen ahalegina ez soilik 
esklabo-lana berraktibatzeko, baita ere giza gorputzak 
metaketarako baliabide bilakatzeko.75

Hainbat faktorek bat egin dutenez gero, sorgine-
kiko beldurra arrakastatsua izateko moduko giroa sortu 
da. Hori hala izanik ere, adituek diote sorgin-ehizaren 
erroan biziraupenaren aldeko borroka bortitz bat da-
goela, belaunaldien arteko borrokaren moldea hartzen 
duena. Gizon gazteak dira, askotan langabeak, sorgin-
ehizarako giza indarra jartzen dutenak, nahiz eta, sarri, 
itzalean geratzen diren beste eragile batzuek antolatu-
tako planak gauzatzen ari diren. Haiek dira etxez etxe 
dirua biltzen dutenak, sorgin-ehiztariari ordaintzeko 
edo akusatua zelatatzeko eta hura exekutatzeko.

Eskolara joateko aukerarik gabe, lurra landuz bi-
zimodua ateratzeko edo beste nolabait diru-sarrera bat 
lortzeko modurik gabe eta familiaren hornitzaile gisa 
dagokien rola bete ezinik, gaur egungo Afrika estruk-
turalki doituko gizon gazte ugarik ez dute etorkizunari 
begirako itxaropenik, eta erraza da haiek beren komu-
nitateen aurkako borroketan engaiatzea.76 Politikariek, 
armada matxinoek, enpresa pribatuek edo estatuek 
mertzenario gisa kontratatu eta entrenatzen dituzte, 
eta gazteak zigorra ezartzeko espedizioak egiteko prest 
agertzen dira, batez ere pertsona zaharren aurkakoak; 

Kenya, Tanganyikan eta Ipar Rhodesia kolonialetako afrikarren artean, 
esaten zutenak zuriek beltzen odola zurrupatzen zutela edo zuriek 
beltzak etxeko zulo batzuetan gordetzen zituztela, gero jateko.

75 Comaroff eta Comaroff, Modernity and Its Malcontents, 281-285. or.
76 Horri dagokionez, Ousseina Alidou-k gazte afrikarren «militarizazioa» 

aipatu izan du, adierazteko gazteek muturreko desjabetzea jasan 
dutela eta, horren ondorioz, mertzenario gisa errekrutatuak izateko prest 
daudela, beren komunitateak kaltetuko dituzten ekintza militarrak egiteko 
bada ere. Hemen aurkeztutako saiakera: Peace Action Forum on Africa, 
Judson Church, New York, 2007ko irailaren 17an.
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izan ere, gazteentzat adineko pertsonak dira haien zo-
rigaitzen errudun, haien ongizatea lortzeko zama eta 
oztopo. Testuinguru horretan (Kongoko gizon zahar 
baten hitzak erabiliz), «gazteak [etengabeko mehatxu 
bat] dira zaharrontzat».77

Hala, bizi osoko aurrezkiekin herrixketara itzul-
tzen diren zaharrei sorgin izatea leporatu izan diete, 
eta etxeak eta irabaziak desjabetu izan dizkiete, edo, 
are okerrago, hil egin dituzte: urkatu, lurperatu edo bi-
zirik erre.78 1996an, adibidez, Kongoko Giza Eskubideak 
Behatzeko Batzordeak sorginkeriaz salatuta urkaturiko 
ehun pertsona zaharren kasuak bildu zituen.79 Pentsio-
nistak ere ohiko xedea izan dira Zambian, eta «uste dute 
herrixketako agintariek sorgin-bilatzaileekin batera 
konspiratzen dutela, herritar zaharrei urteetan pila-
tutako ondasunak kentzeko»; horiek horrela, honela 
zioten egunkari bateko artikulu batean: «Erretiroa har-
tzea eta etxera itzultzea negozio arriskutsua bilakatu 
da!»80 Hegoafrikako Limpopo probintziako landa-ere-
muan, gizon gazteek bizirik erre zituzten emakume 
zaharrak; leporatzen zieten hilak zonbi bihurtu izana, 
esklaboak eta langile mamuak edukitzeko eta gazteei 
lana kentzeko.81 Bitartean, Kongoko Errepublika Demo-
kratikoan eta, berrikiago, Nigeria ekialdean, haurrak 
ere salatu izan dituzte deabrua barruan edukitzeaz. 
Salatzaileak exorzista kristauak dira, edo ‘sorgin-sen-
dagile tradizionalak’, bizimodua ateratzen dutenak era 
guztietako torturak eginez pertsonei, haien gorputzak 
espiritu gaiztoetatik libratzen dituztelakoan. Angolan 

77 Louis Okamba, «Saving the Elderly from Prejudice and Attacks,» African 
Agenda 2, 2. zk. (1999): 35. or.

78 Okamba, «Saving the Elderly from Prejudice and Attacks.»
79 Okamba.
80 Hinfelaar, «Witch-Hunting in Zambia and International Illegal Trade,» 236. or.
81 Comaroff eta Comaroff, «Occult Economies and the Violence of 

Abstraction,» 285. or.
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ere milaka haur torturatu dituzte era horretan, haien 
gurasoen konplizitatearekin, gainera, jada mantendu 
ezin dituzten gazteengandik libratzeko gogoz egon-
go zirenak, ziur aski. Haur asko hiriko kaleetara bota 
dituzte, hamalau mila baino gehiago Kinshasa-n, adi-
bidez, edo erail egin dituzte.82

Hemen, berriro ere, garrantzitsua da azpi-
marratzea sekta erlijioso ebanjelizatzaileen papera 
(mendekostalistak, sionistak), zeinek azken hogei 
urteetan proselitismoa egin baitute Afrikako eremu 
landatarretan eta hiritarretan. Pentekostalismoa de-
la-eta, Ogembok zera dio: «Exorzismoa azpimarratuz, 
Gusii herriak indar eta botere mistikoen inguruan 
dituen sinesmen indigenak baliatu ditu, eta Gusiiland-
eko bi sinesbide nagusiak behartu ditu horri buruzko 
doktrinak berriz aztertzera».83 Esaten du, halaber, li-
buruen bidez eta merkataritza-zentroetan eta beste 
leku publiko batzuetan jendaurrean egiten dituzten 
sermoien bidez areagotu egin dutela herritarrek dea-
bruarekiko duten antsietatea, predikatzen baitute 
lotura bat dagoela Satan-en, gaixotasunaren eta he-
riotzaren artean. Komunikabideek ere bultzatu dute 
prozesu hori, erakutsiz ‘sorgin-zoraldia’ ez dela soilik 
berez garatutako kontu bat. Ghanan, egunero azaltzen 
dute irratsaioetan eta telebista-programetan nola jar-
duten duten sorginek eta nola identifika daitezkeen. 

82 Jeremy Vine, «Congo Witch-Hunt’s Child Victims,» BBC Online, 1999ko 
abenduaren 22a, 2018ko maiatzaren 7an kontsultatua, http://news.bbc. 
co.uk/2/hi/africa/575178.stm; Tracy McVeigh, «Children Are Targets 
in Nigerian Witch Hunt,» Guardian, 2007ko abenduaren 9a, 2018ko 
maiatzaren 7an kontsultatua, https://www.theguardian.com/ world/2007/
dec/09/tracymcveigh.theobserver; Sharon LaFraniere, «African Crucible: 
Cast as Witches, then Cast Out,» New York Times, 2007ko azaroaren 
15a, 2018ko maiatzaren 7an kontsultatua, https://www.nytimes.
com/2007/11/15/world/africa/15witches.html?mtrref=www.google.
ca&gwh=28AD6CFD84ECC24A6881 B8DA5FA9BEC8&gwt=pay.

83 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii, 109. or.
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Ghanako musikan eta filmetan ere agertzen da sor-
ginkeria, baita elizjendeen sermoietan ere, askotan 
bideo bidez grabatzen direnak, gero herritarren artean 
zabaltzeko. 

Sorgin-ehiza = emakume-ehiza
Ikusi dugun bezala, sorgin-ehiza berriek emaku-

me gazte eta zaharrak dituzte xede. Baina, iraganean 
Europan sorgin-ehizekin gertatu bezala, oraingoan ere 
emakume zaharrak dira maizen eta bortitzen eraso dire-
nak. Ghanan, adibidez, halakoa izan da erasoak izateko 
arriskua non ‘sorgin-esparruak’ sortu baitituzte; hala, 
akusatuak erbestean bizi dira, beren herrixketatik ego-
tziak izan direlako edo, batzuetan, baita ‘borondatez’ 
joan direlako ere, adin ugalkorra gainditua dutelako 
edo bakarrik daudelako eta erasoak izan daitezkeela 
sentitzen dutelako.84 Mensah Adinkrah-k dioen bezala, 
1997ko Ghanako sorgin-ehizetan ere biktima gehienak 
emakume zaharrak izan ziren; orduko hartan, emaku-
me adindu ugari bortizki eraso zituzten, eta esan zuten 
haiek zirela herrialdearen iparraldeari erasan zion 
meningitis-epidemiaren eragileak; gauza bera Gusii-
ko sorgin-ehizetan, 1992-1995 bitartean. Erail zituzten 
gizon urriak emakume susmagarriei laguntzeagatik jo 
zituzten erruduntzat, edo haien ordez hil zituzten, ezin 
izan zituztelako aurkitu edo gizonak haiek babesten 

84 Esparru horiei buruzko eztabaida bat egon da Ghanan, onartu egin behar 
diren ala ez, eta benetako babesa eskaintzen dieten emakumeei ala giza 
eskubideak urratzen dituzten; ikus Dovlo, «Witchcraft in Contemporary 
Ghana».

 79 Hasiera batean, emakumezko parlamentariek behin eta berriro esan 
zuten itxi egin behar zirela, baina gero atzera egin zuten, esparruetara 
joan eta han errefuxiaturik dauden emakumeekin hitz egin ondoren.
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saiatu zirelako.85 Emakumezkoak dira biktima gehie-
nak Kongon, Hegoafrikan, Zambian eta Tanzanian. 
Gehienak nekazariak dira, eta, kasu askotan, bakarrik 
bizi dira. Eremu hiritarretan, berriz, batez ere merkata-
riei erasotzen diete; izan ere, babes ekonomikoaren eta 
identitate maskulinoaren galeraren aurrean gizonek 
emakumeen izena zikinduz erantzuten dute, beren 
lehiakide gisa ikusten dituztelako. Ghanaren iparral-
dean, emakume merkatariak salatzen dituzte, esanez 
arimak salgai bihurtuz aberasten direla.86 Zambian, 
emakume independenteak dira arriskuan daudenak, 
«sarri enpresaburu eta kontrabandista gisa bidaiatzen 
dutenak autobide nazionaletan».87 Badira sorgin-bi-
latzaile batzuk emakumeak salatzen dituztenak begi 
gorriak dauzkatelako; izan ere, ezaugarri hori ema-
kumeen izaera deabruzkoaren seinaletzat dute, nahiz 
eta «Tanzanian emakume askok dauzkaten begi gorri 
kolorekoak, bazkaria prestatzeko pizten duten suaren 
ondorioz».88

Beraz, gertatzen ari dena da emakumeen aur-
kako eraso zabal bat dagoela, haien gizarte-mailaren 
eta identitatearen balio-gutxitze izugarri bat islatzen 
duena. Eta, zalantzarik gabe, aurreiritzi patriarkal 
‘tradizional’ek paper garrantzitsu bat jokatzen dute 
horretan. Kultura afrikarrak gizonak zentroan jartzen 
dituzten erlijio-balioek moldatuak dira —erlijio-balio 
indigenak nahiz kolonizazioaren ondoriozkoak—, eta 
kultura horientzat emakumeak gizonak baino jelosko-
rragoak, mendekariagoak eta isilagoak dira, eta haiek 

85 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii, 21. or.
86 Dovlo, «Witchcraft in Contemporary Ghana,» 83. or.
87 Mark Auslander, «Open the Wombs: The Symbolic Politics of Modern 

Ngoni Witch-Finding,» in Comaroff eta Comaroff, Modernity and Its 
Malcontents, 172. or.

88 Petraitis, «The Witch Killers of Africa.»
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baino joera handiagoa dute sorginkeria-molde gaiztoe-
tarako.89 Emakumeek beren familien erreprodukzioan 
duten rolak areagotu egiten du gizonek haien bote-
reekiko duten beldurra. Horri dagokionez, Ghanako 
sorgin-esparru bateko gizonezko zaintzaileetako batek 
argi eta garbi erantzun zien Allison Berg-en galderei. 
Sorginak, zioen, emakumeak dira, «emakumeak baitira 
gizonei janaria prestatzen dietenak!». Halere, femini-
tateari buruzko iritzi patriarkalek ez dute azaltzen 
sorgin-ehiza horiek irudikatzen duten misoginia-ez-
tanda. Nabarmena da hori zigorren krudeltasuna 
aintzat hartzen dugunean, zeinak are ikaragarriagoak 
baitira emakume zaharrei eragiten dietenean, non eta 
zahardadea beti errespetu handiz tratatu izan den 
komunitateetan. Gusiiko sorgin-ehizez ari delarik, ho-
nela dio Ogembok:

Herritarrek susmagarriak haien etxeetan inguratzen 
eta ‘atxilotzen’ zituzten, gauez, edo egunez jazartzen eta 
harrapatzen zituzten, ehizakiak nola; eskuak eta oinak sisal-
kordelekin lotu, su eman —aurrez erositako gasolinarekin 
busti ondoren, edo lastozko sabaien azpian jarri eta gero— 
eta atzera egiten zuten, haien oinazearen lekuko izateko eta 
ikusteko nola galtzen zuten bizia sugarretan. Era horretan 
eraildako batzuek seme-alaba izutu eta orain umezurtzak utzi 
zituzten atzean.90

Kalkuluen arabera, milaka emakume erre edo 
lurperatu dituzte bizirik, edo heriotzaraino jipoitu eta 
torturatu dituzte. Ghanan, haurrak bultzatu izan di-
tuzte emakume zahar akusatuak harrikatzera. Egia 
esan, ezin izango genuke azaldu halako bortizkeriarik 
baldin eta ez bagenu izango ez aurrekari historikorik 

89 Dovlo, «Witchcraft in Contemporary Ghana,» 83. or.
90 Ogembo, Contemporary Witch-Hunting in Gusii, 1. or.
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ez gure ‘mundu-mailako herrixka’ko beste toki ba-
tzuetatik etorritako adibide berri gehiagorik, hala nola 
Indiatik edo Papua Ginea Berritik. Gogora datorkigun 
konparazio historikoa XV. eta XVIII. mendeen bitar-
tean Europan gertaturiko sorgin-ehizak dira, ehunka 
mila emakume sutara bidali zituztenak. Afrikako sor-
gin-ehizak aztertzen dituzten akademikoek ez dute 
kontuan hartu nahi izaten aurrekari hori, testuinguru 
historiko eta kulturala erabat desberdinak direlako. 
Are gehiago, Europako sorgin-ehizak ez bezala, gaur 
egun Afrikan eta Indian gertatzen ari direnak ez dira 
epaileen, erregeen eta aita santuen egintzak. Halere, bi 
sorgin-ehiza horiek ukaezinak diren elementu komun 
asko dauzkate, eta elementu horiek gaur egungo jazar-
penak ‘historizatzen’ laguntzen digute,91 sorgin-ehizak 
diziplinarako erreminta gisa duen erabilgarritasuna 
argitzen dutelako.

Afrikako gaur egungo ‘sorgin’ei egozten zaiz-
kien krimenetan Europako sorgin-ehizen oihartzunak 
aurki daitezke; sarri, demoniologia europarretatik ate-
ratakoak dirudite, eta hori, ziurrenik, ebanjelizazioaren 
eraginaren isla da: gaueko hegaldiak, metamorfosia, 
kanibalismoa, emakumeak antzuaraztea, haurren he-
riotza eragitea, uzta suntsitzea. Bi kasuetan, gainera, 
‘sorginak’ emakume zaharrak eta laborari pobreak 
dira gehienetan, askotan bakarrik bizi direnak, edo 
ustez gizonekin lehian ari diren emakumeak. Are ga-
rrantzitsuagoa dena, Europako sorgin-ehizekin gertatu 
bezala, Afrikako sorgin-ehiza berriak ere ‘metatze pri-
mitibo’aren prozesua bizitzen ari diren gizarteetan 
gertatzen ari dira, non nekazari asko lurra abandona-
tzera behartzen diren, jabetza-harreman berriak eta 
balio-sortzeari buruzko kontzeptu berriak sartzen ari 

91 Andrew H. Apter «Atinga Revisited,» 97. or.
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diren jokoan eta elkartasun komunala hausten dabi-
len, tentsio ekonomikoaren eraginaren ondorioz.

Caliban eta sorgina liburuan azaldu nuen bezala, 
ez da kointzidentzia bat egoera horretan emakumeek, 
bereziki zaharrek, beheramendu sozialeko prozesu bat 
jasatea eta genero-gerra baten xede bilakatzea. Ikusi 
dugun bezala, bilakaera horren arrazoia izan daiteke, 
zati batean, baliabideak murrizturik dauden garai ho-
netan gazteek ez dutela senideak mantentzeko gogorik 
eta haien ondasunak eskuratzeko irrikan daudela. Bai-
na, are garrantzitsuagoa dena, harreman monetarioak 
hegemoniko bihurtzen direnean, emakumeek komuni-
tateari egiten dioten ekarpena guztiz ‘debaluatzen’ da. 
Batez ere emakume zaharren kasuan gertatzen da hori, 
jada ezin dutenak umerik sortu edo zerbitzu sexualik 
eskaini eta, beraz, aberastasuna sortzeari dagokionez, 
galera-eragile gisa agertzen direnak.

Kasu honetan, paralelismo handia dago bi alder-
di hauen artean: batetik, sorginkeria-salaketen bidez 
landa-eremuko emakume nekazari zaharren aurka 
egiten diren erasoak; bestetik, kontinenteko bazter 
guztietan Munduko Bankua egiten ari den kanpaina 
ideologikoa, zeinaren bidez lurraren merkaturatzea 
sustatzen baitu, aldarrikatuz lurra ‘ondasun hil’ bat 
dela baldin eta bizimodua ateratzeko eta estalpe gisa 
erabiltzen bada, eta adieraziz, halaber, lurra produkti-
bo bilakatzeko modu bakarra dela banku-kredituetan 
berme gisa erabiltzea.92 Nire ustez, Afrikako emakume 
eta gizon zahar asko arrazoi beragatik jotzen dira sor-
gintzat, ondasun edo aktibo hil gisa ikusten direlako; 
hau da, gero eta antzuagotzat eta ez-produktiboago-

92 Ambreena Manji, The Politics of Land Reform in Africa: From Communal 
Land to Free Markets (Zed Books: 2006 Londres).
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tzat jotzen den mundu baten haragitze gisa, zeinak 
ohitura eta balio zehatz batzuk baititu.

Hori esanda ere, ez diet garrantzia kendu nahi 
bidegabekeria zahar eta berriei, modu batean edo 
bestean konbinaturik sorginkeria-salaketak eragi-
ten dituztenak: aspaldiko zurrumurruak, heriotza 
misteriotsuek larriagotuak, batez ere haurrenak; guti-
ziaturiko ondasunak norbereganatzeko desira (irratia 
edo telebista baino ez, batzuetan); jokabide adulte-
roaren aurkako haserrea; eta, beste ezeren gainetik, 
lurraren inguruko liskarrak edo, besterik gabe, jendea 
lurra abandonatzera behartzeko erabakia. Horiek dira 
Afrikako jazarpenen eguneroko oinarriak, Europako 
sorgin-ehizetan ere hala izan ziren bezala. Familia poli-
gamoaren egiturak ere sorginkeria-salaketak sustatzen 
ditu, emaztekideen eta neba-arreben artean jeloskeria 
eta lehiakortasuna eragiten dituelako familiaren onda-
sunen —batez ere lurraren— banaketari dagokionez. 
Horregatik, sorgin izateaz akusaturiko asko amaorde-
koak eta emaztekideak izaten dira. Lurraren gero eta 
eskasia handiagoak ere gatazka horiek areagotzen ditu; 
izan ere, senarrentzat zailagoa da orain emazte guztiak 
mantentzea, eta horrek etsaitasun handia eragiten du 
haien artean eta haien seme-alaben artean. Gerra oste-
ko Mozambiken, ikusi dugun bezala, lurraren gaineko 
borrokak eragin du emakumeek sorginkeria-salaketak 
egoztea elkarri.93 Halere, ezinezkoa da ulertzea nola ga-
tazka horiek emakume zaharren aurkako halako eraso 
krudelak susta ditzaketen, ez baldin baditugu erasook 
kokatzen testuinguru zabalago batean. Herri-mailako 
ekonomia komunala suntsitze-bidean duen mundu 

93 Heidi Gengenbach, «‘I’ll Bury You in the Border!’ Land Struggles in Post-
war Facazisse (Magude District), Mozambique,» Journal of Southern 
African Studies 24, 1. zk. (1998ko martxoa): 7-36. or.
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batez ari gara. Mundu horretan, emakumeak dira balia-
bide naturalen erabilera ez-kapitalista indar handienaz 
defendatzen dutenak; besteak beste, iraupen nekaza-
ritzaren bidez, eta uko eginez, adibidez, beren lurrak 
edo beren zuhaitzak saltzeari, eta ondasun horiek 
atxikiz, beren seme-alaben segurtasuna bermatzeko.94 
Mundu horretan, halaber, belaunaldi berriko gazteak 
artega daude, zailtasun handiei egin behar dietelako 
aurre; zinez uste dute zaharrek ezin dietela bermatu 
etorkizun bat, eta, are okerragoa dena, zinez uste dute 
zaharrek aberastasunerako bidea ixten dietela. Mark 
Auslander-ek idatzia duen bezala, berak Ngoni eskual-
dean (Zambiaren ekialdean) bizi izan zituenak aintzat 
harturik, gizon zaharrak ere bi balio-motaren artean 
harrapaturik daude, iraupenera bideratutako mundu 
komunal hartako balioak eta aurrerabidean den eko-
nomia monetarioarenak.

Herri-abesti eta -antzezlanetan kexu ageri dira; 
esaten dute, adibidez, seme-alabek pozoitu egin-
go dituztela, azienda diru-truke saltzeko eta ongarri 
kimikoak edo kamioi bat erosteko. Baina «aberasta-
suna egiteko borroka» [batez ere] emakume-gorputz 
helduaren gainean egiten da»,95 uste baita emakume 
zaharrak mehatxu berezi bat direla komunitateen 

94 Mozambikeko Anchilo eskualdean —non lur-eskubideak aldarrikatu 
dituzten emakumeak sorgintzat akusatuak izan baitira—, elkarrizketatutako 
hogeita hamasei emakumeetatik zazpik bakarrik erantzun zuten saldu 
egingo lituzketela ondoretzan jasotako zuhaitzak; gainerakoek esan 
zuten seme-alabentzat gordeko lituzketela; ikus Bonate, «Women’s 
Land Rights in Mozambique,» 113. or. Mark Auslander-ek honela dio: 
«Itxura batean, Dr. Moses-ek [sorgin-bilatzailea] eta bere jarraitzaileek 
asko estimatu zituzten nik emandako argazkiak. Zenbait aldiz doktoreak 
esan zuen espero zuela egunen batean material hura telesail batean 
erabiltzea». Halere, Auslanderrek zera onartzen du: «Ukaezina da kasu 
batzuetan parte-hartzailearen larritasuna areagotu nuela»; ikus «Open 
the Wombs,» 190. or.

95 Auslander, «Open the Wombs,» 170. or.
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erreprodukzioarentzat, uztak suntsitzen dituztela, 
emakume gazteak antzutu, eta daukatena berentzat 
gorde. Beste hitz batzuetan esanda, borroka emakume-
gorputzetan egiten da; izan ere, emakumeak ekonomia 
monetarioaren hedaduraren aurkako erresistentzia 
nagusitzat jotzen dira eta, beraz, banako ezdeustzat, 
gazteen eskuetan egon litezkeen baliabideak berekoi-
keriaz monopolizatzen dituztenak. Ikuspegi horretatik, 
gaur egungo sorgin-ehiza —zer-eta Mundu Bankuak 
lurrari dagokionez sustatzen duen ideologia— balio-
sorkuntzari buruzko ideia tradizionalaren erabateko 
desitxuratzearen irudikapena da, zeina sinbolizatzen 
baita sorgin-ehiztariek emakume zaharren gorputze-
kiko erakusten duten mespretxuaren bidez; Zambian, 
adibidez, ‘bagina antzu’ deitu izan diete, isekaz.

Ikusi dugun bezala, ‘sorgin’ afrikarren aurkako 
erasoen atzean dagoen motibazio bakarra ez da ema-
kumezko iraupen-nekazari zaharrak desagerraraztea. 
XVI. mendeko Europan gertatu bezala, gaur egungo 
gizon askok ere lehiakidetzat dituzten emakumeen 
izenak zikinduz erantzuten diote harreman kapita-
listen hedapenari, beren segurtasun ekonomikoa eta 
identitate maskulinoa mehatxatzen dituelako. Hala, 
emakume merkatariak, Afrikan botere sozial handia 
dutenak, sorgintzat salatu dituzte maiz, aprobetxa-
tuz politikari nazional ugarik ere haiek jo dituztela 
erruduntzat ekonomiaren liberalizazioak eragin duen 
inflazio handiaren aurrean.96

Nolanahi ere, emakume merkatarien kontrako 
erasoak aurkakoak diren bi balio-sistemaren arteko 
talka ere badakar berekin. Ghanan, Jane Parishek esa-
na duen bezala, sorginkeria-salaketak honako bi balio 
hauen arteko talkaren ondorioz sortzen dira: alde ba-

96 Auslander, 182. or.



119Silvia Federici

tetik, herrixketako merkatari nagusiki emakumezkoen 
balioak, behin eta berriro esaten dutenak irabazitako 
dirua tokiko ekonomiara itzuli nahi dutela, haren ja-
rraipena egin ahal izateko; bestetik, enpresa-gizonen 
balioak, esportazioen eta inportazioen merkataritzan 
parte hartzen dutenak eta mundu-mailako merkatua 
jotzen dutenak haien aukera ekonomikotzat.97 Agertoki 
horretan, sexuarekin zerikusia duten elementuak ere 
badaude, enpresa-gizon berak beldur baitira ez ote di-
tuzten ‘sorgin’ek haien gorputzak berenganatuko (baita 
haien diru-zorroak ere), beren trebezia sexualen bidez. 
Baina ‘sorgin’en aurka gehien erabiltzen den kargua da 
antzuak direla eta sorgintzen dituzten pertsonei ere 
antzutasuna eragiten dietela, nola sexuala hala eko-
nomikoa.98 «Zabaldu umetokiak!»; hala esaten zieten 
sorginak bilatzeko kanpaina batean emakume batzuk 
antzutzeaz akusaturiko emakumeei Zambiaren ekial-
deko landa-eremuko komunitate batean, 1989an.99 
Hori esatearekin batera, bizar-laban bat hartu eta ha-
maikatxo ebaki egiten zizkieten gorputzean, eta botika 
‘garbitzaile’ bat isurtzen zieten haietan.100

Sorgin-ehiza eta aktibismo feminista:  
komunen berreraikuntza

Kontuan hartuta Afrikako gaur egungo sor-
gin-ehizek emakumeentzat dituzten ondorioak eta 
haiengan eragiten duten pairamena, ikusita nola 
bortxatzen dituzten emakumeen gorputzak eta es-
kubideak, egin dezakegun bakarra da espekulatu zer 

97 Parish, «From the Body to the Wallet,» 487-501. or.
98 Auslander, «Open the Wombs,» 179. or.
99 Auslander, 167. or.
100 Auslander, 174. or.



120 Kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria

dela-eta feministak ez diren argi eta garbi mintzatu 
praktika horien inguruan eta zer dela-eta ez diren mo-
bilizatu haien kontra. Ziur asko, batzuek pentsatuko 
dute ezen arreta auzi horretan jarriz gero alde batera 
utziko direla auzi politiko zabalagoak, hala nola gerra, 
mundu-mailako zorra eta ingurumen-krisia. Lehe-
nago ere esan dudan bezala, beharbada beldur dira 
sorgin-ehizei buruz berbetan hasiz gero ez ote den 
sustatuko afrikarren irudi kolonial bat, hau da, ez ote 
diren agertuko afrikarrak herri atzeratu gisa. Edonola 
ere, horren guztiaren ondorioz gertatu dena da jazar-
pen hori aztertu duten pertsona gehienak kazetariak 
edo akademikoak direla eta, beraz, gaia despolitizatu 
egin dela. Kontakizun gehienak modu inpartzialean 
idatzita daude, eta ez dute inolako haserrerik erakus-
ten horrenbeste akusatuk bizi behar izan duten patu 
zorigaiztokoaren aurrean. Salbuespen gutxi batzuk 
alde batera utzita, irakurri ditudan txostenetako bat 
bera ere ez dago idatzita emakumeak defendatzeko, 
ezta erakunde nazional eta nazioartekoek sarraski ho-
nen aurrean erakutsi duten axolagabekeria salatzeko 
ere. Azterketa antropologiko gehienen helburua da 
erakustea sorgin-ehiza berriak ez direla lehenagoko 
tradizioetara egiten den itzulera bat, baizik eta afrika-
rrek duten modu bat ‘modernitate’aren erronkei aurre 
egiteko. Autore gutxik adierazten dute eraildako ema-
kume, gizon eta haurrekiko elkartasuna. Are gehiago, 
antropologoetako batek sorgin-ehiztari batekin batera 
jardun zuen; haren atzetik joan zen hainbat hilabetez, 
Zambiako herrixka batetik bestera, eta ikusi zuen nola 
exorzizatzen zituen sorgintzat jotzen zituen pertsonak. 
Egileak zeremonia osoa grabatu zuen zinta batean; sa-
rri hain zen bortitza, ezen gizatxar armatuen erasoaldi 
batekin konparatu baitzuen: sorgin-ehiztariak jendea 
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iraintzen zuen, izutu, eta labanaz zauritu, ustez-eta 
espiritu gaiztoak haien gorputzetatik aterarazteko. 
Aurrerago, eta sorgin-bilatzailearen gogara, antropo-
logoak argazkiak eman zizkion, jakinik hark bere lana 
zabaltzeko erabiliko zituela.

Beraz, feministen lehen ekarpena izan behar 
litzateke beste molde bateko ikerketa batean parte har-
tzea, hau da, sorgin-ehizak eragiten dituzten kondizio 
sozialak aztertzen dituen ikerketa batean. Hala, giza 
eskubideen alorreko aktibistez eta justizia sozialaren 
aldeko elkartez osaturiko zenbait talde eratuko lirateke, 
jazarpen horiek dokumentatzeko, ezagutarazteko eta 
desagerrarazteko konpromisoa hartuko luketenak. Ez 
dira gutxi era horretako unibertsitate-ikerketak eta ak-
tibismoak. Urte luzez, Indiako feministek doteagatiko 
erailketen aurka mugitu dituzte herritarrak, eta mun-
du-mailako arazo bihurtu dute, haren definizioaren 
gaineko kontrola galdu gabe. Afrikako sorgin-ehizen 
kasuan ere modu berean jokatu behar da. Haiek ere 
aktibismo politikoaren lehen planoan jarri behar dira, 
giza eskubideak nabarmenki urratzen dituztelako eta 
kontu erabakigarriak daudelako jokoan, zuzenean 
eragiten dietenak Afrikako ekonomia politikoari eta 
planetaren zati handi bateko bizitza sozialari.

Jokoan daude emakumeen bizitzak, belaunaldi 
berriei transmititzen zaizkien balioak eta emakumeen 
eta gizonen arteko elkarlanerako aukera. Jokoan dago, 
halaber, kolonialismoaren etorrerara arte Afrikako 
eta munduko beste hainbat tokitako bizitza moldatu 
zuten sistema komunalen patua. Afrikan, beste inon 
baino gehiago, komunalismoak bizitza soziala eta kul-
tura moldatu ditu belaunaldiz belaunaldi, eta 1980ko 
hamarkadatik aurrera ere iraun du, herrialde askotan 
lurra ez delako sekula inorendu, ezta garai kolonialean 



122 Kapitalismoa eta emakumeen aurkako indarkeria

ere, zati handi bat merkataritza helburu duen uztaren 
produkziora bideratu bada ere. Horiek horrela, Afrika 
denbora luzez eskandalu gisa ikusi izan dute politika-
planifikatzaile kapitalistek, zeinek, bestalde, gogo onez 
onartu baitituzte Munduko Bankuaren egiturazko doi-
kuntza-programak, Afrikako lur-merkatua garatzeko 
aukera bat eskaintzen dutelakoan. Baina, gaur egungo 
sorgin-ehizek erakusten duten bezala, Afrikako ko-
munalismoa krisi historiko bat jasaten ari da, eta hor 
datza, hain justu ere, justizia sozialaren aldeko mugi-
menduen erronka politikoa.

Garrantzitsua da krisi hori gaizki ez ulertzea 
eta ez interpretatzea harreman komunalekiko kritika 
zorrotz gisa. Izan ere, Afrikan krisian dagoena ez da 
komunalismoa bera, baizik eta harreman komunalen 
eredu bat, mende batez baino gehiagoz erasoa izan 
dena eta, onenean ere, ez dena oinarritzen erabateko 
berdintasunezko harremanetan. Iraganean, emakume 
batek senar hilak utzitako lurrei eutsi nahi zienean, 
senarraren senideek ez zuten emakumea erretzen, 
sorgintzat salaturik, gaur egun Mozambiken gertatzen 
den bezala; halarik ere, ohiturazko legeek emakumeak 
diskriminatu izan dituzte sarri lurren oinordekotzari 
dagokionez, are lurraren erabilerari dagokionez ere. 
Hain zuzen ere, azken hamarkadetan diskrimina-
zio horren aurkako mugimendu bat sortu da Afrikan, 
lurren erreforma eta emakumeen lur-eskubideak alda-
rrikatzen dituena, L. Muthoni Wanyeki-k Women and 
Land in Africa [Emakumeak eta lurra Afrikan] (2003) la-
nean dokumentatu bezala. Baina mugimendu horrek 
ez du arrakastarik izango baldin eta lurra aldarrika-
tzen duten emakumeak edo haien lur-jabetzari eusten 
tematzen direnak sorgintzat tratatzen badituzte. Oke-
rrago oraindik, mugimendu hori Munduko Bankuak 
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sustatzen duen nekazaritza-erreforma justifikatzeko 
erabil daiteke, zeinak bultzatzen baitu lurren birba-
naketa alde batera uztea eta lurrak erregistratzea eta 
legeztatzea. Feminista batzuek pentsa dezakete lurra 
erregistratzeak segurtasun handiagoa ematen die-
la emakumeei, edo ekintza horrek balio dezakeela 
lurraren gaineko liskarrak saihesteko, zeinak sarri sor-
gin-ehizaren eta beste gerra-molde batzuen iturri izan 
baitira Afrika landatarrean. Nolanahi ere, uste hori ez 
da zuzena; izan ere, Munduko Bankuak eta beste gara-
tzaile batzuek —hala nola Nazioarteko Garapenerako 
Estatu Batuetako Agentzia (USAID) eta gobernu britai-
niarra— sustaturiko lurraren lege-erreforma atzerriko 
inbestitzaileentzat bakarrik izango da onuragarria, eta 
zor handiagoa eragingo du landa-eremuan, lurren ino-
rentze handiagoa, eta gatazka gehiago sortuko dira 
desjabetuen artean.101 Horren ordez, komunalismo-
molde berriak behar dira, lurraren eta beste ondasun 
komunal batzuen berdintasunezko erabilera berma-
tuko dutenak, emakumeak zigortuko ez dituztenak 
haurrik ez edukitzeagatik edo edukitako haurrak gizo-
nezkoak ez direlako, ez eta zaharrak direlako eta jada 
ezin direlako ugaldu, edo alargunak direlako eta ez dau-
katelako haiek babestuko dituen semerik. Beste hitzez 
esanda, Afrikako eta Afrikaz kanpoko feministek ez lu-
kete onartu behar komunalismoaren molde patriarkal 
baten desagerpena eta porrota erabiltzea baliabide ko-
munalen pribatizazioa legitimatzeko. Aitzitik, komuna 
erabat berdintasunezkoen eraikuntzan engaiatu behar 
lirateke, bide hori hartu duten erakundeen adibidee-
tatik ikasita: Via Campesina, Brasilgo Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (Lurrik gabeko Langi-
leen Mugimendua) eta Zapatistak, guztiak ere ohartu 

101 Manji, The Politics of Land Reform in Africa, 35-46, 99-132. or.
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direnak arrakasta lortzeko ezinbestekoa dela emaku-
meen boterea eta elkartasuna eraikitzea.

Afrikako landa-eremuari eta sorgin-ehizaren 
biktima izan diren emakumeei dagokienez, esan de-
zakegu mugimendu feminista ere bidegurutze batean 
dagoela eta erabaki behar duela ‘zer aldetan’ dagoen. 
Azken bi hamarkadetan, feministek ahalegin handia 
egin dute emakumeei toki bat egiteko erakundee-
tan, hala gobernuetan nola Nazio Batuetan. Halarik 
ere, globalizazio ekonomikoaren eragina beren aza-
lean jasan duten emakumeak ahalduntzeko egin den 
ahalegina ez da izan neurri berekoa, batez ere landa-
eremuan. Talde feminista ugarik begi onez ikusi dute 
Nazio Batuen Emakumeen Hamarkada, baina ez dituz-
te entzun urte beretan sorgintzat akusaturik Afrikan 
erretako emakumeen oihuak, eta ez diote beren buruei 
galdetu ‘emakumeen boterea’ ez ote den termino huts 
bat, kontuan harturik andre zaharrak torturatuak izan 
daitezkeela, umiliatuak, irrigarri utziak eta haien ko-
munitateetako gazteen eskuetan erailak, hiltzaileek 
inolako zigorrik jasotzen ez dutela, gainera.

Afrikako zigor-ehizak sustatzen dituzten inda-
rrak boteretsuak dira, eta ez da erraza haiek garaitzea. 
Emakumeen aurkako indarkeriari azkena emateko, 
ezinbestekoa da mundu desberdin bat eraikitzea, non 
bizitzak ez diren ‘xahutuak’ izango aberastasun-meta-
ketaren izenean. Gaurdanik has gaitezke, halere, gure 
alde erabiltzen nazioartean emakumeek bildutako es-
karmentua eta aztertzen zer egin dezakegun erantzun 
eraginkor bat antolatzeko. Indian, adibidez, 1990eko 
hamarkadan, gero eta gehiago ziren dotea zela-eta 
su-armaz eraildako emakumeak, senarrek berriro 
ezkondu nahi baitzuten, dirua egiteko eta haientzat 
ordainezinak ziren produktuak eskuratzeko. Hori iku-
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sirik, emakume indiarrek hezkuntza-kanpaina zabal 
bat jarri zuten martxan: kale-jolasak eta manifesta-
zioak egin zituzten, eta hiltzaileen etxe aurrean edo 
polizia-etxeen parean eseri ziren, hiltzaileak atxilo-
tarazteko.102 Abestiak ere sortu zituzten, erailtzaileak 
aipatzen eta lotsarazten zituztenak, eta auzo-taldeak 
antolatu zituzten eta asanblada irekiak egin, non gi-
zonek hitzeman baitzuten ez zutela berriro doterik 
eskatuko.103 Irakasleek ere karrikak hartu zituzten, do-
teagatiko heriotzen aurkako jarrera erakusteko.

Ekintza zuzeneko taktika horiek Afrikako sor-
gin-ehiztariei aurre egiteko ere erabil daitezke; izan 
ere, torturatzen eta erailtzen jarraitzeko, horretarako 
baimena dutela sinetsi behar dute ezinbestean. Ema-
kume afrikarrak bereziki ondo prestatuak daude era 
horretako mobilizazioak antolatzeko, botere kolonia-
len aurkako gatazketan asmaturiko borroka-motek eta 
taktikek aukera ematen baitiete gaur egun ere haien 
ahotsa entzunarazteko. Esate batera, antolatu behar 
litzateke mugimendu bat non emakumeak sorgin-ehiz-
tarien gainean ‘eseri’ko baitira, haien aurrean erantzi, 
eta ‘gizabiderik gabeko’ ekintza lotsarazleak egin, Afri-
kako emakume-mugimendu herritarrek egin izan duten 
moduan.104 Hala jokatu behar lukete nola Afrikan, de-
litugileen aurrean, hala munduko hiri nagusietan, 
nazioarteko erakundeen bulegoetan, haietan zehazten 
baitira sorgin-ehizak sustatzen dituzten politikak.

Jakina, ‘gizonaren gainean esertzea’ abiapuntua 
baino ezin da izan. Baina garrantzitsua da ohartzea 

102 Radha Kumar, The History of Doing: Illustrated Account of Movements 
for Women’s Rights and Feminism in India 1800– 1990 (Verso: 1997 
Londres), 120-21. or.

103 Kumar, The History of Doing, 122. or.
104 Susan Diduk, «The Civility of Incivility: Grassroots Political Activism, 

Female Farmers and the Cameroon State,» African Studies Review 47, 2. 
zk. (2004ko iraila): 27-54. or.
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emakumeek eta feministek askoz gehiago egin dezake-
tela sorgin-ehiza berri horien aurka, eta konturatzea, 
orobat, esku-hartze hori berehala egin behar dela. Ha-
rreman komunalak gainbeheran dauden testuinguru 
sozial batean, gutxik izango dute emakumeak eta gizon 
zaharrak salbatzera etortzeko adorea, ikusten badute 
sokez eta gasolinaz hornituriko gazte-talde batek in-
guratzen dituela. Hau da, emakumeek ez badute ezer 
egiten sorgin-ehiza horien aurka, beste inork ez du 
egingo, eta izu-kanpainak aurrera egingo du, sorgin-
ehizaren bidez edo beste forma berri batzuk hartuta.

Sorgin-ehizaren itzulera horietatik atera de-
zakegun ikasbide bat da jazarpen-mota hori jada ez 
dagoela garai historiko jakin bati lotuta. Beregain 
bihurtu da, eta gaur egun ere mekanismo berak era-
bil daitezke ezaugarri desberdineko zenbait gizartetan, 
baldin eta marjinatu eta gizagabetu beharreko pertso-
nak badaude haietan. Izan ere, sorginkeria-salaketak 
alienaziorako eta urruntzerako azken mekanismoak 
dira; akusatuak —nagusiki emakumeak, oraingoz— 
izaki izugarri bihurtzen dituzte, haien komunitateen 
suntsitzaileak, eta, beraz, ez dute merezi ez errukirik 
ez elkartasunik.
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Liburu honetan, Caliban eta sorgina lanean bildu-
tako hainbat gai aztertu ditut berriro, eta aztertu dut, 
halaber, gai horiek emakumeen aurkako indarkeria-
ren gaur egungo agerpenarekin duten harremana. Lan 
honekin, gizarte-mugimendu ororentzat funtsezkoak 
diren galdera batzuk erantzuten saiatu naiz.

Emakumeen gorputzetatik etorri dira mundura 
inoiz bizi izan diren pertsona guztiak; emakumeek sor-
tzen dituzte haurrak, eta berek elikatzen; emakumeak 
dira egunero-egunero beren familiak erreproduzitzen 
dituztenak. Hortaz, zergatik jasan behar dute ema-
kumeek horrenbeste indarkeria, zergatik jasan behar 
dituzte sorgin-ehiza berriak?

Liburuan zehar —eta, batez ere, Bigarren 
zatian— argudiatu dudan bezala, gaur egun emaku-
meek —nagusiki, iraganean kolonizatuak izan ziren 
emakume beltz proletarioek— jasaten duten erasoa-
ren alderdi bat gazte errebeldeen ama potentzialei 
zuzenduta dago; emakume horiek desjabetzea erre-
fusatzen dute, eta esklabo bihurtutako komunitateek 
belaunaldiz belaunaldi produzitu duten hura aldarri-

AZKEN HITZAK
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katzeko borrokatzen dira. Ildo horretatik, jarraitutasun 
bat dago bi alderdi hauen artean: batetik, emakume 
beltz/’pobre’en aurkako erasoak; bestetik, AEBko go-
bernuak etxean eta mundu zabalean sustatzen dituen 
politikak, espetxeratze masiboa bultzatzen dutenak. 
Gainera, Hirugarren Mundu deritzon toki horretako 
emakumeak indarkeriaren objektu bihurtzen dira zen-
bait politika ekonomikoren bidez, zeinetan irudikatzen 
baitira erabilerarik gabeko pertsona gisa, beren komu-
nitateentzako zama gisa, guztien ongiaren aurkakoak 
omen diren produkzio-moldeen (adibidez, iraupen-
nekazaritza) defendatzaile gisa. Emakumeen aurkako 
indarkeriaren agerpen berriaren faktore nagusietako 
bat da kapital-metaketa ‘estraktibismo’aren prakti-
kan oinarritzen dela gero eta gehiagotan, eta horrek 
eskatzen du komunitate jakin batzuk lekualdatzea eta 
haien erreprodukzio-bideak suntsitzea.

Nolanahi ere, emakumeen aurkako erasoaren 
arrazoi nagusia da kapitalak ezinbestean suntsitu 
behar duela kontrolatu ezin duena eta, era berean, 
beheratu egin behar duela erreprodukziorako gehien 
behar duena. Eta hori, hain justu, emakumeen gorpu-
tza da; izan ere, superautomatizazioaren garai honetan 
ere ez litzateke existituko ez lanik ez produkziorik gure 
haurdunaldien emaitzagatik ez balitz. Ez dago saio-ho-
dietan sorturiko haurrik; alboratu egin behar genuke 
esapide diskurtsibo hori, emakumearen gorputzetik 
kanpoko ugalketaren bilaketa maskulinoaren adie-
razpena baita, kapitalak menderatzeke duen azken 
mugaldearena.

Sorgin-ehiza harreman komunalak suntsitzeko 
baliabide boteretsu bat ere bada bere molde guztietan. 
Auzokidearen, lagunaren, maitalearen atzean beste 
pertsona bat ezkutatzen denaren susmoa zabaltzen 
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du, boterearen, sexuaren eta aberastasunaren irrikan 
dagoena edo, besterik gabe, gaiztakeriak egiteko go-
goz. Iraganean bezala, orain ere behar-beharrezkoa 
da asmakeria horri eustea; izan ere, kapitalismoare-
kiko nazka eta haren esplotazioarekiko erresistentzia 
gero eta handiagoa da munduko toki guztietan. Beraz, 
ezinbestekoa da herritarrok elkarren beldur izatea, 
besteen arrazoiez mesfidatzea, eta gure kideengana 
gerturatzean aintzat hartzea soilik zer irabaz deza-
kegun haiengandik eta zer kalte eragin diezaguketen 
haiek guri. 

Horregatik, inportantea da saiatzea ulertzen sor-
gin-ehizaren historia eta logika, orobat sorgin-ehizak 
gaur egun hartzen dituen molde ugariak; izan ere, me-
moria horrek bizirik dirauen artean soilik lortuko dugu 
hura gure aurka ez erabiltzea.
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