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MANIFESTU ANTIINPERIALISTA ETA FEMINISTA 

 
 Inperialismoaren propaganda estrategia eta bere sartze ideologikoaren agenda 

duela hamarkada bat abian da. Ekialde Hurbileko kolore-iraultza deiturikoak hedatu 

ziren Europara iritsi eta euren burua feminista deitzen zuten hainbat erakunderen 

baitan eroso finkatu arte, haien jarraitzaileak klase ertaineko eta sektore 

profesionaletakoak zirelako kasu batzuetan eta besteetan, erreformista edo talde 

politiko liberalak, zeinetan, muturreko autoritarismo batek babestuta, azken 

garaiotako armarik indartsuenarekin konbinatutako manipulazioari askatasuna eman 

zioten Mendebaldean burutzen ari zen borroka ideologikoari, AEBetako eta EB botere-

guneetatik trebeki kontrolatuta. 

 

 Esku-hartzea gidatzen duten sektore hauek botere politikoa, diru-laguntzak eta 

propaganda erabiltzea uztartzen dute feminismoa bezalako kolektibo historikoen plan 

guztietan esku hartzeko, sortu duen ibilbidearekin bat ez datozen agenda faltsuak 

ezarriz, zaintza bezalako planteamendu propioak lekualdatuz, langileen osaera eta 

borroka tresnak, hala nola grebak berrikusiz. Klase feminismoa sorrarazi zuen 

esentzia sakona desitxuratzen duten festa hutsaletan bihurtuz. 20. hamarkadako 

etapa faxista eta beltza biltzen zituen, edo 17ko Errusiako Urriko Iraultza handiaren 

lorpenak estaliz. Zer esanik ez mugimendu feministak NATOren eta AEBen espainiar 

Estatuko BASE MILITARREN aurkako borrokaren parte aktibo gisa izan zuen papera, 

Inperialismoak jadanik gerra-bira hau planifikatzen zuen bitartean. Duela 37 urte 

Herrialde Katalanetako, Euskal Herriko eta Kanariar uharteetako herrietan 

mugimendu sozialek gehiengo EZETZ bat adieraztera eraman zituena, eta PSOEren 

gobernua kritikatu zutenak. Horregatik, hain zuzen ere, gaur abiadura bizian ari dira 

berriro ere adierazpena eragozteko ahaleginak egiten.  

 

 Horrela uler daiteke Rosa de Luxemburgo bezalako izenak eta faxismoaren 

aurkako borroka espartakisten oroimena edo Clara Zetkin, langileen antolatzaile 

bikainarena, edo Nadezhda Krupskaya, hezkuntza sistema sobietarren eta Urriko 

Iraultzaren jarraipena bermatzen duten sareen sortzailea, edo Alexandra Kolontai 

alderdi boltxebikean emakumeen sarrera bultzatu zuena bezalako aitzindariaren 

izenak lurperatzeak. Prozesu iraultzailean gure eginkizunari buruzko ekarpen 

eztabaidaezinekin, edo Greenan Common-eko kideen borroka AEBen base militarren 

aurka bigarren mundu gerraren amaieran izkutatzen direnean. 

 

 



 Mugimenduen eta feminista handien zerrenda zabala da. Emakumeen papera 

langile klaseari atxikia egon da eta aldaketen protagonistak izan direla uka ezina da 

eta izan da, baina azken urteotan asmo txarrez izkutatuak izan dira. Are gehiago, 

aurrerakoiak deiturikoak ohiko topaguneak bereganatzea lortu zutenean, eztabaidak 

eta batzarrak suntsituz eta egitura elitista eta itxi bihurtuz, agenda "publikoak" 

parlamentuetatik eta diskurtso faltsuekin desbideratzen zituzten errealitaterako 

ondoriorik gabeko elementuekin, bizitzen ari garen ofentsiba neoliberal deritzonetik 

eta benetan faxismo hutsa eta sinplea den errealitatetik desbideratuz.  

 

 Horrela zintzoki bermatzen dute ideologia europeista eskuin frankista 

zaharraren ildotik, penintsulan zoritxarrez “emakumeen sekzioa” deiturikoak zuzendu 

zuenak, gaur egun korronte partidistetan mozorrotuz, "demokrazia" eta 

"askatasunaren" adibide gisa erabiliz. Erabiltzen dituzten hitz gaiztoak historian eta 

klase borrokan txertatzen ez badira eduki falta dutelako. 

 

 Eztabaida ikaragarriak agertzen dira perretxiko pozoitsuak bezala, leku 

publikoetan belo atzerakoiaren eta matxismoaren ikur gisa erabiltzeari buruz, 

emakume musulmanek borroka-ikur gisa jazten dituztenean, sexu-konkistei buruz, 

esaterako, gaur egun mugarik gabeko zurrunbiloan ageri direnak, sexuak afektuetatik 

deskontextualizatuta eta loturarik gabekoak ere, zentzua galtzen dutelako. Edo 

kapitalismoaren krisi honen aurrean pobrezian eta etsipenean elkar berdintzera 

besterik eramaten ez gaituztenean, eta ez ,aipatu gabe geratzen ari diren eskubideen 

gauzatzea bermatzera. 

 

GUZTI HONEN AURREAN, ZER EGIN? 

 

 Bidea zabaldu ziguten garai bateko feministen lorpen handiei uko egitea? Edo 

garaiak ekartzen dituen aldaketen eta gure agenda ezartzen duten ugaltze-ontzi 

bihurtzeko helburu faxisten aurrean emakume gisa ditugun aldarrikapenak 

adierazteko egindako bide zaharrean sakontzea? 

 

 Gure misio historikoak aurrera jarraitzen du eta hori argi izatea garrantzitsua 

da, batez ere M8 berri baten atarian gaudenean, gaur, ildo beretik, borrokalari gisa 

dugun iragan loriatsua ez digutela lapurtuko erabakitzen dugunekin, ez eta ere 

betidanik ezaugarritu gaituen protagonismoa lapurtzearekin. 

 

 Ez dugu gure izenean umiliazio gehiago onartuko, ez dugu onartuko bandera 

feminista daramatzaten ukranaziarik. Dagoeneko nahikoa izan da gure kide batzuek 

eman duten adibidea, Boliviaren aurkako estatu kolpea, gaur Perukoan erreproduzitu 

dena, Pedro Castilloren aurka edo Venezuelako Iraultzaren aurkako erreakzio 

amorratua Nicolas Maduro buruan duela. Ironikoki, ustelkeria etxean hasten da. Eta 

sakonki garbitzeko garaia dugu. 

  

 Horregatik, Greba eta Asanblada jendetsuen tresna zaharretara ere itzuli nahi 

dugu, auzoz auzo, non gure artean demokratikoki eta "sugeen mihiarekin hitz egiten 

duten" infiltratu gabe gure eskubidea gauzatu ahal izateko. 

 

 



GUZTI HONEGATIK 

 

 Gertaerak hartzen ari diren noraeza ikusita, ozen eta garbi esaten dugu ez dela 

nahikoa ez-ez kode batean definitzea, ez arrazista, ez sexista, ez kapitalista ez 

dekolonialista, kate horri jarraituz, nahiz eta, zergatik ez? Lehenik eta behin, benetan 

garenaren arabera definituz! 

 

FEMINISTA ANTIINPERIALISTAK! 

 

 Gaur egun Europaren bihotzean sakonki eragiten gaituen auziaren erdigunea 

oraingoan mundu osoan inposatu nahi duen gerra delako, bai, Estatu Batuetako 

psikopaten erabateko hegemonia eta Europako Erkidegoaren menpekotasuna bilatzen 

duena. Eta sionismoak egunez egun Palestinako biztanleria suntsitzen duena. 

Gaizkiaren ardatza baldin bada, zalantzarik gabe hau da! 

 

 

 GUZTI HONEGATIK, OZEN ETA ARGI EZ ESATEN DUGU. NATO EZ ETA 

BERE GERRARIK EZ, INPERIALISMOAREN ALIATU ARBUIAGARRIA DEN 

EUROPAKO ERKIDEGOARI EZ,  ETA BAI,  BORROKA ANTIINPERIALISTARI, 

HERRI KONTZIENTE ETA ESNATU GUZTIEKIN BATERA NEURRI GABEKO 

KONTROLAREN AURKA EGONEZ. GURE BORROKA LEHENTASUNAK HONELA 

MARKATUZ: 

   

  • Gure tresnak behar ditugu aldaketa bermatzeko eta gobernatzen 

gaituzten gaizkile hauek beren gaiztakeriak, lapurretak, krimenak eta gerrak 

ordaintzeko. 

 

  • Gure aliantzak definitu behar ditugu, munduko langile guztientzat gure 

laguntza solidario iraultzailea bermatuz, gero eta hurbilago dagoen borrokan espazio 

propio baina partekatua bilatu eta eraikitzean. 

 

  • Emakume Antiinperialistak garen heinean, gure aurrekoek borrokatu 

zuten beharrezko Iraultza Sozialistaren alde egiten duen Mundu Multipolar baten alde 

irmoki konprometitutako Fronte bat behar dugu. 

 

  • Eta gauza guztien gainetik, mugimendu Feminista askatu iruzurgileen 

eskuetatik, gure izenean, munduko emakume guztien aurkako legez kanpoko 

helburuak erabiltzen dituztenean. 

 

 

MUNDUKO EMAKUME PROLETARIOAK ELKARTU GAITEZEN 

GURE BORROKA ESPAZIOAK BERMATZEN DITUEN AHOTS 

PROPIOA IZATEKO 


