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Alarde parekideen
aldeko aldarria
25 urte

Arantxa Iraola Hondarribia

Konplize dira. Usadiozkoak dira
bien herrietan alardeak, eta jai
horietan gizonen pare parte hartu
nahi zutela aldarrikatzeko bidean
batera sartu ziren orain 25 urte
Ixabel Alkain (Hondarribia, Gi-
puzkoa, 1961) eta Mertxe Tranche
(Irun, Gipuzkoa, 1965). Irunen
desfilean parte hartzeko aldarria
sustatu zuen lehen emakume tal-
dearen parte izan zen Tranche;
1996ko ekainaren 30ean egin zu-
ten lehen aldiz desfilean sartzeko
ahalegina. Ordutik beti jardun du
eskea hauspotzen, eta areago:
ahots ezinbestekoa izan da defen-
datzen duten hori esplikatzeko.
Alkain ere Hondarribian desfile-
an sartzen saiatu ziren lehen an-
dreetako bat izan zen, 1996ko
irailaren 8an; bihar izango da,
hain justu, urtemuga. Jai pareki-
dea lortzeko bidean sortu zuten
Jaizkibel konpainiako lehen ka-
pitaina izan zen gero. Antzeko
malkarretan gora ibili behar izan
dute hainbat urtez biek, herritar
askoren kontrako mezu ozenen
artean, aldarri parekidearen aur-
ka erasoak eta jazarpenak ere
onartu zituen gizarte baten nora-
ezaren ondorioak pairatzen, eta,
gainera, instituzio gertukoenen
babesik gabe. Pozik hartu dute el-
karrekin solasean jarduteko deia;
Hondarribian izan da topaketa,
Arma Plazan. Adiskideen abaro-
an agertu ohi den distirak argituta
jardun dute biek, eta pena bate-
kin: 25 urteren ostean, alardeak
oraindik ere ez dira parekideak.
25 urte kalean zaudetela: ukatu-
tako plazan. Zer sentipen gai-
lendu dira zuen gogoetetan?
MERTXE TRANCHE: Gai honen
gainean pentsatzen dudanetan
gailentzen den sentimendua ha-
rrotasuna da: harrotasun kolekti-

boa, egindakoarengatik. Emai-
tzetara begira, akaso ez dirudi
gauza handia, baina zer gainditu
behar izan genuen pentsatzen ba-
dugu, zer beldur gainditu behar
izan genituen, sentipen hori gai-
lentzen da. Gero, bestalde, uste
dut auzi honen harira gutako ba-
koitzak neurria hartu ahal izan
geniola geure buruari; sentitzen
genuen beldurraren harira, non
kokatzen ginen aztertuta. Esate-
rako, guztiz koldarra nintzela ja-
kin nuen nik... Baina, tira, hori ere
aurkikuntza bat da.
Koldarra? 25 urteren ostean he-
men zaude, eta egoera aski la-
tzak izan dituzue bidean...
TRANCHE: Koldarra; fisikoki,
koldarra. Gorputzaren memoriaz
hitz egiten da, eta nik egun orain-
dik txilibito hots bat entzuten dut,
eta desegin egiten naiz; hor dago
pasatu dugun beldur guztia. Ate-
ra kontuak: nik, lehen urteetan
egiten genituen batzarretan, isil-
tzea erabakitzen nuen usu; min-
tzatzen nintzenetan, ez aurrerago
egiteko mezuak ematen nituen
sarri, baina uste nuen ez zuela ho-
rrela izan behar: ausartenen esku
egon behar zuen. Isildu egiten
nintzen horregatik.
Harrotasuna eta beldurra...
IXABEL ALKAIN :Harrotasuna?
Bai, noski. Nik asko ikasi dut pro-
zesu honetan: askoz ere pertsona
hobea naiz orain, askoz ere. Baina
ikasketa horretan, hasiera izan
zen oso gogorra. Emakumeak
balkoietan, eta haien hitzak: «Ea
bortxatzen zaituzteten!». Ema-
kumeen partetik gorroto hori
ikustea oso gogorra izan zen.
Gure kontrako erasoak izan ziren
urte askotan, baina horrek ere
asko indartu ninduen. Baina bel-
durra sentitzen nuen, e; jantzi be-
har nuen egunean, entseguetara
joan behar nuenean... Baina hain

garbi neukan: «Emakumea iza-
teagatik? Nire herrian?». 
Zer intuiziok bultzatu zintuzten
aurrera jarraitzera? Ez etsitzera?
TRANCHE:Oinarrizko eskubide-
ekin lotutako auzi bat zela ulertu
nuen, aurre egin behar geniola
egoerari. Beste belaunaldi ba-
tzuek beste desafio batzuk izan
dituzten eran, hau izan da gure
desafioa; oso umila irudituko zaie
askori, abarkaduna ere bai, baina
hauxe izan da gure desafioa, eta
planto egin behar zitzaion sortu

zen erreakzioari. «Hemendik ez
nauzue mugituko», esan behar
genuen. Izan ere, aurrean genue-
na faxismoa zen. 
ALKAIN: Oso bidegabea izan zen,
oso gogorra. Horrek eraman nin-
duen aurrera egitera. 
TRANCHE:Aurrera egitera zara-
matza, era berean, leialtasunak;
zurekin daudenekiko leialtasunak. 
Usu adierazi duzue nolako xalo-
tasuna zenuten hasieran, nola
sartu zineten aldarri honetan zer
ekar zezakeen jabetu gabe...
ALKAIN: Zuk ez dituzu ikusten
hor dauden indar guztiak; mugi-
tu dituzu gizartearen zutabeak,
eta ez zara kontziente mugitu du-

zun guztiaz. Eraikinaren kontra-
hormak heltzen dituzten botere-
ak ez genituen ikusten. Ez genuen
dimentsio hori, eta ez genuen es-
pero auzia hain luzea izatea. 
TRANCHE: 1996ko ekainaren
30ean, nik desfilatu zuten andre-
en ondoan egin nuen bidea, para-
leloan: zera espero nuen, San
Juan plazara heltzean, herriak
konprenitu egingo gintuela. Bai-
na San Juan plazara heldu, eta
zera zen dena: «Kanpora, kanpo-
ra, kanpora». Orduan pentsatu
nuen: «Ez dute buelta emango».
Hala ere, ez nuen uste 25 urte be-
harko zirenik. Auzi honek zailta-
sun aparteko bat du. Greba bat
balitz, 25 greba egun lirateke, bai-
na arazoa zera da gai honetan: ur-
tean egun bakar bat duzula bo-
rrokarako. Gustatu zait Ixabelek
gizartearen zutabeez egin duen
metafora; habeak lehengoak dira
oraindik, eta ez ginen jabetzen
alardea, bere horretan, hain zuta-
be garrantzitsua zenik.
Eta zer ukitu zenuten, bada, hain
sakratua zena? Ulertu duzue?
TRANCHE: Irunen, adibidez, be-
netako boterea ukitu genuen; he-
rriko semedeiturikoen benetako
boterea alardean dago; botere pa-
ralelo bat da. Argi ikusi da botere
zibila beste botere hori mendean
hartzen saiatu denean: ez da ka-
paz izan. Lotsagarria da, baina di-
mititu egin dute; erabaki dute ga-
rrantzitsuagoak direla aberezko
indarra eta botere faktikoak. 
ALKAIN:Eta ikusi da zer gertatzen
den instituzioek egin behar dute-
na egiten ez dutenean. Ez dira be-
tetzen ari bete behar dutena. Hori
da akats nagusia, eta niri emaku-
me izateagatik ez baimenik ema-
tea nire jaian irteteko...
Ez baimenik eta ez aitortzarik.
Eta horrek gatazka hau luzatzea
eta gordintzea ekarri du...

TRANCHE: Jakina, erakundeek
zehaztu behar dute zein den no-
rabide egokia. Ez al dute esaten ez
dugula tabakorik erre behar? Ez
dugula autorik hartu behar eda-
ten badugu? Ez dugula gizendu
behar? Etengabe ari zaizkigu ins-
tituzioak esaten zer den egokiena.
Baina, kontrara, gure gizarteei ez
diete esan: «Berdintasunera jo
behar dugu». 
ALKAIN:Gainera, haiek ez badira
eredu, ez dute ezertarako balio
gero emakumeei egindako eraso-
en kontra egiten diren kanpainek
eta. Jendeak ikusten badu ema-
kume izateagatik badagoela guri
eraso egiteko era, gu murrizte-
koa, gu debekatzekoa, nola egin-
go du aurrera gizarte honek?
TRANCHE: Bada, egiten dituzte
halakoak, Martxoaren 8an eta.
ALKAIN: Bai, baina apaingarriak
besterik ez dira horiek; hor daude
geranioak baino ustelagoak.
Irun eta Hondarribia. Bi herri, eta
borroka bakar bat?
ALKAIN:Estrategia ezberdinekin,
baina helburu bera dugu.  
Baina aldarriaren muinean bat
zatozte, ezta ? Eta aurkako es-
trategiak ere oso antzekoak
izan dira bi udalerrietan...
ALKAIN:Antzekoak dira, bai. 

«Harrotasuna da
gailentzen den sentipena:
harrotasun kolektiboa»
Ixabel Alkain eta Mertxe Tranche  b  Alarde parekideen sustatzaileak

Ekainean izan zen urtemuga Irunen; bihar da Hondarribian. Alarde parekideen alde
andreak kalera lehen aldiz irten zirela 25 urte dira. Plaza hori ukatzen dietenek horma
altuak altxatu dituzte, ahaltsu. Eraisteko borrokan beti hor izan dira Alkain eta Tranche.

   

Oso ‘betikoek’ ere
badakite emakumeak
atera egingo direla,
baina luzatu egin nahi
dute agonia hau»

«Eraikinaren
kontrahormak heltzen
dituzten botereak 
ez genituen ikusten, ez
genuen dimentsio hori»
Ixabel Alkain
Alarde parekidearen sustatzailea
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TRANCHE: Bai, herri bakoitzak
dituen berezitasunak aintzat har-
tu behar dira. Hemen, Hondarri-
bian, erresistentzia gehiago gara-
tu da EAJren inguruan. Irunen,
nahastuagoa izan da. Eta jarraitu-
tako estrategiei dagokienez, ez
dugu aukeratzeko era handirik
izan; utzi dizkiguten zirrikituak
besterik ez dira izan. 
ALKAIN:Hain justu, Irunen, une
batetik aurrera, erabaki zen bi
alarde egitea. Hemen,  Hondarri-
bian, berriz, ez genuen bide hori
ikusten. Ikusten genuen taktiko-
ki errazagoa ere bazela konpainia
bat osatzea. Tarteko bide gisa sor-
tu zen Jaizkibel konpainia. Pen-
tsatzen genuen, eta pentsatzen
dugu, horrela errazagoa izango
dela. Eta nik uste dut orain Hon-
darribian jende gehienak onartu-
ko lukeela konpainia parekide
bat; oso-oso betikoak [desfile pa-
rekidearen kontrakoak] direnek
ere badakite emakumeak atera
egingo direla, baina luzatu egin
nahi dute agonia hau. 
TRANCHE: Nik uste dut luzera
ikusi dela hobea izan dela Honda-
rribian erabili den estrategia. Izan
ere, uste dut azkenean denon hel-
burua alarde bakar bat izatea
dela, publikoa, eta inor diskrimi-

natuko ez duena. Horretarako,
uste dut estrategia hobea izan
dela haiena. Guk orain bi egitura
ditugu, biak indartsuak; uneren
batean batu nahi baditugu, dese-
gin egin behar dira. 
Alarde baztertzaileen aldekoek
jaia pribatizatzera egin zuten,
eta hor dago orain konponbide-
rako jatorrizko arazoetako bat... 
ALKAIN:Bai, baina udalak, adibi-
dez, ez badie beste desfilekoei bai-
menik ematen gu onartu arte,
hau bukatu da. Donostian ere
danborradan emakumeak sar-
tzen hasi zirenean, bazen jendea
kontra zegoena: ez zitzaion mun-
du guztiari gustatzen. Baina ezin
dugu espero herritarren %100
ados egon arte emakumeak onar-
tzeko.  
Tarteko bideez ari zarete, baina
xedea, finean, alarde bakar bat
da, ezta? Berriro herriaren esku
dagoena, eta parekidea, ezta?
ALKAIN:Bai, bai, bai. 
TRANCHE: Nik adierazi nahi
nuke, ordea, hemen Jaizkibelek
alkatearekin-edo izan ditzakeen
kontaktu apurretan, edo Irunen
talde politikoen artean abian di-
ren beste prozesuetan, oso urrun
daudela haiek... Irunen, urratsak
egiteko eskatzen ari zaizkigu. Bai-

na nora mugituko gara? Gu ezin
gara mugitu. Gu, gainera, egon
behar dugun tokian gaude: ber-
dintasunean. Haiek mugitu edo
hurbildu beharko dute. Gero esa-
ten dute ez dugula gure partetik
deus jartzen. Ez dugula jartzen?
Dena jarri dugu eta: gorputza, le-
geak, epaiketak... 
Askotan azaldu duzue gizarte-
an, oro har, ikaragarri handitu
dela zuekiko jarrera ona. Zerga-
tik hori ez da instituzioetara eta
talde politikoetara heltzen?
TRANCHE:Haientzat mailakatze-
rik ez dago. Ezin dute esan: «Bue-
no, sar daitezela hamar andre».
Bakar bat ezin da sartu. Emaku-
meek ez parte hartzeko printzi-
pioa apurtu egingo litzateke ho-
rrela, eta ez dute tarterik negozia-
tzeko. Baina zer botere dago hor
atzean? Zer uste du gertatuko
dela Hondarribiko alkateak an-
dreak onartzen baditu? Saltsa
handia sortuko dela? Boterea gal-
duko duela bere taldeak?
ALKAIN:Baina nik uste dut ez lu-
keela galduko ere....
TRANCHE:Noski, baina norbait
esaten ari zaio baietz. Ari zaio
etengabe: «Hori ezin duzu egin».
Hor botere oso indartsu bat dago;
izua dago horren aurrean. 

ALKAIN:Bai, eta hemen, adibidez,
oso konponbide erraza dute. Iru-
nen igual zerbait zailagoa da bat
egitea, baina hemen? Gainera,
eredu bat izango litzateke gauzak
kudeatzeko era hori. Eta erraza
du: izan ere, konponbide guztiak
jarri ditugu mahai gainean, eta,
gainera, amore eman dugu gauza
askotan. 
Arazoa da 25 urte daramatzatela
irabazten, ezta? 25 urte erresis-
tentzia horretan gotortuta...
TRANCHE: Esan du lehen Ixabe-
lek. Haiek badakite desfilatu
egingo dugula azkenean. Baina
desfilatzen ez dugun urte bakoi-
tza irabazten duten urte bat da.  
Eta boteretsu sentitu dira...
ALKAIN:Bai, bai, eman egin zaie. 
TRANCHE: Bai, baina, halaber,
oso inpotente. Izan ere, milaka al-
diz jarri ditugu paretaren kontra;
guk, haien ustez inortxo ere ez gi-
nenok. Paretaren kontra jarri di-
tugu, eta bazter batera eraman di-
tugu pixkanaka. Eta badakite
egun lege aldetik duten txoko-
txoa ere amaitu egingo dela. Talde
pribatuetan ere berdintasun
printzipioa ez indarrean jarri be-
har izana bukatzen ari da. 
ALKAIN:Horregatik esaten digu-
te: «Zuekin ez». Eta nik esan izan

diet: «Bale, ni etxean geratuko
naiz. Min ematen dizu ni atera-
tzeak; etxean geratuko naiz». 
Baina garrantzitsua da gertatu
dena ez ahaztea, ezta? Urteotan
zer gertatu den argi esatea eta
gogora ekartzea...
ALKAIN:Nik ez dut nahi hainbes-
te sufritu genuen garai horretara
behin eta berriro joaterik. Aspal-
ditik, ez dut nahi horrelakorik.
Lortu dugun guztia lortu dugu
beti aurrera begiratu dugulako.
Lortzekotan, benetan positiboak
eta eraikitzaileak diren arlo horie-
tan egin behar dugu aurrera, eta
horretara joan behar dugu. Au-
rrera egin behar dugu. 
TRANCHE:Gauzak argi esan behar
direla esan duzu galdera egitean.
Eta garrantzitsua da gauzei izena
jartzea, gauzei izena aldatu nahian
baitabiltza. Orain alardearekin lo-
tutako gaiak, esaterako, bizikide-
tzara eraman nahi izan dira, ez
berdintasunera. Eta ez. Berdinta-
sun arazo bat da. Bizikidetza ara-
zoa, berez, instituzioek beren lana
egin ez dutelako sortu da. Alarde-
ak, berez, herri guztietan dagoen
arazo baten sintoma bat dira. Esa-
ten da emakumeei baliorik ez du-

ten tokietan sartzen uzten digute-
la, eta, hain justu, ikusten da espa-
ziook badutela, eta horietan ez di-
gute sartzen utzi nahi: ez Ibex-
35ean, eta ez alardeetan. 
COVID-19ak alardeak egin ezina
ekarri duen urteotan ere, auzia
konpontze aldera aparteko
urratsik ez dela egin adierazi du-
zue alarde parekideen susta-
tzaileek bi udalerrietan. Beste
porrot bat al da hori?
TRANCHE:Bai, baina gurea arra-
kasta historia bat da. Jaizkibel
konpainia, esaterako, beste edo-
zein konpainia baino handiagoa
da gaur egun. Gu ere, Irunen, ur-
tez urte %20 inguru hazten ari ga-
ra. Egun, bi herriak ia goitik behe-
ra zeharka ditzakegu emakume-
ok soldadu jantzita. Arrakasta his-
toria bat da gurea, eta instituzioek
bat egin behar lukete horrekin. 

IDOIA ZABALETA / FOKU

Urratsak egiteko
eskatzen ari zaizkigu.
Baina nora mugituko
gara gu? Egon behar
dugun tokian gaude»

«Berdintasun arazo bat
da. Bizikidetza arazoa,
berez, instituzioek
beren lana egin 
ez dutelako sortu da»
Mertxe Tranche
Alarde parekidearen sustatzailea
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O
roren gainetik
giza eskubideak
defendatzeko
konpromisoa
izan behar dute

erakunde guzti-guztiek, baita
Irun eta Hondarribiko udalek
ere». EAE Euskal Autonomia Er-
kidegoko arartekoa izan zen Iñigo
Lamarca 2004 eta 2015 bitartean,
alardeen auzia oso hurbiletik ja-
rraitzea tokatu zitzaion sasoi har-
tan, eta horren harira Alardeak,
ukatutako plazara libururako
egin zituen adierazpenetako bat
da hori, 2018. urtean jasoa, eta gi-
zarte osoarentzat artegagarria
izan behar lukeen salaketa bate-
kin osatua: «Alkateek, gobernu
batzordeek, erantzukizun handia
daukate. Batetik, ez dutelako
alarde parekidea babestu. Beste-
tik, bizikidetzaren arloan ez dute-
lako ezer egin. Gogorra da hori
esatea, baina horrela izan da».
Eta zinetan etsigarria da ikustea
instituzioak eta talde politikoak
ez direla kapaz izan mende laur-
denean aldarri parekideari mere-
zi duen babesa eta onespena ema-
teko, eta, areago, aldarri horren
ukazioak ekarritako jazarpen eta
erasoen aurrean irmo erantzute-
ko. Herren eta motz ibili dira. 
Udalen jarrera sarri salatu da,

eta badira motiboak horretarako.
Agerikoak batzuk: Irun eta Hon-
darribiko alkateek, adibidez, ez
diete inoiz ere harrera ofizialik
egin desfile parekideei, eta, aldiz,
beti egin dituzte keinuak jaiaren
hautu baztertzaileari onespena

erakusteko. Andreen eskearen
kontrako jarrera irmotzen lagun-
du du horrexek bi herrietan. Ezin
da ahantzi auzia lehertu zenetik
talde politiko biren esku egon
dela alkatetza bi udalerri horietan
—PSE-EE, Irunen; EAJ, Hondarri-
bian—, eta aparteko ardura dutela
bi alderdi horiek auzi honetan.
Eta paradoxikoa izan da taldeon
jarrera. Izan ere, Eusko Jaurlari-
tzan eta Eusko Legebiltzarrean
ere talde horiexek izan dute urte-
otan guztiotan agintea eta
gehiengoa, eta urtero egon dira,
adibidez, EAEko Arartekoa eta
Emakunde Irun eta Hondarribian
desfile parekideari babesa era-
kusten. Urteroko argazkia izan
da: etxekoen faltan, administra-
zio urrunagokoen babesa. 
Atzera begira jarrita, badira

kontu bitxiak. Esaterako, 1996an,
gatazka lehertu berritan, legebil-
tzarreko talde politiko guztietako
ordezkari andrazkoak izan ziren
Hondarribian, emakumeei sos-
tengua erakusten. Ordutik, ez da
berriz halakorik errepikatu. Eta
izan dira, auziaren oinarrian alda-
rri parekide bat dagoela kontuan
hartuta, ulertzen zailak diren era-
bakiak ere. 2015ean, Gipuzkoako
Aldundian aurrez Bilduk urratu-
tako bidean atzera egin, eta EAJ-
ren eta PSE-EEren agintepean,
Berdintasun Zuzendaritzatik ate-
ra eta Giza Eskubide eta Bizikide-
tza Zuzendaritzara pasatu zen au-
zia. Hor jarraitzen du, eta «jaia
ulertzeko bi moduen» gaineko
mezuak gailentzera egin da, mo-
du horietako baten izaera bazter-
tzailea ezkutatzera.

Ez aldarri parekidea babesteko, ezta
andrazkoen eskariak jasotako ukazio
irmoaren ondorioz sortutako gatazka
bideratzeko ere; instituzioak eta alderdi
politikoak ez dira kapaz izan alardeen
auzia konponbidean ipintzeko. Jomuga
horietara so, 25 porrot urte izan dira.

Instituzioak
eta politika,
herrenka 

A. Iraola Oiartzun

E
rretiroa hartuta, utziak
ditu eginkizun publiko
asko Txaro Arteagak,
baina Emakundeko

zuzendaria zen emakumeek alar-
dean parte hartzeko hautua egin
zutenean, eta tarte bat hartu nahi
izan du zer gertatu zen oroitzeko,
eta ordutik jazo den guztiak eka-
rri dizkion gogoetak plazaratze-
ko. Eta argi du: instituzio eta talde
politikoen partetik, oro har, alda-
rri parekidearen aldeko babesa
apalegia izan da beti. «Babesa
formala izan da, baina ez da izan
erreala». Eta sostengu formal
hori, gainera, herrietako bertako
erakundeetatik apartekoa izan da
gehienetan, udalek hasieratik

erakutsi baitzuten kontrako
jarrera. Andreen aldarriaren ego-
kitasuna ulertzeko ezintasuna
ikusi zuen zenbait agintariren-
gan, feminismoan hezi gabeko
begirada motza: «Garai hartako
Irungo alkatea, adibidez, Alberto
Buen Lacambra, Emakundera eta
dena etorri zen, nik esplika nie-
zaion; baina ez zuen ulertzen».
Jarrera larriagoak ere ikusi ditu
beste hainbatengan: «Egungo
alkate Santanok berak esan zidan
bazekiela arrazoi zutela emaku-
meek, baina politikoki ez zitzaio-
la interesatzen». Bi gaitzen sinto-
mak ikusi ditu: «Koldarkeria
handia egon da, eta ezjakintasu-
na».
Xalo oroitu da gatazka lehertu

berriaz: «Uste genuen oraindik
konpondu egingo zela». Eusko
Jaurlaritzaren izenean ari zen
bera, teorian onartu behar zioten
itzal bat berak hasieratik andreen
aldarriari erakutsi zion onespe-
nari —EAEko Arartekoa ere ondo-
an zuen—, baina bere hitzak ez
zuela deusetarako balio sentiarazi
zioten usu. Harriak oroitzen ditu
Irun eta Hondarribira egin zituen
bisitetan; irainak eta mespre-
txuak. Gobernuak beti babesa
eman ziola esan du, baina eskatu
ziotela hasieran jarrera epelagoa:
«Esan zidaten adierazpenen bat-
edo egiteko andreen alde, baina
ez joateko». Ez zien jaramonik

Txaro Arteaga.Emakundeko zuzendaria
zen andreak kalera irten zirenean; haien alboan
agertzea ebatzi zuen, baina onartu du antzuak
izan zirela haien alde egiteko gainerako saioak.

«Koldarkeria
handia egon da, 
eta ezjakintasuna»

BERRIA

Txaro Arteaga 1997an
Hondarribian, desfile
parekidean. J. MANTEROLA / FOKU
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Alarde parekideen
aldeko aldarria

25 urte

R
ANALISIA
Maite Asensio Lozano

Anakronismoa
kronifikatzen

I rungo eta Hondarribiko an-
dreek alardeetan soldadu
gisa parte hartzeko lehen
aldiz eskatu zutenean, bi

herri horietako emakumeek bu-
ruko gaitzen argudiopean baino
ezin zuten abortatu, eta ezin zi-
ren beste emakume batekin ez-
kondu; eztabaida feministak ia
bazterrekoak ziren, andreen es-
kubideak ez zeuden erakunde
publikoen agendan, eta indarke-
ria matxista auzi pribatu bat zen.
25 urte geroago, hainbat lege eta
eskubide ez ezik, ikusgaitasuna
ere irabazi dute emakumeek, eta
lan eta kultura esparru ugaritan
sartu dira feministak eta haien al-
darrikapenak. 2021. urterako, bi
greba feminista historiko izan
dira Euskal Herrian, baita sexu
indarkeriaren aurkako mobiliza-
zio masiboak ere, eta pandemia
betean zaintzaren aldeko diskur-
tso feministak bere egin dituzte
instituzioek. Baina, loraldiak lo-
raldi, Bidasoa ingurua irla bat da
oraindik ere: Irungo eta Honda-
rribiko emakumeek ezin dute be-
ren herriko jai nagusian berdin-
tasunez parte hartu. Anakronis-
mo bat da, baina ez dirudi
ezinegonik eragiten dienik he-
rriotan agintean diren erakunde-
ei eta alderdiei.
1996an emakumeak alardee-

tan sartzen saiatu zirenetik, Eus-
ko Jaurlaritzak lau lehendakari
izan ditu; Gipuzkoako Diputazio-
ak, lau ahaldun nagusi; Irungo
Udalak, bi alkate; eta Hondarribi-
koak, hiru. Denak izan dira gizo-
nezkoak; bakarra joan da herrio-
tara desfile parekideak txalotze-
ra. Soilik Bilduren aldundiak
(2011-2015) adierazi zien babes
zabala andreei, eta hark abiatu
zuen azken urteetako konponbi-
de prozesu sendo bakarra. EAJk
eta PSE-EEk, ordea, alarde baz-
tertzaileak babestu dituzte udale-
tatik; alderdietako zuzendaritzei
oraindik kosta egiten zaie Irungo
alarde mistoaren eta Hondarribi-
ko Jaizkibel konpainiaren aldeko
adierazpen irmoak egitea, eta az-
ken urteetan desfile parekideeta-
ra hurbildutako ordezkariek ere

anakronismoa luzatzea proposa-
tu dute irtenbideaz mintzatzean:
Hondarribian ere bi alarde egitea.
Emakumeen eskubideen alorre-
an, onargarria omen da ustezko
bizikidetzaren izenean diskrimi-
nazio bat ametitzea.
Alardeen auzia aztertu dute-

nek aho batez diote gatazka azkar
konpon zitekeela erakunde pu-
blikoek esku hartu izan balute. 25
urteotan, baina, ardura horri biz-
karra eman diote instituzio
gehienek; pandemiaren ondo-
rioz, bi uda hauetan ez da alarde-
ekin lotutako tentsio garairik
izan herriotan, baina abagune
hori ere ez dira baliatzen ari uda-
lak eta aldundia, nahiz eta Jaizki-
belek berariaz egin dien elkarriz-
ketarako deia.
Baina azken alardea egin zute-

netik, aldaketa esanguratsu bat
izan da Hondarribian: desfile
baztertzailean ateratzen diren
hainbat gaztek jendaurrean adie-
razi dute emakumeek berdinta-
sunez parte hartzea babestuko
luketela. Guztion Alardea taldeak
konponbiderako hazi bat erein
du; alardea soilik gatazka giroan
ezagutu dutenek esan dute aski
dela, eta beldur harresia hautsi
dute: urteetan isilpean eta priba-
tuan emandako iritziak plazara
atera dituzte, eta berriki berretsi
dute andreak soldaduz janzteak
ez duela «ezer aldatzen».
Urteetan espero izandako

urratsa da: konponbideaz aritze-
an, adituen ahotan ezinbestekoa
zen hirugarren espazio horren
sorrera, eta ondoren, erakundeek
bultzadatxo bat ematea, bidera-
tzea. Halako asmorik iradoki de-
zakeen adierazpenik ere ez dute
egin instituzioek, oraingoz
behintzat. Urteetako utzikeria
eta diskurtso nahasiak oztopo
dira orain pauso esanguratsuago-
ak emateko, mende laurdenez
elikatutako munstroari mugak
jartzea zailegia baitzaie uneotan.
Euskal Herrian emakumeen eta
gizonen berdintasunaren alde
izandako gatazkarik luzeena kro-
nifikatze bidean da, konponbidea
errazen duen abagunean.

A. Iraola Irun

E
usko Alkartasuna EAko
zinegotzia zen 1996an
Maribel Castello (Irun,
1954) Irungo Udalean,

Kultura arloko alkateordea, eta
gobernu batzordeko kidea.
Hasieratik jarri zen alardean
parte hartzeko eskea egin zuten
andreen alde. «Areago, udal
ordezkari nintzen heinean, Alar-
dearen Juntako kidea ere banin-
tzen, eta konpromisoa hartu
nuen eskea hara eramateko».
Oso herabeak izan ziren ordura
arte aldarri parekidearen aldeko
eskeak, eta ezinegona antzeman
zuen hiriko eragile atzerakoiene-
tan berehala eskari haren ingu-
ruan. Ez zen agertu, ordea, gero
ikusi zen herra. «Gaiari buruz
egin zen lehen udalbatzarrean ez
nuen ikusi halako jarrera kontra-
ko argia ere». Aurrerago, egoera
«erradikalizatzen» ikusi zuen,
eta ondo ulertu du zergatik:
«Alardeak, finean, gizartean
herritar bakoitzak duen boterea
erakusten du. Eta alardea beti
izan da koto oso hertsia; gizonek
nahieran jardun ahal izan dute
han, eta ukiezinak sentitzen
ziren». Aurki «tradizioan» oina-
rritutako argudioak heldu ziren
herrian hain irmo errotutako
botere eremu horietatik. «Alar-
deko ordezkariek argi esan zuten:
auzitegiek hori eskubide bat zela
esaten ez zuten bitartean ez zute-
la deus ere egingo. Eta talde poli-
tikoak orduan hasi ziren izu-

tzen». Kalera ere heldu zen giro
nahasia, eta andreen eskearen
inguruan ez zen gehiengorik
batu. «Horren atzeko motiboa
zera izan zen, ez zela jarrera poli-
tiko argirik egon. Zenbaitek izan
genuen jarrera garbia, baina uda-
lek, oro har, ez zuten esan: ‘Hau
eskubide bat da’. Politikak izan
behar duen izaera zibikoak egin
zuen kale». 
Hautu parekidearen aldekoak

nolabaiteko «apartheid» batera
bultzatu zituztela gogoratu du,
eta gero heldu zirela bortxa eta ja-
zarpena bere gordinean. «Talde
politikoek, izututa, zera egin zu-
ten: mahai batean eseri beharre-
an, errealitate hori hor zegoela
onartu beharrean, populismo
atzerakoienenan sartu ziren;
atzean zegoen botoak galtzeko
beldurra, edo kargu politikoak
kolokan ikustekoa». Arrakalak
talde guztietan izan zirela esan
du, baina argiro, EAJk eta PSE-
EEk izan dituztela jarrera irmoe-
nak aldarri parekidearen kontra
—izan ziren salbuespen bakan ba-
tzuk talde horietan—. «Nik ere
arazoak izan nituen EAn. Legeal-
di horren amaieran utzi egin
nuen alderdia». Harridura eta
mina sentitu ditu agintarien ja-
rrerari so: «Alderdien artean
lehia antzeko bat hasi zen, bazter-
keta irmoago nork defendatzen
zuen erakusteko». Urtero Ema-
kunde eta Arartekoa ikusi ditu,
andreen babesle, baina deus kon-
pondu ezinik: «Iruzur instituzio-
nal bat egon da gai honetan». 

Maribel Castello. Irungo Udalean EAko
zinegotzi 1996an, aldarri parekidearekin bat
egin zuten agintari bakanen taldean egon zen;
oztopo asko izan ditu, baina irmo jarraitu du.

«Egon da iruzur
instituzional bat»

egin: «Argi nuen andreak kalean
zeudela borroka horretan, eta hor
egon behar nuela nik ere». 

Alderdien interesen arabera
Gatazka bideratze aldera egin zi-
tuen ahaleginen artean, hainbat
ditu gogoan. 1996an bertan, adi-
bidez, Irunen andreen aldarriare-
kin lehertu zen gatazkaren hari-
ra, lortu zuen Hondarribira ema-
kumeei babesa ematera joatea
Eusko Legebiltzarreko talde poli-
tiko guztietako ordezkari andre-
ak. «Han geunden parlamenta-
riak, sailburuordeak, baina alka-
teak agurtu ere ez gintuen
egin...», oroitu du. Jabetzen hasi
zen egoeraren larriaz, eta zubiak
eraikitzeko zailtasunez. 
Talde politikoak hautsita ikusi

ditu sarri gaiaren harira, baina
agintea dutenen artean, beti gai-
lendu da baztertzaileekiko jarrera
ulerbera. «Eta argi ikusi nuen
hori egiten zutela alderdikeria-
rengatik; botoengatik». 2005ean
Berdintasun Legean propio alar-
deen gatazkan aplikatzeko jarrai-
bideak eman zituzten, baina ho-
rrek ere ez du oraingoz egoera bi-
deratzeko balio izan. Uste du
honek guztiak funtsean erakus-
ten dituela «feminismoan» aza-
leko aldarriak besterik txertatuak
ez dituen gizarte baten ajeak.
«Ezagutza falta da feminismoa-
ren arloan, eta kontzientzia». 

MAIALEN ANDRES / FOKU


