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Moduluaren sintesia 

Hegoaldeko epistemologiak erronka bat dira: Hegoalde bat dagoela 

aitortzea, Hegoaldera joatea eta Hegoaldetik ikastea. Hegoalde hori ez 

da geografikoa, Iparraldearen beste muturrean dagoen zerbait, baizik 

eta metafora bat. Kolonialismoak, kapitalismoak eta heteropatriarkatuak 

beren arrazionaltasun androzentriko eta antropozentrikoen bidez 

erabilitako indarkeriak eragin duen borroka eta sufrimendutik ikasitakoa 

esan nahi du Hegoaldearen metafora horrek. Horregatik, Hegoaldeko 

epistemologien hermeneutika feministak bi premisa nagusi erabiltzen 

ditu.  

Lehenbizikoa da ez dagoela justizia sozialik eta kognitiborik justizia 

sexualik gabe. Feminista askok denetariko enuntziazio-lekutatik eta 

ikuspegitatik jarri dituzte zalantzan eraikitako subalternitateak, ezarritako 

isiltasunak, haien aniztasunaren amalgama eta beren burua 

emakumetzat edo femeninotzat definitzen duten subjektu horien 

zapalkuntza-mailak. Hala, zalantzan jartzen dira hiru ezaugarri hauek 

dituzten irudimen soziologiko guztiak, feministak izan edo ez: batetik, 

aintzat ez hartzea, ez balioestea eta ez balioztatzea zenbateko botere 

epistemikoa eta soziala duen munduak, hain zuzen ere emakumeek –

denentzako bizitza ugari eta duin baten bila aritzean– izandako bizipen 

eta jakintza anitzen bidez pentsatua eta markatua denean; bigarrenik, 

aukera ematea jakintzak areagotzeko, horien bidez hauteman ahal izan 

dadin zer-nolako tirabira eta desberdintasun sexistak dauden oraindik 

bizirik; eta hirugarrenik, Hegoalde horretan emakumeek gainditzeko eta 

eraldatzeko duten energia bikaina arakatzea. Jakintza guztiak 

osatugabeak dira eta edozein zientzia harroa da, feminista ez bada. 

Bigarren premisa da bizitza –giza bizitza eta gainerako guztiak– zaintzea 

dela modurik iraultzaileena pentsamendu kritiko oro deskolonizatzeko 

eta orainaldi kolektiboan pentsatzeko, eta sortu eta gauzatu behar 

ditugun alternatibetan pentsatzeko. Koronabirus berriaren 
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3 pandemiarekin bizi izaten ari garenak argi eta garbi utzi ditu bi gauza: 

bizitza zaintzea funtsezkoa dela; eta gure gizarteak ez daudela 

prestatuta gure sistema kapitalista neoliberal honen joera suntsitzaileari 

aurre egiteko, sistema neoliberal horrek bizkor hedatzen den ekaitz 

perfektu baterako baldintzak sortu baititu, eta horren isla da zeinen azkar 

hedatzen diren horrelako testuinguruan sortutako indarkeria, 

desberdintasuna eta gainerako gaixotasunak. Politikariek eta 

hedabideek osasun-munduaren eta kaos ekonomikoaren metafora 

belikoak erabili dituzte, baina horien aldean, guk modulu honen 

abiapuntuan diogu ekonomiarik errealena eta produktiboena ez dela 

inoiz gelditu. Izan ere, etengabe bizia sortzen duten ekonomiak bete-

betean ari dira lanean, babesten, elikatzen, aterpea ematen, zaintzen, 

elikagaiak sortzen, garbitzen, laguntzen eta maitatzen. Eta adin 

guztietako eta mundu osoko emakumeak eta neskak ari dira, batez ere, 

bizitzarako eta ekonomiarako funtsezkoak diren lan horiek guztiak egiten. 

Ildo horretan, ekonomiarik errealena bizitza zaintzea dela diogu, eta 

horrekin lotutako lanak direla produktiboenak. 

Alternatibak martxan daude, susmoen artean isilduak, gutxietsiak eta 

ahulduak, baina oso presente egon dira gure itxialdiko egunetan edo 

oraindik ulertzen ez dugunaren eta etorkizunak ekarriko digunaren 

beldurrean. Hau da leloa: ezer ezin da izan lehen bezalakoa! 

 

 

Moduluaren egitura 

Errealitate horri begiratzen diot nire enuntziazio-lekutik: emakumea, 

feminista eta afrikarra izatetik. Neure burua definitzeko erabiltzen ditudan 

horiek edukia dira, eta ez soilik zertzelada biografikoak. Hala, dialogo 

feminista bat egin nahi dut hiru unetan: 

 

1.- Zer diren Hegoaldeko epistemologiak eta haien hermeneutika 

feminista.  
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4 2.- Ekonomia politiko garaikidea eta bere ekaitzak: indarkeriak, 

desberdintasunak eta pandemiak. 

3.- Bizitza zaintzea eta bere alternatibak. Ezer ezin da izan lehen 

bezalakoa. 

 

Ikasleen egitekoak 

i) Testua arretaz irakurtzea eta interesgarrien aurkitzen diren 

aspektuei buruzko laburpen edo iruzkina egitea. 

ii) Egiten diren galderei erantzutea. 

iii) Eztabaida-foroan parte hartzea. 

 

Kronograma orientatiboa 

Modulua 7 egunekoa da, 2021eko otsailaren 15etik 21era, guztira 6 

ordukoa. Pertsona bakoitzak bere modura antolatuko du denbora, 

baina banaketa hau proposatzen da, egunean ordubete: 

 

21/02/15  

astelehena 

21/02/16  

asteartea 

21/02/17  

asteazkena 

21/02/18  

osteguna 

21/02/19 

ostirala 

21/02/20 

larunbata 

21/02/21  

igandea 

 

- Gida 

didaktikoa 

irakurtzea 

 

- 2. 

moduluko 

bideoak 

ikustea 

 

- Oinarrizko 

testua 

irakurtzea 

 

 

 

- Oinarrizko 

testua 

irakurtzea 

 

- Bestelako 

baliabide 

bibliografikoak 

irakurtzea eta 

ikus-

entzunezkoak 

ikustea 

 

- Zalantzak 

argitzea 

irakaslearekin 

 

- Foroko 1. 

galderari 

ekitea 

 

- Foroko 1. 

galderan 

parte 

hartzea 

 

 

- Foroko 2. 

galderari 

ekitea 

 - Foroko 

2. 

galderan 

parte 

hartzea 

Foroko 1. 

galderan 

parte 

hartzea 

 

 

 

- Zalantzak 

argitzea 

irakaslearekin 

 

- Azken 

zereginari 

ekitea: 

saiakera 

 

- Saiakera 

idaztea 

 

 

- Saiakera 

entregatzea 

(epe 

zabalagoa 

adostu 

ahalko da)  

 

- Foroa eta 

2. modulua 

ixtea 
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Oinarrizko testua euskaraz 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-2-EUS.pdf  

 

Beharrezko irakurketak 

- Cunha, Teresa; Casimiro, Isabel (2019), ‘Epistemologías del Sur y 

alternativas feministas de vida: las cenicientas de nuestro Mozambique 

quieren hablar’, in Jokin Alberdi, Isabel Casimiro, Teresa Cunha, Alfonso 

Dubois, Gonzalo Fernández, Yolanda Jubeto, Mertxe Larrañaga, María 

Oianguren y Luísa de Pinho Valle (org.), Territorios en conflicto. Claves 

para la construcción de alternativas de vida. Gernika-Lumo: Gernika 

Gogoratuz, 71-118. (disponible online en PDF) 

 

- Cunha, Teresa (2020), ‘As pandemias e a vida. Uma reflexão feminista 

contra-a-corrente’, Feminist Reflections.  Maputo: FES. (en prensa, pero 

disponible en PDF) 
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Ikus-entzunezko materiala 

• BURKINABÈ BOUNTY: Agroecology in Burkina Faso, de Slow Food 
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7 • La Fiebre del Oro, de Medicus Mundi 

• Mexeu com uma, mexeu com todas, da Fundação Fredrich Ebert 

Moçambique 

• Terra em Suspenso, de Gernika Gogoratuz 

• Mulheres das águas, da Fundação Fiocruz 

• Sín minería la vida tiene futuro, de Gernika Gogoratuz 


