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SARRERA

Bizitzeko eta eusteko korapilatuak indarkeria matxistatik bizirik atera diren zazpi emaku-
me talderen dokumentazio prozesuaren emaitza da, hiru ildoren inguruan: isiltasunarekin 
amaitzea eta sendatzea, emakumeen ahotsetik memoria berreskuratzea, eta justizia egitea.

Biziraun duten emakumeen elkarteen agentzia gaitasuna aldarrikatu nahi dugu, emakume 
guztientzako indarkeria matxistarik gabeko bizitza desiratua lortzeko duten paperaren beha-
rra.

Ikerketa prozesu honek islatu nahi du zer diren, zer amesten duten eta, noski, zailtasunei 
nola aurre egiten dieten.

Ez da eragile desberdinei egiten dizkieten eskakizunen azterketa-dokumentu bat, baizik eta 
emakume horiek bizi izan duten eraldaketara hurbilpen bat; egoera berdinean dauden ema-
kumeentzako nahi duten eraldaketara eta jendarteak behar duen eraldaketara hurbiltzea.

Biktimatik bizi diren emakume izatera igarotzeko egin duten prozesura hurbildu nahi izan 
dugu, bizitza disfrutatzen hasteko egin duten prozesura, indarkeria matxistak errotik erauz-
teko lan politikoa egiteari utzi gabe. 

“Zauri sakonenetatik libra gaitezke eta geure gorputzez gozotasunez eta samurtasunez birja-
betu, geure buruarenganako justiziazko ekintza batean. Norberaren ahotsa aurkitzea posible 
da, inposatutako agindu patriarkal eta arrazistetatik kanpo, bizitakoari izena jartzea, zen-
tzu pertsonal eta politikoa ematea eta erruaren posiziotik ateratzea. Posible da bizitza beste 
batzuekin batera legitimitatean eta gozamenean egitea; indarkeriarik gabe”.  Guatemalako 
Actoras de Cambio.

Bizitzeko eta eusteko korapilatuak ikerketa prozesuan ekoizpen narratiboen metodologia 
erabili da, biziraun duten emakumeen elkarte hauen ahots kolektiboa jaso eta zabaltzeko. 
Haien memoria berreskuratzeko ahalegin bat da, justizia — hitzaren zentzu zabalean —   bi-
latzen duten elkarte gisa.

Ikerketa honek bat egiten du Mugarik Gaberen ekimen guztiekin, eta indarkeria matxisten 
biktima diren eta biziraun duten emakumeentzako Egia, Justizia eta Erreparaziorako Eskubi-
dearen aldarrikapenari ekarpena egiten jarraitu nahi du.
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Enredadas para vivir y resistir (Bizitzeko eta eusteko korapilatuak) 10 hilabetetan zehar ga-
ratutako proiektu bat da eta bertan, indarkeria matxistetatik bizirik atera diren emakumeen 
kolektibo desberdinen istorioak jaso ditugu.

Memoria kolektiboa eraikitzeko prozesuak sortu nahi ditugu, kolektiboen historia eta isto-
rioak ere bilduz. Azken urteotan, indarkeria matxistetatik bizirik atera diren emakumeek osa-
tutako kolektiboak sortu dira Euskal Herrian, eta duela denbora gehiago Latinoamerikako 
zenbait herrialdetan. Emakumeek berek gune suspertzaile eta sendagarri gisa identifikatzen 
dituzte kolektibo horiek. Latinoamerikan batez ere, funtsezko tresna bihurtu dira indarkeria 
matxisten arloan proposamenak eta neurriak ezartzerako orduan, bai erakundeekin eta bai 
jendartearekin.

Istorio hauek dokumentatzearekin antolakuntza esperientzietatik ikasten lagundu nahi 
dugu, baita historiaren inguruko errelatoa eraiki eta kolektibo hauetako kideek izan dituzten 
lorpenak jaso ere. Azken hauek elkartean eta gizartean duten papera berreraiki dute, eta 
eragin gaitasuna duten subjektu politiko bezala aitortu dute euren burua.

Indarkeria matxisten aurkako estrategiaren ildoari jarraituz, hainbat lekutako antolakuntza-
-prozesuak ezagutu nahi izan ditugu: El Salvador, Guatemala, Kolonbia, Euskal Herria eta 
Espainiako estatua. Beti bezala, leku horietan guztietan bertako kolektiboen laguntza pare-
gabea izan dugu prozesua gauzatzeko.

Istorioak jasotzeko, talde elkarrizketak egin genizkien kolektiboei. Helburua, kolektiboetako 
emakumeek eta laguntzen dituzten emakumeek bizi duten ahalduntze indibidual zein ko-
lektiboa ezagutu eta aitortzea izan da. Prozesu honetan, elkarteen kontakizunak jaso ditugu 
taldekideen subjektibotasunetatik abiatuta: zer ekarri dien haiei, zer beste batzuei, nolako 
aldaketa izan duten, nora doazen… Horretarako, Ekoizpen Narratiboak ikerketa-metodologia 
baliatu dugu.

Kolektibo hauek emakume horientzat duten papera ezagutzea eta aitortzea egin behar du-
gun ekintza politikoa da. Egiaren eta aitortzaren garrantzia giza eskubideen kulturaren parte 
da eta ehun soziala berreraikitzean oinarritu behar da.

LAN-IKUSPEGIAK

Hiru ikuspegik gidatu dute proposamen hau: feminismoak, giza eskubideen esparruak eta 
intersekzionalitateak. Ikuspegi hauek estrategia osoa eta beste ikerketa batzuk laguntzen 
dituzte1

1  Flores en el Asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las vidas de mujeres víctimas y sobrevivientes. Mugarik Gabe, 2017

http://www.mugarikgabe.org/floresenelasfalto/iniciativa/
http://www.mugarikgabe.org/floresenelasfalto/
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1. FEMINISMOA

Feminismoa teoria-iturri eta mugimendu politiko anitza da; zentzu horretan, ikerketa hau 
elikatzen duen iturri nagusia da. Feminismoak, bere korronte guztietan, errealitate hegemo-
nikoaz bestelako ikuspuntu kritikoak eskaintzen dizkigu. Halaber, deseraikitzen, desikasten, 
gauzak zalantzan jartzen eta errealitateei eta fenomeno sozialei esanahi berria ematen la-
guntzen digu; historikoki paradigma “maskulinoa”, “zuria”, “mendebaldarra” edota “heterose-
xuala” izan duten errealitate eta fenomenoei, alegia. 

Ikerketa feministak beste ezagutza mota bat sortzen laguntzen du, errealitateak interpre-
tatzeko beste kode batzuk berreskuratzen eta ikusarazten ditu, eta emakumeen bizitzako 
beste dimentsio batzuk hartzen ditu kontuan, ikerketa sozial positibista eta klasikoagoak 
interes zientifikoaren marjinetan edo horretatik kanpo kokatu dituenak.  

Feminismotik abiatzea erreferentzia-esparru gisa, are garrantzitsuagoa da emakumeen aur-
kako indarkeriaz ari bagara. Izan ere, mugimendu feminista bera izan da indarkeria matxistari 
zilegitasuna kendu diona, historikoki naturala eta arrunta izan den praktika sozial gisa. Era 
berean, feminismoa gai izan da indarkeria matxistak arazo sozial eta politiko bezala kokatze-
ko eta eragile, esparru eta erakunde anitzen erantzukizun gisa finkatzeko. 

2. GIZA ESKUBIDEAK

Emakumeen nazioarteko mugimendu zabalaren aldarrikapenaren berri ematen dugu. Izan 
ere, nahiz eta Giza Eskubideak sustatzeko eta babesteko nazioarteko sistema bat egon, 
oraindik ere gogorarazi behar da emakumeen eskubideak ere giza eskubideak direla. Azken 
hau berandu onartu zen, 1993an, Vienan egin zen Giza Eskubideen Munduko Biltzarrean.

Gizonaren eta Herritarren Eskubideen Adierazpenetik (1789), Giza Eskubideen Adierazpen 
Unibertsala (1948) egin arte, eskubideen “unibertsaltasuna” zalantzan jartzen zen; hain zuzen, 
beste errealitate batzuen artean, emakumeen auziaren inguruan zegoen defizitarengatik.

Emakumeen aurkako indarkeria, adierazpide guztietan, giza eskubideen etengabeko egi-
turazko urraketa da, gizarte guztietan hedatuena eta inpunitate mailarik handiena duena. 
Emakumeen giza eskubideak masiboki urratzen dira, sistematikoki eta eragile askoren bidez. 
Hala ere, ez du interesik sortzen, eta nazioartean ez zaio erantzun tinkorik ematen, beste 
giza eskubideen urraketa larrien aurrean egiten den bezala. Emakumeen aurkako indarkeriak 
jatorri kolektibo eta politikoa duela ikusarazi nahi dugu, giza eskubideen markoan kokatuta. 
Era berean, erantzukizunak seinalatu nahi ditugu, eta gaiaren inguruko nazioarteko zuzen-
bide itunak sinatzean, estatuek hartutako eginbeharrak gogorarazi. Estatuen betebeharra 
emakumeen eskubideak errespetatzea eta babestea da, baina, horrez gain, eskubide horiez 
gozatzea posible izateko neurri positiboak ezarri behar dituzte.

3. INTERSEKZIONALITATEA

Intersekzionalitatea teoria gisa, ikuspegi bezala eta tresna metodologiko moduan definitu 
izan da. Patricia Muñozen arabera, perspektiba hau oso erabilgarria da “teorikoki, kontzep-
tualki eta politikoki, emakumeek pairatzen duten zapalkuntzaren aniztasunari eta aldibe-
rekotasunari heltzeko orduan”. Errealitatea bere konplexutasun osoan aztertzeko beharra 
dugu abiapuntu; izan ere, fenomeno sozialak kolektiboki eraikitzen dira eta haien artean 
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lotuta daude. Errealitate konplexuentzako azalpen sinpleak bilatzen ditugu maiz, eta horrek 
erabilgarritasuna eta eragin gaitasuna kentzen die emakumeen giza eskubideen lanketan 
dauden aldaketa-prozesu garrantzitsuen sustapenari. 

Horren harira, ulertzen dugu intersekzionalitatearen helburua ez dela emakumeek pairatzen 
dituzten bazterkerien batuketa egitea; aitzitik, bestela pentsatzea eskatzen du, errealitatea-
ren ezagutza berriak, osoagoak eta konplexuagoak eraikitzeko. 

Ondorioz, ikuspegi hori oso garrantzitsua da testuinguru desberdinetan errealitatera gertu-
ratu nahi duen prozesu batean.  

PARTE HARTU DUTEN ERAKUNDEAK

Hasieran aipatu bezala, indarkeria matxisten aurkako gure bide-orrian zehar gurekin lan egin 
duten antolakunde ugarik hartu dute parte prozesu honetan, bai eta berri batzuek ere, pro-
zesuan zehar batu direnak.

El Salvadorren, Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida. Las Dignas eta Colectiva 
Feminista para el desarrollo local. La Colectiva.

Guatemalan, Actoras de Cambio.

Kolonbian, Ruta Pacífica de las Mujeres. 

Horien bidez, indarkeria matxistetatik bizirik atera diren emakumeen elkarteekin harrema-
netan jarri gara, horiek baitira ikerketa-prozesu honen protagonistak. Euskal Herriko eta Es-
painiar Estatuko kolektiboen kasuan, zuzenean Mugarik Gaberen bitartez jarri gara harrema-
netan.

Honako kolektibo hauek dokumentatu ditugu:

El Salvadorren: Renacer eta San Jacinto auzoko Mujeres Salvadoreñas en Acción elkartea.

Guatemalan, Actoras de Cambio.

Kolonbian, Mujeres Tejedoras de Derechos.

Euskadin, Bizitu, Goizargi Emakumeak eta Debagoieneko Guerreras emakume elkartea.

Eta estatuan, Alanna (Valentzia), Somos + (Zaragoza) eta Genero Indarkeriaren Emakume 
Erresilienteen Estatuko Kontseilua.  

HELBURUAK

- Biziraun duten emakumeen kolektiboek hauen bizitzan duten papera aitortzea.

- Kolektiboak biziraun duten emakumeen osatze eta indarberritze prozesuetan funtsezko 
eragileak direla aitortzea. 
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- Emakumeen elkarteek eragile politiko gisa duten funtzioa ikusaraztea.

- Kolektiboen historia zabaltzea, memoria sozial kolektiboan gordeta gera dadin, indarkeria 
matxisten aurkako borrokan eragile aktibo eta ezinbesteko gisa, egiten duten lanari balioa 
eta ikusgarritasuna emanez. 

GARATUTAKO PROZESUA

2021eko hasieran hasi ginen inplikatutako antolakundeekin hausnartzen dokumentatu nahi 
genituen kolektiboen inguruan. 

Hauek izan ziren kolektiboak hautatzeko irizpideak:
- Tokian-toki bidea egindako kolektiboak.
- Hainbat emakumek osatutako kolektiboak. 
- Prozesuaren une desberdinetan gutxienez 6 emakume elkartzeko aukera zuten kolekti-

boak.
- Euren historia propioa dokumentatzeko eta hausnartzeko interesa zuten kolektiboak.
- Gaur egun aktiboak diren kolektiboak (batez ere COVID-19 pandemiaren eraginez ezarrita-

ko irizpidea, taldeen dinamiketan eragin zuzena izan duena). 

Era berean, elkarrizketak egingo zituzten emakumeak hautatzeko irizpideak ezarri genituen: 
a)  prozesu osoaren informazioa eta ikerketaren helburuak argi izatea; 
b)  elkarrizketa sakonetan ongi moldatzea; 
c)  elkarrizketatuek bizi duten testuingurua egoki ezagutzea;
d)  dokumentazio prozesurako proposatutako etika-kodearekin konpromisoa hartzea. 

Horrela, prozesu honen faseak hurrengoak izan ziren:

1. fasea: Irizpideak zehaztea eta kolektiboak hautatzea
- Kolektiboak, antolakunde parte hartzaileak eta dokumentatzaileak hautatzeko irizpideak 

definitzea. 
- Hasierako proposamena aurkeztea, kolektiboak hautatzeko antolakunde parte hartzailee-

kin hitz egitea eta koordinatzea.

2. fasea: Informazio-erregistroa planifikatzea
- Mugarik Gabek elkarrizketetarako dokumentuak prestatzea.
- Dokumentatzaileek erabili beharreko erdi-egituratutako gida aurretiaz aztertzea. 
- Elkarrizketatuko ziren kolektiboekin topaketen datak, orduak eta parte-hartzaileen kopurua 

zehaztea.
- Prestakuntza logistikoak (garraioa, esaterako).

3. fasea: Elkarrizketak egitea
- Elkarrizketen une gakoak prestatzea: sarrera, garapena eta itxiera.
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- Bilera bakoitzak 1,30 eta 2 ordu artean irautea aurreikusi genuen, nahiz eta elkarrizketatuen 
egoera emozionalak eskatu lezakeen denborara moldatzeko beharra aurreikusten genuen. 

- Kolektibo bakoitzarekin bi bilera egitea zehaztu genuen, kontuan hartuta lehenengo bilera-
ren ostean denbora beharko genuela edukiak eta itxi gabeko kontuak aztertzeko.

- Elkarrizketak transkribatzea.

4. fasea: Ekoizpen narratiboak aztertzea eta eraikitzea
- Elkarrizketen edukietara aurreneko hurbilketa.
- Kolektiboen historia partekatuaren elementu nagusiak islatuko dituen ekoizpen narrati-

boa eraikitzen hasteko garrantzitsuak diren alderdiak berrirakurtzea eta aztertzea.
- Ekoizpen narratiboaren lehen bertsioa egitea eta kolektiboari ematea.

5. fasea: Kolektiboak ekoizpena baliozkotzea
- Ekoizpen narratiboa berrikusteko hirugarren topaketa bat egitea, elementuak argitu, gehi-

tu edo kentzeko. 
- Kolektiboak proposatutako aldaketak narrazioan txertatzea.
- Narrazioaren azken bertsioa kolektiboari eta Mugarik Gaberi ematea.

6. fasea: Prozesua ebaluatzea
- Mugarik Gaberekin ebaluazio-bilera. 

METODOLOGIA

Narrazio Ekoizpenak metodologia erabili genuen.

Jarraian, EHUko ikerketa feministen inguruko moduluak metodologia honen inguruan ema-
ten duen azalpena jasoko dugu2: Ekoizpen narratiboak proposamen metodologiko bat da, 
Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko (UAB) Gizarte Psikologia saileko FIC ikerketa-taldeak 
eginiko hausnarketa bat oinarri duena. Donna Harwayk laurogeita hamarreko hamarkada-
ren hasieran landutako ezagutza kokatuen ideia hartzen du abiapuntutzat proposamen me-
todologiko honek. Marcel Balasch eta Marisela Montenegrok, 2003an argitaratutako artikulu 
batean, ezagutza zientifikoaren demokratizazioari eta hedapenari buruzko Harawayren pro-
posamena esparru metodologikora eta teknikora ekartzeko moduari buruz hainbat haus-
narketa zehaztu zituzten. Proposamen hori aldatzen joan da eta hainbat modutan gauzatu 
da, hura erabili eta erabili ahala gogoetagai izan duten hainbat pertsonaren lanen eraginez.

Lehenik, ikerketan parte hartzen duten pertsonekin lan-saioak/elkarrizketak egiten dira. 
Pauso horretan, teknika ez da elkarrizketaren teknikatik gehiegi aldentzen. Hitzordu horren 
emaitza oinarri hartuta (audio- edo bideo-grabaketa, transkripzioa…), ikertzaileak koherentea 
iruditzen zaion kontakizuna egingo du. Hau da, hitz egindakoari forma narratibo irakurgarria 
eta antolatua emango dio, ikertzaileari zentzuzkoa iruditzen zaiona.

2 BERDINTASUNA EZARTZEKO METODOLOGIA 4. gaia: Ikerketa metodologia feministak. Irakasleak: Marta Luxán Serrano eta Jokin Azpiazu 
Carballo
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Lehendabiziko testu hori pertsona parte-hartzaileari edo parte-hartzaileei entregatuko zaie, 
irakurtzeko eta aldaketak egiteko aukera izan dezaten, edo argibideak eta zuzenketak eska-
tzekoa. Kontakizunaren edukia negoziatzea da xedea, eta hori egiteko nahikoa izan daiteke 
testu idatzia lantzea; baina, beharbada, beste bilera bat egin eta zenbait kontu eztabaidatu, 
argitu… beharko dira.

Argibide eta negoziazio horien ondoren, kontakizuna “ixtea” erabakitzen dugun unea iritsiko 
da. Horrek esan nahi du pertsona elkarrizketatuak espresuki onartzen duela kontakizunean 
adierazita dagoela landutako fenomenoari buruzko bere ikuspuntua.

Kolektibo guztiekin jarraitu genituen irizpide hauek; bai, elkarrizketarako bi topaketa egin 
genituen, gure gidoia luzea zelako eta hainbat alderditan sakondu nahi genuelako. Erronka 
bat izan zen dokumentatzaile guztientzat, tresna hori erabiltzen genuen lehen aldia baitzen, 
baina narratiba guztiz interesgarriak, anitzak eta komunak sortu ditu zenbait alderditan, eta 
kolektiboak aitortuak sentitu dira eta beren ahotsa islatuta ikusi dute.

Dokumentatzaileek jarraitu zuten erdi-egituratutako gidoia hurrengoa izan zen: 

ELKARRIZKETEN GIDOIA

Jarraian, behin betiko lan-proposamena jaso dugu, Mugarik Gaberen hasierako proposame-
nean kolektiboen iradokizunak jaso eta gero. 

GIDOIA

Kolektiboen historiaren inguruko eduki hauek jaso nahi ditugu: 

Dokumentatzaileak ekarpenak egin diezazkioke metodologiari, eta moldatu egin dezake 
bere esperientziari eta taldearen irekitasunari edo antolatzeko moduei jarraiki.

Behaketa / taldearen aniztasunaren inguruko datuak: adina, jatorria, klasea… taldera nola 
heldu diren informazioarekin kontrastatu.

KOLEKTIBOAREN BIZITZA. BILAKAERA HISTORIKOA:

- Taldea kolektibo bezala osatzea eta eraikitzea. Nola eta zergatik eratu zuten. Nortzuk parte 
hartzen duten bertan… 

 Hortik abiatuta, taldearen parte diren emakume horiek haiek baino denbora gehiago dara-
maten emakumeen historia ezagutzen dute? 

- Taldearen helburu nagusiak (erakundeek, kolektibo feministek eta eurek bultzatutakoak). 
Ea kolektiboa sortu zuteneko helburuak aldatzen joan ote diren. 

- Kolektiboaren bilakaera, ibilbidea eta eraldaketak (une klabeak, etapa nagusiak eta/edo 
inflexio puntuak). Metodologia posiblea: denboraren lerroa.

- Lan egiteko moduak, funtzionamendua… Nola antolatzen diren… Adostutako formak ez 
ezik, informalak ere erregistratzea.
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- Nola heldu dira emakumeak kolektibora? Nola jakin duten, nola diren kide izatearen lehe-
nengo urratsak… Taldeko kide izaten jarraitzera bultzatzen dituzten ahots indibidualak 
erregistratzea (zer ematen dien, zer ematen duten haiek, zer lortu nahi duten talde gisa…).

- Nola markatzen da agenda? Nola banatzen dira helburuak heldu berri batentzat eta aspal-
didanik aktibista denarentzat? Nola egokitzen dira espektatiba horiek? Ba al dago hauen 
garapena baloratzeko espaziorik (nola doazen, nora…)?

IKASKUNTZA KOLEKTIBOAK

- Kolektiboaren mugarriak eta korapiloak. Horietatik ikastea. Egin dutena, talderentzat eta 
parte-hartzaile bakoitzarentzat esanguratsuena izan dena eta zergatik, ahots indibidualak 
jasoz. Ekintzei subjektibotasun eta interpretazio-elementuak ematea.

- Etorkizuneko proiektuak, idatzita daude ala parte-hartzaileen nahiak dira?
- Taldearen “barne-bizitzaz” edo “bizitza afektiboaz” galdetzea. Berez sortzen da edo ekin-

tzak planifikatzen dira? 
- Taldearen indarguneak eta ahulguneak.
- Nola zaintzen dugu elkar taldean; nola zaintzen ditugu gure buruak, gainerakoak, eta tal-

dea bera?

INDIBIDUALAREN ETA KOLEKTIBOAREN ARTEKO LOTURAK

- Emakumeen prozesu pertsonalaren eta taldean duten parte-hartzearen arteko lotura. Isto-
rio propioei beste esanahi bat eman zaio prozesu kolektiboaren eraginez? Besteak entzu-
tean?

- Emakumeek taldearekin dituzten interesak eta itxaropenak. Ahalduntze prozesuak. 
- Taldeak beste antolakunde batzuekin dituen interesak eta itxaropenak (biziraun dutenen 

taldeak edo beste antolakunde batzuk, feministak, etab.).
- Nolakoa izan da beste kolektiboekin lan egitea? Erakundeekin? (Norberaren denborak, 

bete gabeko espektatibak, lorpenak…).

ESKAKIZUNAK:

-  Gizarteari, beste kolektibo sozialei eta erakundeei egindako eskakizunak.

PROZESUAREN ONDORIO BATZUK

Beti bezala, hainbat lekutan egindako ekintzetarako garrantzitsua izan zen Mugarik Gabek 
inplikatutako kolektiboekin aldez aurretik zuen harremana. Konfiantzazko eta lankidetzako 
harremana, garatu beharreko ekimen eta interes komunak aurkitzen laguntzen diguna. 

Dokumentatzaileen parte-hartzea eta haien inplikazioa funtsezkoa izan zen topaketa des-
berdinak eta azken proposamena gauzatzeko. Prozesua asko luzatu zen denboran, elkar-
teak ia ez ziren aurrez aurre elkartzen COVID-19aren pandemiaren ondoren, eta murrizketek 
agendak aldarazten eta egutegiak mugiarazten zituzten. Dokumentatzaileek prozesuarekiko 
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zuten konpromisoa mantendu zuten eta hainbat elkarrizketa eta bilera berriz adostu behar 
izan genituen. Metodologia berria erronka izan zen guztiontzako, sortzen zizkigun zalantzak 
eta zailtasunak bilera bakoitzean konpontzen genituen, dokumentatzaileen eta Mugarik Ga-
beren arteko komunikazio erraz eta arinaren bidez. 

Azkenik, hautatutako metodologia oso positibotzat hartzen dugu, amaierako narrazioak do-
kumentu garrantzitsua dira antolakundeentzako eta prozesua berarentzako. Horietako ba-
tzuek atzera begiratzen zuten lehen aldia zen, eta prozesuak aukera eman zien egindako 
guztia ikusteko, beren lorpen eta zailtasunekin. Batzuetan gutxi aztertzen ditugun alderdien 
gaineko galdera indibidual eta kolektiboak egitea ahalbidetu zuen, autozaintza kasu. Oso 
interesgarria izan da ikustea nola garatu dituzten hainbat eta hainbat proposamen autozain-
tzarako eta taldeko zaintzarako. 

Nahiz eta Mugarik Gabek eskainitako metodologia, gidoiak eta materiala berdina izan ziren 
dokumentatzaile guztientzako, prozesua bera eta amaierako narratibak oso desberdinak dira 
euren artean. Narrazio horiek osatu ziren elkarteen aniztasunaren aberastasuna, indarra eta 
gogoak mantendu ziren. Denok egin ditugu hiru bilera (amaierako baten bat online izan da) 
eta beste kolektibo batzuetatik ere sortu da topaketa gehiago egiteko beharra, prozesua-
ren harira sortutako ekintzak sortzekoa, haien historia bideo bidez jasotzea planteatu dute, 
esaterako. Pozten gaitu hau prozesu bizia izateak, beste proposamen batzuekin nahasten 
doana, eta ekintza berrien hazia izatea.

Narrazioak ixteko eta baliozkotzeko amaierako bileretan haien ahotsak jasota geratu direla 
ikusi dute, zer diren eta zer kontatu nahi duten. Batzuetan esandako gauza batzuk kentzea 
eskatu dute. Oraindik ere, isiltasuna ezinbesteko tresna da erakundeekin duten harremana-
gatik, baina gauza asko kontatu dituzte. Erasotzaileekin izandako esperientzia eta bizipen 
pertsonala ere narrazioetatik kanpo geratu dira. Izan ere, hau ahots korala da, esanahi eta 
ahots indibidualez betea eta kolektiboaren edo elkartearen bizitza jasotzen duena. 

Dokumentatu ditugun elkarteak askotarikoak izan dira: autolaguntza taldeetatik beste ba-
tzuk laguntzeko sortutako antolakundeak; duela 2 urte jaio ziren eta pandemia batek zehar-
katu dituen taldeetatik, 25 urte inguruko ibilbidea duten taldeetara. Tokiek ere narrazioak 
baldintzatzen dituzte. Interesgarria da ikustea zelan hainbeste hitz, sentimendu eta propo-
samen errepikatu diren, doinu eta esamolde desberdinekin, baina ideia bera azpimarratuz, 
osatze grina berbera, bizitako bidegabekerien aurrean sumindura bera, norberarena zein 
kideena. Era berean, askotarikoak dira eragiteko dituzten estrategiak, batzuk ildo kolabo-
ratiboan jarduten dute, beste batzuk lerro konfrontatiboagoan, bazterretan mantenduz eta 
beren proposamenak hortik eraikiz. 

Narrazioek ikaskuntza eta gogoeta ugari utzi dituzte. Espero dugu prozesuan ezarritako hel-
buruetarako baliagarriak izatea, eta biziraun duten emakumeen elkarteek erabili ahal izatea 
euren prozesu propioetan eta besteekin lankidetzan.
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Prozesu honetan osatu ditugun narratibek indarkeria matxista pairatu duten emakumeen 
elkarte desberdinen ahotsak jasotzen dituzte. Elkarte horiek emakume hauen topaketaren, 
sendatzeko beharraren eta justizia bilaketaren emaitza dira, beste  ezein emakumek haiek 
bizi izan dutena inoiz bizi ez dezan. 

Guatemalatik datorkigun ahotsak horrela dio: “Bizitzarekiko, askatasunarekiko eta 
alaitasunarekiko maitasun amaigabe batek bildu gaitu, baita emakumeen gorputzaren 
aurkako gerra desagerrarazteko eta esklabotza guztietatik irteteko konpromiso sakon batek 
ere”.

Hilabeteak eman ditugu topaketak egiten, kafeak hartzen, deiak egiten, zalantzak partekatzen 
eta, batez ere, indarkeria matxista den giza eskubideen urraketa handiarekin amaitzeko 
zerbait egin behar zela pentsatzen. Izan ere, emakumeek esaten duten bezala, “isiltasunak 
luzez zeharkatzen gaitu eta blokeatu egiten gaitu”. Orduan iristen da isiltasuna atzean uzteko 
unea, elkarte gisa eratzekoa. El Salvadorreko kideek dioten moduan,  isilunea atzean utzi 
behar da, “orain da unea”.

Elkartea martxan jarri zen unea mugarri da guzti-guztientzako, duela bi urte sartu zirenentzako 
eta 25 urteko ibilbidea dutenentzako. Guztiok partekatzen dute elkartea haien eraldaketa 
propioaren oinarria izan dela.

Dokumentatu ditugun erakundeak askotarikoak dira, bai denboran izan duten ibilbideari 
dagokionez —batzuk duela 2 urte eratu ziren eta beste batzuk duela 25 urte—, baita 
osatzen dituzten emakumeen adinagatik ere —18-20 urte inguru dituzten gazteetatik 80 
urtetik gorakoetara—.  Elkarte batzuk emakume hiritarrek osatzen dituzte, eta beste batzuk 
hiritarrek eta landatarrek. Zenbait elkarte jatorri desberdineko emakumeek osatzen dituzte. 
Kide kopuruan ere desberdintasunak daude: batzuetan 7 emakume daude, eta beste 
batzuetan 60. Lekuak ere anitzak dira: Euskal Herriko elkarteak daude, Guatemalakoak, El 
Salvadorrekoak eta Kolonbiakoak, esaterako.

Taldearen izaera ere desberdina da: astero biltzen diren autolaguntza taldeak daude, baita 
estrategia zabalagoak dituztenak eta gizarte-erakundeekin lankidetzan ari direnak ere, edo 
autosufizientzia ekonomikoa bultzatzen dutenak. Askorentzako garrantzitsua da beste 
elkarteekin bat egitea eta agenda konplexuagoen parte izatea; beste batzuentzako, ordea, 
inportanteena da indarrak talde terapia prozesuak lantzean jartzea.

Dokumentazio prozesuaren baitan, orduak eta orduak eman ditugu elkarteekin bilduta. 
Alde batetik, emakumeek bizitakoaren izugarrikeriara gerturatzeko balio izan digu, ez soilik 
erasotzaileek egindako indarkeriagatik, hainbat agentek eragindako birbiktimazioagatik ere. 
Bestetik, posizio horretatik nola atera diren ikusten lagundu digu, nork bere onena ateraz. 
Euskal Herriko elkarte batek aipatzen du: “denok barruan daramatzagun borrokalariak 
ateratzea, sendatzeko, laguntzeko eta beste pertsona batzuei gerta ez dakien”.

Berpizte hori elementu komuna da guztiengan, elkarteen izenek berek islatzen duten bezala:

Renacer (birsortu), Goizargi, Bizitu, Actoras de Cambio (aldaketaren aktoreak), Tejedoras de 
Derechos (eskubideen ehuleak), Guerreras (borrokalariak), Mujeres en Acción (emakumeak 
martxan).

Izenak dira haien aurkezpen gutunak, zer diren eta zer amesten duten azaltzen dutenak. 
“Sumindurak eta edozein injustiziaren eta indarkeriaren aurkako errebeldia amaigabeak 
elkartu gaitu, eta mandatu patriarkalen, arrazisten eta kolonialen aurkako desobedientziak”.

Elkarrizketetan barreak egin ditugu, kideak errespetuz entzun ditugu, begirada konplizez eta 
baieztapenez beteta egon dira, eta elkarrekin errelato bat eraiki dugu, ikuspuntu desberdinak, 
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esperientziak eta memoriak batuz. Era berean, badago sentitzen den zerbait, dokumentazio 
lana egin eta prozesua jarraitu dugunoi hitzez azaltzen kostatzen zaiguna. Emakumeek 
elkartzeko duten nahia, haien artean zaintzekoa. JUNTANZA terminoa ezagutu genuen 
(elkartzea), Kolonbiako kideek erabiltzen dutena: “une askotan salbatu gintuena elkartzea 
izan zen, haren aldeko apustua egitea”. Beste leku batzuetako terminoak nola gauzatzen 
diren ikusi genuen, ACUERPAR bezala (norbait babesteko, laguntzeko edo defendatzeko 
ekintza pertsonal zein kolektiboa). 

Kapitulu honetan narratibetan aurkitu ditugun alderdi komunak jaso nahi izan ditugu, baita 
desberdinak ere, gogoetak eta ikaskuntzak biltzeko eta ikusteko nola testuinguru eta ibilbide 
oso desberdinetako erakunde horien beharrak eta aldarrikapenak berdinak diren batzuetan.

Guretzat garrantzitsuena narratiba horiek ezagutaraztea da eta, horrekin batera, haiek 
bizi izan dutena bizitzen ari diren emakumeei laguntzeko elkarte hauek duten garrantzia 
azpimarratzen jarraitzea, bai eta instituzioen eta jendartearen pedagogian duten eragina ere, 
gizarteak behar duen aldaketa lortzeko, indarkeria matxistarik gabeko bizitza bat bizitzeko.

Actoras de Cambiok bere ibilbideari buruz zera esaten du: “Bizitzarekiko, justiziarekiko eta 
askatasunarekiko grina komun baten istorioa da. Bizitza berreraiki daitekeenaren ziurtasuna 
da. Nork bere azalean inbasioa eta krudelkeria bizi ostean, bizitza berreraiki daitekeela jakitea, 
errurik gabe, beldurrik gabe eta bihotza pozik”.

Jarraian, aurkikuntzak deitu ditugunak azalduko ditugu, hau da, ideia, proposamen eta 
bizipen oso antzekoak, narratiba gehienetan errepikatzen direnak, eta elkarte bakoitzaren 
esperientzietatik atera ditzakegun ikaskuntzetara hurbiltzeko aukera ematen digutenak.

ELKARTEA

LEKU SEGURU BAT

Narrazioetan, ahots askok hitz egiten digute beste emakume batzuekin elkartu zireneko mo-
mentu berezi horretaz, bakarrik ez zeudela ikusi zutenekoa, haiek bizitakoa beste hainbatek 
oso antzera bizi izan zutela ikusi zutenekoa. Renacerreko kideek esaten duten bezala, “egia 
esan, iritsi ginenean, gehienok sentitu genuen hura zela hitz egin genezakeen eta ulertuko 
gintuzten leku bakarra. Zama gainetik kenduko bagenu bezala sentitzen gara, barrua hus-
tean oinaze handi bat askatzen da, eta horri esker irribarre egin dezakegu berriro. Ihesbide 
bat da, bizi izandako egoera guztiaren irteera bat. Egiaz, berriz jaio bagina bezala sentitzen 
gara”.

“Etxean sentitzea, oso desberdinak diren beste pertsona batzuekin, adinean, egoera 
pertsonalean, bizipenetan… baina indarkeriaren biktima izateagatik dugun bizipen 
komunarekin”.

Elkarteren batek bere funtzionamendu arauak idatzi izan ditu, beste batzuk ahozkotasunetik 
egin dute. Talde guztien funtsezko elementuak honako hauek dira: ez epaitzea, errespetua, 
entzutea, enpatia eta konfidentzialtasuna, taldean hitz egiten dena hor geratzen da. 

Era berean, behin eta berriz agertzen dira sendatzearen garrantzia, ahalduntzea, “badakigu 
zer balio dugun, aske sentitzen gara”, bakarrik ez zaudela sentitzea, narratiba guztietan 
errepikatzen diren hitzak.

Zure izana berreskuratzea, zu zure behar eta desirekin, hori ere sendatzea da. “Denbora 
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luzea eman dugu gugan pentsatu gabe, eta gure burua gutxiesten dugu. Tratu txarrak ez dira 
amaitzen atea ixten duzunean, ez da atea itxi eta kito, amaitu da. Gero, soinean daramazun 
zamaren ondorio guztiak datoz, eta ahalduntze-lana, zeure burua berreskuratzeko lana, 
adingabeak berreskuratzekoa… Oso zaila da, eta garrantzitsua, ondo egoteko funtsezkoa da”.

Askok aipatzen dute ere, norbaitek elkartearen berri ematen dienetik lehen aldiz parte 
hartzera animatzen diren arte egin beharreko bidea ez dela beti laburra izaten, ezta zuzena 
ere. “Zalantzak, beldurra, segurtasunik eza, hainbat sentimendu eta emozio biltzen dira gure 
gorputzetan, eta batzuetan hilabeteak behar izaten ditugu bertaratzea erabakitzeko”.

Narratibetan erruduntasunaren ideia eta bertatik ateratzeko beharra errepikatzen da. “Lehen 
unean, agian lotsa handia sentitzen duzu, errua, baina hori landu egin behar da; hau da, 
urratsa eman eta esan: ni ez naiz ezeren erruduna, ez dut lotsarik izan behar hau gertatu 
zaidala esateagatik”. Gainera, Bizituk dioen bezala, beharrezkoa da bakoitzaren prozesua 
errespetatzea: “Besteen denborak errespetatzea, zer egin behar duten esan gabe”.

Oinarrizko beste elementu bat banakako laguntza psikologikoko prozesuak dira, baita talde-
terapiakoak ere (instituzioek antolatutakoak eta era autonomoan kudeatutakoak). Elkarte 
guztien eskakizuna eta urrats klabea dira. Guerrerasek horrela dio: “Terapia taldeak bizitako 
guztiari beste zentzu bat ematen laguntzen du, zerbait positiboa ateratzea, bai zu, bai taldea 
eta bai jendartea elikatuko duen zerbait (…) kideekin zaudenean beste baten ahotik zure 
istorio bera entzuten duzu, eszenatokia aldatzen da baina, gauza bera da”.

Actoras de Cambiok horrela azaltzen du: “Emakumeek euren bihotza hustu eta beren bizitza 
berreraiki ahal izateko baldintzak sortzen ditugu. Prozesuaren lehen etapa honetan, barruan 
zuten mina askatu zuten. Barren-barrenean sartuta zuten errua eta izua desegitea lortu 
zuten. Lotsa, eta estigmatizazioari eta besteen begiradari zioten beldurra albo batera utzi 
zituzten”.

ESPAZIO PROPIO BAT

Virginia Woolfek norberarentzako gela bat aldarrikatzen zuen bezala, elkarteek ere behar bera 
daukate. Haietako askorentzako oraindik ase ezin izan duten premia bat da gela propioarena. 
Elkarrekin egoteko espazio bat, norberarena sentitzekoa, beste emakume batzuk jasotzeko 
gunea, haien jarduerak garatu ahal izateko lekua. Instituzioetan ekin eta ekin ostean, 
batzuek lortu egin zuten espazio hori, San Jacintoko Mujeres en Acciónek bezala, eta orain 
espazioaren defentsan ari dira, bertatik bota nahi dituztelako.

Tejedorasen etxearen papera ere hunkigarria da, kide nagusietako baten etxea da. 
Narrazioetan etengabe egiten zaio erreferentzia: “Nik hiru zatitan laburbiltzen dut: etxea, 
familia eta ahizpak aurkitzen ditut, erabat zoriontsu sentitzen naiz etxera etortzen naizenean. 
Askatasuna eta lasaitasuna topatzen ditut, nire bihotza, batzuetan, asaldatuta egoten da 
eta hemen lasaitasuna aurkitzen dut.”

FORMAZIORAKO GUNE BAT

Denek azpimarratzen dute euren prozesu indibidualetan formakuntzak duen garrantzia. 
Goizargik autodefentsa feministaren inguruko formakuntzari buruz adierazten du “lehen 
urratsa” dela, “begietatik benda kentzea”. Beste batzuk autozaintzarako formakuntzak eta 
ikastaroak egiten dituzte: musika-terapia, mindfulness...

Formakuntzak alde indibidual hori du, baina betiere kolektiboari begira. Ezagutza juridikoaren 
gaineko ikastaroek, eskubideen ingurukoek, prozeduren gainekoek eta abarrek, norberaren 
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prozesu propioa laguntzen dute, baina baita beste emakume batzuei akonpainamendua 
egiten ere. Horrela azaltzen du Bizituk: “emakumeek erremintak eskuratzen dituzte ondoren 
besteen zerbitzura jartzeko. Norberaren lan pertsonala oso garrantzitsua da, ondoren taldean 
murgiltzeko”.

Renacer, San Jacintoko Mujeres en Acción eta Tejedoras de Derechos taldeko kideek beste 
esparru batzuetan prestatzearen garrantzia aipatzen dute, ondoren jakintza horiek taldera 
eramateko. Horrela, gainerako kideekin partekatzen dituzte ezagutzak, haien eskubideak 
ezagutu ditzaten, besteei zelan lagundu ikasteko, instituzioekin eta beste erakunde batzuekin 
harremanak zelan izan ikusteko eta abar, eta abar. “Biktima bati laguntzeak konektatu 
egiten zaitu, pozgarria da pertsona bati elkarte bezala laguntzea, barruan zuen borrokalaria 
ateratzen duzu, hor zegoen, baina zerbait egin behar zen ateratzeko. Azpimarratu behar da 
hau ez dela kontu indibidual bat, niri gertatzen zaidana ni naizelako, edo zera egin dudalako; 
kolektiboa da, gizartearena da”.

ZAINTZARAKO ESPAZIO BAT

Helburua argia da, eta estrategia desberdinen bitartez elkarteetako kideak modu 
pertsonalean konprometitzen dira besteekin, elkar zaintzen dute; batek adierazten duen 
bezala, “etengabeko alertan” daude.

“(…) ulertu genuen emakumeen arteko elkartasuna ez dela bat-bateko ekintza bat, baizik eta 
gure arteko aintzatespen-proiektu politiko bat eskatzen duela”.

Asko mugikorreko taldeen bidez komunikatzen dira, batzuetan egin beharreko lana 
antolatzeko erabiltzen dituzte, baina, batez ere, elkarri adi egoteko: “ondo zauden jakiteko, 
norbaitek denbora isilik daraman jakiteko… etab.”.

Horrelako taldeek eta telefono bidezko laguntzak garrantzi nabarmena hartu zuten pandemia 
garaian eta konfinamenduetan; izan ere, emakumeren bat bere erasotzailearekin bizi zen 
oraindik, eta komunikatzeko modu berriak, gakoak eta ordutegi hitzartuak ikasi behar izan 
zituzten askatasun handiagoz hitz egin ahal izateko. Momentu horietan kide batzuek premia 
ekonomikoak ere izan zituzten, eta gainerakoek ahal zuten bezala lagundu zieten.

Interesgarria da ikustea nola kolektibo batzuetan zaintzaren gaia denen artean aztertu duten, 
elkar zaintzearena; baina, aldi berean, zaintza pertsonala oraindik ere sakondu gabe geratzen 
den, aktibismoaren arloan denek dituzten zaintza behar horiek, hain zuzen. Narrazioak 
irakurtzerakoan faltan sumatu ditugu nork bere burua zaintzeko neurri planifikatuak. Elkarte 
gehienetan pentsatuta daude emakume bat gaizki dagoen unerako, arnasa hartu behar 
duen unerako, non besteek errespetatu eta laguntzen duten; baina, ez dago prebentziozko 
neurririk aktibismoak kideak “erre” ez ditzan. Batzuek aktibista bezala zituzten premietatik 
abiatuta zainketa-estrategiak garatu eta pentsatu dituzte. Esate baterako, ekintza baten 
ondoren etxera bakarrik ez itzultzea, ekitaldi jakin batzuetara etxetik lagunduta joatea, leku  
batzuetara bereizgarri feministarik ez eramatea, behar denetan rol baxu bat hartzea, eta abar. 
Gehienek topaketak eta irteerak antolatzen dituzte, osatze eta indarberritze espazio gisa. Ez 
dute nahiko luketen lan adina egiten, askotan aktibismoak ez baitie aisialdirako denborarik 
uzten. Asko baloratzen dituzte topaketa horiek, batzuek arazoetatik eta egunerokotasunetik 
ateratzeko balie diela sentitzen dute: “Hor garrantzitsuena gu geu gara, eta gure ongizatea, 
guretzako denbora hartzearen beharra, eta ez egotea beti beste pertsonentzat prest”.

Beste alderdi garrantzitsu bat ikusgarritasuna da: kaleak, auzoak eta komunitateak hartzea 
funtsezkoa da beste batzuei laguntzeko.
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ETENGABE ERAIKITZEN ARI DEN ESPAZIOA

Hasieran azaldu bezala, elkarte gehienak beste batzuekin artikulatzen dira, gehienetan 
biziraun duten emakumeez osatutako beste elkarte batzuekin, baina badaude ildo 
estrategiko bat baino gehiago izatera igaro diren antolakundeak ere, eta instituzioetan 
intzidentzia aktiboa izan dutenak, haien lurraldeetako errealitate desberdinei erantzuna 
emateko. Horretarako, bakoitzaren ibilbidea garrantzitsua izan da. 

Kasurako, bi urteko ibilbidea eta tartean pandemia bat izan duen taldea bere prozesuaren 
hasieran dago: “Guk gure muga propioak ezagutzen ditugu. Talde konplikatua da, gauzak 
ez ditugu egiten nahi dugulako, ez, gure bizitza delako baizik. Gure bizitza da eta hainbat 
arrazoirengandik minduta gaude, etengabeko osatze fasean gaude, ez soilik gauzak egin 
ahal izateko, baizik eta egunerokoan aurrera egin ahal izateko ere”.

Beste batek, 20 urte baino gehiagoko ibilbidearekin, besteekin lanean ikasitakoak partekatzen 
ditu beharrezkoa den jendarte aldaketa bultzatzeko: “Kanpora begira leku guztietan ezin 
egotearen, larrialdi guztiak ezin erantzutearen eta emakume guztiak ezin salbatzearen errua 
kentzen dugu. Horri esker, ondo mugatu ahal izan genuen gure ekintza eta gure energia eraiki 
nahi dugun horretara estrategikoki bideratu genuen. Erakutsi zigun urgentziazko gauzek 
indarra, energia eta fokua kentzen dizkigutela gure helburuetatik; eta ezinbestekoa dela gure 
ekintzaren jomuga nagusira itzultzea, begirada estrategikoa eta epe luzeko prozesu sozial 
eta politiko eraldatzaileak indartzeko, emakumeen bizitzatik indarkeria desagerrarazten 
dutenak”.

Garrantzitsua da guztiontzako prozesu propioetatik ikastea. Ez dago elkarte bat izateari 
buruzko eskuliburu komunik, are gutxiago indarkeria matxistatik bizirik atera diren 
emakumeen elkarteena. Batzuentzako lehen aldia izan da begirada atzera bota eta euren 
ibilbidearen inguruan hausnartzen zutela, dokumentazio lan honen ondorioz. Horrek 
ekarri du, halaber, espazio horretan ikastea eta gertaera esanguratsuak berreskuratzea, bai 
norberarentzat, bai taldearentzat berarentzat.

Actoras de Cabioren ‘hausnarketa-ikaskuntza-sistematitzazioa’ esperientzia besteentzako 
ispilu ere izan daiteke, kezka eta egoera asko partekatzen baitituzte, narratibak irakurriz 
ondorioztatu daitekeen bezala. “Ikerketa-prozesu bat jarri genuen martxan gure lana 
sistematizatzeko, emakumeen ahotsak jasotzeko eta gure ekintzek emakumeen aldaketa-
prozesuan zuten eragina erregistratzeko. Honi esker, gure helburuen inguruko ikuspegi 
politiko komuna egituratu ahal izan genuen, modu sistematikoan elikatu, eta horretara 
iristeko ekintza-estrategia onenen inguruan hausnartu”.

Narratibetan, batzuetan, edozein elkarteren berezko zailtasunak agertzen dira, esate 
baterako zereginen banaketa eta prestutasuna, eta ikus dezakegu zenbait praktika jarri 
dituztela martxan saiakeraz saiakera, arazoei aurre egiteko.

Elkarte batzuetan nabaria da trebetasun espezifikoak dituzten edo ibilbide luzeagoa duten 
emakumeek duten karga eta tentsioa. Beste batzuetan espazio guztietara beti bi kide joatea 
planteatzen dute, ikaskuntza partekatuak ziurtatzeko. Zenbaitetan, ezagutza eta jakintza 
desberdinen inguruko gogoeta piztu da, ulertuta denek ez diotela taldeari gauza bera eman 
behar. 

Interesgarria da Tejedoras de Derechosek nagusien eta gazteen ekarpenari buruz egiten 
duten gogoeta, eta aberastasun horren inguruan hausnartuz antolatzen dituzten ekimenak. 
Gazteek dakarten berritasunaren aberastasuna eta kolektiboan urteak daramatzatenen 
jakinduria.
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KALEAZ JABETZEKO ESPAZIO BAT

Askok aipatzen duten bezala, manifestazioak oso bereziak izan dira beti; askapen baten 
modukoak direlako, jendeari existitzen garela erakusteko modu bat. Martxa batean egotearen 
kontzientzia, eta egunero zerbait egin behar delako kontzientzia, data seinalatuetan 
ateratzera mugatu gabe.

Kalea ikusiko gaituzten espazio bezala hartzearen garrantzia, gure ahotsa eramateko 
espazioa, emakumeen oihua entzun dadin. Narratiba askotan jasotzen da beste askorekin 
partekatzearen zirrara. Deserosoak diren espazioetara iristea, non indarkeria mota 
desberdinak isilaraziak izan diren, eta esatea: “Hau gertatu da, hona ekarri dugu”. Oso 
prozesu boteretsuak dira, bai emakumeen bizitzan, bai elkarteetan, eta harrotasun partekatu 
bat da “hemen gaude” esatea.

ERAGITEKO ESPAZIO BAT

Instituzioekiko harremana askotarikoa da elkarteen artean, batzuk erakundeen ekimenez 
sortu dira eta lankidetza maila bat mantentzen dute. 

Beste batzuk, ordea, intzidentzia estrategiak eramaten dituzte aurrera emakumeen 
eskubideak errespetatu daitezen instituzioetan egin behar diren aldaketak bultzatzeko. 
Balorazio desberdinak egiten dituzte. Batzuk ondo ikusten dute erakundeen prestutasuna 
eta kolaborazioa; beste batzuk, ordea, kexu dira instituzioek egiten dizkieten aldarrikapenak 
ulertzen dituztelako, harik eta haien eremua salatzen diren arte. “Horma handi baten aurka 
borrokatzen ari gara, eta azkenean hautsiko dugu”, diote.

Kolonbian eta El Salvadorren emakumeen artikulazio esparru zabalaren barruan, interlokuzio 
espazioetan hartzen dute parte. Espazio hauek mugimendu feministak irabazi ditu eta 
erreferentziazko ahotsa da orain. 

Jendarteari egindako eskariak oso antzekoak dira leku guztietan. “Jendarteari ikusarazi 
behar diogu guztion erantzukizuna dela, ez zaigula gutxi batzuei bakarrik gertatzen, eta ez 
dagoela eskala kulturalaren mende, ezta eskala sozioekonomikoaren mende ere, emakume 
izateagatik gertatzen da soilik, besterik gabe, eta hori globala da. Hori etengabe ikustean, 
feminismoaren oinarrietan gehiago berresten gara; mundu feminista bat nahi dugu, arazo 
askoren konponbidea baita”.

Desinformatutako jendarteetan bizi gara. Ematen du ez dutela ikusten edo ez dutela ikusi 
nahi, eta eskatzen dugu “ez dezaten beste alde batera begiratu”.

Eta, amaitzeko, desio partekatu bat: ez dadila inoiz gehiago horrelako elkarterik behar 
izan.
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BIZITU ELKARTEA
INDARKERIA MATXISTEN 
AURKAKO EMAKUMEEN 
ELKARTEA

Indarkeria matxista ezabatzeko emakume-elkarte bat gara.

Edozein motatako indarkeria matxista identifikatu eta ezabatze-
ko, bi ildo paralelotan lan egiten dugu. Alde batetik, indarkeria 
matxistaren biktima eta bizirik atera diren emakumeei babesa eta 
elkarlana eskaintzen diegu, indibidualki eta sozialki ahalduntzeko 
prozesuan. Beste alde batetik, eragin politikorako eta salaketa-
rako hainbat jarduera egiten ditugu, emakume horiek edozein in-
darkeria-egoera gainditzeko lehen urratsa eman aurretik gainditu 
behar duten zaurgarritasun-egoera salatzeaz gain, egoera horre-
tatik irtetea erabakitzen dutenean topatzen duten babesgabeta-
suna eta baliabiderik eza salatzeko ere.
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BIZITAKOA ERALDATZEA ETA 
AHOTSA GORATZEA

Batasuna, motibazioa, pertseberantzia, gogo bizia, indarra, ahotsa goratzea, guztion artean 
hobetzea esan nahi du Bizituk. Gure bizitzaren parte da; elkar ulertzea eta elkarren alboan 
egotea. Norbaitek entzun zaitzan behar baduzu, entzute aktiboa egiten dugu eta erritmoak 
errespetatzen ditugu, inori egin behar duena esan gabe. Taldean gure arima parez pare za-
baltzen dugu, lotsa galtzea da, bakarrik ez gaudela sentitzea, emakume asko egoera berean 
daudela eta elkarrekin indar handiagoa izan dezakegula jakitea. Entzun besterik ezin dugu 
egin; ezin dugu abokaturik onena eskaini, ezin dugu etxebizitza bat erosi, ezin dugu lanik 
eman, baina hemen gaude, horixe da taldea.

Gure lana ezinbestekoa da. Emakume bat iristen denean hemen gaude gu, harrera egin 
diezaiokegu, babesa eman dezakegu, aholkuak eman ditzakegu, lagundu dezakegu, tresnak 
eman ditzakegu... Trebetasun eta enpatia hori daukagu. Ezagutza hori daukagu, eta zera esan 
diezaiokegu, ulertzen zaitut, nik ere hori bizi izan dudalako, egoera hori pasatu dudalako.

Gertatutakoa gauza on bihurtzean datza, eta, aldi berean, norberaren istorioa sendatzean. 
Elkarteak borrokan jarraitzeko gogoa ematen digu; batzuetan ispiluaren aurrean jartzen gaitu 
eta barrenak indarrez nahasten dizkigu, baina hesia hautsi beharra dago, barruan ditugun 
borrokalariak ateratzeko. Gogoa, indarra, elkarlana, ilusioa, energia, maitasuna eta bizi-espe-
rientzia ematen ditugu. Bizitu-k, aberasten eta laguntzen gaituzten beste emakume batzue-
kin batera, ezagutzak ematen dizkigu, gutako bakoitzaz harago istorio bat dagoela jakitea, 
egoera oso zailak bizi izan dituzten taldeko emakumeei lagundu diegun uneak (epaitegietara 
laguntzea, sorospen-deiak, etxetik irten nahi ez izatea…); gure artean egiten dugun lana da, 
emakumeen arteko elkartasunak mugiarazten gaitu.

Taldea zaintzeko orduan balio garrantzitsuak dira batasuna, ez epaitzea, errespetua eta ba-
besa, hemendik kanpo kontatzen ez diren gure istorioen intimitatea, bakoitzak bere nortasu-
naren bidez ematen duena ezberdinak garelako, besteengandik ikastea, hitz egiten ditugun 
gaien aniztasuna, gure zailtasunak, esperientziak… Adi egoten ikasten dugu tratu txarrak 
daudenean, ez bakarrik bikotekidearen aldetik, baizik eta lanean edo instituzioen aldetik.

Elkartearen lanaren helburuetako bat konpromisoa da, emakumeek tresnak eskuratu ahal 
izatea gero beste emakumeen zerbitzura jartzeko. Norberaren lan pertsonala oso garrantzi-
tsua da, ondoren taldean murgiltzeko. Hasieran, norbera bere munduan dago eta gainera-
koek babestu egiten dugu, prozesu bat da; gero indartu egiten da, eta taldearekiko konpromi-
soa iristen da, elkartean ahaldundu egiten gara eta jasotzen dugun guztia, ondoren, taldeari 
eta beste emakume batzuei ematen diegu. Pazientziaz (jende guztia ez dago uneoro eskura-
garri), ahalegina egiten dugu kohesionatzeko, egoteko, hazteko, garatzeko eta biderkatzeko. 
Eta, gainera, atsegina da. Ahalegin pertsonala da, inplikazioa da, eta onartzea guztiok, gutako 
edozeinek egin dezakegula. Norberak gaitasun jakin batzuk ditu eta guztion artean ematen 
diogu balioa taldeari, denok batuta egon behar gara. Batzuek instituzioekin egoteko balio 
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dute, beste batzuek taldeari jakinduria eta bakea transmititzeko, batzuk aldarrikatzaileagoak 
dira eta beste batzuek nahiago dute akonpainamenduan aritu. Ez dugu denok denean egon 
behar; denok balio dugu, inor ez da guztia jakinik jaiotzen, ikaskuntza bat da.

Denok ez gaude prozesu berean; emakumeek horrelako elkarteetan egon nahi ez izateko 
arrazoi bat zera da, uneren batean sufritzea esan nahi duela. Emakume batzuek esaten dute, 
ikusi, ni jada ez nago, banoa, konpromisorik ez hartzea ixteko modu bat ere badelako, ez 
gogoratzeko eta ez berpizteko modu bat, bizitza osorako zeregina baita. Horregatik da hain 
garrantzitsua gauza bera sufritu duten emakumeen arteko talde bat izatea, taldeak zure is-
torioa ez ahazten laguntzen duelako, memoria, maila oso pertsonalean, nahiz eta oso gauza 
mingarrien oroitzapenak izan. 

BIDEAN AURRERA

Parte hartzen dugun proposamenak geure ekimen propioak dira, azaltzen eta sentitzen di-
tugun beharrizanei dagozkienak, horretarako dugun gogo eta ezinegonetik sortuak. Gainera, 
nonbaitetik deitzen digutenean parte hartzen saiatzen gara, geure burua ezagutarazteko eta 
eragiteko modu bat delako.

Prestakuntzak aberasgarriak direlako egiten ditugu, eta gogoko dugu hori. Ezagutza juridikoa 
eman diguten tailerrak egin ditugu, baita mindfulness, psikoterapia, musika eta autoestimu 
tailerrak ere, geure burua ezagutzeko. Emakume gisa, ezagutza oso garrantzitsua da ahal-
duntzeko, aurrera jarraitzeko eta beste batzuei transmititzeko.

Mentoretza prestakuntza egin dugu. Genero indarkeria jasaten duten emakumeak mento-
re izatea, mentoreek bizi izandakoa pairatzen duten beste emakumeei laguntzea da. Hori 
garrantzitsua da aurrean duzun pertsona babesteko, laguntzeko, egoteko eta lasaitzeko. 
Gustatu zitzaigun eta pentsatu genuen, mentore izateko prestatuko gara, oso argi izan gabe 
geure hazkunde pertsonaletik haratago baliagarria izango ote zitzaigun. 

Proiektua behin eta berriz aurkeztu eta tematu ondoren, azkenean, Emakundek proiektu 
pilotu bat egingo du mentoretzarekin, Biktimei Laguntzeko Zerbitzuan, urtebetez. Gu, da-
goeneko trebatu garenok, lehenengo mentoreak izango gara, eta funtzionatzen badu, beste 
zerbitzu batzuetan errepikatzea da asmoa. Ziur gaude funtzionatuko duela. Ia guztiok egon 
gara prestakuntzan, 22 inguru. Ikastaroaz gain, elkarrizketa pertsonalak egin dizkigute, es-
leipenak egiteko orduan bakoitzaren profil bat izateko. Aurten hiruzpalau akonpainamendu 
egongo dira. Ondo aterako da; ondo aterako da, eta gero zabaldu egingo da.

Interesgarriena zera da, instituzioekin lan egitea mentoretza jasotzen dutenengana iriste-
ko. Helburua da Biktimei Laguntzeko Bulegotik ikus dezatela emakumeek, laguntza psiko-
logikoaz, juridikoaz eta ekonomikoaz gain (egoeraren arabera), laguntza pertsonalizatuagoa 
behar duela, emakumeek, beldurragatik, euren kabuz egin ezin (izan) dituzten beste gauza 
batzuk sustatzeko. Gure ustez, funtsezkoa da; garrantzitsua baino gehiago, beharrezkoa. Izan 
ere, azkenean, une batzuetan etxean daude eta ezin diote bizitzari eutsi; funtsezkoa da la-
guntza pertsonala eta hurbilagoa izatea. Instituzioa iristen den tokiraino iristen da, eta tratu 
txarrak jasaten dituen emakume bat, maiz, bakarrik egoten da. Ez da gaur egungo sisteman 
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muturra sartzea, baizik eta akonpainamendua egitea; kafe bat hartzea, gaur gaizki sentitzen 
naiz; ez kezkatu, normala da gertatzen ari zaizuna; agian damutzen ari naiz; ez kezkatu… Gai-
nera, proiektu honen bidez, gure ikuspegia eman diezaiekegu instituzioei, beste paradigma 
batera mugiarazi eta gauzak aldatzeko. Alderdi hau beharrezkoa dela erakustea, eta indarke-
ria jasan dugun emakumeon bizi-esperientziari balioa ematea. Profesionalek lan handia egin 
dezakete, baina gu ere bidearen zati garrantzitsua izan gaitezke.

Elkarlaguntza talde bat dugu elkartekoentzat, 10 inguru izan ohi gara. Duela gutxi hasi gara 
lanean, gure artean autolaguntza saioak eginez; gizarte-etxe batean gela bat uzten digute, 
eta hamabostero izaten da, ostiraletan. Gure artekoa da hasi berriak garelako, oraingoz ez 
dugu ireki, baina interesa duten emakumeak harremanetan jarri dira gurekin.

GASaren (gurasoen alienazioaren sindromea) aurkako Erresistentzia Sarearen parte gara 
EAEn, eta estatu mailan, bizirik ateratako emakume elkarteen federazioan gaude, baita Ge-
nero Indarkeriaren Emakume Erresilienteen Kontseilu Nazionalean ere. Aspaldidanik, estatu 
mailan (Valentzian, Zaragozan, Gasteizen…) emakume biktimen elkarteen topaketak egiten 
ziren, eta beste komunitateen indarra sentitzen genuen. Pandemia iritsi zenean elkarteen 
federazioaren ideia sortu zen, eta martxan dago jada. Horrek indartsuago egiten gaitu; kidee-
tako batzuek urte asko daramatzate beren taldeetatik akonpainamendua eta ahalduntzea 
lantzen, eta erreferente dira guretzat. Whatsapp talde handi baten bidez parte hartzen dugu, 
eta lantalde txiki bat ere badago, zuzendaritza-batzordea, eta gu ere horren parte gara. Ofi-
zialki eratu berri da, estatutuekin, elkarteen federazio gisa, eta orain intzidentzia lana egiten 
ari da, Berdintasun Ministerioan eta erkidego bakoitzeko instituzioetan aurkeztuta, sareari 
aitortza emateko.

Harremana dugu beste emakume elkarte batzuekin, parte hartzen dugun organismoen bi-
dez; batzordeak, Emakunde… Mugimendu feministako kide batzuk ez daude gune horietan, 
baina maila indibidualean, harremana daukagu Mujeres del Mundo eta Marienearekin, baita 
bestelakoak lantzen ari diren beste kolektibo batzuekin ere, eta hor egoten saiatzen gara. 

Kontzentrazioetan, indarkeria matxistaren aurkako egunean, martxoaren 8an, biktimak dau-
denean eta manifestazioetan parte hartzen dugu, denok egon gara horrelakoetan. Manifes-
tazioetara elkarrekin joan garenean, egia esan hitzez deskribatu ezin den adrenalina senti-
tzen dugu, indar eta babes hori, emakumez inguratua egotea eta haiekin batera protestatzea.

Horrez gain, parte hartzen dugu Bilboko Udalaren udal kontseiluan, Bizkaiko Foru Aldundiak 
sortu berri duen emakumeen Partaidetzarako Kontseiluan eta Bizkaiko elkarteen partaide-
tzarako Emakunderen kontsultaordean; elkarteak kontuan hartzeko betebeharra dute ins-
tituzioek, eta horregatik dituzte organo horiek. Gure kolektiboarentzat funtsezkoa da parte 
hartzea, gure burua ikusaraztea eta kontuan har gaitzatela. Eragin politikoa garrantzitsua da, 
gauzak aldatuko baditugu egon behar dugula uste dugu, eta urteak daramatzagu horretan 
saiatzen; horregatik, ahal dugun espazio guztietan parte hartzen dugu. Beti eskatzen dugu 
historiako protagonistei ahotsa emateko, emakume biktimei ematen zaien arretan gure us-
tez hobetu behar dena aldatzeko eraginez.

Azken urtean, pandemia gorabehera, gauza oso garrantzitsuak egin ditugu, hala nola Bilboko 
Udalak egin zuen Memoriaren Murala; parte hartu genuen, oso lan polita egin genuen mu-
ralgilearekin eta dagoeneko ikusgai dago. Legebiltzarrean agertu gara, eta Emakumeen eta 
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Gizonen Berdintasunerako Legeak gure ustez jaso beharko lukeena azaldu dugu. Mugarik 
Gabe-k antolatutako Memoria eta Erreparazioari buruzko jardunaldian ere izan ginen, gure 
kide batek hitzaldi bat eman baitzuen. Gainera, azken aldi honetan oihartzun mediatiko han-
diagoa izan dugu, eta horri esker ikusi dugu jarraitzea garrantzitsua dela eta zerbaitetarako 
balio dugula.

Noizean behin aisialdirako irteerak antolatzen saiatzen gara, garrantzitsuak dira topagune 
horiek, talde gisa hazten baikara. Taldea ondo sentiarazten gaituen aingura da, eta sustatu 
egin behar dugu. Denetarik egin dugu: gau batean guatekea, bisita gidatu bat, irteerak men-
dira, museora, zinemara… Batzorde antolatzaile bat dago, pare bat pertsona arduratzen dira, 
baina edonork proposa dezake ekintza bat. Gutxienez konfinamendura arte, hilero jarduera 
ludiko bat edo bi egiten saiatzen ginen. Azkenaldian gehiago kostatzen zaigu, pandemiare-
kin gutxiago geratu gara, baina gauzatxoren bat egin dugu. Batzuetan, kafe bat hartzeko edo 
hitz egiteko geratu, besterik ez; hitz egin, barre egin, negar egin… Orain, laster, urtebetetzeak 
ospatuko ditugu. Landetxe batean elkartu nahiko genuke, guztiaz deskonektatzeko bizikide-
tza asteburu bat. Erreparatzailea, terapeutikoa eta aisialdikoa izango litzateke gu guztientzat.

Orain taldean 12 edo 14 emakume aktibo gaude, hileroko bileretara joaten garenak. Batzuk 
taldean daude, baina egoera okerragoan daude eta ez dute hainbeste parte hartzen; beste 
batzuk autolaguntza taldera datoz, eta ez datoz bilerara. Gure inguruan 50 emakume inguru 
daude, egon direnak, une batean lagundu genituenak, gurekin harremanetan jartzen dire-
nak… Denak ez dira taldean sartzen, baina hor daude, mentoretzarako deitzen dute, laguntza 
eskatzeko…

Hileroko bileretan konpromisoak ezartzen ditugu, instituzioekin egiten ditugun bilerak bana-
tzen ditugu, sortzen diren kontuak, eta batzordeak ditugu. Informazioa bileretan, posta elek-
tronikoz eta whatsapp bidez partekatzen da. Whatsapp taldeak asko laguntzen du, gauzak 
proposatzen dira, harremanetan gaude, eztabaidak daude, egunean gaude, aktibo gaude, 
gaurkotasun nazionala jarraitzen dugu; adibidez, Rociítoren edo hildako emakume batena 
komentatzen dugu, orain Juana Rivasena. Beste gune batzuetatik iristen zaigun informazio 
guztia eta aktak partekatzen ditugu. Informazioa guztiokin partekatzen saiatzen gara, dena 
parte-hartzaile samarra izan dadin. Horrela, une jakin batean edonork ordezka dezake elkar-
tea edozein instituziotan. Hala ere, egia da bakoitzak gaitasun eta bizitza ezberdinak ditugu-
nez, kargu finko ezberdinak ditugula, eta horiek gehiago txandakatu nahiko genituzke, urtero 
edo bi urtean behin. Komunikabideetara gutako hainbat joan izan gara, eta apur bat hautsi 
dugu toki guztietan aurpegi bakarra erakustearekin, hori ere ez baita ona.

LEHEN URRATSAK, HASTAPENAK GOGOAN

Bizituren hasiera Zutitu izan zen, ez sustatzailea izan zelako, baizik eta programan parte har-
tu zuten emakume talde bat elkartu, elkartzeko beharra ikusi eta elkarte gisa eratu zirelako. 
Han ezagutu zuten elkar eta taldearen garrantziaz jabetu ziren, norberaren lana, indibiduala, 
oso garrantzitsua delako; baina, horrez gain, ikusi zuten ezinbestekoa zela erreferentziazko 
talde bat izatea, lagungarri izateaz gain, eragina izateko eta beste emakume batzuengana 
iristeko modua ere badelako.
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Horrela, 2013an, “Mujeres que aman demasiado” sortu zen. Elkartearen izena izenburu bere-
ko liburutik dator, osasuntsuak ez diren harremanetan sortzen diren mendekotasun-egoerei 
buruzkoa da, tratu txarrak jasaten dituzten emakumeei buruzkoa. Elkartea hasi zenean, libu-
ruaren jarraibideekin topaketak eta tailerrak egiten ziren, eta horregatik liburuaren izenbu-
rua hasierako puntua izan zen. Lehen urteetan barne-mailako lana egiten genuen bereziki, 
sozialki ez ginen hain agerikoak. Hainbat arrazoi zirela medio, proiektu honetan parte hartu 
zuten emakumeek elkartea utzi, eta beste emakume batzuk iritsi ginen.

Elkartearen izen aldaketa konfinamendu garaian sortu zen, online konexio batzuk egiten 
genituenean. Batzuei ez zitzaigun asko gustatzen, “Gehiegi maitatzen al dugu? Arazoa ez 
da hori, baizik eta ez gaituztela ondo maitatu”; izenari buruz eztabaidatzen hasi ginen eta 
BIZITU izenarengatik aldatzea erabaki genuen. Bizitu hitzak esan nahi du berriz jaiotzea, erre-
silientzia, gertatutakotik ikastea.

2015ean, Emakunde gurekin harremanetan jarri zen Bertha Gaztelumendiren bitartez, Volar 
dokumentalean parte hartzeko. Horren bidez, gehiago ikusarazi dugu gure elkartea, beste 
emakume batzuekin harremanetan jarri gara eta aitortza handiagoa jasotzen ari gara. Doku-
mentala inflexio-puntua izan zen, batez ere parte hartu genuenontzat eta gure elkarteetako 
batzuentzat. Konturatu ginen zeinen garrantzitsua zen gure burua ikusaraztea; izan ere, or-
dura arte, eta gaur egun ere, pribatutasunagatik, gu babesteko gogo horrenagatik, askok ez 
dute nahi jakin dadin, gai tabua delako. Balio izan zigun konturatzeko naturaltasunez hitz 
egin genezakeela gaiaz, eta beharrezkoa zela. Lehen unean, agian lotsa handia sentitzen 
dugu, errua, baina hori landu egin behar da; hau da, urratsa eman eta esan, ni ez naiz ezeren 
erruduna, ez dut lotsarik izan behar hau gertatu zaidala esateagatik. Estigma-sentsazio hori 
apurtzen joan behar dugu, horrekin bizi behar dugu, ezin dugu egin existituko ez balitz be-
zala, beti existituko da, azken finean sufritu dugulako, bizirik iraun dugu, gainditu daiteke eta 
laguntzarekin gauza handiak lortzen dira. Dokumentalak erakutsi zuen ez garela gu ezkutatu 
behar garenak, eta mahai gainean jarri zuen ezkutatzen ari den eta hor dagoen arazo bat. Ho-
rretarako balio izan zuen, eta batez ere txipa pixka bat aldatzeko; prebentzio lana, gaiaz hitz 
egitea, besterik ez. Volar filmak ikusarazi egin zituen bizirik ateratako emakumeak elkarteen, 
instituzioen eta herritarren aurrean. Instituzioek bizirik ateratakoen elkarteei buruzko ikus-
pegia aldatu zuten. Ez gaituzte ikusten biktima diren emakumeen talde gisa ikusten, aitzitik, 
pixkanaka, benetako talde gisa ikusten gaituzte; ekarpenak egin ditzakegun emakume gisa, 
zeinak entzunak izan behar dugun, gai honetan zer esanik badugun, gainerako emakumeei 
zer gertatzen zaien badakigun, eta horretan lanean ari diren profesionalei lagun diezaieke-
gun, kontuan hartzen ari ez diren beste ikuspegi bat izan dezaten. 

Pandemia garaian, emakume batzuk gurekin harremanetan jarri ziren. Telefono bidezko kon-
taktua izan dugu batzuekin itxialdian zehar; hilabete batzuk haien egoerari adi egon ginen, 
eta haiei esaten, zoaz hona edo deitu hona… Pare bat izan dira. Gu ez gara erreferentea ins-
tituzioentzako, ez gara arreta-zerbitzu bat, eta, beraz, jendeak Facebook bidez aurkitzen gin-
tuen, edo norbaitek esanda… Horrela jartzen dira gurekin harremanetan. 

Ikasturte honetan, azaroaren 25era begira, ahotsa eman ziguten irratian, telebistan eta egun-
karietan, eta hedabideetan agertu ondoren, emakume batzuk harremanetan jarri dira gu-
rekin. Horietatik batzuk elkartean geratu dira, besteekin harremanetan gaude oraindik, eta 
batzuekin oraindik ez gara elkartu. Emakundek adineko emakumeei zuzendutako kanpainan 
ere parte hartu dugu azken aldian. Oso polita izan zen, eta gainera, sari bat eman berri diote 
proiektu sozialeko mezuagatik.
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BIDEAN TOPATUTAKO OZTOPOAK

Handicap oso handia dugu: ez dugu lokal propiorik, eta funtsezkoa da, asko mugatzen bai-
kaitu jarduerak antolatu edo elkartzeko. Taldea are gehiago indartuko litzateke iristen den 
jendearentzako topaleku bat, erreferentziazko lokal bat, izango bagenu. Espazio fisikorik 
gabe, askotan ezin dute gugana jo inguruko norbait ezagutzen ez badute. Lokalik gabe, ema-
kume bati harrera egiteko kafetegi batean geratu behar dugu, parke batean… Eta harrera 
oso garrantzitsua da; horregatik, lokala da daukagun erronkarik garrantzitsuena. Gainera, 
espazio propiorik gabe, zailagoa da taldea gehiago kohesionatzeko jarduera gehiago egitea.

Faltan botatzen dugu elkarteen arteko babesa eta lotura; bakoitzak bere helburuen alde bo-
rrokatzen du, eta ez dago batasunik. Bizkaiko eta EAEko elkarteetan gauden emakumeen 
artean sororitate eta batasun handiagoa egon beharko litzateke, instituzioen aurrean irudi 
sendoagoa izango genuke.

Oro har, instituzioekin izan ditugun esperientzia negatiboak beti izan dira pertsona jakinekin, 
ez daudelako prestatuta, ez dutelako trebetasunik, ez prestakuntzarik, ez ezer. 

ETA BIDEAN ZEHAR LORTUTAKOAK

Elkarteari eustea, ezbehar guztiak gorabehera, lorpen bat da. Zailtasun handiak izan ditugu 
taldea osatzeko; denbora asko eskatzen du eta zaila da bakoitzak egoera bat duelako, eta 
batzuetan zaila da elkartzea, egotea, parte hartzea eta proiektuak aurrera ateratzea.

Beste lorpen bat da diru laguntzarik gabe eutsi ahal izatea. Inoiz eskatu izan dugu diru lagun-
tzaren bat tailerretarako, baina benetan gure ahalegin pertsonalaren bidez egiten dugu, ez 
dugulako instituzioen benetako babesik, instituzioen burokraziak prozesu luzeegiak eragiten 
dituelako eta lana zailtzen digulako. Oso lorpen handia da diru laguntzak jaso arren eutsi 
ahal izatea; aurten ez dugu ezer eskatu, gero eta zailagoa delako instituzioei proiektu bat 
aurkeztea, odisea bat gurea bezalako elkarteentzat, ez baitugu baliabiderik ez langile espe-
zializaturik, eta ezinezkoa da. Horregatik harro gaude esateaz, begira, mentoretza proiektua 
martxan jarriko dugu, aurkituko dugu modua. Lorpena da, baina, bestalde, benetan zerbait 
egin dezagun nahi badute, gurea bezalako elkarteei babesa emateko ere eskatu behar dugu. 
Lorpena da eta, aldi berean, oztopoa. 

Gauzak lortzen ari gara, pixkanaka. Ikusten dugun bakoitzean emakume bat aurrera doa-
la, lagundu egin diogula, ez dela erori, gauzak lortzen dituela, horrek indarra ematen digu. 
Bajak egon dira, emakume batzuk joan egin dira eta beste batzuk sartu dira. Erreferente 
izan nahi dugu beste emakume batzuentzako, haiengandik eta haien esperientzietatik ikasi, 
bizitzari eta hazkunde pertsonalari buruzko ikuspegi ezberdinak ikusi. Genero indarkeriaren 
biktima diren emakumeen arteko batasuna da beste emakume batzuei beren prozesuetan 
laguntzen diena; emakume-sare bat da, beste emakumeei eta norberari lagundu, eta adorea 
ematen duena. 
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Norberaren lorpenak dira, halaber, taldean sartzean lortzen dugun indarra eta jasotzen du-
gun laguntza, eta murgiltzen ari ginen iluntasun horretatik nola ateratzen garen ikustea. Nor-
beraren hazkunde pertsonala, elkartean parte hartzeari esker.

Beste lorpen bat gure intzidentzia lana da, instituzioak ez dira leku guztietara iristen. Elkar-
tearekin beste irtenbide batzuk daude, babesa jasotzea; txorakeriak dirudite, baina ez da 
hala. Hori bizi izan dugun pertsonak garen aldetik ondo ezagutzen dugu, eta instituzioei 
esan behar diegu aizue, honek ez du funtzionatzen, eta aintzatespena jasotzen ari garela 
ikusteak indar handia ematen du.

Ikus gaitzaten nahi dugu, eta instituzioen aurrean egon, biktimei arreta emateko behar den 
aldaketa lortu, eta balioetan oinarritutako eta indarkeriarik gabeko hezkuntzan eragin, az-
ken helburua izanik emakume eta gizonak jendarte honetan elkarrekin bizi gaitezen, mundu 
hobe bat bultzatuz.

Legeak bete ditzatela; ez dugu lege gehiagorik behar, dagoeneko asko baititugu garatzen ez 
direnak, ondo exekutatzen ez direnak. Legelariek eurek onartu egiten dute justizia, dagoen 
bezala, ez dela genero indarkeriari irtenbidea ematen ari, justizia ez dela gaur egun baliabide 
bat; batzuetan hara jo beharra dago, kasua oso larria bada ez dagoelako beste erremediorik. 
Baina zoaz bikote harreman bateko indarkeria psikologikoa edo sexu-indarkeria salatzera; 
jakina, ez duzu konponbiderik izango. Emakume askorentzat konponbidea ez da salaketa 
izan behar, baliabide egokiak eta onak eskura izatea baizik.

Indarkeriari buruzko prestakuntza espezifikoa behar dute instituzioek, langileek. Emakume 
batek gaur egun duen lehenengo arazoa salaketa poliziari aurkeztea da; ez dute prestakun-
tzarik, ez dute arreta ona ematen eta polizia batzuek adarra jotzen dute, nahiz eta egoera 
larria izan. Emakumeek ez dute salaketarik jartzen beldur direlako, barregarri uzten saiatzen 
direlako.

Gaur egun, epaitegi bakar bat ere ez dago prest emakumeen arazoak konpontzeko. Indarke-
ria-epaitegiak, gaur egun, oso instituzio eskasak dira, espazio fisikotik hasita —guztiz diskri-
minatzailea, biktimizatzailea, erabat birbiktimizatzailea— arreta barne, dena da amorragarria. 
Eta irregulartasun hauek guztiak salatzen ez ditugunez, ez doaz inora.

Hezkuntza aldatu behar da, irakasleak. Suposatzen da nahitaezkoa dela hezkuntzan genero-
-zeharkakotasuna egotea, alegia, hezkidetza. Gainera, prestakuntza espezifikoa egon behar 
da sare sozialetarako, indarkeria handia baitago sareetan.

Instituzioek hitza eta parte-hartzea eman behar dizkigute, elkarteen potentziala aitortu, in-
darkeria-epaitegietan egiten dugu akonpainamenduan gure esperientzia eman, ez gutxietsi. 
Subjektu politikotzat har gaitzatela, eta eraldaketan parte aktiboa izan.

Gainera, instituzioek baliabide ekonomikoak eman behar dituzte egoerei aurre egin ahal iza-
teko; izan ere, batzuetan, indarkeria jasaten duten emakumeak ez dira gai salaketa jartzeko, 
ezta egoera horretatik irteteko ere, alderdi ekonomikoa dela eta.

Garrantzitsua da elkarteak gai horren inguruan prestatzea. Kolektiboek elkarteetan bertan 
espazioak sortu behar dituzte genero indarkeriaz hitz egiteko. Gai hori ez da lantzen, eta oso 
garrantzitsua da adineko emakumeengan adibidez, hirugarren adinekoen zentroetan, adine-
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ko emakumeen aurkako indarkeria erreala baita. 65 urtetik gorako emakume askok indarke-
ria jasan izan dute bizitza osoan, eta, azkenean, tratu txarrak ematen dizkien gizona zaindu 
behar dute, edo, are okerrago, hura da emakumea zaintzen duena. Oso egoera zaila da, eta 
ez zaio aurre egiten. Adineko jendearen espazio guztietan aisialdiko eta denbora libreko jar-
duerak egiten dira, denak ondo pasatzeko, eta ez da sakoneko arazoei buruz hitz egin nahi. 
Instituzioek emakumeentzako baliabide egokiak izan beharko lituzkete, adin jakin batetik 
aurrera urratsa eman eta egoera horretatik ateratzea erabakitzen dutenentzat.

Bizirik ateratako emakumeen beste elkarte batzuekin saretu nahi dugu, elkar lagundu, elka-
rrekin bildu proiekzioak egiteko, elkarlan gehiago, protagonismorik gabeko elkarlana. EAEn 
sare bat egiten saiatzen ari gara, baina ez da erraza, denok gaude egoera prekario berean, 
eta baliabide gutxi ditugu.

Jendartearen aurrean borrokatu nahi dugu, ez dezala beste alde batera begiratu, sinesme-
nak hautsi eta guganako estigmatizazioa ezabatzea, biktimak ez epaitzea, interesa piztea, 
elkar ulertzeko jarrerarekin begiratzea, babestu eta laguntzea. Jendarteak berdintasunez in-
formatuta eta hezita egon beharko luke. Eta gainera, norberak horrekiko erantzukizuna du.

Komunikabideak garrantzitsuak dira horretan guztian, entzunak izan nahi dugu eta jendar-
teari gure esperientzia eskaini eta eskaerak helarazi nahi dizkiogu. Azken finean, jendarte 
aldaketa bat da, dena eraitsi behar dugu eta berriro hasi, patriarkatua akabatu.

Bizitu-tik emakume taldetxo ugari sortzearekin amesten dugu, denok izan dezagun talde bat 
paseatzera irteteko, eztabaidatzeko, hitz egiteko, negar egiteko… Taldetxo txikiak, sare garran-
tzitsuak osatuz, pixkanaka jendartean aldaketa eragiteko, non instituzioak kontzientziatuta 
eta prestatuta egongo diren eta emakumeak ahaldunduta egongo garen, inposatutako rolak 
hautsita, kontzientzia hartuta, protagonismoa izanda, guztion ongia bilatuz elkar zainduta.

Espero dugu arazoa amaitzea, eta elkarteak gu indartzeko egotea.

2021eko ekaina
Asociación Bizitu Elkartea
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RENACER
Renacer autolaguntza talde bat da, Errepublikako Prokuradoretza 
Nagusiaren Soyapangoko egoitzan jaio zena, bizirik iraun duten 
eta salaketa jartzera iritsi diren emakumeek osatuta. Indarkeria 
jasan duten emakumeei laguntzeko sortu zen, entzutearen, en-
patiaren eta esperientziak eta bizipenak trukatzearen bidez. Hel-
burua da konfiantza eta konfidentzialtasunezko espazio bat sor-
tzea, bizitako indarkeriek eragindako kaltea sendatu eta gainditu 
ahal izateko, maila emozional eta psikologikoan.

Era berean, Renacer Berdintasunaren eta Emakumeentzako In-
darkeriarik Gabeko Bizitzaren Aldeko Sarearen parte da, emaku-
meen talde eta elkarteetako ordezkariek osatzen dutena.
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ASKAPENERAKO ETA 
AHALDUNTZERAKO BIDEA

Renacer leku sakratua da guretzat, espazio propioa, gure gaitzak osatzeko sendagairik one-
na bihurtu dena. Barrua hustu eta gure istorioak adieraz ditzakegu, ez baitira taldetik kan-
po kontatu edo zabalduko. Hemen kontatzen dena, hemen geratzen da. Horri guztiari esker 
entzunak sentitzen gara, konfiantzazko giroan. Azken batean, ondo sentiarazten gaitu. Egia 
esan, iritsi ginenean, gehienok sentitu genuen bakarrik bertan hitz egin genezakeela, eta 
ulertu egingo gintuztela.

Baina norberaren bizipenak adieraztea ez da erraza, batzuek 3 egun behar ditugu eta beste 
batzuek urtebete, hitz egin eta kontatu ahal izateko. Hala ere, kideei entzuteak eta konfiantza 
sentitzeak etxean bezala sentiarazten gaitu, eta horrek isiltasuna haustera bultzatzen gaitu. 
Une horretan, zama gainetik kenduko bagenu bezala sentitzen gara, barrua hustean oinaze 
handi bat askatzen baita, eta horri esker irribarre egin dezakegu berriro. Ihesbide bat da, bizi 
izandako egoeraren irteera. Egiaz, berriz jaio bagina bezala sentitzen gara.

Izan ere, urte askoan indarkeriazko egoerak bizitzean, pixkanaka bakartu eta laguntza-sarerik 
gabe geratzen gara. Taldera iritsi eta elkar topatzeak, norbera bere indarkeria-lekukotasuna-
rekin, aukera eman zigun besteengan gure burua islatuta ikusteko eta beti eduki nahi izan 
genituen lagunak ezagutzeko. Elkar babestu eta lagundu gara, trukean ezer bilatu gabe.

Talde hau, guretzat, gure bizipenak kontatzeko eta barrua husteko espazio bat baino gehiago 
da. Espazio bat da, non berriro irribarre egin eta gure buruarekin topo egin dugun. Ikasteko 
eta berreraikitzeko espazio propioa da, elkar ezagutzeko, maitatzeko, baloratzeko eta ahal-
duntzeko aukera ematen duena. Taldea da izan dezakegun psikologorik onena.

Bakea, lasaitasuna eta egonkortasun emozionala dakarzkigu. Kideen maitasuna eta hitz 
egokiak ematen dizkigun espazioa da, eta, batez ere, maitatuak sentitzen garen espazioa. 
Enpatia dario, ez gara arrotz sentitzen, konturatzen baikara ez garela indarkeria bizi izan du-
gun bakarrak.

Taldean egoteak esan nahi du gure bizitzaren alde zerbait egiten ari garela, guretzat eta gure 
ongizatearentzat.

AHALDUNTZERAKO BIDEA

Renacer duela 10 urte inguru jaio zen, Errepublikako Prokuradoretza Nagusiaren Soyapango-
ko egoitzan, indarkeriatik bizirik irtendako eta salaketa jarritako emakumeekin autolaguntza 
talde bat osatzeko asmoarekin. Ordura arte, gu ez geunden arren, baziren Las Dignas-en 
ekimenez sortutako autolaguntza taldeak, Prokuradoretzak berrartu zituenak estatuaren be-
tebeharra zelako emakumeentzako programa horiek eskaintzea.
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Prokuradoretzak autolaguntza taldeak maila nazionalean berrartu zituenean, Las Dignas-ek 
gonbidatu egin gintuen Red por la Igualdad y una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
sarean parte hartzera; emakume-talde eta -elkarteetako ordezkariek osatzen dute sare hori, 
eta guk bi erreferente ditugu gune horretan.

Garai hartan, indarkeria jasateaz nekatuta geunden emakume batzuk baino ez ginen, egun 
batean Prokuradoretzan salaketa jarri genuenak. Bertan psikologora bidali gintuzten; hark 
kontatu zigun talde bat osatzen ari zirela gure antzeko egoeran zeuden pertsonentzat, eta 
gonbidatu eta parte hartzera animatu gintuzten.

Horrela hasi ginen ostiralero biltzen Prokuradoretzaren bulegoan. Psikologoa beti zegoen 
gurekin, eta asko laguntzen zigun. Bertan elkartzen ginen, eta gure gauzei buruz hitz egiten 
genuen. Pixkanaka, espazioarekin identifikatuta sentitzen hasi ginen, harik eta bilera batzuk 
egin ondoren taldeari izena jartzeko beharra ikusi genuen arte. Guztien artean, hainbat pro-
posamen egin ondoren, ondorioztatu genuen sentitzen genuela berriro jaio ginela. Hortik 
dator Renacer izena.

Hainbat emakume ginen, adin ezberdinetakoak, denak indarkeriatik bizirik ateratakoak, eta 
denak Prokuradoretzaren auzi-jartzaileak.

Gaur egun, zenbait taldekidek zuzenean gonbidatuta iritsi gara gutako batzuk; lagunak, au-
zokideak edo beste prozesuetako kideak izateagatik, non arazoak genituela adierazi genuen. 
Bitxia da, bizitako egoera kontatu baino lehen, egun batean norbait hurbildu zitzaigula, eta 
taldeari buruz hitz egin zigula, aurpegian LAGUNTZA hitza idatzita bagenu bezala, indarkeria 
jasan dugunok elkar ikustearekin elkar ezagutuko bagenu bezala, hitzik esan gabe.

Norbaitek Renacer taldearen berri ematen diogunetik lehen aldiz parte hartu arte egin beha-
rreko bidea ez da beti laburra izaten, ezta zuzena ere. Zalantzak, beldurra, segurtasunik eza; 
hainbat sentimendu eta emozio biltzen dira gure gorputzetan, eta batzuetan hilabeteak 
behar izaten ditugu bertaratzea erabakitzeko.

Baina zergatik bertaratzen gara? Zerk eraman gintuen azkenean erabaki hori hartzera? Kasu 
gehienetan, kontzienteki edo inkontzienteki, babestu eta entzungo gintuen norbait bilatzen 
genuen, eskua luzatu eta bakarrik ez geundela esango ziguna. Hainbeste isiltasun eta oina-
zeren ostean, premia larria genuen hitz egiteko eta gertatzen zitzaiguna kontatzeko, baina 
konfiantzazko espazio seguru batean. Batez ere, entzunak eta ulertuak izan nahi genuen.  
Gutako batzuek bestelako espazioetan ere bilatu genuen hori, elizetan adibidez, baina beti 
falta zen zerbait.

Beraz, bide ezberdinetatik heldu gara taldera, baina iritsi, elkartu, elkarri kontatu eta entzuten 
diogu. Gutako asko ez ginen jabetzen bizi genuen indarkeriaz, baina hemen, kideen testigan-
tzak entzunda, gure egoeraz jabetu, eta geratu egin ginen.

Taldean helburu komunak eraikitzen joan gara pixkanaka, abiapuntutzat hartuta bakoitzaren 
esperientziak eta guztiok Renacer-era eraman gaituzten arrazoiak, hau da, laguntza bilatzea, 
ez besterik.

Indarkeria jasaten duten emakumeei laguntzeko sortu zen Renacer, entzutearen, enpatiaren 
eta esperientziak eta bizipenak trukatzearen bidez. Helburua beti izan da konfiantzazko eta 
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konfidentzialtasunezko espazio bat sortzea, bizitako indarkeriek eragindako kaltea sendatu 
eta gainditu ahal izateko.

Nabarmendu beharra dago laguntza hori ez dagokiola arlo ekonomiko edo materialari, baizik 
eta eremu emozional eta psikologikoari, guretzat ezinbestekoa izan dena indarkeriatik atera 
eta bikotekidearen, familiaren edo beste edonoren mende egoteari uzteko. Gure azken hel-
burua askatzea eta ahalduntzea da.

OSTIRALA, GOGO BIZIZ HARTZEN DUGUN EGUNA

Ostiraletan elkartzen gara, arratsaldeko ordu bietatik lauretara. Astero gai bati buruz hitz 
egiten dugu, betiere emakumeen aurkako indarkeriarekin lotuta dagoena; indarkeria horren 
aurrean jokatzeko eta defendatzeko moduez aritzen gara. Iritsi, elkar agurtu, astean zehar 
gertatu zaiguna kontatu eta elkar kontsolatzen gara. Begi itxi-ireki batean pasatzen zaigu 
arratsaldea, astero itxaroten dugun elkargunea da guretzat. Gure bizipenak eta emozioak 
sozializatzen ditugu, eta hori da, hain zuzen ere, ahalduntzen gaituena.    

Ostiraletako bilera gutako batek dinamizatzen du beti, autolaguntza taldeak errazteari bu-
ruzko trebakuntzak jasotzeari esker.

Gai jakin bati buruzko informazioa nahi dugunean psikologoari jakinarazten diogu, eta berak 
kudeatzen du nork eman ahal digun laguntza. Normalean, ordu sozialak egiten ari diren gaz-
teak izan dira hainbat gairi buruzko hitzaldiak eman dituztenak. Gure taldearen alderdi polita 
da hori, ez dugu planifikatzen, berez sortzen da.

Gure bilerak antolatu ahal izateko, barne-araudi bat sortu dugu. Kide berri bat iristen den 
bakoitzean, lehenik eta behin taldea ezagutarazten diogu. Gaur egun prozesua formalizatu 
dugu, eta eredu gisa balio du beste talde batzuentzat. Hona gure arauetako batzuk: entzute 
aktiboa, konfidentzialtasuna, politikaz eta erlijioaz ez hitz egitea, ez kritikatzea, ez epaitzea 
ezta aholkatzea, ahizpatasuna adieraztea eta hitz egitera ez behartzea.

Renacer taldea espazio libre, ireki eta iraunkorra da, hau da, nahiz eta bakarrik bi edo hiru 
kide agertu, beti egiten dugu bilera, eta, gainera, saiatzen gara beti norbait egon dadin, kide 
berri bat iristen bada harrera egiteko.

Gure arteko komunikazioa garrantzitsua da, beti gabiltza telefonoz elkarri deitzen, WhatsApp 
eta Facebook bidezko mezuak bidaltzen, eta aurrez aurre ere hitz egiten dugu tailerretara 
joatean edo kide baten etxera bisitan goazenean. Komunikatu egiten gara jarduera batera 
elkar gonbidatzeko eta motibatzeko, espaziotik alde egin ez dezaten.

Komunikazioa ez da soilik elkarri esateko, aizu, ekintza bat dago, etorri nahi duzu? Ondo gau-
den jakiteko da, deprimituta gauden eta hitz egiteko beharra dugun jakiteko. Hori ere bada 
taldearen komunikazioaren parte.

Pandemia hasi zenean lokalik gabe geratu ginen, eta ondorioz ezin izan ginen bildu, itxi egin 
zutelako; hortaz, elkartzeko espazio propio baten bila gabiltza.
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GURE GAITASUNAK ANTZEMATEN

Taldeak indar handia eman digu, babes- eta motibazio-iturria da bizi izan dugun guztiaren 
ondoren aurrera jarraitu ahal izateko, eta sentiarazi digu gai garela indarkeria egoerak pairatu 
dituzten edo pairatzen ari diren beste emakume batzuei laguntzeko; izan ere, egia esan, lur 
jota iristen gara. Beharrezko segurtasuna eta konfiantza ematen digu geure buruarengan, 
ohartzeko emakume gisa eboluzionatu ahal izateko ez dugula gizonik behar gure alboan, 
ezta sos apur batzuen truke umiliatzen gaituen bikotekiderik ere, baizik eta geure kabuz balia 
gaitezkeela, entzuten gaituzten lagunak beti alboan izanda.

Taldeari esker lagun berriak ezagutu ditugu, eta indarkeria gaietan trebatu ahal izan gara. 
Taldeak erraztu egin digu kontzientzia hartzea eta bizi genuen indarkeria identifikatzea, eta 
gure eskubideak ezagutzeaz gain, horiek defendatzeko aukera ere eman digu.

Las Dignas-ek emandako tailerren bidez trebatu gara, eta bertan ikasi dugu gure eskubideei, 
legeei, emakumeen aurkako indarkeria motei eta salaketen ibilbideari buruz. Gainera, treba-
tu egin gara tailerren erreplikak gainerako kideei emateko.

Erreplikak ostiraletan egiten ditugu, egun hori taldeari eskaintzen baitiogu. Jardunaldi hauek 
egiteko, Las Dignas-ek elikadurarekin eta ekonomikoki laguntzen digute. Jarduera horiek 
planifikatuak dira; data jakin bat jarri eta antolatu egiten gara. Trebakuntza horiek emateko, 
sareko bi erreferenteak prestatu egiten gara; metodologia-kartaren bidez gidatzen gara eta 
berdin garatzen dugu, dinamika berberekin, guk jaso genuen bezala.

Taldeak aldatu egin gaitu, eta, batez ere, ahalduntzeko aukera eman digu.  Orain balio dugula 
sentitzen dugu, ez garela uste genuenak, edo esaten ziguten horiek. Badakigu nor garen eta 
zer egiteko gai garen.  Aske sentitzen gara; lehen sentitzen ez genuen askatasuna da.

Eta gauza sinestezina da, halaber, taldeak lagundu egin digula gutako batzuei gure eraso-
tzaileei barkatzen eta erresumina kentzen, izugarria baita emozio horrekin bizitzea, baina 
barkamen hori ez da erasotzaileentzat, baizik eta gure osasun fisiko eta emozionalagatik.

GEURE BURUA ZAINDUZ

Elkar zaintzeko modu bat komunikatuta egotea da, kideei gertatzen zaienari adi egotea. Tele-
fonoz edo whatsappez deitzen diogu elkarri beti, ondo, gaixorik edo deprimituta gauden ja-
kiteko, hitz egiteko beharra ote dugun jakiteko; izan ere, gure arazoak kontatzen ditugunean 
barrua husten dugu. Denbora hartzen du eta telefono gastu gehiago ditugu, baina merezi du, 
horrela elkar laguntzen dugulako.

Kideren bat bilerara aurpegi tristearekin iristen bada, harekin solidarioak izaten saiatzen gara 
irribarre batekin edo kemenezko zerbait esanez, batzuetan hitz txiki batek dena alda deza-
keelako.

Astean zehar gutako batek krisi bat jasaten badu, hurbilen dagoen lagunaren bila jotzen du.  
Berarekin eseri, hitz egin eta elkar entzuten dugu; hala ere, egoera oso gogorra bada psikolo-
goari deitzen diogu, ahalik eta lasterren artatu dezan.     
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Egiten ditugun pasealdiak ere zaintza dira guretzat. Psikologoak gomendatu zigun gutxienez 
urtean hirutan bulegotik kanpo elkartzea. Baina jardunaldi horietan, paseatzeaz gain, arnas-
keta terapiak, masaje lasaigarriak eta gure osasun emozionalari buruzko hitzaldiak ere ja-
sotzen ditugu. Normalean, autozaintza irteerak Las Dignas-ek deitutako La Red taldearekin 
izaten dira.  Renacer talde gisa, geure jardunaldi propioak ditugu. Zozketetatik eta banakako 
ekarpenetatik lortzen ditugun aurrezkiekin, adiskidetasunaren eguna eta urtebetetzeak os-
patzen ditugu. Diru gutxi badugu Ilopangoko lakura joaten gara, bertan tortillak arrainarekin 
edo arroza jaten dugu eta dinamikak egiten ditugu; gainera, askariak ere egiten ditugu, ba-
koitzak zerbait ematen du, janaria, pastelak edo edaria. Guretzat autozaintza jardunaldiak 
oso garrantzitsuak eta beharrezkoak dira, eta horregatik mantentzen ditugu.

Badakigu herrialde eta komunitate oso arriskutsuetan bizi garela, horregatik adostu dugu 
jarduera batera joatean, aurrez leku batean geratzea, elkarrekin irteteko; horrela, taldean 
goaz eta elkar zaintzen dugu. Gainera, erabaki genuen inori ez esatea autolaguntza talde 
bateko kide garela, ezta feminista gisa identifikatzen gaituen kamisetarik erabiltzea ere; izan 
ere, badakigu kideetako batzuk bikotekideek mehatxatu egin dituztela, eta badakigu era-
sotzaileak edozer egiteko gai direla biktimaren aurka, edo hari laguntzen edo aholkatzen 
diotenen aurka. Kontu handiz ibili gara halako egoerekin.

Aste batzuetan gertakari biolento oso gogorrak gertatzen dira, feminizidioak adibidez, eta 
horrek alerta egoeran jartzen gaitu denok. Horrelakoetan zerbait egin behar da, ezin gaitue-
lako beldurrak ito. Gainera, pandilleroek gure kide batzuen seme-alabak eta ilobak erail izan 
dituzte. Egoera horiek guztiak beste alde batetik landu behar ditugu, kontu eta arreta handiz, 
gure osasun emozionalari gehiago ez kaltetzeko. Horregatik, erlaxazio- eta arnasketa-tera-
piak egiten ditugu.

Gure osasuna ere garrantzitsua da; horregatik espezialistak bilatzen ditugu, gure taldeari 
osasunaren zaintzarekin zerikusia duten gaiei buruzko hitzaldiak emateko. Izan ere, bizi izan 
dugun indarkeria guztiak kalte egin digu, batzuek gibeleko arazoak ditugu, beste batzuk 
bihotzekoak… Horrela, talde gisa zaintzen gara.

GURE AKTIBISMOA, BETIDANIK KALEAN

La Red taldearen bidez, indarkeria mota ezberdinak identifikatzen ikasi genuen, eta gainera-
ko kideei irakasteko gai izan ginen. La Red-ekin batera, Indarkeria Matxistaren Aurkako Egu-
na ospatzen dugu, eta haiekin batera parte hartzen dugu ekintzetan, komunikatuak egiten, 
manifestazio eta foroetara joaten, plantoak egiten, biktimen senideei laguntzen eta taldeko 
emakumeak gonbidatzen sareak antolatzen dituen jarduera guztietara.   

Sarearen bidez bi ospakizun egiten dira urtean: Martxoaren 8a, emakumeen nazioarteko 
eguna, eta azaroaren 25a, indarkeria matxistaren aurkako eguna. Egun horietan manifesta-
zioa egiten dugu, genero indarkeria bukatu dadin eskatzeko. Horretaz gain performance bat 
sortu dugu, aurkeztu egin duguna azaroaren 25ean egiten diren hainbat jardueratan. Egun 
horretan Las Dignas-en elkartu ginen, eta denen artean entseatu genuen.

Manifestazioak oso bereziak izan dira beti; askapen baten modukoak dira, jendeari existitzen 
garela erakusteko modu bat. Manifestazioetan ateratzea oso polita da, guztiek sentitzen bai-
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tute gure babesa. Azken aldian ez dugu manifestazioetan parte hartu, baina bai Las Dignas-
-ek antolatutako plantoetan.  Gure aktibismoa kalean egon da beti.   

PANDEMIARI AURRE EGITEN

Ez dugu denborarik galdu, eutsi egin diogu, baina ostiraletako bilera faltan dugu beti. Noi-
zean behin elkartzen garen arren, ez da gauza bera, batez ere konfinamenduak antsietate 
handia eragin digun honetan. Ezin elkartzeak eta sentitzen duguna ezin partekatzeak kaltetu 
egin ditu gure osasun fisikoa zein emozionala. Zalantzarik gabe, pandemiak taldearen fun-
tzionamendua ahuldu du.

Pandemiaren hilabeterik gogorrenetan ezin izan ginen elkartu, soilik telefono bidez komu-
nikatzen ginen. Espazioak zabaltzen hasi zirenean, gutako batzuk Soyapangoko kafetegi 
batean elkartu ginen. Hala ere, badaude pandemiarekin beldur handia sentitu duten ema-
kumeak, eta gaur arte irten nahi izan ez dutenak; haiekin telefonoz edo WhatsApp bidez 
komunikatzen gara. Beti saiatu gara gure arteko komunikazioa mantentzen.

Pandemia gorabehera, aktibo mantendu gara. Autolaguntza talde ezaguna eta ongi presta-
tua garen aldetik, instituzioetatik kanpo jarraitzeko aukera aztertzen ari gara, Prokuradore-
tzak berriz ere herritarrei zerbitzuak eskaini arte.

GURE ESKAKIZUNAK

Hainbeste gauza eskatu nahi genizkioke estatuari… Hala nola bete ditzala emakumeen es-
kubideak babesten dituzten legeak; sortu ditzala autolaguntza talde gehiago maila naziona-
lean; egin ditzala herritar guztiei zuzendutako sentsibilizazio-kanpainak indarkeria matxista 
desagerrarazteko; biztanleria hezi dezala, batez ere lehen haurtzaroa, haurrek estereotipo, 
mito eta aurreiritzi patriarkalak jaso eta erreproduzitu ez ditzaten.  

Beharrezkoa da gobernuak funtzionario publikoak gaitzea genero indarkeriaren aurkako le-
geak ezagutu eta aplika ditzaten, maiz haiek baitira emakumeei traturik txarrenak ematen 
dizkietenak. Polizia eta militar erasotzaileen kasu asko daude, euren emazteak bortxatu eta 
are hil dituztenak.

Polizia-ordezkaritzen kasuan, premiazkoa da salaketa jartzera joaten diren emakumeei ema-
ten zaien arreta hobetzea. Ez da posible kolpatua iristen den emakume batek bost ordu itxa-
ron behar izatea arreta jasotzeko; halako kasuetan biktimari emakume batek egin beharko 
lioke harrera, hura gai izango baita enpatizatzeko.

Herritarrei, eta bereziki emakumeei, esango genieke indarkeria ez dela naturala, tratu txarrak 
pairatzen badituzte laguntza bila dezatela, begiak garaiz zabal ditzatela, ez dezatela itxaron 
ezbeharren bat gertatu arte; salaketa jar dezatela, indarkeria jasaten duten emakume asko 
baitaude, baina bikotekideen, senideen edo esango dutenaren beldur direnez, ez dute sala-
ketarik jartzen.
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TALDEA MANTENTZEA, BESTE EMAKUME BATZUK 
LAGUNTZEA ETA ESPAZIO PROPIOA IZATEA

Renacer gisa, taldea indartzea eta parte-hartzaile kopurua handitzea dugu helburu. Ondo 
bidean, badakigu uneren batean beste talde bat sortu beharko dugula. Gure esperientzia 
bizi ondoren, gurea bezalako talde gehiago behar direla uste dugu, eta prozesu horiek guk 
geuk erraztu nahiko genituzke. Beraz, taldean jarraituko dugu tratu txarrak jasan dituzten 
emakume gehiagori laguntzen jarraitzeko, Renacer-ek gurekin egin duen bezala. Emakume 
gehiago ahalduntzen laguntzea da gure nahia, gu bezain beste ahaldundu daitezen.

Beste autolaguntza talde batzuk sortzeko lan egin nahi dugu. Renacer gisa gure esperientzia 
eta ezagutzak parteka genitzake, zenbait urte barru feminizidio gutxiago egoteko eta emaku-
me gehiago indarkeria egoeretatik ateratzeko.

Argi daukagu, indartsu eta adoretsu gaude gure lana egiteko eta autolaguntza talde gehiago 
sortu ahal izateko.

Gure espazio propioa, gure lokala izateko tematuta gaude. Lokal zabala, polita eta erosoa-
goa, askatasunez elkartu ahal izateko.  Talde independentea izateko beharra sentitzen dugu.

Gure esku dagoen guztia egingo dugu taldea mantentzeko. Orain indarrez, kemenez eta era-
bakitasunez beteta sentitzen gara.
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GOIZARGI 
EMAKUMEAK
Goizargi Emakumeak irabazi-asmorik gabeko elkartea da, genero 
indarkeriaren biktimen eta bizirik atera diren emakumeena, eta 
gure enpatia beharretik sortzen dena; entzunak izateko, epaituak 
izan gabe ulertuak izateko... Horretarako, elkartu egin behar gi-
nen, eta Goizargiren bidez lortu egin genuen.

Indarkeria matxista jasaten duen edo jasan duen edozein emaku-
me hartzeko dugun tresna da, egunsenti berri asko askatasunez 
bizitzeko itxaropena transmititu ahal izateko.
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EZ ZAUDE BAKARRIK

Goizargi Emakumeak gara. Taldea sortzen hasi zen momentuetako bat 2019ko martxoaren 
8ko manifestazioa izan zen. Ikusgarria izan zen. Aurreko urteko azaroan egin genuen indar-
keriaren biktima izandako emakumeen topaketen ostean elkar ikusten genuen lehen aldia 
zen. Han sentitu genuen babes eta energia sentsazioa oso indartsua izan zen. Denok elka-
rrekin gindoazen, baina hitzik esan gabe. Manifestaziora joateko elkartu ginenean hitz egin 
genuen, baina oinez gindoazela ez. Ez zen bizi genuen unearen kontzientzia, gure inkon-
tzientea baizik; gure artean sortzen ari zena, begirada soilekin, elkarri esaten genizkionekin: 
“hemen gaude, zerbait egin behar dugu, ezin dugu borroka bat M8 batean eta A25 batean 
oinarritu, egunero zerbait egin behar da, garrantzia duen zerbait, jendearengana iritsiko den 
zerbait, balio duen zerbait”.

Antolatu ginen, lehenik eta behin guregatik, gure bizipen berberak izan dituzten emakumeak 
ezagutzeko beharragatik, eta gero, etorriko zirenengatik. Denok genuen premia hori.

Goizargi sortu genuen emakumeetako batzuk Gasteizko Udaltzaingoak antolatutako Auto-
defentsa Feminista ikastaroetan eta Biolentziaren biktima izandako emakumeen III Topaketa 
Estatalean elkar ezagutu genuen, 2018ko azaroan Gasteizen. Hor hasi ginen beste emakume 
batzuekin hitz egiten, eta konturatu ginen sistemak zer gabezia dituen, indarkeria pairatu 
dugun edo pairatzen ari garen emakumeon arretari dagokionez. Une horretan gure buruei 
galdetu genien ea zer egin genezakeen. Sortzaileetako baten sukaldean biltzen hasi ginen. 
Gure buruari galdetzen genion: existitzen den horretan, ba al dago gure beharrei egokitutako 
irtenbiderik? Argi genuen erantzuna ezetz zela. Lagunduta sentitzeko espazio baten beharra 
genuen, epaituak sentituko ez ginen espazio bat, non emakume bakar bat ere ez zen bakarrik 
sentituko; eta hori da Goizargi.

Zazpi emakume hasi ginen eta elkarte bat eratzea erabaki genuen. Bilera asko egin genituen 
eta asko sufritu genuen, baina, sufrimendu horretatik ateratzeko nahiaz, zer izan nahi ge-
nuen eta zer egin nahi genuen zehazten joan ginen.

Taldearen hasieratik, ahal izan dugun bezala elkarri lagundu diogu, elkarri entzun, elkar sos-
tengatu; eta, maitasunetik, elkar ulertzetik eta enpatiatik abiatuta, eta egoera horretan da-
goen emakume batek behar duena ezagututa, egiten joan gara. Era berean, kuotarik ez ezar-
tzea erabaki genuen, elkartearen laguntza behar duten eta aukera ekonomikorik ez duten 
emakumeak ez baztertzeko.

Hitz egiteko biltzen ginen, baita negar egiteko ere, barre egiteko, dantza egiteko… eta bakoi-
tzak zer behar ikusten zituen eta nola bete genitzakeen aztertzen joan ginen; ez bakarrik 
sororitatea, ez bakarrik erresilientzia, baita ahalduntzea ere. Hasieratik oso garrantzitsua izan 
zen beste esperientzia batzuetatik eta tailerretatik ikastea, eta, batez ere, arazoak identifi-
katzen joatea: justizian, familiaren gaitzespenean, onespen ezaren aurrean, beste pertsona 
batzuen iritzien eta epaien aurrean… Guk gure azalean bizi dugu hau guztia eta gure helbu-
rua da beste emakume batzuk ikus dezaten ez daudela bakarrik, elkarrekin gaudela. Izan ere, 
bidea gogorra da, batzuetan ematen duelako atea itxi eta arazoa amaitu dela, baina ez da ho-
rrela. Bidea luzea da, oso nahasia, eta saihestu beharreko harriz josita dago. Errusiar mendi 
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baten modukoa da: orain goian zaude, orain behean. Baina, badakizu beste emakume batzuk 
dituzula antzeko egoera batean, eskua ematen dizutenak, entzuten dizutenak, aurrerapauso 
hori ematen laguntzen dizutenak. Hau oso garrantzitsua da.

Ez dugu gure burua publiko egiten babestu behar garelako. Egoera anitzetan gauden ema-
kumeak gara: urruntze-aginduekin edo gabe, salaketarekin edo gabe, epaiarekin edo gabe, 
babes-neurriekin... eta, hala ere, 7 izatetik 60 izatera igaro gara (eta astero kopurua handitzen 
doa).

Bide honetan, hasieratik aurkitu ditugu asko lagundu diguten emakume zoragarriak: Maite-
na bere ikastaro eta laguntzekin; Aurora, gure erreferentea, espiritualki besarkatzen gaituena 
eta jada askatzen ez gaituena; Macarena bere liburuarekin... eta beste hainbat.

LEHENENGO URRATSA BEGIETAKO LOTURA KENTZEA 
DA

Hasieratik formakuntzak garrantzia handia izan du gure ekintzetan. Elkartera iristen den 
emakume orori autodefentsa feminista ikastaroa egitea proposatzen diogu. Honek barruan 
eragiten digun mugimendua beharrezkoa da, benda begietatik kentzeko lehenengo urrats 
nagusi bezala. 

Elkarren artean babestu behar dugula ulertzen laguntzen digu, horrela lekuetara lagunduta 
joaten gara. Desberdina da egoera bat bakarrik jasatea edo norbaitek lagunduta igarotzea, 
bera ere lekuko izango delako.

Elkarrekin gai garela ikustean ahalduntzen gara, artatzen gaituzten erakundeei mugak ezarri 
ahal dizkiegu, gure eskubideak exijitu, eta abar.

Tailerrak ere eman ditugu, salaketaren ondorengo prozesuaren inguruan zeri aurre egin 
behar diogun jakiteko. Prozesu gogorra da, oztopoz betea, eta ezagutzeak aurre egiten la-
guntzen digu.

HARRERAREN GARRANTZIAZ KONTZIENTZIATZEA

Harrerari buruzko ikastaroak ematen ditugu indarkeria bizi duten emakumeak artatzen di-
tuzten pertsonak sentsibilizatzeko, eta gure esperientziatik azaltzen dugu zer behar duen 
emakume batek erakunde batera hurbiltzen denean. Gure ibilbidearen hasieran inkesta bat 
egin genuen taldekideen artean, gure prozesu pertsonaletan erakundeetako langileekin izan 
ditugun esperientziak ezagutzeko, eta bertan identifikatu genuen behar hori. Izan ere, jende 
horren guztiaren artean -askok erantzun genuen galdetegia-, hiruk baino ez genuen adierazi 
arreta egokia jaso genuela premia izan genuenean.

Profesionala izatearekin ez da nahikoa, horrez gain sentsibilitatea izan behar da, abilezia, 
enpatia. Ez da gauza bera poliziarengana joatea poltsa lapurtu dizutelako edo autoarekin 
kolpe bat eman dizutelako, edo luzaroan tratu txarrak jasan dituzulako bertaratzea. Harre-
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ra ezin da berdina izan, ezin duzu tratu bera jaso. Biktima bat, bizitako guztiaren ondoren, 
oraindik ere biktimagoa bihurtzen da erakundeetan, polizia etxeetan eta edonon aurkitzen 
duen egoeraren arabera. Gainera, ez da aulkian eseriko eta “indarkeriaren biktima naiz” aise 
esango. Profesionalek eskura dituzten tresna guztiak erabili behar dituzte atzean zer dagoen 
ikusi ahal izateko.

Horren ondorioz, erakundeekin egiten dugun lan-ekintzetako bat lankidetza da, harrera no-
lakoa izan behar den zuzenean ezagutu dezaten. Oro har, Arabako instituzioen aldetik har-
mena antzeman dugu, eta hainbat lankidetza izaten ari gara ildo horretan. Ate bat irekitzen 
bada, horra goaz, hainbat modutara: gure bizipenak partekatzetik arreta-protokoloak gara-
tzera, ez soilik instituzioentzako, kolektiboentzako, ikastaroentzako etab. ere.

Baina Goizargiren harrera ordezkaezina da, funtsezkoa, elkartean dugun bizitzako unerik ga-
rrantzitsuenetako bat da. Elkartera iristen garenean ez gara ondo iristen, nahiko ukituta eta 
sentikor iristen gara. Nahi dugun lehenengo gauza konpainia izaten da, hori da garrantzi-
tsuena. Hori da sartzera animatzen gaituena eta jarraitzera bultzatzen gaituena. Maitasu-
nez tratatzen gaituztela ikustea, ulertzen gaituztela ikustea, bata bestearekin identifikatuta 
sentitzea eta ozen hitz egiteko espazio bat izatea zure familiarekin edo lagunekin hitz egin 
ezin dituzun gauzen inguruan hitz egiteko, ulertzen ez zaituztelako. Hau inguru segurua da. 
Gutako bat gaizki sentitzen denean, estututa dagoenean edo zerbait gertatzen zaionean, 
norbaitek 5 minutu ditu zuretzat eta zure mina entzuten du. Entzutearekin zure kargaren zati 
bat arintzen duzu eta pixka bat askatzen zara.

Hainbat lekutatik iristen gara elkartera: ahoz ahokoari esker, gizarte-zerbitzuen edo biktimei 
laguntzeko zerbitzuen bidez eta gutxi batzuk osasun-arretaren bidez. Egiten dugun lehenen-
go gauza hitz egitea da, telefonoz, aurrez aurre… ahal den moduan. Koronabirusaren pande-
miaz geroztik, erasotzailearekin bizi diren emakume gehiago iritsi dira eta komunikatzeko 
modu berriak bilatzera behartu gaitu. Lehen kontaktu horretan, eztarria ixten zaien emaku-
meekin egiten dugu topo; jakina, konfiantza handia izan behar dute gugan hori dena kontatu 
ahal izateko. Normalean, gure bizipen pertsonalak kontatzen hasten gara, eta, buruarekin 
hiruzpalau aldiz baietz esaten dutenean, “hori da niri gertatzen zaidana” esaten dutenean, 
orduan hasten dira zama arintzen. Zuk bizitako istorioak lotzen dituzte eurek bizitakoekin. 
Gero, oinarrizko galdera batzuk egiten ditugu, jakiteko zein puntura arte dauden artatuak, se-
me-alabarik duten, gizarte-langileren batekin harremanetan jarri behar ditugun, edo polizia-
rekin, etab. Hori berak transmititu nahi duenaren eta iritsi nahi duen puntuaren araberakoa 
da. Behin oinarrizko harrera hori antolatuta duela, pixkanaka Goizargiko taldean sartu nahi 
duen galdetzen diogu, denok baikaude bertan. 

BIKTIMAK ETA BIZIRAUN DUTENAK

Biktima etiketa daukagu eta ez gara biktimak; biktima egin gaituzte. Zerikusirik ez duten bi 
kontzeptu oso desberdin dira. Ematen du estatus bat garela eta ez, ez gara.

Bai, biziraun dugun emakumeak gara lehenengo minututik gaur arte, une txarretan ere bizirik 
iraun dugulako.
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INDARKERIATIK ATERATZEA, PROZESU ZAILA

Urteetan zehar bakartuta egon gara eta heziketa matxista jaso dugu, non emakumeok lehian, 
bakardadean eta etsaitasunean hezi gaituzten. Horregatik, zaila egiten zaigu hortik ateratzea 
eta jaso dugun heziketa zalantzan jartzea. Jendarte patriarkala oztopoa da.

Denbora luzea eman dugu gugan pentsatu gabe, eta gure burua gutxiesten dugu. Tratu txa-
rrak ez dira amaitzen atea ixten duzunean; ez da atea ixtea eta kito, dena amaitzea. Gero, 
soinean daramazun zamaren ondorio guztiak datoz, eta ahalduntze-lana, zeure burua be-
rreskuratzeko lana, adingabeak berreskuratzekoa… Oso zaila da, eta garrantzitsua, ondo ego-
teko funtsezkoa da.

Berdintasunean berrezi behar gara, hori ez da soilik laguntza eskatzea, baizik eta “hau elka-
rrekin egingo dugu” esatea. Izugarri kostatzen zaigu laguntza eskatzea, denok gara super-
woman batzuk eta gure artean ere laguntza eskatzea kosta egiten zaigu. Elkartean, sarri hitz 
egiten duen norbait isilik sumatzen dugunean, deitu egiten diogu eta zer gertatzen zaion 
galdetu. Finean, alerta txikiak dira.

Geure burua osatzen tematzen gara, eta batzuetan isolatu beharra dugu, bizi-sena da, urte 
hauetan guztietan baliatu dugun erresilientzia da. Horretan erortzen jarraitzen dugu, eta, 
horren ondorioz, elkartetik igarotzen diren askok ez dute euren burua besteei laguntza ema-
teko gai ikusten. Emakume batzuk oso gutxi hartzen dute parte, baina ez da nahi ez dutelako, 
beren burua gai ikusten ez dutelako baizik, uste dutelako ez dutela emateko ezer. Hau zail-
tasun bat da kolektibo gisa.

EMAKUME BORROKALARI TALDE BAT SUSTRAIAK 
FINKATZEN

60 emakume baino gehiago gaude Whatssap talde batean. Bakoitzak bere prozesua du, ba-
tzuk hitz egiten dute, beste batzuk ez, batzuek aurrez aurre ezagutzen dugu elkar, beste 
batzuek oraindik ez. Gazteenek hogeitaka urte dituzte, nagusienek 80tik gora; anitzak gara 
denak, baina esperientzia komun bat daukagu.

Gehienak nortasun handiko emakumeak gara, oso borrokalariak. Elkartearen oinarria ema-
kumeok gara. Lehenengo gauza artatuak sentitzea da, entzunak sentitzea, eta hortik aurrera 
emakume bakoitza bere burua eraikitzen joango da. Oinarri hori daukazunean, adar pila bat 
atera daitezke, baina orain sustraiak sortzen ari gara, eta gu ari gara sustrai horiek finkatzen.

Guretzako topaketak une bereziak dira. Askariek eta lasai sentitzen garen une ludikoek el-
karren artean ezagutzeko balio digute, ez egoteko txat baten atzean ezkutatuta. Une horiek 
elkar ezagutzeko balio digute, ezberdinak eta aldi berean antzekoak garela ikusteko. Adin 
desberdintasun handiak daude, era guztietako desberdintasunak, baina denok bat egiten 
dugu genero-indarkeriaren biktima izan garelako, eta horrek batu egiten gaitu, eta momentu 
horretan lasaitu ere…

Asanbladak ere bereziak dira. Neguan egin genuen lehenengoa eta apur bat inprobisatua 
izan zen, baina oso garrantzitsua eta oso polita izan zen. Hurrengoa, 2020ko urteko asan-
blada izan zen. Oso zirraragarria izan zen ikustea zenbat emakume zeuden ekiteko gogoz, 
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zenbat energia zegoen han. Urteko bilera horietan antolatu egiten gara, eta oraintxe bertan 
gure lan banaketa ikusten ari gara, saihesteko gutxi batzuen gainkarga, izan ere, asko hasten 
ari gara bai kideen aldetik eta baita ekintzen aldetik ere. Lana banatzeko dinamika bat egin 
dugu: emakume bakoitza balizko lan-ildo batean apuntatzen da, zer eman dezakeen ikusi 
ondoren, eta horrela zuzendaritza-batzordeko 7 kideok badakigu nor hartu aintzakotzat pro-
posatutako guztia aurrera eramateko.

Jaio berriak gara, zutabeak eta sustraiak eraikitzen ari gara, eta gugan jarri behar dugu arreta, 
esponentzialki hasten ari den emakumeenganako harreran. Gauza gehiegi lantzen saiatzen 
bagara, oinarrizkoena ahaztuko dugu eta Goizargik ezin du hori onartu. Emakume bat elkar-
tera iristen denean eta proiektu bat garatu nahi duenean, gure babesa izango du. Gure muga 
propioak ezagutzen ditugu. Talde konplikatua da, gauzak ez ditugu egiten nahi dugulako, 
ez, gure bizitza delako baizik. Gure bizitza da eta hainbat arrazoirengandik minduta gaude, 
etengabeko osatze fasean gaude, ez soilik gauzak egin ahal izateko, baizik eta egunerokoan 
aurrera egin ahal izateko.

ETENGABE HAZTEN ARI DEN ZUHAITZA

Esan bezala, sustraiak finkatzen ari gara, baina adarrak azkar hazten ari dira, guztion propo-
samenetara zabalik. Kideren batek bilerara proposamen bat ekartzen badu eta bideragarria 
baldin bada, elkartearen babesa izango du. Taldea hain anitza da ezen askotariko ekarpenak 
egiten baitira: hezkuntza arlokoak, justizia arlokoak, eta abar.

Aurten (2021) talde-terapia egiten hasiko gara, erakundeek ematen duten terapia indibi-
dualaren muga gainditu nahian. Talde batekin hasteko dirulaguntza lortu dugu. Instituzioek 
ematen duten banakako terapiatik ateratakoan, askotan, zulo handi batean sentitzen gara, 
eta sarri terapiara itzuli behar izaten dugu. Aurrera egiteko gai ez izatearen sentsazioak ahul-
du egiten gaitu. Aurrera egiten duzula sentitzea oso garrantzitsua da; horregatik da beharrez-
koa talde-arreta, eta beste emakume batzuk laguntzeko baliagarria ere bada.

Tailer hauek duten traba handiena dirulaguntza publikoekiko duten mendekotasuna da. As-
kotan beharrezkoak diren baliabide batzuk mugatu behar izaten ditugu, baina urtez urte ego-
kitzen goaz. Aurten, gainera, ekintzak Arabako beste kuadrilla batzuetara zabalduko ditugu, 
eta, horrela, ikastaroak beste leku batzuetan emango ditugu. Asmoa da, ezagutzen gaituzte-
nean, eta beharrezkoa bada, leku horietan beste emakume talde batzuk sortzea.

Elkarrekin egoteko topaguneak sortzen ditugu, eta astean behin elkartzen gara josteko eta 
ehuntzeko, adibidez. Gure arteko denbora banku bat sortzeko ideia ere badugu. Denok ekar-
penak egin ditzakegula ikusi behar dugu, dakigunarekin parte hartu dezakegula ikusi eta 
gure jakintzei balioa eman.

Pandemiak beste ekintza eta espazio batzuk esplorarazi dizkigu; adibidez, capoeira ikastaroa 
eman dugu parke batean. Oso esperientzia polita da gorputza mugitzera etortzea. Musika-
ren, mugimenduaren eta zaintzaren bitartez gure burua ezagutzen dugu eta ahalduntzen 
goaz. Gure haurrek ere hartzen dute parte. Ez ditugu biktima gisa aintzat hartzen, baina 
haiek ere genero indarkeriaren biktimak dira. Izan ere, “zu harreman batetik ateratzen zara, 
tratu txarrak eman dizkizun pertsona horrengandik urruntzen zara, baina bera zugandik ez, 
hori da arazoa. Berak hor jarraitzen du, seme-alaben bitartez, arlo ekonomikoaren bidez, edo 
ahal duenarekin, zure bizitza ezinezkoa egiten jarraitzeko bidea bilatuko duelako”.
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SEME-ALABAK, AHAZTUTAKO BIKTIMAK

Azken aldian gero eta gehiago hitz egiten da indarkeria bikarioaz. Alferrikakoa da emakumee-
kin baino ez lan egitea eta atzetik datozenak ahaztea, haiek ere biktimak baitira. Guretzat lan 
hori funtsezkoa da. Gure alabetako batzuek autodefentsa ikastaroa egin dute, indarkeria pai-
ratu dutenen alaba gisa hartu dute parte hainbat espaziotan, eta hori sendagarria da.

Gure aldarrikapenetako bat da: noiz kenduko da guraso-agintea indarkeria tartean dagoe-
nean?

Zenbait ekintza egitea aurreikusten dugu, erakundeak ohartarazteko gure seme-alabak era-
sotzaileekin harremanetan jarraitzera behartzen dituztela. Guk geuk behar ditugun ekintza 
zehatzetan laguntzeaz eta eragiteaz gain, haur helduenek egiteko batzuk ere pentsatu ditu-
gu. Esaterako, gutun-sorta bat idaztea bururatu zaigu, indarkeria egoera hau nola bizi duten 
eta nola sentitzen diren adierazteko. Txikiekin emozio-tailer bat egin nahi dugu, marraztu 
edo adierazi dezaten nola sentitzen diren aitaren edo aitona-amonen etxean, edo egoera 
honekin oro har. Horrekin guztiarekin hainbat lekutan aurkezteko txosten bat egin nahi dugu, 
haurrek errealitatea nola bizi duten azaltzeko. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean aurkez-
tu nahi dugu, Gizarte Laneko Elkarte Ofizialean, hezitzaileei ere aurkeztu nahi diegu…

Kamiseta-marrazki lehiaketa bat ere dugu buruan. Goizargirekin zerikusia duen zerbait ma-
rraztea eskatuko diegu, edo haien bizitzarekin zerikusia duen zerbait, zerbait positiboa. Gero, 
marrazki guztiekin collage bat egin eta kamisetetan estanpatuko dugu.

JUSTIZIA: BA AL DAGO INOR?

Orokorrean, justiziarekin izan ditugun esperientzia indibidualak oso gogorrak izan dira, birbik-
timizatzaileak. Horregatik, gure aldarrikapen nagusietako bat genero-ikuspegia duen justizia 
da. Zentzu horretan, gure estrategia urratsak oso tentuz ematea da. Izan ere, guk prozedurak 
izaten jarraitzen dugu gure haurrak inguru horretatik atera arte edo tratu txar emailea desa-
gertu arte. Ezin diegu kexa bat aurkeztu gerora epaituko gaituzten epaileei; ondo pentsatu 
behar dugu zer egin, ezustekorik ez hartzeko eta gure kalterako izan ez dadin. Azkenean, 
justiziaren mugetan harrapatuta geratzen gara.

GOIZARGI: ENPATIA, ENTZUTEA ETA ABAR, ETA ABAR

Enpatia da talde honen oinarria, bai eta laguntza ematea, entzutea, elkar-ulertzea, ez epai-
tzea eta borrokatzeko indarra izatea. Elkarrekin indartsuagoak gara.

Gaixorik dagoen jendarte batean bizi gara, baina ez gara konturatzen. Jendarteak objektuak 
bagina bezala bizitzera bideratzen gaitu, erditzean giza haragiaren eramaile bagina bezala. 
Eta ematen du hezitzaile perfektuak izan behar dugula, beti zoragarri eta gure lekuan egon 
behar dugula, berdin du 30 urte izan, 50 edo 60. Jendartea hain gaixorik egongo ez balitz, gu 
ez ginateke hemen egongo. Gizon batzuek hobeezinak izatea eta  gehiago eskatzen digute, 
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eta tratu txarrak ematen dizkigute ez bagara euren perfekzio-parametroetara heltzen, euren 
buru gaixotuetan emakume batek zer nolakoa izan behar duen irudikatzen duten horretara 
heltzen ez bagara. Baina, horrela ulertu beharrean, gabeziak ditugula pentsatzen dugu, eta 
ez da horrela. Tratu txarrak patriarkatuarenak dira.

Jaso dugun heziketa goitik behera jarri behar dugu zalantzan, menderatzen gaituzten pa-
radigmak eztabaidatu, eta berdintasunean oinarritutako hezkuntza bat eraiki. Prebentzioa 
funtsezkoa da. Hezkuntza funtsezkoa da. Feminismoa ez da soilik emakumeon gauza bat, 
gizon eta emakumeon gauza da, eta feminismoak gizonei ere egiten die mesede. Lotura 
askotatik askatzen ditu, gizonek nolakoak izan behar duten zehazten duten aurreiritzietatik, 
eta horrela haiek ere erabakitzeko askeak izan daitezke. Feminismoa emakumeon eta gizo-
nen kontua dela onartzen dugun egunetik aurrera pertsona guztiok askeago izaten hasiko 
gara. Erakundeetara, epaileengana, abokatuengana, fiskalengana, denengana heldu behar 
da hezkuntza feminista.  Betaurreko moreak hedatu behar ditugu, jendeak ikus ditzan eta 
haien bitartez begiratu dezan.

Gure indar handiena kolektiboa bera da, eta hau osatzen dugun emakumeok. Ez da gauza 
bera nik zure atea jotzea edo askoren artean zure atea jotzea, behera botako dizugulako. 
Zorionez, hainbat pertsona elkartzen gara helburu komun batekin, ongizate komun batekin.

Gurea bizi-helburua da, guztion artean lortuko duguna. Gizartea aldatzea beste kontu bat 
da. Aldaketa sozial horietan eragingo dugu, horiek baitira justizia aldaraziko dutenak. Bada-
kigu justiziak urrats bat egingo duela gizarte osoak urrats hori egiten duenean. Jendartea 
ez dago pauso hori batera emateko prest, eta, beraz, justiziak ez du behar den mailarekin 
erantzungo, leku berean trabatuta jarraituko dugu. Hori da borrokarik handiena. Indarkeria 
bizi duten emakumeak ondo artatuta egotea lehenetsi behar dugu, eta, era berean, arreta 
ematen duten adar guztietako profesionalengan kontzientzia zabaldu behar dugu.

Azken finean, elkarren artean kutsatzen diren argiak bezala da, prozesuan zehar pizten diren 
bonbillatxoak bezala. Gure testigantzekin bonbillak pizten joatea dagokigu, eta geure burua 
zaindu behar dugu ahalduntzen jarraitzeko eta argia ez itzaltzeko.

Eta, gure ametsik handiena? Borroka honekin lotutako talde gehiago sortu behar ez izatea. 
Barre egin nahi dugu, gozatu, dantzatu... eta, zergatik ez, mojito batzuk hartu.
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ACTORAS DE CAMBIO
Actoras de Cambio 2004an Guatemalan jaiotako kolektibo fe-
minista da. Hainbat sexu-adierazpen eta kultura desberdinetatik 
datozen emakume feministen ametsak bateratzearen ondorioz 
sortu zen: maiak, mestizoak eta frantsesak. Epe luzeko prozesu 
politiko eta soziala bultzatzen dugu, isiltasunarekin eta erru sen-
timenduarekin amaitzeko, eta emakume maien eta mestizoen 
aurka gerran zehar egin diren eta oraindik ere egiten diren sexu-
-krimen  sistematikoak sendatzeko memoria ariketa proposatzen 
dugu. Gure ahotsez, gure gorputzez, gure historiaz eta bizitzan 
dugun konfiantzaz elkarrekin jabetzean, gure gizatasuna eta duin-
tasuna berresten ditugu, eta gure legitimitatea berreskuratzen 
dugu. Bizirik atera garen emakumeen artean osatu ditugun elkar-
tasun eta defentsa sareek aukera eman digute sexu-bortxaketak 
desagerrarazteko eta emakumeen baldintzak aldatzeko ekintza 
kolektiboetan parte hartzeko, bizi garen lurraldean; ez biktima 
gisa, baizik eta Actoras de Cambio gisa, aldaketaren eragileak.
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EGIA BIHURTUTAKO AMETS 
BATEN ISTORIOA

Actoras de Cambioren historia konplizitate feministen istorioa da, hainbat urtetan jatorri 
desberdinetako emakume feministek eta ez-feministek osatu duguna: maiak, mestizoak eta 
frantsesak. Bizitza, justizia eta askatasunarekiko pasio komun baten kontakizuna da; bizi-
tza berreraiki daitekeenaren ziurtasuna. Nork bere azalean inbasioa eta krudelkeria jasan 
ostean, bizitza berreraiki daitekeela jakitea, errurik gabe, beldurrik gabe eta bihotza pozik. 
Amets partekatu baten hezurmamitzea da: emakumeen bizitzetatik ezabatzea sexu-bortxa-
ketak, gerra eta arrazakeria. Prozesua hasi eta 18 urtera, pozik eta asebeteta baieztatu deza-
kegu: ametsa egia bihurtu da. 

2003. HAZIAK

Istorio hau 2000. urtean hasi zen bi feminista autonomoren lagunarteko topaketa batekin, 
guatemalar bat eta jatorri frantseseko bat: Yolanda Aguilar eta Amandine Fulchiron. Hainbat 
indarrek eman zioten hasiera Actoras de Cambio taldeari. Alde batetik, gerra garaian ema-
kumeek pairatutako ankerkeria eta ezer jakin nahi ez zuen gizarte guztiz patriarkal, arrazista 
eta kontrainsurgente baten bortxazko isilunea; eta, bestetik, emakumeek hau azaltzeko, sen-
datzeko eta berriro ez gertatzeko zuten premia izugarria. 2003an, Amandinek eta Yolandak 
emakumeen, feministen eta giza eskubideen aldeko erakundeak gonbidatu zituzten proiek-
tu politiko hau elkarrekin eraikitzera: Mama Maquín, Petén Ixqik-eko Emakumeen Elkartea, 
Guatemalako Emakumeen Batasun Nazionala (UNAMG), eta ECAP laguntza psikosozialeko 
erakundea. 2004an, koordinazio-plataforma bat eratu zuten bi feminista autonomoen artean, 
UNAMG eta ECAP: Biktimen Partzuergotik Actoras de Cambiora.

2006an, Yolanda Aguilarrek Guatemalatik alde egitea erabaki zuen, bere osatze-bidearekin 
jarraitzeko. Amandinek aliatu berriekin lan egiten jarraitu zuen, prestakuntza-osatze lanekin 
eta memoria historikoarekin bat egiten zutenak: Liduvina Mendez, Sara Álvarez, María José 
Pérez, Angélica López eta Laura Montes. Amets partekatuek eta elkartzen gintuen konpli-
zitate politiko eta etikoak suzko bola geldiezin bat eraikitzen lagundu ziguten. Hasieratik, 
Actoras de Cambioren helburuak hiru ardatzen inguruan antolatu dira: isiltasuna haustea 
eta osatzea, emakumeen ahotsetik memoria historikoa berreskuratzea, eta justizia egitea. 
Taldeko feminista eta emakume maia guztiak beste esperientzia batzuetatik gentozen, hala 
nola emakumeen arteko antolaketa eta indarkeriatik biziraundakoak laguntzetik, eta horien 
irakaspenak genituen. Bakoitzak bere bizi-esperientziatik, ikaskuntzetatik, jakintzetatik eta 
ametsetatik lagundu zuen taldea eraikitzen. Taldea osatzen genuenon esperientzien sinte-
sia izan zen. Feminismo korronte desberdinek bat egin zuten: Latinoamerikako feminismo 
autonomoak, feminismo antirrazistak, feminismo indigenak eta beltzak, feminismo erradi-
kalak eta lesbikoak; maien mundu-ikuskerak, Ekialdeko antzinako mundu-ikuskerak eta psi-
kologia alternatiboak, holistikoak eta transpertsonalak. Denok ezagutzen genituen gogoeta 
politikoa gorputzetik igaro behar zela azpimarratzen zuten metodologiak, ez dadin ariketa 
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diskurtsibo eta ezagutza teoriko soil batean geratu. Liduvina Mendez eta Sara Alvarez ema-
kume indigenen erakunde feministetatik zetozen, gerraren istorioa sendatzen hasiak zirenak 
eta indarkeriatik biziraundakoak laguntzen zituztenak. Eurek sendatze feminista holistiko 
eta energetikoaren ikuspegia eman zuten. Angelica López eta Sara Alvarez taldeko terapeu-
ta maiek — K ‘aqla emakume maien erakundeko kide izan zirenak —, beren amonen eza-
gutzaren oinordeko diren Liduvina Mendez eta Maria José Sian emakume mestizoek eta 
biziraundako emakumeek osatze-jakintzak, landareei buruzko ezagutzak eta suarekiko eta 
eguneko energiekiko lotura erantsi zituzten. Amandine Fulchironek eta Laura Montesek au-
tokontzientzia eta autodefentsa feministako taldeen esperientziak zituzten, sexu-indarke-
riaren aurkako batukada feministaren parte ziren, eta gerran sexu-bortxaketatik bizirik atera 
ziren emakumeak laguntzeko nazioarteko prozesuetatik zetozen. Haiek, sexu-bortxaketa 
izendatzeko eta politizatzeko eta gorputzaz jabetzeko beharra jarri zuten mahai gainean. 
Amandine Fulchironek bultzatutako memoria historikoaren lanak, Angelica Lópezekin, Maria 
José Sianekin eta biziraundako emakumeekin batera, emakumeek existitzeko eta egia jakin 
dadin zuten beharrari erantzuten zion. Guatemalako Alargunen Koordinakunde Nazionalak; 
Mamá Maquin, Ixmucané eta Madre Tierra emakume errefuxiatuen erakundeek; eta Tierra 
Viva, COPRODIMU eta Konbergentzia zibiko-politikoa erakunde feministek hasitako memo-
ria-ahaleginetan inskribatu zen, bake-negoziazioen esparruan. Gerra garaian emakumeei 
gertatutakoari buruzko egia ezagut zedin nahi zuten eta presio politiko horrek ahalbidetu 
zuen Yolanda Aguilarrek sexu-indarkeriari buruzko atala idaztea, REMHIko (Memoria Histo-
rikoaren berreskuratzea) elizbarrutien arteko proiektuaren txostenean. Hainbat ekintzek ins-
piratu zituzten memoriaren aldeko jaialdiak, geroago Actoras de Cambioren zigilua izango 
zirenak. Esaterako, Kolonbian emakumeen mugimenduek gerraren erdian egiten zituzten 
memoria-ekintzak, euren gorputza espazio publikoetan jarriz, erritualen, esku-hartze artisti-
koen eta konpartsen bidez; edo Frantzian egin den memoria-lana, nazien okupazioari, kon-
tzentrazio-esparruei eta juduen genozidioari dagokionez.

Horrela, taldean, akonpainamendu metodologia bat eraikitzen joan ginen, taldean zeuden 
jakintza, istorio eta amets guztien arteko interakzio etengabean, biziraundakoon behar eta 
nahiekin joan-etorrian. Ikerketa-prozesu bat jarri genuen martxan gure lana sistematizatze-
ko, emakumeen ahotsak jasotzeko eta gure ekintzek emakumeen aldaketa-prozesuan zuten 
eragina erregistratzeko. Honi esker, gure helburuen inguruko ikuspegi politiko komuna egitu-
ratu ahal izan genuen, modu sistematikoan elikatu, eta horretara iristeko ekintza-estrategia 
egokienen inguruan hausnartu.

Emakumeen bizitza erdigunean jartzea izan zen hasieratik Actoras de Cambio proiektu po-
litikoaren oinarria. Abiapuntu horrek guztion arteko horizontaltasuna eraikitzea zekarren, 
elkarrizketarako prest egotea, parekidetasunetik besteon ikuspegiak entzutea, ulertzeko gal-
detzea, gure egiak eta egiteko moduak auzitan jartzea, eta baita erabat aldatzea ere. Zentzu 
horretan, oso argigarria izan zen justizia penalaren inguruan sortu zen eztabaida eta justizia-
ren ikuspegia zabaltzeko sortu zen beharra. Partzuergoaren hasieran justiziaren inguruan ze-
goen ideia nagusia bertsio instituzionalizatua zen, egia jakiteko, erreparaziorako eta erantzu-
leak zigortzeko nazioartean aitortutako eskubideen aldekoa. Guatemalako zigor-sisteman 
nagusitzen den zigorgabetasunak, emakumeentzako dakarren lotsaren antzerkiak, eta haien 
bizitzarako eta laguntza ematen diegunon bizitzetarako dakarren arrisku izugarriak, hasie-
ratik behartu gintuen zigor-sistemaren alternatibak irudikatzera. Biziraundako emakumeak 
Partzuergoko ekintzen protagonistak eta orientatzaileak izatea nahi genuen. Horretarako, 
emakumeen iritziak jasotzen hasi ginen justizia ulertzeko moduaren inguruan, justiziaren-
gandik espero zutenaren inguruan eta hori lortzeko egiteko prest zeudenaren inguruan. Aldi 
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berean, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarrean (CIDH) sexu-krimen kasuak aurkezteko 
legezko estrategiak aztertzen ari ginen. Emakume q’eqchi’-ek indar handiz eskatzen zuten 
egileen zigorra, baina, une hartan ez ziren indarrez sentitzen jendaurrean agertzeak zekar-
tzan mehatxuei eta estigmatizazioari aurre egiteko. Bitartean, kaqchikelek eta mamek beldur 
handia zioten zigor prozesu bat eramateari, ez baitzuten nahi beren komunitateak eta sena-
rrek bortxatuak izan zirela jakiterik, hilko zituzten beldurrez. Liduvina Mendez intzestuaren 
biktima izandako neskatoen lege-prozesuetan laguntza emandakoa zen, Guatemalako Ema-
kumeen Taldearen (GGM) barruan. Bizirik ateratako emakumeentzat benetan lagungarriak 
eta konpontzaileak izango ziren kasu paradigmatikoak CIDHren aurrean eramatearen ingu-
ruko eztabaida kolektibo horren baitan, berak jarri zuen mahai gainean lege-prozesuek ez 
dietela erreparaziorik ematen emakumeei; birbiktimizatu egiten dituztela. Orduan, justizia-
-prozesuaren helburuaren inguruan galdetu beharko genieke geure buruei. Zein da,  sistema 
juridikoa astintzea, edo emakumeen bizitza eraldatzea? Galdera 2006tik zegoen mahai gai-
nean, eta eztabaida etengabe berpizten zen emakume q’eqchi’-ek edo mamek auzitegietako 
justizia nahi zutela esaten zuten bakoitzean. Ordutik aurrera, ikuspegia zabaltzen joan ginen, 
justiziaren ideian txertatzeko emakumeek bizitza justua eraikitzeko zuten beharra, egileak 
zigortzeaz harago. Pixkanaka, Actoras de Cambioko kideok aurrera eramaten ari ginen estra-
tegia desberdinak justiziaren eraikuntzaren parte bezala identifikatzen joan ginen: isiltasuna 
eta izua haustea; errutik eta lotsatik irtetea; gorputzaren eta bizitzaren gaineko boterea be-
rreskuratzeko osatzea; egia jakiteko eskubidea betetzeko emakumeen ahotsetatik memoria 
historikoa egitea; emakume maiak modu masiboan eta sistematikoan bortxatu zituzten ar-
madako arduradunak eta mandatari militarrak publikoki izendatzea; eta komunitatean gizar-
te- eta kultura-aldaketa prozesuak bultzatzea, emakumeak duintzeko eta halakorik berriro ez 
errepikatzea bermatzeko.

Ematen genuen laguntzari, bere helburuei eta gauzatzeko modu egokienei buruzko haus-
narketa politiko eta etiko horietan, Actoras de Cambio taldeko kideek topo egin zuten ECA-
Pen eta UNAMGen egitura zurrun eta hierarkikoekin eta psikologiaren, giza eskubideen eta 
emakumeen eskubideen inguruko ikuspegi konbentzional eta instituzionalizatuekin. Hain-
bat desadostasunek 2008an haustura ekarri zuten, hala nola gorputzarekin lan egiteak, maia 
mundu-ikuskeraren osatzeak, emakumeen autonomiak, justizia penalaren inguruko zalan-
tzek, etengabeko eztabaidek eta horizontaltasunaren eta erabaki kolektiboak hartzearen al-
deko apustuak. Jaka instituzionala estuegi geratzen zitzaigun. Hegan egin behar genuen eta 
suzko bola aske zabaldu. 

2008. EGUNSENTI BERRI BAT

Haustura horretatik Partzuergoa desagertu zen eta Actoras de Cambio agertu zen, egunsen-
ti berri batekin batera. Proposamen feminista bat egin genuen funtzionamendu kolektibo, 
horizontal, autonomo eta antirrazistaren alde. Honen helburua sexu-bortxaketaren, gerra 
patriarkalaren eta arrazakeriaren zauriak sendatzea izan da; gure gorputzaren, bizitzaren eta 
lurraldearen gaineko boterea berreskuratzeko eta indarkeria sexualik gabeko bizi-baldintzak 
sortzeko, guztiontzako duinak, alaiak eta askeak.

Liduvina Mendezen eta Amandine Fulchironen arteko konplizitate pertsonal eta politiko sa-
konak eman zion bizia, indarra eta autonomia egunsenti berri honi, Actoras de Cambioren-
tzat, guretzat eta laguntzen genituen emakumeentzat geneuzkan desirekin bat eginez. Azken 
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18 urte hauetan askok egin dute erronkarekin bat, elikatu, berrantolatu, aberastu eta indartu 
egin dute. Baina, egun, horietako batzuk beste bide batzuk hartu dituzte. Kronologikoki, bide 
zoragarri honetan parte hartu duten guztiak aipatu nahi ditugu: Angélica López (maia kitxea), 
Laura Montes (espainiarra), Marlili Morales (mestizoa), Laura Sánchez, (mestizoa), Elsa Ra-
banales (maia mama), Josefa Sales (maia mama), Isabel Domingo Paíz (maia chuja), Virginia 
Galvez (mestizoa), Lidia Sagui (q’eqchi’-a), Marta Miza (k’aqchikel-a), Malcom Paíz Domin-
go (maia chuja), Brenda Mendez (maia chuja), Paula Acevedo (mestizoa), Hermencia López 
(maia mama), María José Rosales (mestizoa), Mery Castro (mestizoa) eta Paola Mendoza 
(mestizoa). Gaur egun, honako hauek osatzen dute taldea: Liduvina Méndez, Virginia Gálvez, 
Elsa Rabanales, Hermencia López, María José Rosales, Mery Castro eta Paola Mendoza.

EMAKUME BERRI GISA JAIOTZEA

Actorasen historia, batez ere, lagundu ditugun eta egunsenti berri bat ehundu duten ema-
kumeen istorioa da. Istorio honen lehen etapa, 2004tik 2008rakoa da. Gorputz-memoria sen-
datzera eta gerran bizitako sexu-bortxaketak indibidualki eta kolektiboki berradieraztera bi-
deratua izan zen. Biziraundako 62 emakumerekin hasi genuen prozesua, 4 talde komunitario 
etnolinguistikotan antolatuta: chuj-ak, mam-ak, kaqchiquel-ak eta q’eqchi-alkk. Ia ezkutuan 
gertatu zen dena. Komunitateetatik kanpo biltzen ginen guztien konfidentzialtasuna eta se-
gurtasuna bermatzeko, arriskutsua baitzen emakumeak gerran bizitako sexu-krimenei buruz 
hitz egiten ari zirela jakitea. Lehenengo arriskua zen sarraskiaren eta urraketen erantzule 
ziren egitura paramilitarretako kideek beren komunitateetan jarraitzen zutela. Bigarren arris-
kua senideek eta komunitateko pertsonek gure topaketen helburuaren berri izatea zen, eta, 
ondorioz, emakume hauek 25 urte baino gehiagoz bizirauteko gorde zuten sekretua publiko 
egitea, horretarako prest eta indar hartuta egon aurretik. Etapa honetan, emakumeek biho-
tza deskargatzeko eta beren bizitza berreraikitzeko baldintzak sortu genituen. Prozesuaren 
lehen etapa honetan, barruan zuten mina askatu zuten. Euren larruetan sartuta zuten errua 
eta izua desegitea lortu zuten. Lotsa eta estigmatizazioari eta besteen begiradari zioten bel-
durra albo batera utzi zituzten. Sexu-bortxaketa bekatuaren eta tabuaren esparrutik atera 
zuten. Orduan ez zen euren errua, ezta jainkoaren edo patuaren lana ere, baizik eta gizonen 
kolektiboak emakumeengan eragindako botere patriarkalaren arazo larria, eta gerra-politika 
feminizida eta genozidarena. Burututako sendatze-prozesuek elkarri duintasuna ematea eta 
erreparatuta sentitzea ahalbidetu zuten. Bizitzeko gogoekin eta askatasunarekin elkartu zi-
ren berriz. Emakume maientzako bereziki garrantzitsua izan zen antzinako jakintzekin berriz 
elkartzea, osatze-prozesuentzako, autoezagutzarako eta autobaloraziorako. Emakumeek ho-
rrela baloratu zituzten euren amamek, amek, aitonek eta aitek irakatsitako antzinako jakin-
tzak, sorgin gisa salatuak izateko beldurrez ezkutatu edo lurperatu zituztenak. Harrotasunez 
eta pozez bete zituen maien zibilizazio handi honen parte sentitzeak.  Beren burua balioz-
kotu eta beren autoritatea legitimatu zuten. Berriz jaio ziren “emakume berri gisa”, beren ba-
liozkotasunaren ziurtasunarekin, beren bizitzak axola duen ziurtasunarekin, eta nahi duten 
moduan aldatzeko ahalmenarekin.

2008. urtean, autoritate eta alaitasun hori berreskuratuta, biziraundako emakumeek beren 
istorioa ezagutarazteko hautua egin zuten. Beren aurkako estigmatizazio soziala geldiarazi 
nahi zuten, komunitatean errespetuzko leku bat hartzeko eta “ez alabei ez bilobei” berriro 
ez gertatzeko. Orduan etapa berri bat hasi zen, non emakumeek espazio publikora salto gin 
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zuten eta isiltasun soziala hautsi zuten. Hori prozesuko beste funtsezko etapa bat izan zen, 
emakumeei izua gainditzen eta behin betiko lotsa uzten lagundu ziena. Memoriaren aldeko 
hainbat jaialdi antolatu genituen biziraundako emakumeekin batera: Huehuetenangon ‘So-
breviví, Estoy aquí, Estoy viva’ (2008ko azaroa), Chimaltenangon ‘Yo soy voz de la memoria y 
cuerpo a de la libertad’ (2011ko otsaila), Nebajen ‘Mujeres sanando la vida’ (2015eko azaroa), 
eta Guatemalako Hirian ‘Abramos el corazón para despertar la conciencia’ (2017ko azaroa). 
Jaialdi hauen erdigunea biziraun dutenen ahotsak eta esperientziak dira. Publikoak dira, eta 
gaitasun biderkatzaile handia duten gizarteko hainbat sektore artikulatzen dituzte: artistak, 
irakasleak, gazteak, kazetariak. Bertan emakumeek publikoki azaltzen dute beren egia. Me-
moriaren espazioak balio soziala eta legitimitatea ematen dio emakumeen hitzari, eta sexu-
-bortxaketek haien bizitzetan eragin dituzten kalte handiak baliozkotzen ditu. Duintasun eta 
erreparazio espazio bihurtzen da guztiontzako. Jendaurrean agertzean eta sexu-bortxaketez 
hitz egitean, krimena politizatzen dute. Sexu-bortxaketa ez da jada emakumeen arazotzat 
hartzen, eta gerra-politika, genozidio eta kalte handia egin zien krimen larri gisa izendatzen 
dute. Emakume guztiontzako justizia-ekimenean, egindako krimenen lotsa dagokionari itzul-
tzen diote: armadari. Lotsa beraiena da! Emakumeek errua alde batera utz dezakete. Beste 
batzuek, entzuten dituztenean, arima berreskuratu dezakete.

Jaialdietan isiltasuna publikoki hautsi izanak baliotsu sentiarazi zituen eta indarra eman 
zien. 2011n beste jauzi bat egin zuten. Beren familia eta komunitateetan isiltasuna hauste-
ko kemena bildu zuten, familiaren eta komunitatearen estigmatizazioaren eta indarkeriazko 
errepresalien izua gaindituz. Komunitatean bortxatuak izan diren beste emakumeen alde 
egin nahi zuten, berriro ez errepikatzeko. Oroimenaren aldeko jaialdiak antolatzen zituzten 
komunitate-mailan, eta osatze-prozesuak bultzatzen zituzten beren komunitateko beste 
emakume eta gazte batzuekin. Eskoletan prebentzio-ekintzak egiten zituzten deseraikitzeko 
jabetzearen, menderatzearen eta indarkeriaren maskulinitatea eta obedientziaren, mende-
kotasunaren eta pairamenaren feminitatea. Kolektiboki adostu zuten asanblada komunita-
rioak bultzatzea, non sexu-erasotzaileak seinalatzen zituzten, eta komunitatea interpelatzen 
zuten zigor bat aplikatzeko eta praktika komun hori desagerrarazteko. Kolektiboki mobiliza-
tzen ziren, behar zuten emakumeak, gazteak eta neskatoak babesteko eta defendatzeko. 
Beren hitzetan, beren legeak sortu zituzten, eta ari dira, gizonen legeak barre egiten dielako 
eta deuseztatu egiten dituelako.

Prozesuan zehar, desira eta ekintza berriak batzen joan ziren: antzezlan bat sortzea euren 
ahots eta hizkuntzen historia kontatzeko; batukada bat antolatzea arreta erakartzeko eta ar-
tearen bidez bizi duten sexu-indarkeria hitz egiteko, salatzeko eta desagerrarazteko; gazteei 
laguntzea beren autonomia eta erabakitzeko ahalmena eraikitzen, bereziki sexualitatearen 
esparruan, erotismoa, antisorgailuak eta abortua jorratuz; beren komunitatean intzestuen, 
sexu-abusuen edo bortxaketen biktima izan diren beste emakumeak emozionalki, gorputzez 
eta energetikoki laguntzeko prestatzea; beren indarra, berezko boterea eta botere kolektiboa 
berreskuratzeko suzko zeremoniak egitea eta mendien eta naturaren indarrarekin konekta-
tzea; beren jakintzak balioestea, sendabelarrei buruzko antzinako ezagutza berreskuratzea 
eta beren medikuntza propioa egitea, sendagaiak sortzeko eta farmazia-sistemaren mende 
ez egoteko; larrialdietarako botikina sortzea sendabelarrekin, eta COVID-a sendatzeko te-
mazakalak egitea... Komunitateetan egindako prozesuen ondorioz, beren autoritatea sendo-
tu zuten, eurentzako, familientzako eta komunitate osoarentzako. “Handi” eta “garrantzitsu” 
sentitu ziren. Orduan hasi zen duintze-prozesua. Orain komunitateak errespetatzen dituela 
sentitzen dute. Boterea berreskuratu dute eta taldearen babesak indarra eman die, errua 
alde batera utzi dute eta euren bizitzari eta besteenari bide eman diote.
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Ametsa egia bihurtu zen: emakumeak biktima izatetik aldaketaren eragile izatera igaro ziren; 
eta gu, kolektibo gisa, haiekin batera. Jada ez dute lotsarik, eta erreferente eta agintari bihur-
tu dira beren komunitate eta familietako emakumeentzat. Hilda egon ondoren, orain pozik 
bizi dira. Hitz egin dezakete, dantzatu, kalera atera eta bakarrik ibili beldurrik gabe. Izateko 
zilegitasuna berreskuratu dute, bizitzeko, barre egiteko eta dantzatzeko gogoa. Aldaketa han-
dia dagoela sentitzen dute. Pozik daude. Komunitatean, errespetatu egiten dituzte eta beren 
lekua ematen diete, badakitelako emakume indartsuen talde antolatu bat dagoela, ez duena 
onartuko gizonek emakumeei min ematen jarraitzerik. Une horretan gure izenak zentzu osoa 
hartzen du eta prozesua zabaltzen hasten da, komunitate bakoitzean sare bat egon dadin. 
Izan ere, birizaun duten emakumeek dioten bezala: “antolatuta ez dauden emakumeek ez 
dute bizitza askerik”. Gaur egun, Actoras de Cambiok 1.000 emakume baino gehiagoko sare 
bat osatu du, komunitatean antolatuak, gerraren eta kolonizazioaren istorioa sendatzeko; 
sexu-indarkeria prebenitzeko; eta haien bizitza, gorputza eta lurraldea defendatzeko; guztiek 
merezi duen bizitza duin eta betea izan dezaten.

JUSTIZIA- ETA ASKATASUN-AMETSAK EGIA BIHURTZEKO 
LEKUA

Bakoitzak leku bat aurkitu zuen Actoras de Cambion, besteekin jarduteko eta beren justizia 
eta askatasun ametsak egia bihurtzeko. Denok ginen gure familia eta inguruetako errebel-
deak, haserretuak, arraroak. Sumindurak eta edozein injustiziaren eta indarkeriaren aurkako 
errebeldia amaigabeak elkartu gintuen, bai eta mandatu patriarkalen, arrazisten eta kolonia-
len aurkako desobedientziak ere. Bakoitzak bere intsumisioaren, men ez egitearen, ausardia-
ren, alaitasunaren eta sormenaren istorioen berri eman zuen, isiltasuna hausteko eta sexu-
-bortxaketa sendatzeko, bai gerra garaian, bai gure egunerokoan, eta bai azpiratzearekiko lo-
tura orotan. Bizitzarekiko, askatasunarekiko eta alaitasunarekiko maitasun amaigabe batek 
bildu gaitu, baita emakumeen gorputzaren aurkako gerra desagerrarazteko eta esklabotza 
guztietatik irteteko konpromiso sakon batek ere. Actoras de Cambio lana baino askoz gehia-
go izan da. Pasioa izan da, gure bizitza. Ongizate eta askatasun bide bat izan da; bide kolek-
tibo bat, non bakoitzak bere bilaketa propiorako lekua izan duen, eta, aldi berean, antzinako 
bide komun batean topo egin dugun, askatasunean eta pozik bizitzeko gure nahiak entzuten 
eta babesten dituena. “Gustatzen zaizkit emakumeak”, dio Ana Aupik bere poema batean, 
“hor aurkitu baitut munduak egunero ukatzen didan lekua”. Actoras funtsezkoa izan da gure 
bizitza, oinazeak, ondoezak eta sufrimendua azaltzeko, eta, aldi berean, sendatzeko eta aska-
tasunerako ditugun gogoen berri emateko. Ez gaude erotuta. Guztion arteko erresonantzia 
horrek, Actoras de Cambio taldean gauzatu zenak, komunitate bat eraikitzeko zilegitasuna 
eta indarra eman dizkigu, baita nahi genuen gisako prozesu sozial eta politikoak sortzekoa 
ere, barneratutako hierarkiatik, balio eta egiteko modu patriarkaletatik, misoginoetatik eta 
kolonialetatik kanpo. Andrea Smith idazle natibo amerikarraren hitzei berriro helduz: “Mundu 
patriarkal, kolonial eta nagusitasun zuriko batean hazi garenez, ezin dugu erabat imajinatu 
nola funtzionatu dezakeen zapalkuntza-egituretan oinarritua ez den mundu batek”. Hala ere, 
prozesu kolektibo eta sortzaile baten parte izan gaitezke, menderakuntzan oinarrituta egon-
go ez den jendarte baterantz hurbilduko gaituena. (Smith, 2005: 191)
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HARRITZEN DUEN PROIEKTU FEMINISTA

Actoras de Cambio asko harritzen duen proiektu politiko feminista da, eta, batzuetan, de-
seroso sentiarazi dezake. Egia da, harritu egiten du. Inoiz ikusi gabekoa delako. Emakume 
maiak, mestizoak eta europarrak elkartzen ditu, aintzatespenez eta maitasunez. Ez dugu 
eskubideei buruz hitz egiten, gure bizitzez eta hauek eraldatzeko moduez baizik; ez dugu 
indarkeria-mota ezberdinen zerrenda bat egiten, guk jasan ditugunen inguruan aritzen gara, 
identifikatzen ditugu eta hortik ateratzeko indarra hartzen dugu. Era berean, indarkeria nola 
barneratu dugun, nola erreproduzitu dugun, eta noren aurka egin dugun adierazten dugu. 
Zapaltzaileak agerian uzten ditugu, baina, batez ere, barrura begiratzen dugu, gure arteko 
zapalkuntza  guztiak desartikulatzeko eta gure buruak erreferente positibo gisa eraikitzeko. 
Boterea lekuz aldatzen duen apustu politiko feminista. Orain ez dago estatuaren, armadaren, 
paramilitarren eta min egin diguten gizonen esku. Gure barnean dago, gure existentzian, 
gure gorputzetan, gure eskuetan, emakume gisa. Ezarritako esklabotza-baldintzak eta su-
frimendua aldatzeko dugun gaitasunean dago, elkarrekin bizi-baldintza duinak eta askeak 
eraikitzeko dugun gaitasunean. Eraldaketa helburu duen proiektu politiko bat da, zeinetan 
garrantzitsuagoa baita bizitza berreraikitzea eta desiratutako bizitza eraikitzea, edozein epai 
judizial baino. Apustu politiko feminista bat da, berriz sentiaraziko gaituena, gure gorputzaz 
jabetzen lagunduko gaituena eta lurrarekin, suarekin eta naturaren energiekin berriz lotuko 
gaituena, askatasunean eta duintasunean bizitzeko: gure gorputza. Askok galdetuko zioten 
bere buruari: zer da hori? Zergatik hitz egiten dute sexu-bortxaketen inguruan? Zergatik egi-
ten dute negar? Zergatik oheratzen dira elkarrekin? Zergatik laztantzen diote elkarri? Zer-
gatik dantzatzen dira eta gerria mugitzen dute? Zergatik pizten dituzte kandelak eta sua 
egiten dute? Zergatik hartzen dute erabakitzeko boterea? Zergatik esaten dituzte hitz horiek, 
bulba, bagina, sexualitatea...?  Zergatik daude beste emakume batzuekin musukatzen diren 
emakumeak? Plazera? Ez, nik ez dakit zer den hori sentitzea. Actorasen ezer ez da tabua, 
ezta ukiezina ere. Ezer ez da ziurtzat jotzen. Eta inork ezin du maskara bat luzaroan eraman. 
Dena dago mahai gainean, sakon sendatzeko eta gure buruak deskolonizatzeko. Hainbatek 
azpimarratzen duten bezala, Actorasen lan-metodologia guztiz desberdina da beste edozein 
antolakunderekin alderatuta.

KOHERENTZIA SAIAKERA BAT: PERTSONALA DENA 
POLITIKOA DA

Hemen koherentzia saiakera bat egin dugu. Sentitzen dugunaren, esaten dugunaren eta egi-
ten dugunaren arteko oreka dago; enuntziatuen eta praktiken artean; ez ditugu kontraesa-
nak ezkutatzen, eztabaidatzen ditugu, proposatzen duguna gauzatzeko modu eta estrategia 
onenak bilatzeko. Bihotza duen leku bat da, norberaren taupadak eta hitza entzuteko aukera 
ematen duena. Isiltasuna hautsi nahi dugu, ondo egon nahi dugu, aske izan. Sexu-bortxa-
keta gehiagorik ez gertatzea nahi dugu, ez gure alabei, ez gure bilobei, ez gure lagunei, ez 
gure bizilagunei. Gerra sendatu nahi dugu. Gure eta gure arteko gorrotoa utzi nahi dugu. 
Harreman desberdinak izaten ikasi nahi dugu, aintzatespenetik eta maitasunetik abiatuta. 
Asmo politiko hori sentitu genuenean, denoi gustatu zitzaigun. Saiakera gustatu zitzaigun, 
eta gustatu zitzaigun koherentzia. Feminismoaren leloa, “pertsonala dena politikoa da”, gor-
puztu egiten da; bai zentzu batean, bai bestean. Isiltasunetik, lotsatik eta errutik ateratzen 
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dugu emakumeoi gertatzen zaiguna. Politizatu egiten dugu, azaldu, desegin, eta leku berri 
batetik berreraikitzen dugu: gutako bakoitzaren nahien arabera diseinatutako leku justu eta 
aske batetik. Bakoitzaren istorio pertsonalak dimentsio politikoa eta soziala hartzen du bes-
teekin elkartzean. Maitasunak, afektibitateak eta eraldaketarako egunerokotasunak garran-
tzia hartzen dute. Horrela, politikoa ere pertsonala bihurtzen da, eraldaketarako proposamen 
politikoak ez baitira diskurtso bat bakarrik, inplikatutako guztien esperientzien, gorputzen 
eta bizitzen inguruko hausnarketa komun baten emaitza baizik.

GORPUTZA ERDIGUNEAN

Gorputza izan da Actoras de Cambioren metodologiaren erdigunea. Horrek egiten du gure 
proposamena berdingabe. Hasieratik, talde osoan argi geneukan funtsezkoa zela gorputzaz 
jabetzea; inbaditutako, torturatutako eta zikindutako espazio material hori berreskuratzea; 
hainbeste krudelkeriaren mina ez sentitzeko ihes egin genuen lekura bueltatzea. Barrutik 
berpizteko, izua sendatu behar da, arima gorputzera bueltarazi eta errurik eta beldurrik gabe 
bizi.  Errua sendatzea gorputzaren prozesua da. Berriro sentitu behar dugu gorputz hori, 
lotsarik gabe, eta haren erruz bortxatu, umiliatu, gutxietsi eta gizatasuna kentzen diguten 
susmoa desegin behar dugu. Horretarako, gure gorputzarekin konektatzen hasi ginen, eta 
mugimenduan jarri genuen. Hainbat gorputz-teknikaren bidez, hala nola masajea, gogoeta 
aktiboa, arnasketa, laztana eta besarkada, naturako elementuekiko kontaktua eta dantza, 
gure gorputzera hurbiltzen joan ginen, eta, pixkanaka, sistema patriarkalak gugan zapaltzen 
dituen bizitzarako ahalmen guztiak berreskuratu genituen: poza, gozamena, plazera, indarra 
eta askatasuna. Gorputzaz jabetzea izan zen bidegabekeriatik justiziara igarotzeko aukera 
eman zigun metodologia: heriotzatik bizitzara, errutik duintasunera, esklabotzatik askatasu-
nera, norbere buruarekiko gorrototik norberaren maitasunera, umiliaziotik norberaren bote-
retzera. Gorputza oinaze-iturri izatetik gozamen-iturri izatera igaro zen, eta bidegabekeriaren 
kausa justiziaren printzipio. Gorputzean sentitzen ditugu justizia eta askatasuna. Gorputzean 
sentitzen da bizitzaren gaineko botere berreskuratua, ezetz esateko eta norberak nahi duena 
erabakitzeko ahalmena. Ez ohean, ez etxean, ez kalean, berriz gertatuko ez zaigula bermatze-
ko, gorputza berreskuratu behar dugu, taldean, gertu egoteko eta mugak jartzen ikasteko. 
Taldeko batzuk maien espiritualtasunarekin ohituta ez geunden arren, gure gorputzarekin 
eta sentipenekin berriz konektatzeak, suarekin, zeruaren bihotzarekin eta lurraren bihotza-
rekin berriz konektatzeko aukera eman zigun. Horrela unibertsoaren eta naturaren energie-
kin lotuta egoteak sendatzeko ematen duen indarra esperimentatu ahal izan genuen. Gure 
gorputzetan egoteak aukera eman zigun emakume gisa dugun existentzia konkretuarekin 
lotutako espiritualtasuna garatzeko, gure ongizatearen zerbitzura, ez gugandik kanpoko au-
toritate maskulino bati obeditzeko. Horrela barneko sua berreskuratu ahal izan genuen, beti 
barruan dagoena, baina indarkeria, umiliazio eta bazterketen esperientziek itzalarazten eta 
galtzen dutena. Gorputza erdigunean jartzeak taldean bizitzeko dauden modu desberdinen 
artean zubiak eraikitzea ahalbidetu zuen, eta proposamen politiko eta metodologiko femi-
nista batean integratzea, gure gorputza birjabetzearen zerbitzura, sexu-krimenek, gerrak eta 
genozidioak eragindako kalte krudelak konpontzearen zerbitzura, eta guztiontzako justizia-
-baldintzak eraikitzearen zerbitzura. 
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BETI NIRETZAT NORBAIT EGONGO DEN LEKUA

Actorasen indarra hartu dugu eta “aurrera” esaten digun esku bat aurkitu dugu. Taldean mar-
txan jarri genuen emakumeen arteko maitasuna ezinbestekoa izan da guztion bizitzetarako. 
Presente egoteko aukera eman digu, bakoitzaren behar eta irrika sakonenak legitimatu eta 
babesteko. Interesgarria da biziraun zutenek justizia gisa izendatu zuten presentzia hori iza-
tea: “Justizia da niretzat norbait egotea”. Vickyri, Actorasek indarra eman zion familia oso erli-
jioso batetik irteteko, non ezkontzea espero zuten; eta horrela, aldaketarako erreferente izan 
zen indarkeriak gurutzatutako harremanak zituzten bere ahizpentzako. Emakumeen artean 
eraldatzeko eta sortzeko dugun gaitasunarekiko maitasunak eta grinak indarra eman zion 
Amandineri bere bide propioa eta desioak onartzeko. Bere bizitza erabat eraldatzeko indarra 
eman zion: bere jatorrizko lurraldea eta bizitzaren ikuspegi kartesiar eta bitarra uzteko eta 
kabawilaren begiradarekin ordezkatzeko; heterosexualitatea eta instituzionaltasuna lesbia-
nismoarekin eta askatasunarekin ordezkatzeko; etengabeko borroka uzteko maitasunaren, 
bizitzaren edertasunaren eta espiritualtasunaren loturaren ordez. Actorasen beti egon da 
norbait guri eskua luzatu eta aurrera egitera animatu gaituena. Elsak bere bizitzako erabaki-
rik zailena hartu behar izan zuenean ere (abortatzea, erabaki hori bere testuinguruan sakon 
kondenatuta dago), bakarrik ez sentitzeko eta esperientzia zeharkatzeko behar zuen lagun-
tza aurkitu zuen. Ez gara inoiz epaituak sentitu gure bizitzan hartu ditugun erabakiengatik, 
eta hori ez da erraza topatzen. Actorasen hasi aurretik, Hermenciak bere buruaz beste egin 
nahi zuen. Actorasengan aurkitu zuen indarra eta bizipoza eman zion sarea; bere aukera 
sexuala errurik gabe bizitzeko aukera eman zion lekua. Actoras de Cambio izan da lotzen 
gaituena, sufriarazten diguna eta jada gure bizitzetan nahi ez duguna uzteko ausardia eman 
diguna; eta, aldi berean, nahi duguna eraikitzeko ausardia eman diguna.

INSPIRATZEN DUEN BIZIMODUA

Actoras de Cambiok inspiratu egiten du, ez delako diskurtso bat; bakoitzaren bizitzan gor-
puztutako praktika kolektiboa baizik. Askatasuna inspiratzen dugu, gure bizitzan lortu ditu-
gun aldaketengatik eta bizi dugun pozagatik; bai guk, talde gisa, eta bai lagundu ditugun 
emakume guztiek. Argi dago, elkarrekin indarkeriatik atera gaitezkeela, gure bizitzak aldatu 
eta bizitza hau merezi duen abentura bihur dezakegula. Eztarriko korapiloa askatu dezakegu, 
adierazten uzten ez diguna, burua makurtzeari utzi eta existitu. Elkarrekin gure gorputza be-
rreskura dezakegu errurik eta lotsarik gabe, bizirik egotearen pozetik bizitza eta komunitatea 
biziberritu. Biziraun zutenak sendatu zirenean, zein botika hartu zuten galdetu zieten. Eraiki 
duten indarragatik indigena gazteek duten miresmena ere inspirazio bihurtu zen beren bi-
zitzetarako: beren istorioari buruz publikoki hitz egitea, espazio publikoan dantzatzea eta 
abestea, baita beren komunitatean bertan ere... hori guztiz ezezaguna zen, eta landa-komu-
nitateetako emakume helduentzako imajinario posible guztietatik kanpo zegoen. Haientzat, 
oso zirraragarria eta hunkigarria izan zen ikustea  komunitateko jaialdietan zelan ospatzen 
den pozez bizitza. Garai horretan Elsaren ametsa, bere komunitatetik atera eta ikastera 
joatea zen, norbait izateko esperantzarekin. Bere ama eta biziraundako beste emakumeak 
beren etxeetatik eta komunitateetatik ateratzen ikusi zituen, besteekin elkartzen, isiltasuna 
hausten eta sendatzen, komunitatearen kritika bortitzak gorabehera. Orduan sentitu zuen 
haiek lortu bazuten, berak ere bere ametsak gauzatu zitzakeela. Gizarte-lanean lizentziadu-
na izan nahi zuen, bere komunitatera itzuli eta horren alde zerbait egin ahal izateko. Gaur 
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egun, hamar urte geroago, lizentziaduna eta bi neskato maitagarriren ama izateaz gain, bere 
komunitatean lider handia da. Actoras emakume guztientzako inspirazioa izan da. Agindu 
patriarkalarekin hausteko, femeninoa dena deseraikitzeko eta izateko askatasuna berraurki-
tzeko aukera eman digu. Gure bizitzak berrizendatu ditugu. Desberdinak, eroak, errebeldeak, 
sorginak, feministak, lesbianak eta maiak izateak jada ez dakar bazterketarik, kanporatzerik, 
erbesterik, ezta heriotzarik ere gure bizitzetan, baizik eta parte izatea, alaitasuna eta aska-
tasuna. Zoriontsu sentitzen gara, beteak denak. Lagundu ditugun emakumeei bezala, Acto-
rasek bizitza eta mundu ikuspegia aldatu dizkigu. Hortik, guk ere Actoras de Cambio izena 
haragitzen dugu, lagundu ditugun emakumeekin batera gure bizitzak aldatzea ere lortu du-
gulako.

MISOGINIA, ARRAZAKERIA ETA GERRA GUGAN 
ELKARREKIN SENDATU, GURE BOTEREA 
BERRESKURATZEKO

Beste batzuk bizi aske eta alai bat izan dezaten sexu-bortxaketatik ateratzen laguntzeak bes-
teekin bizitza eraldatzea dakar. Horrek gorputza eta bihotza jartzea eskatzen du. Ez dago 
laguntza edo aliantza posiblerik besteak prozesutik kanpo utziz, ustez neutrala eta arrotza 
den leku batean, galderak egin eta aholkuak ematera mugatzen den profesionalaren ohiko 
lekuan, prozesuak gure bizitzarekin zerikusirik ez balu bezala. Kontrara, eraldaketa-prozesu 
kolektibo honen parte sentitzea dakar. Historia patriarkal koloniala eta emakumeen gorpu-
tzen aurkako gerra gure bizitza eta lurralde guztietatik igaro dira, era eta garai desberdinetan. 
Istorio kolektibo batek zeharkatzen gaitu: gerrak, sexu-bortxaketek, arrazakeriak eta koloniza-
zioak. Guztiok gara hori eraldatzearen arduradunak, historikoki bizitzea egokitu zaigun lekua 
edozein dela ere. Hortik dator Actoras de Cambioren erabaki politikoa, elkarrekin sendatzea. 
Ez gara inor sendatzera etorri. Elkarrekin sendatu ditugu krudelkeria, misoginia, zapalkuntza, 
militarizazioa eta kolonizazioa. Horrela egiten dugu sufriarazten gaituen oroitzapen bat gure 
bizitzetan agertzen den bakoitzean eta aukeratu dugun bidea oztopatzen duen bakoitzean. 
Bide honetan ikasi dugu ezin diogula inori eman ez daukaguna, eta ez garela inor nork bere 
bidea egiteko egin behar dituen joan-etorriak epaitzeko. Ildo horretan, ezinbestekoa izan da 
gure praktiketan, harremanetan eta munduan egoteko moduetan ditugun gutxiagotasun eta 
nagusitasun dinamikak sistematikoki zalantzan jartzea eta desartikulatzea. Apustu politikoa 
izan da, eta gutako bakoitzak hartu duen konpromiso pertsonala, hau da, kontzientziaz joka-
tzea, indibidualki eta kolektiboki eraldatzeko. Inor ez da orbanik gabe atera prozesutik.

Bakoitzak sendatu beharrekoa sendatu du, gure barruko gorrotoak, amorruak eta zauriak; 
gure gorputzetan eta leinuan inskribatutako indarkeria, gerra, umiliazio, inbasio eta deusez-
tapen memoriak. Denok landu ditugu bortxaketekin, sexu-abusuekin eta gure sexualitatea-
rekin lotuta ditugun istorioak. Elsa 12 urte zituenetik bere amarekin joaten zen osatze eta 
formakuntza espazioetara. Horrela, gerraren historia ezagutu ahal izan zuen, bere amaren 
istorioa ulertu, eta berarekin batera sendatu sexu-bortxaketaren memoria, antzinatik gorpu-
tzean zuena. Horrek aukera eman zion bere amarekiko hurbiltasuna eta konplizitate handi-
ko harremana garatzeko; eta 19 urterekin Actoras de Cambio taldeko kide izatea proposatu 
genionean bere pasio eta energia guztia komunitateko emakumeen bizitzen eraldaketara 
bideratzeko. Hermenciaren bizitza, ordea, gorrotoak elikatzen zuen. 12 urte zituenean osaba 
batek arrastaka eraman zuen eta bortxatzen saiatu zen, eta orduz geroztik bere kabuz jus-
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tizia egitea bilatu du. Kasu askotan bezala, bere amak ez zion garrantzirik eman eta ez zuen 
babestu. Orduan, osaba eta bere familia guztia hiltzeko pistola bat erosteko ideiarekin ob-
sesionatu zen. Honi buruz hitz egin zuen lehen aldia Actoras de Cambiora batu zenean izan 
zen, hamar urte geroago. Orduan konturatu zen osaba hiltzeak ez zuela hobeto sentiaraziko, 
ez zuela erreparatuko eta ez ziola lagunduko bere bizitzaren zentzua aurkitzen. Are okerrago, 
legearen pisu eta zigor guztia bere gain eroriko zen, dudarik gabe, eta ez osabarenaren gain; 
eta bizitza suntsituko zion. Osatze prozesu horretan ikasi zuenak bizitza aldatu zion eta bes-
te emakumeengana iristea nahi zuen. Horregatik engaiatu zen Actoras de Cambio taldera, 
eta orain sutsuki partekatzen du laguntzen ditugun taldeekin duen esperientzia.

Gugandik kanpo utzi genituen sistema patriarkal eta kolonialak gure gorputzetan inokulatu 
dituen erru guztiak, ez duin sentiarazi gaituena, eta, existitu beharrean, desagertzea nahiago 
izatera bultzatu gaituena: emakume jaiotzeagatik errua, bortxatua izateagatik, maia izatea-
gatik, beltza izateagatik, zuria izateagatik, bizirauteagatik, gerrillan parte hartzeagatik, abor-
tatzeagatik, bikotekidearekin harreman prostituituak izateagatik, nahikoa ona ez izateagatik, 
agindu patriarkalak ez betetzeagatik, emakumeei min ematen dieten gure kulturako eta fa-
milietako ohitura jakin batzuei leial ez izateagatik... Hori asko gustatzen zaigu Actorasetik: 
dei hori, kanpora bakarrik begiratzeari utzi eta zapalkuntza patriarkal eta arrazistak gugan 
utzi dituen aztarnak lantzen has gaitezen, horri buruz egin dezakeguna bilatu, banaka eta 
taldeka, hura eraldatzeko. 

Munduaren ikuspegi desberdinen artean sortzen den elkarrizketan, gure helburu komuna 
lortzeko modurik onenak aurkitzeko esperientziak, istorioak eta egiteko moduak eraldatzen 
eta aberasten doaz. Prozesu honetan, besteekin elkartzean bustitzen gara, eta gure egietatik 
urruntzen gara. Denok jarri ditugu zalantzan gure herrietako autoritate maskulinoek idea-
lizatutako eta sakratu bihurtutako posizioak: ezkontzeko, sexu-harremanak izateko, seme-
-alabak izateko eta autoritate maskulinoari obeditzeko agindua; autoritatea gizonek bakarrik 
haragitu ahal izatea, epaile, apaiz, patroi, senar, ajqij, maisu edo sendagile moduan. Desobe-
ditu dugu. Gure gorputza ezagutzeko, ukitzeko, esploratzeko eta gozatzeko debekua urratu 
dugu. Elkarrekin, geure buruaz baliatzen hasteko beldurra gainditu dugu, gure gorputzei eta 
bizitzei buruz erabakitzeko beldurra, abortatzeko beldurra, bakarrik edo emakume-komuni-
tatean bizitzeko beldurra, baita harreman lesbikoak izateko beldurra ere. Denok ikasi dugu 
zerbait. Actoras gure etxearen beste aldea izan da, hazten hasi garen lekua, Elsak dioen be-
zala. Sendatze-prozesuak boterea itzuli digu, bizirik egoteko eta gure ametsak gauzatzeko 
gogoa eman dizkigu. Gure barruko sua berreskuratu dugu eta hedatzen ari gara.

DESBERDINTASUNETIK GU BAT ERAIKITZEA

Ez da erraza izan emakume maien, mestizoen eta europar jatorrikoen artean hitz egiteko eta 
elkarrekin jarduteko konfiantza berrezartzea, beste batzuek ezarritako egiturazko desberdin-
tasun historikoek, kolonizazioak eta gerrak zeharkatuta baitaude. Gainera, desobedientzia 
ekintza zoragarria izan da, beti ezinezkoa dela esaten diguten agindu patriarkalen eta arra-
zisten aurrean. Gurutzatzen gaituzten botere-harremanez eta desberdintasunen eraikuntza 
historikoaz kontzientzia hartzea ekarri du, baita horiek desartikulatzeko metodologiak sor-
tzeko borondate politikoa ere; beste batzuek definitu dituzten baina gure larruan eta subjek-
tibotasunean inskribatuta dauden botere-posizio horiek iraultzeko. 
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Taldea konplizitatetik eta aliantzatik abiatu zen, botere-harreman menderatzaileak, autorita-
rioak, tutoretzakoak eta hierarkikoak hausteko eta eraldatzeko ahaleginean eta eztabaida-
tzean oinarrituta. Berdintasunean oinarritutako harremanak eraikitzen saiatu ginen, desber-
dintasunak, autonomiak eta erabakien aniztasuna aitortuz, bai eta bakoitzaren erritmoak eta 
botere pertsonal zein kolektiboak ere. Arrazakeriaren gaia oinarrizkoa izan zen, biziraundako 
emakume guztiak maiak zirelako. Zazpi emakume maia, lau emakume mestizo eta emakume 
frantziar bat talde berean elkartu ginen. Guztiok, salbuespenik gabe, lan pertsonal handia 
egin behar izan genuen barneratutako arrazakeria desmuntatzeko, arrazakeria bizitzea edo 
gauzatzea egokitu zaigun tokitik, gutxiagotasun/nagusitasun dinamikan oinarritutako harre-
man ereduetatik ateratzeko.

Gure arteko eraikuntzak, tresna kolektibo propioak imajinatu eta eraikitzera eraman gintuen, 
“ugazabaren tresnetatik kanpo” (Audre Lorde), gizonen arteko truke-arauetatik kanpo. Bes-
teekin erlazionatzeak eragiten dizkigun emozioak askatzea eta lantzea ahalbidetzen diguten 
metodologiak sortu ditugu, bestea gure istorioak eragindako min eta haserre itzelaren ko-
pla-buruko bihurtu gabe. Konturatu ginen, konfiantzazko baldintzak sortu behar genituela 
gure artean hitz egiteko, “begietara begiratzeko” (Audre Lorde) eta “solaskide baimenduak” 
ginela onartzeko (Milango Emakumeen Liburudenda). Horretarako, ezinbestekoa izan da de-
nok entzunak, maitatuak eta aitortuak sentituko ginen espazio bat sortzea. Albokoak gure 
sentimenduak adierazteko konfiantza eta segurtasuna ematen dizkigu, baztertuko eta kan-
poratuko gaituzten beldurrik gabe; eta, ordainetan, bestearen mina eta haserrea entzuten 
uzten ditugu, bera suntsitu, deskalifikatu eta eraso gabe. Misoginia eta arrazakeria praktikek 
guztiok zeharkatzen gaituztela onartzea – hainbat modutara adierazten dena, hala nola ha-
serrearekin, egiaren jabe izango bagina bezala jokatzearekin, eraso zuzenekin, deskalifikazio 
gainjarriarekin, esamesekin, bandoekin edo besteekiko isiltasun epaiekin – funtsezkoa izan 
da norberak bere gain hartzeko gure artean beste harreman mota batzuk eraikitzearen eran-
tzukizuna. 

Eguneroko aitorpen, maitasun eta osatze politika bat eraiki genuen gure artean; eta  ezber-
dintasun ez menderatzaileetatik eta elkarren arteko samurtasunetik harremantzen ikasteko 
aukera eman ziguten metodologiak ezarri genituen (Audre Lorde). Maitasunak lotura eta 
eraldaketa sakonerako indarra du. Horri esker ikasi genuen begietara elkar begiratzen eta 
gure buruengan eta gure artean konfiantza izaten, min eta gorroto historikoak askatzeko, 
desadostasunak gainditzeko eta desberdintasunei irtenbideak aurkitzeko. Konfiantza izaten 
ikasi genuen gainerakoak bihotzarekin entzutean; ulertzen, babesten eta epaitzen ez duten 
besarkada eta begiradekin; eta sentitzen duguna azaltzeko prozesuan — ahotsa eta gorpu-
tza dardarka egonda ere, maitatuak eta kide izateari uzteko beldurragatik—. Aitorptzaren 
zurrunbiloa honela gertatu zen: hitz egin ahal izateko, konfiantzazko espazio bat eraiki behar 
genuen, epaiketarik eta deskalifikaziorik gabe. Gure ahotsa entzuten zela sentitzean, bihotza 
ireki eta geure burua defendatzeko jarritako korazak kendu ahal izan genituen. Entzunak eta 
maitatuak sentitzean, gure burua adierazi ahal izan genuen eta ondokoa bere berezitasu-
nekin onartu. Elkar aitorpen bero horretan, geure burua eta besteak onartzen ikasi genuen. 
Elkar maitatzen ikasi genuen. Liduvinak bere lehen alaba jaio zen unean hasi zuen bide hau, 
bere burua maite ez zuela konturatu zenean. Actorasen besteengan bere burua islatuta ikus-
tean hasi zen horretan sakontzen. Chuj kide batek Actorasen deskubritu zuen bere izatea, 
eta benetako maitasuna zer den sentitu ahal izan zuen, hau da, “nire burua maitatzea”. Erai-
kitzen ari ginen benetako eraldaketagatik guztion artean sortu zen maitemintze horrek in-
darra, segurtasuna eta konfiantza eman zigun gure zauri sakonak sendatzeko, geure buruari 
begiratzeko beldurra zeharkatzeko eta garen bezalakoak onartzen ikasteko. Han, Amandinek 
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ulertu zuen maitasuna dela partaidetza ematen duena, ez beste batzuek asmatutako mu-
gek, gu banatzeko eta gure eraldaketa kolektiborako boterea kentzeko.

Bestearen hitza, esperientzia eta jakinduria legitimatzean, garrantzia eta autoritatea ematen 
diogu bere bizitzari. Gure bizitzak eta ahotsak garrantzia zutela sentitzean, gure existentzia 
baimentzen hasi ginen. Elkar aitortzarako politika horrek indar handia eragin du. Elkarri ema-
ten diogun konfiantzari eta zilegitasunari esker, bakoitzak bere proposamena egin, eztabai-
datu, gauzatu, eta aberastu ahal izan du besteen alboan. Aurrekoaren ondorioz, Actorasen 
suzko bola hedatzen duen botere propio eta kolektiboa sortu da, Guatemalako eta planeta-
ko txoko askotan emakumeentzako bizi-baldintza osoak, askeak eta indarkeriarik gabekoak 
sortzen dituena. Hala ere, esperientziak erakutsi digu berreskuratutako botere hori beste 
batzuen aurka ere erabil daitekeela, baldin eta ez badugu espresuki erabakitzen indar hori 
aldaketarako eta eraldaketarako bideratzea. Horren ordez, beste batzuekiko boterea izateko 
erabili daiteke, emakumeok elkarrekin lan egiten dugunean ezartzen den botere patriarkal 
misoginoaren dinamikan lehiatuz eta min eginez. 

Maien antzinako jakituriak erakutsi digu elkar ikusten eta elkar ulertzen, gure energia, dohain 
eta erronken bidez. Gure nahualak irakurtzeak nor bere burua aitortzera eraman du. Gure 
buruak sakon ezagutzeko eta ahalmen ezberdinak ditugula ikusteko aukera eman digu: suak 
hasteko eta eraldatzeko duen ahalmena; urak jariatzeko eta malgutzeko duen ahalmena, 
beste bideak aurkitzekoa; lurrak ametsak gauzatzeko duen ahalmena; aireak ideia berriak 
zabaltzeko eta komunikatzeko duen ahalmena. Besteen botereak eta horiek dakartzaten 
erronkak ezagutzeak aukera eman digu bakoitzaren distira ezagutzeko eta, horrela, elkar 
osatzeko, gure artean boikota egin beharrean. Besteen inbidia izan beharrean, bakoitzak so-
rrarazi digunaren argitan hazi ahal izan ginen: poza, berotasuna, malgutasuna edo askatasu-
na; sua, jakinduria, ezagutzak; pazientzia, maitasuna, argitasuna, antolatzeko gaitasuna eta 
indarra. Vickyk, 3 Kan den heinean, bere ideia eta arrazoibide guztiak lurrera jaitsi behar ditu, 
eta gauzatzeko metodoak aurkitu. 3 Kan energiari esker, hainbat forma eta ikuspegiren arte-
ko elkargunea da. Liduvina, Tzikin bezala, askatasunaren energiaren ikurra da, eta ezin du ja-
san buruzagi bat izaterik. Elkarrizketan, Guatemalako Emakumeen Taldean botere-harreman 
horien inguruan izandako eztabaida gogoratzen du. Oso borroka gogorra izan zen, ez zen 
modurik egokienean bideratu, baina feministen artean harremanak izateko eta antolatzeko 
modu berriak aurkitzeko beharrezko ikaskuntza ekarri zuen. Horizontaltasunetik eraikitzeko 
bilaketa horretan feminismo autonomoarekin egin zuen topo, eta Amandineren Toj nahuala-
ren askatasunaren, elkarrekikotasunaren eta eraldaketaren energiarekin.

Horizontaltasuna desberdintasun ez-menderatzaileetatik antolatzeko espazioak, mekanis-
moak eta metodoak sortu ditugu. Eraikuntza kolektiboaren prozesuan zehar, guztiok leku bat 
izan dezagun egituraketa eta ordena garrantzitsuak direla ohartu gara, eta guztion jarduna 
kolektibitateak ebaluatu behar duela. Toki hau eraikitzeko, bakoitzak hazteko dituen ame-
tsak aitortu ditu, bai eta Actorasen prozesua aurrera eramateko bere gain hartzen dituen 
erantzukizunak ere. Nagusi/langile, biktimari/biktima, txar/on, goi/behe dinamika desartiku-
latzea etengabeko prozesu sistematikoa eta erronka bat izan da, denok gure ahotsa, gure 
nahiak, gure boterea eta Actorasen eraikuntza kolektiboan dugun erantzukizuna gure gain 
har dezagun. Konstelazioek gure buruari begiratzen lagundu ziguten eta besteetan zenbat 
zauri proiektatzen ditugun ohartzen, haietatik askatzeko irrikaz. Gure traumek, gabeziek eta 
behar afektiboek kolektibitatearen dinamikan eta antolaketan zelan eragiten duten ikusteko 
aukera eman ziguten. Actoras de Cambio eraikitzeak gainerakoak iraganeko historia oso bat 
osatzeko betebeharretik askatu ditu, eta guk geure historiaren ardura hartu dugu. Horrela, 
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gauza bakoitza bere lekuan kokatu ahal izan dugu, eta eraikuntza kolektiboan dugun eran-
tzukizunaren zatia onartu: niri dagokidana, Actorasi dagokiona eta besteari dagokiona. Gure 
lekua aurkitzen eta hartzen joan ginen kolektiboan, ez minik, gatazkarik edo haserrerik gabe; 
baina prozesu honetarako guztiok behar genuen kontzientzia politikoarekin. Argi dago ezin-
bestekoa dela gure artean beste harreman mota batzuk eraikitzea, emakumeen arteko epe 
luzerako eraldaketa- eta ekintza-prozesu kolektiboei eutsi ahal izateko.

IKASKUNTZA KOLEKTIBOAK, ERRONKAK ETA 
GALDERAK

2003an bidea hasi genuenetik, asko eta asko ikasi dugu. Lantaldearen hileroko bilera ba-
koitzean, urteko plangintza eta ebaluazio bilera bakoitzean eta bazkari eta kafe inguruan 
izandako elkarrizketa bakoitzean galderak egin dizkiogu elkarri, gure lana ebaluatu dugu eta 
emakumeen bizitzan izan duen eragina aztertu dugu. Beti galdetu izan diogu geure buruei 
nola bermatu dezakegun errepikapenean edo konbentzionalki onartutakoan ez geratzea; 
nola joan pixka bat harago, betiere guztiontzako sexu-indarkeriarik gabeko bizi-baldintzak 
sortu ahal izateko.  Ikaskuntza bakoitza ekintzarako eta lan-metodoak sortzeko gida gisa 
erabili genuen berehala, gure balioekin eta helburuekin bat etorrita. 

Gure istorio kolektiboko ikaskuntzarik garrantzitsuenetako bat da posible dela minetik eta 
zapalkuntzatik ateratzea, nahiz eta politika feminizida eta genozida gure gorputzetan bizi 
izan. Mina malkotu daiteke eta izua, lotsa eta errua desegin. Zauri sakonenetatik libra gaitez-
ke eta geure gorputzez gozotasunez eta samurtasunez birjabetu, geure buruenganako justi-
ziazko ekintza batean. Posible da norberaren ahotsa aurkitzea, inposatutako agindu patriar-
kal eta arrazistetatik kanpo, bizitakoa azaltzea, zentzu pertsonal eta politikoa ematea, eta 
erruaren posiziotik ateratzea. Posible da bizitza beste batzuekin batera legitimitatean eta go-
zamenean egitea; indarkeriarik gabe. Sufrimendutik ateratzen saiatzean, beste ikasketa bat 
nabarmendu genuen: toki horretatik ateratzea erabaki pertsonala dela.  Actoras de Cambio 
prozesuaren hasieran min handia zegoen, min oso sakona, amaigabea, eta lotsa handia. Min 
hori pixkanaka, presarik gabe, negar luze batean, behar den unean eta moduan adierazteko 
espazioa, denbora eta metodoak sortu ditugu.  Hala ere, hiru urteko prozesuaren ondoren, 
konturatu ginen emakumeak menderakuntzarekin eta minarekin identifikatzen jarraitzen 
zirela; eta, gu, euren minarekin, honek gure lana egiteko edo entzunak izateko behar den 
kalitate morala emango baligu bezala. Salto egiteko eta sufrimenduaren zirkulua hausteko 
moduari buruzko galdera egin genuen. Horretarako, handik irteteko erabakia hartu behar ge-
nuela konturatu ginen. Beraz, erabaki genuen indarrak minean jartzeari utzi eta gero eta leku 
gehiago eman behar geniola bizitzeko alaitasunari, askatasunari eta bakoitzak lotzen eta 
mintzen dituen kateetatik askatzeko duen energiari. Puntu horretan garrantzia hartu zuten 
gure barnean geratutako minaren energiatik askatzen gaituzten terapia energetikoek, hala 
nola AIT (Advanced Integrative Therapy) eta EFT (Emotional Freedom Techniques) sistema 
terapeutikoak, zeinaren sustraia Abya Yalaren eta Ekialdearen antzinako ezagutzetan baita-
go. Biodantzarekin, autodefentsa feministarekin, antzerkiarekin, eta suaren, landareen eta 
naturaren boterearekiko loturarekin, paralisia zeharkatu genuen; gorputza mugimenduan 
jarri genuen, eta bizitzarekin eta gozamenarekin batu ginen. Hasieran erotikoa lantzea pen-
tsatu ez bagenuen ere — sentitzea, laztantzea, gozatzea eta berriro gure gorputzarekin eta 
gorputz kolektiboarekin harmonian egotea—, erotikoak gure bizitzetan duen boterea berres-
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kuratu genuen, eta erotismoa sendatzeko tresna gisa proposatu genuen. Horrela, bakoitzak 
bere barnean dituen bizitzarako potentzialekin bat egin dugu, esklabotza guztietatik irteteko 
berezko boterea piztuz eta gure bizitzan ez errepikatzeko baldintzak sortuz.

Gogoeta hori beste hausnarketa batekin eman zen aldi berean. Prozesuko une batean kon-
turatu ginen gerran izandako sexu-bortxaketaren kontakizuna prozesatu eta berrizendatu 
arren, hainbat emakumek ez zietela elkartasuna adierazten euren alabei bizilagunengandik 
intzestuak edo sexu-bortxaketak jasaten zituztenean. Emakumeak alargun eta gerrako bik-
tima gisa identifikatzen zuten beren burua eta egunerokoan sexu-bortxaketak bizi izandako 
beste emakume batzuekin lehiatzen ziren sufrimenduaren eskalan. Haiek gehiago sufritu 
zutela zioten. Orduan ulertu genuen emakumeen arteko elkartasuna ez dela bat-bateko 
ekintza bat, baizik eta gure arteko aintzatespen-proiektu politiko bat eskatzen duela. Ez erre-
pikatzea bermatzeko nola lagundu aztertu genuen, azalean ez geratzeko eta emakumeen 
artean ematen ari zen bazterketa eta inklusio dinamika ez babesteko. Horretarako, berriro 
gogoetatu behar genuen Actorasen prozesuaren helburua zein zen: gerrako sexu-bortxake-
ten biktima gisa aitortzea? Edo emakumeen artean babesa lortzea, elkarrekin jardun ahal 
izateko eta beren bizitzetan eta lurraldeetan sexu-bortxaketekin amaitzeko? Biktima eredu-
garriak sortzea epaiketa bat irabaz dezaten edo beren bizitzak eta lurraldeak alda ditzaten? 
Zerk motibatzen gaitu gure artean antolatzera? Bortxaketaren biktima izateak edo indarke-
riarik gabe eta askatasunean bizi ahal izateko ametsak?  Ondorioz, taldekideok geure bikti-
mizazioarekin batera lan egin behar izan dugu, eta tokiz aldatzea ere erabaki dugu. Sistemak 
biktima-lekuan jarri gintuen, eta gu bertan mantendu gara horrela  bakarrik izango dugula-
koan aitorpenen edo onuraren bat. Leku honek esklabotzan jartzen gintuela ulertu genuen, 
mendekotasunaren errepikapenean, eta ez zigun nahi genuen eraldaketa bultzatzen uzten.  

Sendatzeko, tokiz aldatu behar da. Eta horretarako, bakoitzak bere erabakia hartu behar du, 
eta erabaki horretarantz jo. Munduan ikusi nahi dugun aldaketa izatea dakar, Gandhiren 
esaldi ospetsua atzera hartzeko. Hartzen dugun edo hartzen ez dugun erabaki hau, aldez au-
rretik egindako prozesu baten emaitza da, gure gorputzaz jabetzearena, geure buruarengan 
konfiantza berreskuratzearena eta gure bizitza eraldatzeko ahalmena izatearen gorputz-kon-
tzientzia hartzearena. Orduan sentitzen dugu “erabakitzeko ahalmena dugula”. Une horretan 
erabakitzen dugu ez dugula inoiz gehiago garrasi bat jasango; ez dugula inoiz sexu-harrema-
nik onartuko joko edo utziko gaituzten beldurrez; ez diogula inoiz inori umiliatzen utziko; ez 
garela inoiz tratu txarrak ematen dizkigun harreman batean egongo. Gure ahotsa entzutea 
erabakitzen dugun unea da, beste edozein ahotsen gainean, sentitzen duguna legitimatzea 
nahi ez dugunari muga jartzeko, “inoiz ez gehiago” hori errealitate bihurtzeko, eta gure lekua 
hartzeko behar eta nahi duguna gauzatzeko.

Taldearen sendotzeak gure mugak eraikitzen irakatsi zigun: Actoraseko bakoitzaren muga 
pertsonalak, baita kanpora begira egiten ditugun ekintzen mugak ere. Besteekiko eta tal-
dekideekiko geure mugak eraikitzeko, gure gorputz-memorian inprimatutako erru historiko 
eta judu-kristaua eta ama salbatzailearen arketipoa landu behar izan genituen. Inoren bizi-
tzak ez du merezi kausa baten izenean sakrifikatua izatea, ezta beste batzuk salbatzearen 
izenean ere. Inork ez du merezi tratu txarrak jasotzea, ez erabilia izatea, ez manipulatua iza-
tea, ez amorru historikoen kopla-burukoa izatea. Inor ez dago inorekin zorretan. Askeak eta 
erantzunkideak gara gure bizitzarako eta beste batzuen bizitzarako bultzatu nahi ditugun 
aldaketa-prozesuekiko. Askatasun eta elkar-sorkuntza ariketak erantzukizun handia eska-
tzen du gure bizitzekiko eta besteen bizitzarekiko, guztion potentzialak pizteko espazioak 
sortuz eta guztiok gure bidea eta gure bizitzetako aldaketa onartzeko gaitasuna dugulakoan. 
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Horrela, gure arteko maitasunak, aitortzak eta sendatzeak, Actorasen ekintza kolektiboa-
ri eusten diona, ezetz esaten ikastera eraman gaitu. Ezetz, barrurantz, gure balioekiko in-
koherenteak eta zintzoak ez diren jardunbideei. Ikasi genuen, adibidez, taldeko kide batek 
bere sendatze-bideari ekiteari edo jarraitzeari uko egiten dionean, taldea eta, beraz, prozesu 
kolektiboa geldiarazten dituela, eta bideak bereizteko unea dela. Ez dago mugarik gabeko 
maitasun-politikarik, ez baikaude maitasun erromantiko patriarkalean — mendekotasuna, 
sakrifizioa eta ahanztura dakarrena—, baizik eta norberarekiko maitasuna jasotzen duen eta 
benetako harremanak ezartzeko eta egia esateko behar besteko segurtasuna ematen duen 
maitasun batean. Bidean ikasi dugu arrazakeriagatik, jaioterriagatik edo pobreziagatik gure 
aurrean desabantailan zeudela uste genuen emakumeei mugak jartzen eta erru historiko 
hori identifikatzen. Mugarik gabe ematea erruarekin lotuta dagoela ikasi dugu. Erru historiko 
horrek ez dio besteari uzten bere eraldaketa-prozesuaren erantzukizuna bere gain hartzen, 
eta txiki egiten du, bere bizitzan aldaketa sortzeko gai ez dela uste duelako, eta, azkenean, 
oharkabean, gutxiagotasun- eta nagusitasun-dinamika arrazistak errepikatzen ditu. Erruak 
ez du aukerarik ematen berdintasun eta elkarrekikotasun baldintzarik sortzeko, berdintasun-
-oinarri baten inguruko elkarrizketa bat izateko. 

Actorasetik kanpo, leku guztietan ezin egotearen, larrialdi guztiak ezin laguntzearen eta ema-
kume guztiak ezin salbatzearen errua ere kendu genuen gainetik. Horri esker, ondo mugatu 
ahal izan genuen gure ekintza, eta gure energia eraiki nahi dugun horretara estrategikoki bi-
deratu genuen. Erakutsi zigun urgentziazko gauzek indarra, energia eta fokua kentzen dizki-
gutela gure helburuetatik; eta ezinbestekoa dela gure ekintzaren jomuga nagusira itzultzea, 
begirada estrategikoa eta epe luzeko prozesu sozial eta politiko eraldatzaileak indartzeko, 
emakumeen bizitzatik indarkeria desagerrarazten dutenak.

Gure ekintza politikoak zertarako eta zelan egiten ditugun hausnartu dugu, eta horrek ema-
kumeenganako indarkeria desagerrarazten duten ekintza kolektiboa sustatzen duten (eta ez 
duten) aliantzak identifikatzen lagundu digu. Aliantza guztiak ez dira onak. Guatemalakoa 
bezalako botere-testuinguru batean, non estatu militarista, kontrainsurgente eta koloniala 
izan den emakume maien aurkako sexu-bortxaketaren politika feminizida eta genozida bul-
tzatu duena, Bake Akordioak sinatzeak ez du boterea eta eragileak aldatzea ekarri, eta ema-
kumeen aurkako indarkeriaren inguruko zigorgabetasuna da nagusi. Horregatik, estatuare-
kin eta sistema judizialarekin interakziorik ez egitea erabaki dugu. Tokian-tokian, errazagoa 
izan liteke presio politikoa egitea eta antolatutako emakumeek estatuko instantziei kontuak 
eskatzeko baldintzak eraikitzea. Baina, esperientziak erakusten du “emakumeak eskailera 
gisa erabiltzen dituztela haiek tronua izan dezaten”, Hermenciak dioen bezala. Trukerako ob-
jektu eta bitartekotza sinboliko gisa erabiltzen gaituzte beren itunak eta botere patriarkala 
eraikitzeko. Gertatu izan zaigu emakumeen defentsarako udal-guneetan dauden lankideen 
gonbidapena onartzea eta azkenean ohartzea gure indar kolektiboa, gure artea, gure lana 
eta gure ezagutzak erabili dituztela beren botere-posizioa legitimatzeko, emakumeen sareak 
eta Actoras de Cambio aintzat hartu gabe. Erakunde horietan, argi geratu zitzaigun hierarkia 
dagoeneko ezarrita dagoela, eta Audre Lordek zioen bezala, nagusiaren tresnek ez dutela 
nagusiaren etxea suntsitzeko balio. 

Emakumeen botere kolektiboa eraikitzeko egin dugun apustuarekin bat etorriz, gure bizitzak 
legitimatzeko eta defendatzeko tresna gisa, gizonen arteko trukearen arauetatik ateratzea 
erabaki dugu, eta aliantzak sortzea, emakumeen bizitza ardatz izango dutenak; ez, ordea, 
interes instituzionalak. Izan ere, emakumeen botere patriarkalaren dinamikak eskubide mas-
kulinoa eta koloniala babesten du guregan, ikusezin bihurtzen gaitu eta umiliatu egiten gai-
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tu.  Aliantzak egiten ditugu emakume indigenen, mestizoen eta atzerritarren erakunde eta 
sareekin, erakunde feministekin, irakasleekin, emakume gazteen kolektiboekin, artistekin 
eta kazetariekin. Helburu komun bat partekatzen dugu haiekin: sexu-bortxaketaren inguruko 
isiltasunarekin haustea, erasotzaileak babesteari uztea, emakumeentzako babes- eta defen-
tsa-sareak sortzea, bizitza sendatzea, gure ahots eta esperientzietatik memoria egitea, gure 
gorputz-lurraldeaz jabetzea eta guztientzako indarkeriarik gabeko bizitza duin eta alai bat 
sortzea. Aliantzetan, formek eta metodoek helburuak bezainbesteko garrantzia dute: gure 
arteko harreman modu berri bat ehuntzeko apustu politikoa, aintzatespenetik eta desber-
dintasun ez-menderatzaileetatik abiatuta, lehia, ikusezintasuna, misoginia eta arrazakeria 
deseginez.

Eraikuntza kolektiboak alde guztien arteko joan-etorria ekarri du: gure artean talde gisa, tal-
dearen eta laguntzen ditugun emakumeen artean, eta guztion artean Actorasen helburue-
tarako. Beti izan dugu argi gure ekintza politiko eta kolektiboaren muina emakumeen gorpu-
tzaren eta bizitzaren gaineko boterea berreraikitzea dela, norberak eta kolektiboan bizitza 
betea, alaia eta indarkeriarik gabekoa sortzeko gaitasuna izan dezan. Horrek esan nahi du 
sakon entzun behar dugula bakoitzak zer nahi eta behar duen, eta zer ez. Laguntzen ditugun 
emakume guztien ametsak jasotzen ditugu, eta taldearen ikuspegiekin eta lortu nahi diren 
helburuekin harremantzen ditugu. Guztion ametsen etengabeko interakzio bat da, indarke-
riarik gabeko bizitzak eta lurraldeak sortzeko, eta helburu hori betetzeko modu egokienen 
inguruko etengabeko elkarrizketa, prozesuaren garapenaren ebaluaziotik abiatuta. Taldeko 
kide gazte batek esaten duen bezala, ez da beste espazio batzuetan bezala, tailer batera 
goazela, entzun eta alde egiten dugula. Actorasen, elkarrekikoa da. Partekatzen nauzu, par-
tekatzen zaitut. Gertatzen zaigunari beste zentzu bat ematen diogu eta irtenbideak bilatzen 
ditugu, oinez jarraitu ahal izateko. Horretarako, plangintza-, jarraipen-, monitorizazio-, eba-
luazio- eta sistematizazio-sistema bat sortu dugu, hasieratik laguntzen dugun emakumeak 
inplikatzeko. Ekintzekin batera egin dugun ikerketa-prozesuari esker, emakumeen berrerai-
kuntza- eta eraldaketa-prozesuari buruzko ahotsak eta sentipenak jasotzeko beharrezko 
mekanismoak ezarri ahal izan ditugu. Proposatzen dutena entzuteko eta gure estrategiak 
horren arabera hobeto bideratzeko aukera eman digu. Azken finean, bakoitzaren ametsak 
prozesuari baietz esaten dioten unean integratzen dira. Bestela, Hermenciak dioen bezala, 
emakumeek esango lukete: “Beitu, ondo dago zuen espazioa, baina ez da nirea. Hobe dut 
joatea”. 2004tik ez da emakumerik joan sareetatik, areago, gehiago batu dira eta sareak beste 
komunitate batzuetara zabaldu dira; horrek asko esaten du.  

Halere, oraindik erronka bat da emakume guztiok gure ahotsa eta gure iritzia onartzea, eta 
erabakiak hartzeko espazio kolektiboetan eztabaidatzea eta argudiatzea; eta idaztea. Behin 
espazioak, mekanismoak eta metodoak ezarrita nork bere isiltasuna, haserrea edo balio ez 
duenaren sentimendua desblokeatu eta bere gaitasunak garatu ahal izateko, bere istorioari 
buruzko lan pertsonal bat behar du, kolektiboak ordeztu ezin duena.  Erronka bat da, oraindik 
ere, guztiok prozesuaren gaineko erantzukizuna hartzea, konpromiso berarekin eta lan-karga 
berarekin.  Posible al da hori? Eta desiragarria al da?  Ez al da onartu behar kolektiboa bakoi-
tzaren interes pertsonaletatik abiatuta eraikitzen dela, helburu komunarekin artikulatuta? 
Ez al da beharrezkoa izango taldean ordena bat aurkitzea, bakoitzaren interesen osagarri-
tasunetik abiatuta, eta ekintzarako ezinbestekoak diren funtzioetatik abiatuta? Bakoitzak 
bere burua osatzen jarraitzeko, kolektiboan bere lekua hartzeko, bere ahotsa adierazteko eta 
taldean garatzen jarraitzeko beharrezkoak diren espazioak eta prozesuak kolektiboki bultza-
tzeari utzi gabe. Gaur egun ere, idatziak mestizoek eta atzerritarrek egiten ditugu.  Oraindik 
erantzunik gabe galdetzen diogu elkarri: zerk egiten du huts? Agian eraikuntza paraleloko 
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espazioak falta al dira, emakume maien artekoak bakarrik, mestizoak eta atzerritarrak ez gau-
den tokiak, beren gaitasunak garatu ahal izateko epaituak izateko beldurrik gabe, eta gero 
gure jakintzak komunean jartzea. Edo nahikoa da aitortzea idazketak ez duela zertan guztien 
trebetasuna edo interesa izan behar, onartu dugun bezala guztiok ez dugula sua irakurtzeko 
eta landareekin sendatzeko potentzialtasuna garatu?

Ez ditugu erantzun guztiak, baina ziur gaude Actoras eraikuntza kolektibo zintzoa izan dela, 
eta baimena eman diogula geure buruei emakumeen arteko beste harreman, antolaketa eta 
ekintza kolektibo batzuk praktikan jartzeko, agindu patriarkal eta kolonialetatik kanpo, arlo 
pertsonalaren eta kolektiboaren arteko joan-etorri batean, eraiki eta eraldatu nahi dugunari 
erantzuteko. Maria andreak dioen bezala, biziraun duen Colotenangoko mamak: “Dei egiten 
diet emakume guztiei bide honetan bat egin dezaten, benetan gure askatasunerako baita!”.

Actoras hori izan da, eraldaketaren eta askatasunaren eguneroko praktika kolektiboa.

2021eko abuztua
Gu, Aktoreak.

Amandine Fulchiron, Liduvina Méndez, Virginia Gálvez, Elsa Rabanales eta Hermencia 
López
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MUJERES 
TEJEDORAS 
DE DERECHOS 
ELKARTEA
HITZAK EHUNTZEN, GARENA 
KONTATZEKO

Caldas-Antioquia udalerria. Kolonbia 
2021

“Tradizioz, emakumeak arduratu izan dira ehungintzaren ogibi-
deaz. Honek lotura estua dauka emakumeak bizitzaren eta pen-
tsamenduaren sinboloen ehule gisa ikustearekin.”

Ximena Hoyos Mazuera
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GURE SAREAREN 
HASTAPENAREN ISTORIOA… 
NAGUSIEK KONTATUTA

1 Medellingo hezkuntza-korporazioa, adineko helduen alfabetatzea bultzatzen duena eta giza eskubideen gaietan sakontzen lagundu duena, 
bereziki emakumeen eskubideetan, munduko emakumeen historiaren analisian eta emakumeen eskubideen aldeko Kolonbiako legediaren 3 
lerrotan: giza garapena, ahalduntzea eta ekintzailetza.

Horrela hasi zen gure historia, ahots askotan kontatutako istorioa, Asociación Mujeres Te-
jedoras de Derechos (Eskubideak Ehuntzen dituzten Emakumeak) taldearen historia. Ia 
hamaika urtez herriko emakume borrokalarien desirak, errebeldia, elkartasuna, maitasuna, 
ausardia eta erresistentzia gurutzatu dira hemen, Marta Cecilia Yepesena kasu. Bera elkar-
tearen fundatzailea eta ehule nagusia da, eta oraindik ere etengabe ari da lanean hainbat 
eta hainbat emakume bertara gerturatu gaitezen eta denontzako duintasunezko bizitza bat 
josi dezagun. 

Irmoak izan gara feminizidioen eta genero indarkeriaren aurrean, eta Caldasen tragedia 
hauei elkartasunez erantzun dieten bakarrak izan gara. Kolonbiako bake prozesura lotu gara, 
Ruta Pacíficarekin eta giza eskubideen aldeko elkarte askorekin batera. Kolonbiako herriaren 
helburu nagusia bakea da, justizia sozialarekin eta gazteentzako aukerekin, herriaren duinta-
sunaren zor historiko hori kitatzea eta kendutako lurrak urgentziaz berreskuratzea. Eraildako 
lider guztien galerek min ematen digute, sarraskiek, min ematen digu langabeziak, gerra-
ren, balen eta beldurraren bidez zapaldutako eztanda sozial honek; baina, hori da bizitzaren 
zaindari eta giza eskubideen, lurraren eta bakearen babesle izatera eraman gaituen arrazoi 
nagusia.

“2006an iritsi nintzen Caldasera, -CLEBA1- GKEarekin, helduentzako hezkuntza herrikoia ema-
ten zuena giza eskubideen inguruan, herritarren parte-hartzean eta emakumeen eskubideen 
gainean”.

Caldasen ez zegoen emakume elkarterik. Bazeuden emakume oso interesgarriak, liderrak, 
baina ez zeuden antolatuta. Orduan GKE horretan herriko emakumeak prestatzeko hiru ur-
teko prozesu bat abiatzea erabaki genuen, Emakumearen Bulegoaren bitartez (hori baitzen 
existitzen zena) eta komunitateetako emakumeen laguntzaz. Hiru urte horietan herritarren 
parte-hartzean, giza eskubideetan eta nazioarteko zein nazio mailako emakumeen eskubi-
deei buruzko legerian sakondu genuen; landa-eremuko zein hiriko 35 emakume integratu zi-
ren eta oso ederra izan zen. Proiektua amaitzear zegoela emakumeok esan genuen: orain ezin 
gara banandu, pentsatu dezagun nola antolatu gaitezkeen. Antioquíako Gobernazioko Ema-
kumeen Idazkaritzara joan ginen eta emakumeen elkarte bat sortzeko proposamena egin 
ziguten. Hori 2012an izan zen. Baina, 2010ean gure prestakuntza-prozesuarekin hasiak ginen, 
Medellingo familia baten bidez, etxe bat alokatzeko laguntza ekonomikoa jaso baikenuen. 
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Guretzat funtsezkoa zena egin genuen, emakumeen arazo ekonomikoari heltzea. Senarekin 
egoitza honetan hiru urtez landu genituen unitate produktiboak, baina ez genuen izan ad-
ministrazio publikoaren ez inoren laguntza ekonomikorik. Itxi behar izan genuen, produktuak 
merkaturatzeko zailtasunengatik eta herrialdeek sektore herrikoiei ekoizpen- era ahalduntze-
-ekimenak garatzeko ezartzen dizkieten exijentziengatik (…). Medellingo elkarte batzuekin jarri 
ginen harremanetan: Mujeres que Crean, Ruta Pacífica, Convivamos, Emakumeen Mugimen-
du Soziala… horrek indartu gintuen. Beti egon gara 30 emakume inguru, batzuk adinagatik 
joan dira, edo laneko konpromisoengatik, baina beste batzuk gerturatzen doaz, eta sentitzen 
dut Tejedorasen sustraia Caldas udalerriaren bihotzean dagoela. Batzuetan ez dute ulertzen 
zergatik defendatzen ditugun eskubideak feminizidioak daudenean. Gaur egun 20 emakume 
oso aktibok osatzen dugu taldea, eta besteak euren laneko eta familiako konpromisoetan 
daude (…)”.

Une honetan berriz ere ari gara aldarrikatzen emakume landatarren eta nekazarien ikusga-
rritasuna eta duintasuna, baina hemen gutxi dira, metropoli-eremuan baikaude eta oso gu-
txi dira nekazariak, baina landatarrak asko dira. Landa eremuaren inguruan dugun ikuskera, 
urbanizatutako landa eremuarena, alegia, guztiz hiritartua da. Landa eremua auzo pobreak 
dira, baliabiderik ez dutenak, edateko urik gabekoak, beharrizan asko dituztenak; prozesu 
honen erdian, non herria mendeetako sarraskia eta ukatutako eskubideak aldarrikatzen hasi 
den eta Estatuak indarkeriarekin erantzun duen. Egoera honetan, emakume gazte eta profe-
sional askok Tejedorasen atea jo dute. Une honetan hiru emakume gazte ditugu: bata komu-
nikatzailea da eta karrera amaitzen ari da, bestea gizarte-langilea da eta bestea psikologoa; 
hau da, nagusiek 10 urte hauetan egindako bidea laga diegu, eta prozesu honetan gazte zein 
nagusi Kolonbia eraikitzen jarraituko dugu.

Ahots polifonikoen ehundura honetan, beste nagusi baten ahotsa dugu, Ester Julia Zapata-
rena, erakundearen hasieratik parte hartzen duena. Bere maitasunezko presentzia beroare-
kin antolakuntza-prozesu honen inguruko bere ikuspuntua eta parte-hartzea azaldu dizkigu: 

“Ni Ester Julia Zapata naiz, Caldas udalerrian bizi naiz duela 60 urte, 75 urteko pertsona bat 
naiz, eta Marta andrearekin hasi nintzen CLEBAn, 30 emakume zeudela. Niretzako oso ga-
rrantzitsua izan zen CLEBAra joatea, ikasteko aukera izan nuelako, baina lehen hezkuntzako 
bosgarren mailara arte baino ez nuen jarraitu (…). Gauza asko ikasi nituen, eta prozesuaren 
ostean Marta andreak esan zigun udalerrian kontratua amaitzen zitzaiola. Emakume guztiak 
tristatu ginen, hemen ez zegoelako beste erakunderik Marta andreak bezala hartu gintuenik 
(…); orduan denok joan behar genuen etxera (…). Egun batean, Martak albiste bikaina eman 
zigun: bere familiak etxea ordainduko zion emakumeen taldeak jarrai zezan; eta horrela lortu 
zuen etxe hau. 8 urtez egon gara etxe honetan berarekin. 8 egunean behin elkartzen hasi gi-
nen, eta emakume berri asko iristen hasi ziren. Asko joan dira. Nik 60 urte horietan ez nekiena 
ikasi dut hemen; Marta andreak behin eta berriz errepikatzen digu bakean eta bizikidetzan 
ikasi behar dugula. Gauza asko ikasi ditut, orain nire familiari kontatu behar dizkiodanak. 
Ahizpa batekin bizi naiz eta bilera hauetatik iristen naizenero ikasitakoak kontatzen dizkiot. 
Nik lan egiten nuen, negozio bat neukan, eta klasera ikastera etorri behar nintzen egunetan 
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ixten nuen (…). Saihesbidea2 egin zutenean negozioa amaitu zen eta ni lanik gabe geratu nin-
tzen. Marta andreari esan nion nire etxean zoratu egingo nintzela, eta berak esan zidan ‘ez, 
inoiz ez’, eta hona etortzen hasi nintzen. Gaur hemen dauden kide asko izan ziren 30 urteko 
lanaren ondoren depresioarekin ez amaitzeko arrazoi nagusia. Gero, hemen Senarekin hasi 
ginen lanean, hiru urtez gauza askoren inguruan prestatu ginen (…), baina ni fruta-mamien-
gatik joan nintzen (…); ez genuen kapitalik eta gu ez ginen lanera ezeren truk joaten; hemen 
ordaintzen ziguten, eta ondo ordaindu ere. Orduan, iritsi zen unea non ezinezkoa zen horrekin 
jarraitzea (…); denbora askoz egin genuen han lan, 12 pertsona ginen (…); pulpa egiten jarraitu 
zuen bakarra ni izan nintzen. Egun nire diru-sarrera da, ez diot horretaz bizi naizenik, bada-
kizuelako fruta garesti dagoela, baina nire dirutxoa lortzen dut nire gauzatxoak konpontzeko 
eta nire gauzatxoak erosteko. Honen ostean, SENA erretiratu egin zen, gauza asko irakatsi ziz-
kigun, eta bakean trebatzen hasi ginen (…). Babes handia izan dut hemen, eta beti esan diot 
Marta andreari etxe hau amaitzen denean ni izango naizela aterako den azken pertsona…”.

Amaliak istorio horrekin egiten du bat, eta honako hau esan digu: 

“(…) ni CLEBAn sartu nintzen (…), bizikidetza eskuliburuak irakatsi zizkiguten eta gure udalerri-
ko auzoetara eraman genituen (…); Martha andrea 2010 eta 2012 urteetan eskuliburu hauekin 
buru-belarri egon zen. CLEBAren lana oinarrian geratu zen, emakumeen formakuntza eta he-
rritarren elkarbizitzarako eskuliburuak bezala (…), ASOCOMUNALekin interakzioan, honek ere 
eskuliburuak eraikitzeko ariketan parte hartu baitzuen, auzoetan bizikidetza eraiki ahal izate-
ko. Gero, Martha andreak, Tejedorasen egondako Margarita Velez izeneko kidearekin batera, 
Caldasetik ez joatea eta Mujeres Tejedoras de Derechos elkartea osatzea amestu zuen. Haiek 
eman zuten lehen pausoa emakumeekin jarraitu behar dugula esateko”.

Emakumeen indarrez eta ia hamaika urtez txirikordatutako kolore, forma eta bihotz anitzez 
betetako ehun horretatik 64 emakume inguru igaro gara, bazkide eta parte hartzaileen ar-
tean. Gaur egun, gure elkartea (28) ehulek osatzen dute, erakundeari atxikita daudenak, 18 
eta 74 urte bitarte dituztenak, eta 82 urtetik gorako emakume batek, Eulaliak, bere argitasun, 
alaitasun eta konpromiso komunitario osoa mantentzen duena. 2020az geroztik, emakume 
berriak gure elkartera lotzen joan dira, horien artean gazteak, unibertsitate ikasleak eta akti-
bistak. Haiek, gazteriaren gogo biziarekin, akademiaren jakintzarekin eta emakumeentzako 
justiziazko eta duintasuneko gizarte bat ehuntzeko nahiarekin, gure ‘odol berria’ dira orain, 
Martha Cecilia gure lankideak dioen bezala, orain gurekin batera dabilena erakundea bi-
zigarritzen. Taldeko emakumeok lurralde desberdinetatik gatoz. Gutako gehienak, jakina, 
Caldaseko udalerrian jaiotakoak gara; hala ere, Antioquíako beste udalerri batzuetako ema-
kumeak daude, hala nola Medellin, Puerto Berrio, San Carlos, Carmen de Viboral eta An-
deetatik datozenak, eta hainbat arrazoirengatik iristen dira Caldasera, Martharena bezalako 
apustu sozialetatik hasi eta gatazka armatuak behartutako Rocioren desplazamenduraino. 
28 ehule horietatik 13 landa-eremuko emakumeak gara, udalerriko hainbat auzoetan koka-
tuak: La Quiebra, La Playita, La Clara, La Corrala (goiko eta beheko parteak), La Chuscala, El 
Sesenta, La Salada (goiko partea), La Clara. Gainera, gure diru-sarrerei erreparatuta, gutako 9 
Kolonbiako klase pobrearen barruan gaude, 7 klase ahulean eta 12 klase ertainean. Gure he-

2 Aburra harana Antioquía departamenduarekin eta herrialdearekin lotzen duen bide nagusia da. 
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ziketa-mailak askotarikoak dira: analfabetismoa (2 emakume), lehen hezkuntzako ikasketak 
(14 emakume), bigarren mailakoak (5 emakume) eta unibertsitate-ikasketak amaituta edo 
amaitzear dituzten 7. Aipatu beharra dago, Tejedoras taldearen barruan Kolonbiako gatazka 
armatuaren barruan indarkeria patriarkala jasandako 5 biktima daudela. 

DESEGINDAKO EHUNAK ETA HAMAR URTETAN BERRIZ 
EHUNDUTAKOAK

Aipatu dugun bezala, elkartea osatzearen ekimena CLEBAren prestakuntza-prozesuaren 
parte ziren emakumeena izan zen eta haiek onartu zuten kolektiboki. Baina, CLEBAk ez zuen 
inoiz erabaki horretan parte hartu, eta ez zuen inolako babesik eman erakundea eratzean. 
Gainera, ez genuen inolako aholkularitza instituzionalik izan.

Helburu orokorrak eta espezifikoak 2012an planifikatu eta idatzi ziren Elkartearen estatutuak 
egin genituenean, erakundearen ikuspegiarekin, misioarekin eta printzipioekin batera, urte 
horretako irailean Eraketa Batzarraren testuinguruan. Gero, estatutuek izapide guztiak jarrai-
tu zituzten, 2013ko hasieran Pertsonalitate Juridikoa lortzeko.

“10 urteetan helburu horiek ez ziren inoiz aldatu. Gure ibilbidean, urteko-planak egiten ge-
nituen, erakundearen lehentasunezko ildoak zehazteko eta taldearen beharren araberako 
unean uneko ekintzak zehazteko. Estatutuetan jasotako helburu orokorrak eta espezifikoak 
erakundearen nortasunaren eta garapenaren gida izan dira beti”.

Jarraian, gure Elkartearen helburuak azaltzen dira: 

HELBURU OROKORRA

Caldaseko (Antioquía) udalerrian emakume ahaldunen eta ekintzaileen presentzia eta par-
te-hartzea indartzea, emakumeen eskubideak defendatzeko giza dimentsio guztietan: sozia-
la, familiarra, komunitarioa, politikoa, etikoa, kulturala, ekonomikoa eta ekologikoa.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

- Bazkideen garapen pertsonala eta taldekoa indartzea, autoestimuaren, autonomiaren eta 
autokonfiantzaren bidez, eta jendartearen dimentsio desberdinetan emakume ahaldundu 
gisa haztearen bitartez.

- Elkartea partaidetza demokratikoko, laguntasuneko, talde-laneko, ekarpen arduratsuko eta 
solidarioko erakundea bihurtzea, bai arrakasta-egoeretan, bai zailtasun-egoeretan.

- Emakumeen eta, oro har, herritarren giza eskubideak urratzen dituzten egoerei adi egotea 
eta bidezko konponbideak bilatzea, eskubide horiek betetzeaz arduratzen diren gobernu-era-
kundeen bitartez.
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- Antolakuntza esparruak emakumeen inklusio eta parte-hartzean lagundu nahi duten uda-
lerriko beste emakumeei zabaltzea.

- Irmoak izatea ekoizpen- eta ekintzailetza-proiektuak bultzatzean, eta helburuak lortzeko 
aholkularitzak eta laguntza bilatzea.

- Erakunde publiko eta pribatuekin ekarpenak kudeatzea (formakuntzakoak edo ekonomi-
koak), egiten diren proiektu eta jardueretan kalitate- eta iraunkortasun-urratsak egiteko.

- Tokiko, eskualdeko eta nazio mailako beste erakunde batzuekin partekatzea emakumeak 
jendarte-, komunitate- eta familia-garapenaren protagonista bihurtzeko lan handi hau.

ELKARGURUTZATUTAKO SAREAREN MEMORIA

2010-2011

2010ean taldearen sortzaileetako batzuk elkar ezagutu genuen. Egun CLEBAren bitartez hasi 
genuen formakuntza prozesuarekin jarraitzen dugu, hasieran Cardalito, Santa Lucia, La Miel 
Sinifaná, Chuscala eta La Corrala auzoetako landa-eremuko emakumeekin abiatu genue-
na. Urte horretatik aurrera, formakuntza zehar-lerro bat izan da Tejedorasen prozesu osoan 
zehar.

Horrela, 2011n, 1991ko Konstituzioaren inguruko formakuntza-prozesu bat garatu genuen, 20. 
urteurrenaren testuinguruan. La Salleko Unibertsitatean egin genuen, Konstituzioaren eta 
herritarren prestakuntzaren inguruko foroan. 

Gutako batzuk elkarbizitzarako 22 eskulibururen sortze prozesuan hartu genuen parte. Esku-
liburu horiek udalerriko Ekintza Komunaleko Batzordeetako kideekin garatu ziren, CLEBAren 
eta ASOCOMUNALen artean artikulatuta. Ekintza hori mugarri garrantzitsua da gure histo-
rikotasunean, dokumentu horiek oso baliotsuak izan baitziren Caldas udalerriaren garape-
nerako. 

2012-2013

2012an sendotu zen gure antolakuntza-prozesua, iraileko Eraketa Batzarrean. 35 emakumek 
hartu zuten parte Emakumeen Departamentuko Idazkaritzaren babesarekin. Pertsonalitate 
Juridikoa lortu genuen eta hamabost egunean behin bilduko zen Zuzendaritza Batzordea 
osatu genuen. Urtean bazkide guztiekin bi bilera egitea proposatu genuen. 

2013an etxea lortu genuen, eta erakundeari nortasuna emanez estreinatu genuen, beste bo-
tere bat emanez. Harrerarako eta babeserako leku bat izateaz gain, elkarri entzuteko eta 
batzeko leku bat ere bazen. Hazi-kapitalekin hasi ginen, mamiak, hestebeteak, izozkiak eta 
opilak sortzeko ekoizpen-proiektuak abiatzeko. 
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Garai horretan (2012-2013) erakundearen barruan hausturak izan genituen. Hau urteetan 
zehar errepikatu da, nortasun politiko desberdinek tentsioak eta bereizketak sortzen ditue-
lako, eta ez dugulako antolakuntzaren aldetik nahikoa heldutasunik mota honetako gaiei 
aurre egiteko. “Norbera askea da edozein alderdi politikorengan sinesteko eta kide izateko; 
alabaina 10 urte hauetan Mujeres Tejedoras de Derechos barruan haustura asko gertatu dira. 
Emakume hauetako batzuk desberdintasun politikoengatik joan dira”. 

2013an Emakumeen eta Familien Idazkaritza sortu zen Caldas udalerrian, Mónica Raigosa-
ren alkatetzan. Orduan, emakume asko elkartu ginen Idazkaritzaren sorrera ospatzeko, kale-
ra atera ginen, gauza ederrak egin genituen, dantza egin genuen, erritualak egin genituen… 
Caldas udalerriko emakumeen lehen martxa ere egin genuen 2013ko azaroaren 25ean. Cal-
daseko emakumeen politika lantzen hasi ginen. 2014an amaitu genuen, parte-hartze zabal 
baten ostean. Azpimarratu nahi dugu, Tejedoras bezala ez geundela ados Idazkaritza bakar 
batean gai hau lantzearekin, emakumeek familietan zuten pisua ezkutatzen baitzuen. Gai-
nera, ez gentozen bat emakumeak familia-ikuspegi batetik begiratzeko jarrera tradizional eta 
kontserbadorearekin. 

2014-2015

2014an gure ekoizpen-unitateak lehen porrota izan zuen eta gidatzen zuten emakumeak go-
gor kolpatu zituen. Guztiz kapazak eta ausartak izan arren eta irudi propioa eduki arren, inon-
go erakunde publiko eta pribatuk ez zigun lagundu INVIMA erregistroa lortzeko, ordurako 5 
milioi peso inguru balio zituena. Erregistro horren bilaketan, Osasun Idazkaritzaren bisita 
izan genuen. Ekoizpen-unitatearen instalazioa eta bertan egiten genuen elikagaien mani-
pulazioa egiaztatu zituen eta agerian geratu zen egiten genuen lana ordenatua eta zorrotza 
zela. Azpimarratu nahi dugu, urte honetan Antioquíako gobernazioan parte hartu genuela 
ekoizpen-unitatearekin, mikroenpresei zuzendutako proiektu batean. Tamalez, zapore txarra 
geratu zitzaigun, interes politikoengatik estimulua beste erakunde bati eman baitzitzaion, 
eta guk merezi genuen.

Aldi berean, generoari buruzko prestakuntza-zirkulu bat osatu genuen erakundean. Bi urtez 
hilean behin bildu ginen lider komunalekin. 

2015erako adostasunez erabaki genuen ekintzailetza-proiektua bertan behera uztea, produk-
tuak merkaturatzeko etengabeko oztopoak zirela eta. Salmentekin lortutako dirua proiek-
tuan parte hartzen genuen 22 emakumeen artean banatu genuen, ezarritako ekitate-irizpi-
deen arabera. 

Garrantzitsua da aipatzea ekintzailetza-proiektu hau amaitzean ez zela inolako ekonomia- 
eta antolamendu-gatazkarik sortu gure artean, gerta zitekeen bezala.

Urte horretan, martxoaren 8a ospatzeko, alkateak Florence Thomas ekarri zuen udalerrira, 
herrialdeko feminista ospetsuenetako bat. Ekitaldi hau oso garrantzitsua izan zen udalerrian 
lehen aldiz ikusarazi zelako feminismoak zer esan nahi duen. Urte horretan ere, guk geuk, 
Tejedoras de Derechos taldeko kideok, Iván Marulanda Gómez ekarri genuen, Antioquía de-
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partamentuko Bake kontseilaria. Bake akordioen inguruan hitz egin zuen; horrela kontatzen 
du Dora Patricia gure kideak: “ ‘Paz Palabra de Mujer’ ekitaldiko hizlari handienetako bat Iván 
Marulanda jauna zen. Nik agendan idatzitako ohartxo bat bidali nion: ‘Emakumeen elkarte 
bat gara. Ohore handia litzateke egunen batean guri bisita bat egitea edo bakeari buruzko 
hitzaldi bat ematea (…)’. Inurritxo batek bezala egin nuen, bere idazkariari pasatu nion oharra, 
eta pankarta bat jartzen ari ginela, bere maletinarekin urbildu zen -joatear zegoen bera- eta 
zera esan zidan: ‘Zu izan zara oharra bidali didana eta Tejedoras de Derechos taldeari buruz 
mintzo zaidana?’. ‘Bai, jauna -erantzun nion-, ohore handia litzateke zu Caldasera etortzea 
eta bakeari buruz jardutea. Behar dugu, une honetan ez baitu inork bake-elkarrizketez hitz 
egiten’ ”.

Guretzat garrantzitsua da aipatzea 2015ean tragedia latza gertatu zela, amama eta biloba 
baten feminizidioa, Rosa Elvira eta Natalia erail zituzten. Guk berehala deitu genuen martxa 
bat eta justizia aldarrikatu genuen udalerri osoan zehar.

“Bi metroko pankarta bat egin genuen ondoko esaldiarekin: Natalia Álvarez eta bere amama 
Rosa Maríaren feminizidio aberranteak gaitzesten ditugu. Caldaseko udalerria, 2015eko apiri-
la. Ostean, Medellingo ekitaldi batean erakutsi genuen. Dora Patricia eta Concepción oholtza 
nagusira igo ziren pankartarekin. Inork ez zuen ezer ulertzen, inork ez zuen ezer esan. Isilik 
gurutzatu zuten areto osoa. Une batean emakume bat gerturatu zitzaidan eta ea Caldasekoa 
ote nintzen galdetu zidan. ‘Nola duzu izena?’ galdetu nion nik. Eta berak erantzun: ‘Teresa 
Aristizabal’. Esan zidan: ‘Zure telefonoa emango zenidake?’. Baietz esan nion, Ruta Pacíficare-
kin batera antolatu behar genuela gauza bera. Handik zortzi egunera, Ruta Pacíficaren auto-
bus bat etorri zen, batukada batekin eta feminizidioen aurkako aldarri gogorrekin. Caldasen 
bihotzean kolpe gogorra izan zen, jendeak ez baitzuen inoiz batukada feminista bat ikusi (…), 
mezatik ateratzen hasi zen jendea eta ez zekiten zer ari zen gertatzen. Feminizidioengatik izan 
zela ulertu zuten eta erritual eder bat egin genuen. Ruta Pacíficaren bihotzean sartu ginen, 
hori Tejedorasen historian geratuko da betiko”.

Orduan hasi zen Ruta Pacíficarekin genuen aliantza eta artikulazioa. Elkarrekin mobilizazio 
bat antolatu genuen udalerrian bi emakumeren feminizidioa salatzeko eta elkartasuna adie-
razteko. Rutari esker bake prozesuan trebatzen hasi ginen eta indartzen lagundu gintuen. 
Medellingo Rutaren bileretan parte hartzen hasi ginen, baita Berrioko parkean egiten ditu-
gun hileroko plantoetan ere. Caucako Rutaren mobilizaziora gonbidatu gintuzten, Popayán 
udalerrian, emakumeek bake-prozesuari eta, bereziki, hain kaltetutako eskualde honi babesa 
erakusteko modu gisa. Lehen aldiz gure taldea horren martxa jendetsu batean egon zen. 
Herrialde osotik etorritako 5.000 emakumek hartu zuten parte, eta gehienak emakume in-
digenak ziren. Tejedoras de Derechos taldeko sei kidek Corporación de Mujeres que Crean 
ekimenaren (Emakume Sortzaileen Korporazioa) laguntza ekonomikoa jaso genuen, gure 
parte-hartzea bultzatzeko.

Urte honetan zehar Caldas udalerriko Emakume Hiritar eta Landatarren Agenda hiritarra 
osatu genuen. Horrekin, eragin politikoko prozesu bat abiatu genuen. Urrian bi foro egin ge-
nituen alkategaiekin (soilik gizonak) eta udalbatzako hautagaiekin (emakumeak eta gizonak). 
Bertan, beren agenda politikoak aurkeztu zituzten, eta guk gurea aurkeztu genuen.
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2016-2017

2016an bereziki gatazkatsuak izan ziren bi une bizi izan genituen elkartean. Horietako batean, 
orduan elkartearen presidenteorde zena aurrekontu handiegia ezartzen saiatu zen kolekti-
boki sortu genuen proiektuaren jardueretarako, interes indibiduala kolektiboaren gainetik 
gainjarriz.

Zuzendaritza Batzordeko gainerako emakumeek jarrera hori oztopotzat hartu zuten, proiek-
tua aurkeztu behar genuen herrizaintzaren eta alkatetzaren babes instituzionala lortzerako 
unean. Orduan, alkateordeak aurrekontua 50 milioira jaistea proposatu zuen, baina, gainera-
ko batzordekideen iritziz balio hori ere ez zegokion proiektuaren dimentsioari, landa-eremu-
ko emakumeen prestakuntza bilatzen zuena. 

Bazkide gehienek ez zuten proiektua babestu. Krisi horrek iraun zuen bitartean elkarteak 
bi hilabetez eten zuen bere jarduna. Azkenean, gatazka azaroan konpondu zen. Zuzendari-
tza Batzordea desegin zen, 15 emakumez osatutako koordinazio zabalago bat eratu zen eta 
presidenteordea kanporatu zen. Horrela, erakundeak artisau-proposamen bati heldu zion, 
lehengo ehuna berreskuratzeko eta berriro elkartzeko: “Puntillismoa egiten hasi ginen egu-
rrean eta harrietan baita Gabonetako apaingarriak ere (…); astean bitan elkartzen ginen, tal-
dea salbatu genuen, (…) berpiztu genuen”.

Beste une zail bat elkarteko kide batek Martha Cecilia Yepes elkartearen fundatzailea tele-
fonoz mehatxatu zuenekoa izan zen: “Ez zaitugu Caldasen nahi, zoaz Caldasetik… ez dugu 
onartuko zuk hemen jarraitzea”, esan zion. Gertaera tamalgarri honen aurrean, Marthak sa-
laketa jarri zuen fiskaltzan, horrela, gure babesa jaso zuen eta gerta zitekeen beste edozein 
egoeratik babestu zen. Beste kidea erakundetik joan zen eta antolakundea guztion elkarta-
sunari esker indartu zen. 

2016a mobilizazioen urtea izan zen herrialdean. Askok Bakearen Aldeko Plebiszituaren eki-
mena babestu genuen. Tejedoras de Derechos gisara Medellinen antolatutako hiru martxa 
jendetsutan parte hartu genuen gure bakearen aldeko apustuarekin. Horietako batean 100 
bandera zuri egin genituen eta Ruta Pacíficarekin batera banatu genituen. Parte-hartze hori 
oso esanguratsua izan zen gu guztiontzat. Medellingo Plebiszituari BAI jaialdian ere parte 
hartu genuen, eta gero Medellingo mugimendu sozial guztiarekin batera egin zen manifes-
tazioan, Kolonbian Bakearen Aldeko Plebiszituari ezetzak irabazi zuenean. Hala ere, gero, 
aurreko presidenteak (F. Santos), dekretu bidez negoziazio-prozesuarekin eta FARC-EPekin 
bake-akordioa sinatzearekin jarraitu zuen. Plebiszituaren aurreko testuinguru honetan, Con-
ciudadanía korporazioarekin elkarlanean Bakearen Aldeko II. Foroa antolatu genuen Calda-
sen. 

Bestalde, herrialdeko gatazka armatuaren baitan sexu abusuak jasan zituzten 9 emakume-
ren prozesu juridikoan parte hartu genuen legezko ordezkaritzarekin. Emakume horietako 
bat antolakundeko kidea zen. Intzidentzia-ekintza bat egin genuen eta 9 tutoretza ezarri ge-
nizkion Kolonbiako Estatuari (kidearena barne), haien eskubideak aitortzeko eta eragindako 
kalteengatik kalte-ordainak exijitzeko. Prozesua oraindik ere zabalik dago. 
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Urte horretan bertan Anorí udalerrira egindako Ruta Pacífican hartu genuen parte, indarke-
riaren biktima izandako emakumeei elkartasuna adierazteko. Kideetako batek, Dora Patricia 
Ríosek, Estatu Kontseiluak antolatutako Kolonbiako Emakume Liderren Topaketetan hartu 
zuen parte, Rutak gonbidatuta eta Antioquíako emakumeen ordezkari gisa. Bertan Mujeres 
Tejedoras de Derechos taldea ikusarazi zen maila nazionalean, eta honek harrotasunez bete 
gintuen. 

2016an zehar, intzidentzia eta prestakuntza politikoaren prozesuarekin jarraitu genuen. 2016-
2019 aldiko Udal Garapen Planaren formulazioaren baitan izan zen, hau da, bigarren une 
politiko batean. Indar kritikoari esker eta Caldaseko emakumeak ikusarazteko eta garapen 
eta bizitza onaren eraikuntzan egindako lanaren bidez mantendu genuen gure lidergotza. 
Landa eremuko eta hiriko emakumeen artikulazioaren bitartez osatutako Agenda Hiritarrari 
esker lortu genuen hori. 

2017an Tejedoraseko bost kide Chocóra joan ginen, Ruta Pacífica de Mujeresekin batera, 
departamentu horretako emakumeei elkartasuna adieraztera, indarkeria oldarraldi bortitza 
pairatzen ari baitziren.

Udalerrian sortutako ‘Caldas despierta’ mugimenduan aktiboki hartu genuen parte. Zenbait 
pertsonek, artistek, intelektualek eta abarrek jarri zuten martxan Etxe Historikoaren eraistea-
ren aurka. Izan ere, etxe honek kultura-ondare handia zuen, bertan kokatzen baitzen alkate-
tza; eta orduko alkatearen aginduz eraitsi zuten. Honek eragin politiko nabarmena izan zuen 
udalerrian. Prozesu horretan aktibista gisara hartu genuen parte, eskubideak aldarrikatzen, 
baita ondare-eskubideak ere.

2018-2019

2018an bost feminizidio izan genituen Caldasen, horietako bat orain taldeko kidea den baten 
alabarena. Taldekideok suminduta atera ginen kalera Yanedi erail eta 8 egunera. Planto bat 
eta mobilizazioak egin genituen neskaren familia babesteko. Ekintza honen bitartez ezagu-
tu zuen Tejedoras Noria Upeguik (hildako neskaren ama). Handik hilabete gutxira taldean 
sartu zen. Ekintza politiko honen ostean, feminizidio gehiago izan ziren, beste lau, zehazki. 
Udalerriko lasaitasuna belztu eta gure kolektiboa minez, amorruz eta suminez bete zuten. 
Orduan hasi ginen emakumeen heriotzak ikusarazteko eta justizia aldarrikatzeko martxak 
antolatzen. Urte horretatik aurrera, Yanediren familiak urtero egiten dion omenaldian parte 
hartzea erabaki genuen. Ekintza honen bidez udalerrian izan diren feminizidio guztiak ikusa-
razten ditugu. 2015etik 2021era bitartean, Tejedoras mobilizazioekin hasi zenetik, 19 krimen 
izan dira tamalez.

Urte horretan bertan parte hartu genuen Bakearen Aldeko Emakumeen Lurralde Agenda 
sortzen, ‘Voces y acciones de mujeres por la paz’ izenekoan, eta Medellingo ipar-ekialdeko 
Emakumeen Zentro Komunitarioak antolatutako ‘Sanándome para la paz’ (Bakearen alde 
sendatuz) jardunaldietan egon ginen. 

2018an ‘Caldas despierta’ mugimendu sozialarekin elkarlanean eragina izatea lortu genuen, 
mobilizazioen bidez eta hedabide masiboei esker. Alkatetzaren etxe zaharra eraistearekin 
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lotutako anomaliak salatu genituen, baita udalerriko taxilari kupoen inguruan zeuden irre-
gulartasunak ere, alkatearen interes partikularrei jarraiki, kanpoko taxi-enpresak sustatzen 
ari baitziren, tokikoen kaltetan. Medellingo mobilizazioetan lortutako indarrari esker, Ruta 
Pacíficarekin eta udalerriaren babesarekin, oihu egin genuen alkatearen dimisioa eskatzeko.

2019an udalerriko emakumeen bigarren Hiritar Agendaren eguneratzean hartu genuen par-
te, ‘Mujeres caldeñas, tejiendo derechos, construyendo paz 2019-2029’ izenekoa (Caldaseko 
emakumeak, eskubideak ehuntzen, bakea eraikitzen 2019-2029).

Urte horretan bertan, gure lankide batek Antioquía iparraldean dagoen Briceño udalerriko 
Emakumeen Agendaren eraikuntzan lagundu zuen, eta Ruta Pacíficak kontratatu zuen, Egia-
ren Batzordeko dokumentatzaile gisa, Antioquíako departamentuko gatazka armatuaren es-
parruan indarkeriaren biktima diren emakumeen testigantzak jasotzeko. Honek taldearen 
eragin sozial eta politikoa areagotu zituen. 

2020-2021

2020aren hasieran, gure elkarteak udalerrian garatzeko plan berriaren formulazioan parte 
hartu zuen, eta 2019an eguneratutako Emakumeen Hiritar Agendan aurreikusitako proposa-
menak txertatu zituen.

2020ko martxoan pandemia heldu zen eta eragin handia izan zuen gure erakundeko ema-
kumeen eta beren familien egoera ekonomiko, psikologiko eta emozionalean. Orduan, kal-
tetuenak laguntzeko hainbat ekintza solidario sustatu genituen, instituzio publikoen lagun-
tzarekin.

Azaroaren 25aren bueltan, instituzioetara bideratutako ekintza publiko bat egin genuen. Ber-
tan, azken 6 urteetan udalerrian eraildako 19 emakumeak omendu genituen, emakumeen 
aurkako indarkeria ikusaraziz eta emakumeok indarkeriarik gabeko bizitza izateko dugun es-
kubidea aldarrikatuz. 

Aro honetan kide gazte berriak sartu ziren elkartean eta ekarpen esanguratsua egin zuten 
gure antolaketa-dinamika mobilizatzeko, gure memoria jasotzeko eta Tejedoras de Derechos 
taldearen 10. urteurrena ospatzeko. Horietako batek, Carolina Piedrahita gizarte-komunika-
tzaileak, bideo eder eta baliotsu bat sortu zuen guretzat, urte hauetan erakundearen jarduna 
ikusarazten duena. Gu guztiok elkartzeko eta ospatzeko aukera izan zen, narrazio feminista 
honen ahots-sare honetan:

Gure 10 urteak ospatzeko Medellingo lagun batzuen laguntza izan genuen, gu guztiok elkar-
tzeko. Bi ospakizun-ekintza egin genituen. Bata barrura begira, hau da, gure kideekin, ‘Memo-
rias, tejidos y vuelos en 10 años de vida de las Tejedoras de Derechos’ deitu genuena. Bestea 
kanpora begira, Antioquíako eta herrialdeko beste antolakunde batzuekin batera, ‘Memorias, 
tejidos y vuelos de organizaciones feministas populares’ izendatutakoa.

Aipatu beharra dago, 2020an Tejedoras de Derechosen beste neska gazte bat sartu zela, 
Yasenia Arrubla, auzokidea bera ere. Gizarte Langintza ikasten ari zen eta urte horretan lan 
akademiko bat egin zuen unibertsitateko beste kide batzuekin Tejedoras taldea ezagutzeko. 
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Antolakundearen analisi bat egin zuten, eta gure proposamen kolektiboaren diagnostikora-
ko dokumentu benetan baliotsua bihurtu zen. 

2021erako, taldekideok buruan genuen martxoan Emakumeen Asanblada Iraunkorra bultza-
tzea, baina, udalerriko emakumeen deialdian izan genuen babes instituzional urria zela eta, 
ezin izan genuen nahi bezala garatu. Horrela etorri zitzaigun gerora Topaketa Ekofeminista 
batzuk antolatzearen ideia. Horretarako, udalerriko Emakumearen eta Familiaren Idazkari-
tzaren eta Área Metropolitanaren babesa izan genuen. ‘Guardianas de la vida, de la tierra y 
de la paz’ deitu genuen topaketaren metodologia gure antolakundeak sortu eta garatu zuen. 
Ekitaldira 40 emakume bertaratu ziren, landa-eremukoak eta biktima izandakoak. Ekintza 
hura gure kolektiboaren antolakuntza-ibilbidea markatu duen mugarria da geroztik; … “ekital-
di hau funtsezkoa da Caldasen bide berri bati ekiteko Tejedoras gisara”.

Ondoren heldu zen Paro Nacionala3, eta elkarteak bete-betean babestu zuen. Lehen lerroko 
gazteak4 udalerrian mobilizatzen hasi ziren, eta herrialdera sartzeko bide nagusietako bat 
blokeatu zuten (Saihesbidea). Alkatetza eta giza eskubideak babesteaz eta defendatzeaz 
arduratzen diren tokiko erakunde instituzionalak ez ziren inondik inora azaldu. Poliziak ba-
satiki jazarri zituen gazteak eta armada lau gau izugarriz egon zen kalean, helikoptero bidez 
gazteak jarraituz, kale guztietan zehar, motorizatutako militar ugarirekin eta indarkeria neu-
rrigabea erabiliz armarik gabeko gazteen aurka, gerra-eszenatokirik sekula bizi ez zuen herri 
batean. 

Horietako batzuk inguruko etxeetan babestu behar izan ziren, asko gure egoitzan, harrapa-
tuak, torturatuak eta desagerraraziak izan ez zitezen, ordurako bi gazterekin egin zuten be-
zala. Tokiko gobernurik ez zegoenez, Medellingo giza eskubideen babesa jaso genuen, kide 
defendatzaile baten bitartez, emakumeen talde berri batean parte hartzen duena. Paro Na-
cionalaren testuinguruan sortu zen eta gaur egun Tejedoraseko hainbat emakumek hartzen 
dugu parte bertan: ‘Matrias por la vida, la justicia y la paz’.

Maiatzaren 27an, Matriekin batera, gure antolakuntza-ibilbidearen espazio solemne, sinbo-
liko eta politiko bat sortu genuen Medellinen, hain zuzen ere, ‘Marcha de las Matrias por la 
vida, la justicia y la paz’ mobilizazioan izan genuen parte hartze aktiboa. Gure elkarteak deitu 
zuen manifestazioa eta 300 emakume elkartu zituen, artistak, eta zenbait gizon. Ama biologi-
ko eta sozialek (amamak, izebak, ahizpak, arrebak, proiektu sozial eta kulturalen sortzaileak…) 
mezu indartsu bat zabaldu zuten Kolonbiako Bakearen alde eta gizonen eta emakumeen 
errespetuaren alde. 

Paro Nacionaleko testuinguru honetan, mobilizazioekin eta Lehen Lerroko gazteak babes-
tearekin gure taldea udalerrian antolatzen hasi ziren ‘Asanblada Herrikoietan’ parte hartzen 

3 2021eko Kolonbiako protestak faktore anitzeko manifestazioak dira, Iván Duqueren Gobernuak proposatutako zerga-erreformaren 
iragarpenak eztandarazitakoak. Kolonbian Paro Nacional gisa ezagutarazi zen, eta komunikabide batzuek Kolonbiako Eztanda Sozia-
la izendatu zuten. Hasiera batean, protestak erreforma geldiarazteko piztu ziren, eta Polizia Nazionalaren indarkeria neurrigabeak 
areagotu zituen. 18 hilabete lehenago, 2019-2020ko Paro Nacionalean aldarrikatutako jendarte-arazoak konpontzea ere eskatu zuten.

4 Lehen Lerroaren helburua Kolonbiako Gobernuaren aurkako protestetan ESMAD-aren (istiluen aurkako eskuadroi mugikorra) era-
soak eta indarkeria saihestea eta manifestariak babestea izan zen. Lehen Lerroa izenak erreferentzia egiten die ESMADetik hurbilen 
dauden manifestariei, honek bonba zorabiagarriak edo gas negar-eragileak jaurtitzen dituenean. Horrelako taldeak Txileko edo Hong 
Kongeko manifestazioetan ere sortu ziren lehenago. Gaur egun, eraso-lerro bat ez ezik, ildo politikoa ere badira, eta eskakizun eta 
proposamen oso argiak dituzte gazteen eta, oro har, herrialdearen prekaritate-egoeraren aurrean, gobernu ustelen eta giza eskubi-
deen urratzaileen esku daudenak.
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hasi zen. Horrela, ahots propioz mahaigaineratu genuen gazteek ez ezik udalerriko biztanle 
guztiek jasan zituzten eskubide urraketak, protesta soziala isilarazteko esku-hartze militarra-
ren ondorioz. Era berean, gertakari horietatik abiatuta, Tejedoras gisa, gure esperientzia po-
litikoarekin gazte ekimen hau laguntzen jarraitzen dugu, erresistentziaren eta herrialdearen 
eraldaketaren testuinguruan sortzen ari dena. 

Gure ibilbidearen kontakizunean agerian geratu den bezala, 2016an salto kualitatibo bat 
eman eta koordinazio-figura zabalago bat lantzea erabaki genuen, Zuzendaritza Batzordea-
rekin izandako barne-gatazka baten ondorioz. 15 emakumek osatu zuten koordinazio marko 
berria, horien artean hasieratik taldean egondakoak zeuden. Antolaketa modu berri honek 
dinamika horizontalago bat bermatzen du eta komunikazioa eta erabakiak hartzeko proze-
suak azkarragoak dira. Ahal den neurrian barne demokrazia handitzen da eta horri esker 
gutako asko hitza hartzen ausartzen gara, gauzak proposatzeko antolakundearen onena bi-
latuz. 

Tejedoras de Derechosen, bi astean behin edo hilean behin elkartzen saiatu gara gure 11 
urtetako ibilbide osoan, izan formakuntzarako, erabakiak gartzeko, edo bidelagun ditugun 
beste talde batzuekin elkartzeko. Plangintza eta ebaluazioa beti egon dira presente gure 
antolatzeko eran. Modu sinplean eta adostasunez, urteko ekintzak islatu nahi izaten ditugu, 
eta elkarrekin berrikusten ditugu gure nahiak. 

2020an pandemiaren krisiak gure ohiko bilerak murriztera behartu gintuen. Informazio eta 
elkartasun prozesuak indartsu mantendu genituen WhatsApp bezalako sare sozialen bidez, 
baina, koordinazio prozesua, ezinbestean nabarmen ahuldu zen. 2020. urte amaieran, 10. ur-
teurrenaren ospakizunak koordinatuko zituen 5 emakumez osatutako talde antolatzaile bat 
eratu genuen, eta oraindik ere aktibo mantentzen da.

2021eko bigarren seihilekoan koordinazio zabalaren markoa berraktibatu behar izan genuen 
urgentziaz, eta Tejedorasen Batzar Orokorra deitu. Elkartearen figura juridikoarekin jarraituko 
genuen edo ez erabaki behar genuen, ez baikenituen gure artean proposatutako proiektu 
ekonomikoak lortu. 

Familia-dinamikek eta pandemiak oztopo handiak jarri dizkigu astero edo bi astean behin 
egiten genituen aurrez aurreko topaketak egiteko, bilerak egiteko edo elkarretaratzeetan par-
te hartzeko. Izan ere, “emakumeok, adinean aurrera egin ahala, askatasuna mugatzen digu-
ten aldaketak bizi ditugu familia barruan, eta askatasuna mugatzen digute. Deskantsatuago 
egon beharrean, betebehar gehiago izaten ditugu: “Niri aurrez aurre elkartzea gustatzen zait, 
baina birtualtasunera mugatu behar gara… eta gure antolakundeak ez du horretarako balia-
biderik. Emakumeen eta Familiaren Idazkaritzaren bidez tableta batzuk eskatu genizkion ad-
ministrazioari (…), gutxienez nagusienek komunikazioa mantendu ahal izateko, baina ez dugu 
erantzunik jaso urte eta erdi igaro ostean”. Onartu behar dugu elkarteko emakume herrikoi 
eta nagusi ugari ez daudela ohituta birtualtasunera.

Bestalde, garrantzitsua da aipatzea autokudeaketa izan dela antolakuntzaren funtzionamen-
dua mantentzeko gakoa; elkarri laguntzen diogu. Ekoizpen proiektu txikiek autonomia eman 
digute, txikiak izan arren, diru-sarrerak eman dizkigutelako. “Izan ere, iaz pandemian zehar 
laguntza bat eman ahal izan genien zoritxarrean zeuden emakumeei, ez zen oso handia izan, 
baina emakumeei gure maitasuna adierazteko unea zen, nahiz eta xentimorik gabe geratu”. 
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ELKARTERA IRISTEA, SARE KOLEKTIBOA MARKATZEN 
DUTEN BIDEAK

Asko pozten gaitu beti emakume berriak erakundera batzeak. Horietako asko beren arazo 
pertsonal eta familiarren aurrean babes bila gerturatzen dira, eta horrela kontatzen digute. 

Antolakuntza laguntzera eta indartzera etorri dira, ikastera, partekatzera, entzunak izatera 
eta entzutera, eta beren jakintza eta ekintzetatik ekarpenak egitera. Denok prest gaude egin 
behar dena egiteko. 

Hala ere, prozesu hori ez da erraza izan, ahuleziak izan ditugu kide berriak integratzean. In-
tegrazio-prozesua maila pertsonalean egiten da, elkarrizketen, dokumentuen eta, batez ere, 
udalerrian egin ditugun eragin politiko eta sozialeko Hiritar Agenden bidez. Hori dela eta, 
elkartean sartzen diren gazteek lidergotza hartzea erronka bihurtzen da.

Gaur egun, emakume gazte berriekin antolaketa-dinamika bat ezarri dugu, haien artean 
prestakuntza-jarduerak eta taldeko ekintza zehatzak koordinatzeko. Carolina Piedrahitak 
Gazteriaren arloa koordinatzen du eta Martha Cecilia Yepesek Nagusien lerroa. Beste alde 
batetik, espaziora iristen ari diren emakume gazteen lan konpromisoek ez diete beti uzten 
nahi beste ematen. 

…Berriok aurten (2021) ez dugu nagusiekin elkartzeko aukerarik izan, gure agenda egunean-
-egunean antolatu baitugu, kosmosak eta unibertsoak esaten zigunaren arabera. Esaten 
dugu, ez dago besterik, kalera aterako gara, mugitu behar gara, nagusi bat ekonomikoki larri 
dabilelako, edo beste erakunde batetik tailer bat eskaintzen digute; eta martxa horretan ezin 
izan ditugu berriak sartze prozesuan lagundu, eta esperoan daude. Oraindik ere kide batzuen 
ekonomiaren korapiloak kezkatzen gaitu... Ekonomia, batzuena batez ere, gehien kezkatzen 
nauen korapiloetako bat da, pentsaezina baita egunean behin baizik jaten ez duten nagusiak 
izatea.

ELKARREKIN EHUNTZEN IKASTEN

Hauek dira gure begiradak eta ahotsak, bakoitzarentzat Tejedoras de Derechosen historia 
markatu duten mugarriak: 

Dora Patricia: “Nire mugarriak: Bakearen Aldeko Foroa, Iván Marulandarekin, Florenche Tho-
mas feministarekin, bakearen aldeko eragina Medellingo auzoetan, Cochóra egin genuen 
martxa beste emakumeekin, Papoyánera martxak, Berrioko parkean egindako eserialdiak, 
‘Caldas despierta’ mugimenduarekin batera udal-administraziora egindako bi martxa Carlos 
Durán alkatearen aurka. Matriekin egindako martxa, teologia herrikoiaren inguruko eskola 
ibiltaria…
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… nik uste dut Matrien martxak bizi-ziklo desberdinetan dauden emakumeen borondatea 
sendotzen duela, gazteak, ez hain gazteak eta adinduak elkartzen direlako Estatuari bere 
desadostasuna erakusteko; eta oso kota altua jartzen ari gara… “

Magnolia… “Gobernuko erakundeei gure eskubideak aldarrikatzeko egindako martxak eta la-
nuzteak”.

Esther… “Tejedorasera iristea 30 urte lanik gabe egon ostean… niretzat historikoa izan zen, ja-
kitea 30 urteren ostean ez nintzela lanik gabe geratuko (…) egunero hitz egiten nuen Martha 
andrearekin… hemen izugarrizko indarra eman zidaten aurrera egin ahal izateko”.

Martha: “Tejedorasen ausartak gara giza eskubideak defendatzen. Medellinen gaude beste 
prozesu batzuekin elkarlanean, eta horrek asko indartzen gaitu”.

Carolina: “Tejedorasera iristea. Ni Medellindik nator, hiriburutik, eta han era askotako elkarke-
tak daude, baina Caldasen ez nuen horrelakorik aurkitzen, eta 5 urte daramatzat hemen (…). 
Lehen itoa Tejedorasekin topo egitea izan zen (…); esan behar dut Emakumearen Idazkaritzari 
esker aurkitu nuela. (…) 2020ko azaroan heldu nintzen eta hori izan zen bidea, gero, abenduan 
10. urteurreneko ospakizunak prestatzen egon ginen (…). Beste mugarri bat Noria ezagutzea 
izan zen (…) bere istorioak liluratu ninduen, esan dezagun positiboak ez diren gauzez ere mai-
temindu gaitezkeela…”

Yessica: “Dinamizatzaile herrikoien teologia eskola ibiltaria da, Tejedoras berriak, umeak eta 
gazteak. Baietzaren aldeko martxa. Ruta Pacíficarekin egindako ekintza desberdinak, femini-
zidioak salatzeko egindako plantoak,… eragin-lana”.

Elkarteko emakumeek Paro Nacionalean izandako parte-hartzea nabarmendu behar dugu, 
“feminista, zoro eta sorgin gisara publikoagoak eta ikusgarriagoak bihurtu baikintuen. Eztan-
da sozialaren markoan”.

Korapiloek askotan gure ibilbide pertsonal eta kolektiboa oztopatu dutela onartzea bihotz 
barruan daramatzagun erronka guztiei aurre egiten lagunduko diguten estrategia berriak 
aurkitzeko aukera bilakatu zen. 

Korapiloen artean pandemia aipatu behar dugu, kolpe gogorra eta min handia eragin ziguna:

“…pandemia, ekonomia, aldaketa teknologikoak, osasuna, horiek izan ziren niretzako korapi-
loak”.

“Pentsatu nahi dut berrogeialdiak benetan zenbateraino eragin zigun…; niri ez dit beste ba-
tzuei adina eragin, baina, Tejedorasen ikuspuntutik begiratuta, talde gisara izugarri eragin 
gintuen. Berrogeialdian galdu dugun guztiak sentimentalki izugarri eragin digu…”.

Gure kontakizunetan jaso ditugun beste korapilo batzuk dira hauek:

“… haurren eta emakumeen aurkako indarkeria ere etsigarria izan da; esaterako, desagertu-
tako mutiko bat daukagu, nik jaiotzen ikusi nuena negozioa nuenean, bere ama haurdun 
etortzen zen… Juan Esteban deitzen da eta desagertuta dago… argazkia ekarriko nuen, baina 
ahaztu zait, nik informazio guztia daukat”.
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“… Min handia ematen dit Caldasen feministak garela esatean zorotzat hartzen gaituztela; 
feminismoaz hitz egiteak izugarri estigmatizatu gaitu, hitza aipatzeagatik baino ez”.

“Alkatetzarekiko harremana eta, zehazki, emakumeen asanblada herrikoiaren deialdia ad-
ministrazioak bereganatu izana. Herriko asanbladetatik sortu zen eta haiek ez dakite batzar 
nazional bat zer den ere ez. Guk herria deitu genuen, asanblada herrikoi batek zer esan nahi 
zuen jakin gabe… Uste dut oraindik ere oso korapilo estua dugula administrazio publikoare-
kin, ez dute gurekin hitz egin nahi, ez dute negoziatu nahi”.

“…Amets bat amaitu zen, itxaropen bat, ilusioa, bizitza bat, Yanedi Andrea Morales nire alaba-
ren bizitza. Horrekin konturatzen naiz udalerrian axolagabetasuna dela nagusia, isiltasuna, 
16 feminizidio isilpean. 16 nik ezagutzen ditudanak… Zer gehiago dago isilpean herri honetan? 
Zer gertatzen da drogazaletasunarekin? Zer haurrekin, zer gazteekin?”.

Eta mugarri eta korapilo hauen artean emakumeen ikaskuntzak azalarazten dira:

“Entzuten, borrokatzen eta erresistentziari eusten ikasi nuen, eragiten, beldurrik ez izaten eta 
lan egiten.

“Nire giza eskubideen inguruan ikasi nuen, erreklamazioak zuzen bideratzen, nori errekla-
matu behar zaion… emakume baliotsu gisa nire burua aitortzen, baita nire eta besteen alde 
izateko eta egiteko gai naizen guztiaz jabetzeko ere (…). Ikasi dut malko artean elkartzen, itxa-
ropen askorekin elkartzen, ilusiotik elkartzen ikasteko eta desikasteko. Erakunde askorekin 
ibiltzen ikasi dugu, egiatik eta justiziatik entzunak izateko”.

“Bada, niretzat, azken urteotan bake-prozesuaren ingurukoak dira ikaskuntzak, eta hemen, 
asko dut eskertzeko. Emakumeen Ruta Pacíficari aitorpena ematea Tejedorasen bizkarrezu-
rra izan da, bakearen alde, betiere Kolonbiaren desira sakonenaren alde jardunez, Kolonbian 
samin eta krudelkeria honetaz guztiaz bestelako garaiak bizi ditzagun”.

“Ikasketa prozesu bat izan da, beti egin baitzait arrotza instituzioak kudeatzea eta bertan 
eragitea eta beti izan naiz oso kritikoa eskuineko eta zentroko alderdi politiko tradizionalekin, 
sistema neoliberal bidegabe hau indartu besterik egiten ez dutenak, promesa faltsuekin he-
rria tenteltzen dutenak eta hainbat egoeraren errudun direnak. Niretzat, une hori esnatze bat 
izan zen, eta pandemian bizitakoari esker onartu nuen; ekofeminismoaren inguruan urteak 
neramatzan, eta lurraren zaintzaren inguruko kontzientzia kritikoa nuen”.

“Niretzako, ekofeminismoak bi korronte kritiko hartzen ditu, politikoak. Ez ama lurraren eko-
feminismo erromantiko bat, ni ez naiz erritual erromantiko horien aldekoa…; lurra ekintza 
sakratu bihurtu behar da, baina ezin da kontzientzia ekofeminista bat egon ez bada etikoa, 
politikoa, interakziokoa, lurraren eta bere baliabide guztien eraldaketa eta defentsakoa. Gaur 
egun, hondamendia dago Latinoamerikako herrialde guztietan, estraktibismoarekin, gorpu-
tzak, lurraldeak eta gure komunitateak suntsitzearekin, bereziki etnikoak, non gatazka guz-
tiaren erroa dagoen”.

“Niretzako beste irakaspen bat bat gerra honen krudelkeria guztiagatik Kolonbian bizi dugun 
koiuntura nazionala da. ‘Haiek’ mobilizatzeko, hitz egiteko eta lidergotzarako beldurra eragin 
ziguten, baina gazteek beldurra hautsi zuten eta herri gisa mugiarazi gintuzten; mobiliza-
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tuta gaude, eta ez gara geldituko. Izan ere, hau aldatzen ez bada, oraina den etorkizunaren 
errudun izango gara, hau da, helduok ez ginela gai izan herri hau eraldatzeko deia egin zuen 
gazteriaren indarrari bultzada emateko”.

Tejedorasen nire ahots isil eta ahula desikasten ikasi dut. Lehen pentsatzen nuen: ‘Zer herri, 
Kolonbia, zelako gobernua’; eta negarrez hasten nintzen eta sumindu egiten nintzen. Negar 
egiten nuen, min ematen zidan. Orain ikusten dut nire ahotsa ez dagoela bakarrik, adin as-
kotako emakume askok jarraitzen dutela, eta gauza bera dugula ardatz. Horregatik itzultzen 
naiz eta esaten dut Tejedoras itxaropen bat dela eta ez dela guretzat, munduarentzat baizik. 
Nik hori deskubritu dut, itxaropen hori urrutira iritsiko da, bat-batean, eztanda bat izango 
da (…), eta norabide aldaketa egingo du, baina gu hor gaudelako, gure alea jartzen, eta hori 
gertatuko da. Horrek beste zerumuga batera eramango gaitu (…), lasaiago hitz egin ahal iza-
teko eta umiliatuta ez egoteko. Tejedoras-en adierazpen-berdintasuna irakasten digute eta, 
herrikoa izan, goragokoa izan edo beheragokoa izan, denok eman dezakegu iritzia, eta uste 
dut hortik hasten dela nik esaten dudan itxaropena».

“Beste ikasketa handi bat elkarketa modu organikoan mugitzen dela ikustea izan da: nagu-
siak gosea badu janaria ematen diogu, nagusiak edo gazteenak mina badute, besarkatzen 
ditugu. Elkartzea da emakumeoi hainbeste gustatzen zaiguna, koordinatuta egotea, baina 
erlaxatuta egoten ere ikasi nuen (…), alboan ditudalako kideak, arazoak konpontzen goaz pix-
kana, elkarri lagunduz.”

Tejedorasen bakoitzaren bizitzaren istorioan egin dugun gauza adierazgarrienei dagokienez: 

“Egin ditugun gauza askok esanahi handia dute, baina feminizidek hildako emakumeak oroi-
tu eta laguntzeko egiten dena historikoa izan da niretzat, balio afektibo handia du, balio 
sentimentala, gure bihotzen barru-barrutik laguntzeak”.

“Halaber, Emakumeen eta Familiaren Idazkaritza udal-administrazio batean itxi ez zedin Teje-
doras de Derechos taldeak egin zuen lana; lau urtetako borroka izan zen, administrazioaren 
apeta batengatik itxiko baitzen…”

“Burua eta bideak ireki zizkidan beste momentu garrantzitsu bat baiezkoaren aldeko bozka-
ren eguna izan zen. Heldu nintzenean Ruta Pacífica zela jakin nuen, emakumeen aniztasuna 
ikusi nuen, desberdintasun eder hori; niretzako emakume multzo handi bati aurre egiten nion 
lehen aldia zen, ordura arte gizonez inguratuta egon nintzelako beti, soroslea nintzen eta 
gizonen artean ibiltzen nintzen. Hori izan zen adierazgarriena (…) hortik aurrera, gai hauen 
ingruan interesatzen hasi nintzen. Alejandra Sierrarekin egon nintzen, Convivamoseko psi-
kologo bat, eta asko ikasi nuen berarekin. Bera gizarte-lanekoa zen. Orduan bere ezagutzen 
arloak arreta piztu zidan eta gai horietan murgiltzen hasi nintzen. Egun batean, Martha an-
dreari esan nion Medellini asko eskertu behar diogula, Medellinek beti ireki dizkigulako ateak, 
emakume gisa aitortu gaitu, beso zabal hartu gaitu ikastaroekin, formakuntzekin… komune-
tan bertan lurraldearen aitortzarekin. Babes eta atxikimendu handia eman zidaten, eta hori 
oso zaila da udalerri bereko emakumeen artean lortzea, niretzat oso esanguratsua izan zen. 
Hasiera bat izan zen, babes gehiago lortzeko eta helburu komun baten alde lan egiten jarrai-
tzeko, zabalagoa, proiekzioen gaiari garrantzia gehiago emango diona”.
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“«Hemen niretzat zeharo garrantzitsuak diren gauzak izan ditugu, baina, era berean, inolako 
beldurrik gabe kalera atera ginen egun bat egon zen (…) alkatearen aurka protesta egitera 
atera ginenekoa (…) bihotzez esan genion zer zen gizon hori Caldasentzako, zer egin zuen eta 
zer ez udalerriko biztanleekin. Etxe bat bota zuen eta zabortegi bat utzi zuen parkean (…) ema-
kumeok iritsi ginen eta aurre egin genion, beldur gabe, hori historikoa izan da, esan digutena 
esan digutela, hori izan zen Tejedoraseko emakumeentzat istorio oso baliotsu bat, guretzat, 
gizon horrentzat eta Caldas osoarentzat”.

Matrien martxa, niretzat gauza esanguratsuenetako bat izan zen Tejedorasen prozesuan, 
zergatik?, ikastean idatzi nuen hori sentitzeko aukera eman zidalako. Nire buruaren jabea 
naiz, eta nik aspaldi nahi nuena egiten ari naiz, egiteko gogo hori, buruan nuen, baina nik 
ez nituen ikasitako jendeak zituen tresnak, erakundeetan egondakoek zituztenak, nik ez ne-
kien hori existitzen zenik, batxilergo ikasketak baino gehiago dituen emakumerik, diplomarik 
duenik… baina jendarte honetan ikasketarik gabe dena da zailagoa, benetan diot. Nik hiru 
seme-alaba hazi nituen eta lan bat nuen; atzamarrak galdu nituen han, eta umiliazioak eta 
denetarik jasan behar izan ditut, langile xumea nintzelako. Martxa honetara joateak hazi eta 
iturri askotatik elikarazi ninduen”.

“Nire ustez Tejedorasera iristea. Mugarri bat egon zen, 2018ko otsailean, orduz geroztik Teje-
dorasen kontzientziatzen hasi ginen, ama guztiak laguntzen hasi ginen, familia ugarik une 
zailak bizi zituzten, eta nik, pertsonalki, dena bizi nuen minez eta tristeziaz. Horrela adierazten 
nuen, ‘hau sufrimendua familia hauena’; nik aurretik bizi izan nuen, eta orain mina baino 
indar gehiagoz diot, ‘hau sufrimendua familia hauena’. Eta orduz geroztik familia guztiekin 
bizi dut min hori. Tamalez, ezin izan dugu familiekin konektatu, eta nik beti esaten dut, bai-
na ez. Ez dakit interes gehiago edo zer falta izan zaigun ama horiekin konektatzeko, oinaze 
horretatik igarotzen jarraitzen duten familia horiekin gehiago konektatzeko, izan ere, baliteke 
nik nire barrenak askatzea, nire sentipenak ateratzea eta oinazeari buruz hitz egitea, baina 
beste ama horiengan ere pentsatzen dut, erabateko isiltasun horretan, herritar gisa guztiok 
dugun axolagabetasun horretan, plantoi bakoitzean, martxa bakoitzean, eta nire buruari esa-
ten diot, ‘Caldasengatik egin behar dugu, nire alabarengatik egin behar dut’. Era berean, oso 
esanguratsua izan zen udalerriko Clara Veredan egin genuena, baina ez zuten inon aipatu. 
Nik galdetzen jarraitzen dut: non dago? Erakuts dezatela, zeinen esanguratsua izan zen.

BIZITZA ETA AFEKTUA EHUNTZEN CASA MADREN, CASA 
RAÍZ-EN

Gure taldean zerbait ehundu bada erresistentzia eta maitasunaren hari koloretsuez, hori 
afektibitatea, ahizpatasuna eta emakumeekiko errespetua izan da: “Sororitatea oinarrizko 
ehuna da gure elkartean. Gure asanblada eta bileretan beti izan dugu espiritualitatearen 
ildo hori. Gure mandalen inguruan gure bizitzak eta herrialdearen errealitatea kokatu ditugu, 
bakearen, duintasunaren, erresistentziaren eta emakumeen eta herriaren giza eskubideen 
inguruko gure arazoekin, ametsekin, utopiekin eta elkartasun keinuekin”.
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Bi urtez espiritualtasun talde bat osatu genuen, ‘Círculo Sophia de Espiritualidad Feminista’ 
izenekoa. Gure helburua espiritualtasun ofizial katoliko, patriarkal eta moralista desikastea 
eta deseraikitzea zen. Hainbat testu landu ditugu kolektiboki, munduko emakumeen duin-
tasunaren eta eskubideen bilaketa horien adierazpen gisa, gure gorputzetan, sexualitatean, 
erabakietan eta emakumeen askatasun-proiektuetan sakratua dena aldarrikatzeko.

Beste erakunde ahizpekin, espiritualtasun- eta sendatze-prozesu sakonak bizi izan ditugu. 6 
hilabetez gai hau landu genuen: ‘Bakearen bost azalak’. Horri esker, sendatu eta berreskura-
tu egin genuen babesten gaituen habitata, komunitatearekin eta bizitzarekin bere osotasu-
nean elkargurutzatuta dagoen emakume eta izaki gisa definitzen gaituena. Halaber, ‘Sanán-
donos para la Paz’ topaketetan, beste emakume batzuekin elkartu ginen. Bat egiten dugu 
Kolonbian eta gure lurraldeetan bakearen aldeko apustuak bultzatzeko, defendatzeko eta 
zabaltzeko dugun gogoan. Eta mistika eta konpromiso horren ondorioz, Emakumeen lurral-
de-bakerako gure hiritar agenda landu genuen.

Emakumeen Ruta Pacífica erresistentziaren, espiritualtasunaren, sinbologiaren eta herrial-
deko bizitzaren aldarri askatzaileen ‘Putzu Berria’ ere izan da. Hainbat faktorek inspiratu gai-
tuzte ‘Mujeres guardianas de la Vida, de la tierra y de la Paz’ (Bizitzaren, lurraren eta Bakearen 
zaindariak) izateko: bakearen eta justizia sozialaren aldeko Ruta Pacíficako emakumeen alda-
rriek, gure lurraldean izandako feminizidio guztien arbuiaketek, eta beren komunitateetako 
eskubideak babesteagatik eraildako emakume liderrei erakutsitako elkartasun nazionalak.

Era berean, emakume guztiok azpimarratzen dugu erakundearen bizitza afektiboa etxe ama 
bat edukitzeari lortu dugula, babesten gaituen sustrai-etxe bat. “Eta etxean sentitzen gara 
eta zoriontsu, hemen gure tristura guztia, gure pozak eta gure aurrerapenak partekatzen di-
tugulako, hemen lortu duguna. (…) Nik hiru zatitan laburbiltzen dut: etxea, familia eta ahizpak 
aurkitzen ditut, erabat zoriontsu sentitzen naiz etxera etortzen naizenean. Askatasuna eta 
lasaitasuna topatzen ditut, nire bihotza, batzuetan, asaldatuta egoten da eta hemen lasai-
tasuna aurkitzen dut.

GURE EHUNAK ZAINTZEN

Gure kontakizunetan argi geratu da etxearen espazioa, taldearena, kidetasunarena, lagunta-
sunarena eta manifestazioena oso garrantzitsuak izan direla gure poztasun, min, errebeldiak 
eta beharrak laguntzeko: “Kide guztiok askatasun osoz plazaratzen ditugu gure kezkak eta 
sufrimenduak familia edo bikote harremanetako arazoen inguruan, edo langabezia eta zail-
tasun ekonomikoen gainekoak. Eta, era berean, seme-alabek ikasketetan eta lan-aukeretan 
egiten dituzten lorpenak kontatzen ditugu, muga ekonomiko eta sozialei aurre egiteko”.

Elkartean adiskidetasun-, konfiantza- eta autolaguntza-loturak aurkitu eta sendotu ditugu 
gure artean. Sendabelarren erabileren herri-jakintzak partekatzea edo artisautzako eta su-
kaldaritzako eskuzko trebetasunak partekatzea, elkartzeko eta sororitatezko gune bihurtzen 
dira guretzat. Maila profesional-juridikoan, arlo horretan gaitasunak dituzten lankide batzuek 
izapideak, gutunak eta eginbideak bideratzen laguntzen digute, gure kolektiboko emaku-



H I TZ A K  E H U N TZ E N ,  G A R E N A  K O N TATZ E K O
97

meek adierazten dituzten beharrei lotutako salaketa eta izapide instituzionalak. “Elkartean 
egotea entretenitzen gaituen mundu bat sortzea izan da, gure arazoetatik aldentzen gaitue-
na, babesten gaituena, besarkatzen gaituena”.

Garrantzitsua da nabarmentzea elkartearen etxean egiten ditugun topaketa guztietan beti 
izaten ditugula zaintzari lotutako detailetxoak: kafea, ura, zukuak, jakiak… Espiritualtasunez, 
sinbolismoz, talde-bizitza lotzen duten mandalez betetako giroa. Behar handienak dituzten 
emakumeentzako arnas hitzak eta elkartasun ekintza iraunkorrak. Erakundeekin eta pertso-
nekin harremanetan jartzea, emakumeen egoera problematikoak izapidetzeko. Zaintza Casa 
Madreren erdigunean dago, gure etxe nagusian. 

Urte bakoitzaren amaieran beti antolatzen dugu ospakizun bat guztiok elkarrekin. Aitortza-
ko, partekatzeko, distrakziorako, alaitasunerako, musikarako eta dantzarako gune hau gure 
Elkartearen dinamikan ezarri da 10 urte hauetan. 

BESTE KOLEKTIBO ETA ERAKUNDE BATZUEKIN 
EHUNTZEAK EMANDAKO ESPERIENTZIAK

Caldasen nabarmena izan da talde sozialen arteko elkartasun sareen absentzia, eta emaku-
meen antolakuntza prozesurik ez egotea. Oso udalerri kontserbadorea da maila politikoan 
eta erlijiosoan eta, beraz, herritar helduen kultura beldurrarena eta axolagabekeriarena da 
egungo jendarteak bizi dituen aldaketa historikoen aurrean. Kontrol sozial horren aurkako 
ahots disidenteak estigmatizatu egin dira eta, askotan, metropoli-eremuko beste udalerri 
batzuetara emigratzera behartuak izan dira. Unibertsitateko gazteriak eta kritikoek, bere po-
tentzial artistiko, politiko eta sozial guztia hedatzen dute Caldasetik kanpo.

“Gu ere, Tejedoras de Derechoseko emakumeak, seinalatuak eta bakartuak izan gara. Egoera 
hori ausardiaz eta kontzientzia etiko eta politiko handiz onartu dugu, badakigulako ezerk ezin 
duela historiaren bidea geldiarazi. Egoera hori kide askok onartzen dute lasaitasunez eta au-
sardiaz. Indartsuagoa da batzen gaituen maitasuna, bizitzaren eta bakearen alde, gure lana 
oztopatzen duten indar negatiboak baino”.

Herriak aukeratutako kargu politikoetara emakume jakin batzuk iristeak ere frustrazio handia 
eragiten digu, udal kontzejuetan eta Emakumeen Idazkaritzan. Emakume hauek ez dute ino-
lako loturarik hiriko eta landako emakumeen beharrekin, ez dute formakuntzarik generoan 
eta emakumeen eskubideetan. Eta gainera, hauteskunde-kanpainetan emakumeen erabilera 
triste eta sumingarria egiten dute. “Horietako batzuk funtzionario gisa amaitzen dute, uneko 
agintarien kota politiko gisa, genero-kontzientziarik gabe eta emakumeen eskubideak exijitze-
ko benetako konpromisorik gabe”.

Hala ere, Medellingo beste emakume-erakunde batzuekin ehundu dugun sare- eta eragin-
-esperientzia funtsezkoa izan da gure formazio, borroka eta erresistentzia apustuak elika-
tzeko. Emakumeen Ruta Pacíficaren, Mujeres que Crean erakundearen eta Convivamos-en 
babesa izateak lorpen handiak ekarri dizkigu udalerrian eta udalerritik kanpo egiten ditugun 
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ekintza politikoetan. Indarkeria matxisten aurkako plantoak egiten ditugu eta Cauca, Chocó 
eta Antioquíako beste udalerri batzuetako emakumeei laguntzeko maila nazionalean egin-
dako hainbat Ruta Pacíficatan hartu dugu parte aktiboki. Honek ahalbidetu du egun Martha 
Cecilia emakume landatarren ordezkari izatea bai Ruta Pacíficaren Antioquíako Regionalean 
eta bai Antioquíako Emakumeen Aholku Kontseiluan, emakumeen aurkako indarkeriari bu-
ruz jardun daitekeen ahots legitimo gisa. Era berean, emakumeen bakerako lurralde-agen-
daren eraikuntzan eta udalerrian sortu diren bi emakumeen agenda hiritarretan hartu dugu 
parte, egoera soziopolitiko desberdinetan erabakitasunez kokatu ditugunak.
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SAN JACINTOKO 
MUJERES 
SALVADOREÑAS EN 
ACCIÓN ELKARTEA
San Jacintoko zuzendaritza-batzordeetako liderrek erabaki 
zuten emakumeen elkarte bat sortzea, indarkeria jasan duten 
emakumeentzako autolaguntza talde bat izango zuena. Horrela 
sortu zen elkartea 1997an, eta 2007an pertsonalitate juridikoa 
lortu zuen. 
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SAN JACINTOKO EMAKUMEAK 
EMAKUMEEN ESKUBIDEEN 
ALDE

San Jacinto auzoko Mujeres Salvadoreñas en Acción elkartea (AMSAB SJ), guk diogun 
moduan, bizitza da, gure familia da, gure etxea da, konfiantza da, adiskidetasuna da, gure 
sostengua da. Elkartea izan da gure eraldaketen oinarria. Dagoeneko ez gara beldurrez bizi 
ziren lehengo emakume horiek, etxetik ordu batzuk ateratzearen errua sentitzen zutenak, 
“erositako txitatxoen” antzera bizi zirenak, ‘eskubideak’ deitzen zioten horri buruz ezer gutxi 
ezagutzen genuenak, eta ez genekienak zer zen indarkeriarik gabeko bizitza.

GURE ESKUBIDEAK DEFENDATZEAREN ERREBELDIA

Elkartearen sortzaileak San Jacintoko komunitateetako zuzendaritza-batzordeetako liderrak 
ginek, eta bagenuen esperientzia antolakuntzan. Elkartearen ideia Las Dignas eta AMSAB 
SJ erakundeok Alkatetzako Emakumeentzako Arreta Zentroarekin koordinatuta egin genuen 
azterlan batetik dator, emakumeen arazoen ingurukoa. Bertan, komunitateetako eta auzoe-
tako emakume guztiok gure beharrak azaldu genituen. Gehien azaleratu zen arazoa etxean 
bizi genuen indarkeriarena izan zen. Bertan adierazi genuen premia nagusia emakume-talde 
bat sortzea zela. Horrela, 1997an jarri genuen martxan elkartea, gure buruak trebatu eta gure 
eskubideez jabetzeko. Garai hartan errebeldia deitzen zioten; nik ez dakit errebeldeak ote 
ginen, nahi genuen bakarra pentsatzen genuena adieraztea zen, urteak isilik eman ondoren 
sentitzen genuena azaltzea. Gaur egun ere, San Jacinto auzoko emakumeen elkarte bakarra 
gara.

Sistemak etxean gera gaitezen nahi du, asko jota, elizetara joatea, hor otzanago mantendu 
gaitzaketelako. Horregatik gu komunitateetara joaten hasi ginen eta emakumeei galdetzen 
genien ea etxe komunalera etorri nahi zuten zineforum batera, baina gizonek ez zieten etor-
tzen uzten. Erronka handia izan zen emakumeak euren etxetik ateratzea lortzea. Horrela, 
talde batzuk egitea lortu genuen eta zoragarria izan zen. Guri buruz hainbeste gauza entzun 
ditugu, “kaletarrak”, “liberalak”, “prostitutak”, “lesbianak”, “beren familia abandonatzen dute-
nak”… baina guk oinez jarraitu dugu.

Eta urte askoan alkatetzaren aurka borrokatu ondoren, 2007ko martxoaren 12an, Violeta 
Menjívar alkatearen administrazioarekin, pertsonalitate juridikoa lortu genuen.  Hortik aurre-
ra, komunitate desberdinetako emakumeekin batera lanari ekin ahal izan genion. Emakume 
erreferenteak ditugu komunitate guztietan. Pertsonalitate juridikoa oso garrantzitsua da, 
GKEekin eta erakundeekin kudeaketak egiteko aukera ematen baitigu.
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GURE LEKUA, GURE ETXEA

Gure borroka elkartea osatu baino lehen ere hasi zen. Aparkalekuko zuhaitza gure etxetzat 
hartzen dugun espazio honen lekuko da. Eraikin hau abandonatuta zegoen, zaindu gabe, eta 
egun batez su hartu zuen. Horren ondoren, etxea hutsik geratu zen, eta orduan guk esan 
genuen: “Tira, orain da unea”; eta aparkalekuan sartu ginen.  Gau eta egun geunden zuhaitz 
horretan, txandak egiten genituen etxea auzoko jendearen ongizaterako eman zezaten. Gu-
tunak bidali genizkion alkatetzari komodatu bat eskatzeko, baina une horretan oraindik ez 
genuenez pertsonalitate juridikorik, kolonia militarreko zuzendaritza-batzordeari eman zio-
ten. Prozesu luze eta korapilatsu baten ondoren, etxearen atzeko aldean leku bat ematea 
lortu genuen. Pozik geunden, azkenean lortu baikenuen hainbeste desiratzen genuen espa-
zio propio hori. Eta orduan hasi zen dena, ikastaroak, laguntza-taldea, trebakuntzak... dena.

Baina alkate berri bat iritsi zenean, berriro ere, etxea hustu egin zuten, konpontzeko aitzakia-
rekin. Ostatuz ostatu ibili ginen beste leku batzuetan, eta batzuetan parkeetan biltzen ginen. 
Orduan etxe bat alokatzeko erabakia hartu genuen, denon artean ordaintzen genuena. Ani-
moak ematen genizkion elkarri eta esaten genuen: “Elkartea ez da lokal bat, elkartea denok 
gara, parke batean bildu behar badugu, egingo dugu”. Etxea konpondu ondoren, espazio be-
rri bat eman ziguten, baina aurrekoa baino txikiagoa.

Etxe honetan askatasuna izan dugu, inoiz aipatu ez ditugun karga emozional horiek adierazi 
ditugu, negar egin dugu, barre egin dugu, dantza egin dugu, sortzaileetako batek ekartzen zi-
tuen tortilla gatzatuak eta indabak jan ditugu. Elkarrekin gure buruak emakume gisa aintzat 
hartzen ikasi dugu.

AUTOLAGUNTZA TALDEA, FUNTSEZKO ESPAZIOA GURE 
PROZESUAN

Emakumeok guztiei galdetzen diegu: “Zelan zaude?”, “Nola doakizu lanean?”. Guri ez digute 
askotan galdetzen, eta egiten dutenean ohiko erantzuna ematen dugu: “Ondo”. Ez dizkiogu 
inori kontatzen barruan ditugun zama horiek guztiak. Are gutxiago tartean indarkeria dagoe-
nean. Isiltasun horrek gorputz osoa zeharkatzen digu eta blokeatu egiten gaitu. Emakumeak 
gaizki, oso gaizki etortzen ginen elkartera: bortxaketak, abusuak eta mota guztietako indar-
keria jasanda.

Las Dignas taldekoek indarkeria jasandako emakumeen autolaguntza taldearekin lagundu 
gintuzten; haien bulegora joaten ginen. Gero, hemen antolatu genuen eta asko lagundu zi-
gun, negar egiten genuelako, kideei gertatzen zitzaienaren inguruan hitz egiten genuelako, 
eta negar egiten genuelako gertatzen zitzaigunari buruz hitz egitean. Oso espazio erosoa 
zen, elkarri abegi egiten genion.

Autolaguntzako talde propioa sortzeko ideia etxean geundela izan genuen. Egun batean, 
bortxatua izan zen emakume bat etorri zen; minez eta oinazez betea, baina baita amorruz 
ere. Orduan, zerbait pentsatu genuen bere barrenak hustu zitzan zerbait. Erabili eta botatze-
ko genituen plater guztiak eman eta barruan zuena askatzeko esan genion. Dena txikitzen 
hasi zen; negar eta negar egin zuen. Gutxinaka-gutxinaka lasaitzen joan zen eta hobeto sen-
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titzen zela esan zuen. Beste egun batean itzuli zen eta beste kide batzuekin elkartu ginen. 
Bost ginen eta, tira, hizketan hasi ginen, batzuk negarrez, besteak barrez, eta horrela. Orduan 
pentsatu genuen: “Zergatik ez ditugu emakume gehiago gonbidatzen gure esperientziak 
partekatzeko?”. Hasieran 15 emakumez osatutako talde bat egin genuen, baina, gero eta 
gehiago gerturatzen zirenez, beste talde bat osatu genuen eta 15 egunean behin elkartzen 
hasi ginen. Hor eraiki genituen gure arauak. Funtsezkoena honako hau zen: “Hemen hitz 
egiten dena, hemen geratzen da”. Denon artean elkar laguntzen genion, elkar entzuten ge-
nuen, ahalduntzen joan ginen eta esaldi hau barneratzen hasi ginen: “Ni baliagarria naiz, gu 
baliagarriak gara”. Esaldi hau, jasandako indarkeriagatik askotan isilarazi diegu gure buruei.

Marielosek, alkatetzako langile eta gure bazkideak, laguntza handia eman zigun arretagune 
hau ireki genuenean. Bera Las Dignas eta La Colectiva taldekoek gaitu zuten taldeak gi-
datzeko. Oso garrantzitsua izan da guretzat, edozertan laguntzen zigun, ospakizunetarako 
gauza artistikoak ere prestatzen zizkigun.

Indarkeria jasan duten emakumeei laguntza psikologikoa emateaz gain, legezko laguntza 
eta akonpainamendua ere ematen dugu. Kasua ixten ez den bitartean, gu hor egoten gara. 
Prozesu bat igaro ostean, emakumeak produktuak ekoiztera bultzatzen ditugu, gizonarekiko 
mendetasun ekonomikorik izan ez dezaten.

Hainbeste lagundu gaituen talde hau orain geldirik dago pandemia dela-eta. Abokatu parti-
kular batzuekin eta prozesuetan lagunduko gaituen psikologo batzuekin berrartzeko proze-
suan gaude. Aliantzak bilatzen ditugu beti, elkartean lagun gaitzaten.

GURE IDEIAK ZABALTZEN

Las Dignas taldekoak hasieratik egon ziren gure ondoan laguntza emateko. Ondoren, Co-
lectiva Feminista izan zen, eta harekin lanean jarraitu genuen. Bi erakundeek ikastaro uga-
ri eman dizkigute. Gu ondo prestatuta gaude, kontzientziatuta. Hemen begietako estalkia 
kendu genuen, gure eskubideak ezagutu genituen, gure buruak errespetatzen ikasi genuen, 
baita gutako bakoitza zein baliotsua den. Gutako asko eskubideak genituenik eta babesten 
gintuzten legeak existitzen zirenik ere jakin gabe heldu ginen elkartera: ia ezin genuen hitz 
egin erakunde batera joatea egokitzen zitzaigunean. Hemen gauza asko ikasi ditugu, eta 
fokua zabaldu dugu hobeto ikusteko eta esnatzeko. Lege-prozesuei aurre egiten ere ikasi ge-
nuen. Prozesu horiek oso serioak dira eta batzuetan erakundeek beraiek erasotzen gaituzte.

Hor hasi ginen ikasitako guztia erabiltzen, ikastaroak eman behar genituen, bideratzaile eta 
erraztaile bihurtu ginen. La Colectivak beti lagundu digu material didaktikoarekin eta bere 
laguntza daukagu gaiak azaltzeko.

Emakume gisa ditugun eskubideak ezagutzeaz ez ezik, beste erakunde batzuekin kudea-
tutako formakuntzak eman ditugu, esaterako: elikadura osasuntsua eta jasangarria izateko 
baratzeen ingurukoak, baliabideak ere sor ditzaketenak; bisuteria ikastaroak, xaboiak egiteko 
tailerrak, etab. Osasun kanpainetan eta ikus-entzunezko kanpainetan ere parte hartu dugu.
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BIRTUALTASUNA. PANDEMIA GORABEHERA, AURRERA 
EGITEKO ESTRATEGIA

Orain Whatsapp bidez koordinatzen gara, baina pandemia baino lehen 15 egunero elkartzen 
ginen, ostiraletan. Pandemia zela-eta, Colectivak telefono batzuk eman zizkigun, gure artean 
komunikatzen eta koordinatzen jarraitzen laguntzen digutenak.

Arlo pertsonalean izugarri lagundu digu. Ez geunden giltzapetuta egotera ohituta, egoera 
zaila izan zen, kaiola batean geundela sentitzen genuen. Harremana mantentzeko beharra 
sentitzen genuen, telefono bidez bazen ere, eta horregatik sortu genuen taldea eta ekarri 
idazten hasi ginen. Amanda ekaitzaren garaian, bereziki zaindu genuen gutako bakoitzaren 
egoera, asko arrisku-eremuetan bizi baikara. Eta une horietan asko lagundu digu taldeak, ba-
rrenak husteko, gure bihotzak zabaltzeko, eta partekatzen jarraitzeko, beti egin dugun bezala.

Konfinamenduak iraun zuen bitartean ez ginen gelditu: elikagaiak lortzeko kudeaketak egin 
genituen eta kideen artean banatu genituen; zoom plataforma erabiltzen ikasi genuen ikas-
taroak eta bilerak egiteko, kontuan hartuta dugun adinagatik gutako batzuei fobia ere ema-
ten zigutela aparatu hauek, baina ez genuen amore eman.

ELKAR ZAINTZEN ETA LAGUNTZEN

Whatsapp taldeak komunikazioa erraztu digu itxiera garaian, dei eta mezuen bidez bazen 
ere, elkar zaintzen genuen. Ia egunero elkarren berri emateko ohitura dugu, eta batek egiten 
ez badu, gertu bizi den kideren bat bere etxera iristeko modua bilatzen dugu, berari buruz 
jakiteko. Horrela zaindu izan dugu elkar.

Eta itxialdiaren garairik txarrenean, Artistas de El Salvador taldeak asko lagundu gintuen. 
Janari saskiak emateaz gain, autozaintzaren ikuspuntutik asko lagundu gintuen, garai hartan 
asko depresioan erori baikinen.

Telefono talde horretatik gaixotu eta lanera joateari utzi behar izan zion kideren bat zegoen 
jakiten genuen. Orduan, hor egoten ginen denok, botikekin laguntzeko, edo azukre edo gatz 
pitin bat emateko, gure gaitasunen arabera kidearen beharrei erantzuteko.

Gainera, prozesu hauetan ikasten joan garen tekniken bidez indibidualki autozainketa prakti-
katzen dugu. Masajeak, arnasketaren kontrola, paperezko poltsa batean oihu egitea barruan 
dugun guztia atera behar dugunean, edo behar dugunean negar egitea.

Elkartean topaketak eta elkarguneak ere antolatu ditugu. Partekatzea, bainatzea, jatea, de-
sestresatzea. Behin, Chalatenangon barrena joan ginen, zulo bat egin genuen zuhaitz baten 
ondoan, paper batzuetan idatzi genituen “gorroto” ditugun gauzak, guretzako nahi ez ditugu-
nak, eta lurperatu genituen. Eta han geratu ziren, gugandik urrun.

Garrantzitsuena gu eta gure ongizatea izaten ziren une horiek berreskuratu nahi ditugu, 
batzuetan antolatzen ditugun irteera horietan bezala: “Libre zaude? Goazen lakura, edo La 
Libertadera, goazen bada!”; eta hamar dolarrekin egun osoa ematen dugu han. Eta une ho-
rietan ahaztu egiten zaigu ez dugula ezer saldu denda itxi dugulako, edo ez ditugula etxeko 
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lanak egin; izan ere, hori ikasi dugu emakume gisara baliotzeko prozesuan, ez garela denbora 
guztian besteentzako egon behar, guretzako denbora ere behar dugula.

Beti dago kideren bat laguntzeko prest egongo dena, goizaldean bada ere, eta hitz bat, ahol-
ku bat edo soilik bere ahotsa entzutea behar dugunetan hots egiten digu.

KOLOKAN JARRI GINTUZTEN UNEAK

Bidean poztasun eta betetasun une asko izan ditugu, baina une zailak ere igaro behar izan 
ditugu, batzuetan elkartea kolokan dagoela sentiarazi digutenak.

Une horietako bat Marielos joan zenekoa izan zen, asko laguntzen zigun alkatetzako langilea. 
Gutako askok pentsatu genuen: “Zeri helduko diogu orain?”. Erabateko aldaketa nabaritu 
genuen eta beherakada handia izan zen. Kontua da elkarte horietan sartzen garenean beti 
pertsona bera egotea nahiko genukeela, baina hori ez da posible, bizitza aldatu egiten da. 
Elkarte gisa jarraitu dugu, egoera bakoitzari aurre egiten eta iristen diren emakumeei babesa 
ematen, baina sentitzen dugu berarekin joan zirela bizi genituen pozak, oraindik berreskura-
tu ezin izan ditugunak.

Beste momentu zail bat San Jacintoko merkatuan genuen zenbaketa-zentroa galdu genue-
nekoa izan zen. Gure borroka izan zen alkatetzak berriz ireki zezan FODES funtsekin. Horra 
emakumeak joaten ziren ordenagailuak erabiltzen ikastera. Baina, alkate berri bat heldu zen 
eta itxi egin zuen. Pena handia eman zigun espazio hori galtzeak, emakumeentzako oso 
onuragarria baitzen. Orain berriro hasi gara hori mugitzen eta bilera baten esperoan gaude, 
baina administrazio berriak oraindik ez du deitu.

Eta, bat-batean, pandemia heldu zen, arazo ekonomikoekin, gaixotasunekin, heriotzekin eta 
traumekin. Orain beldurrez bizi gara, eta birritan pentsatzen dugu ekintza batera joan edo 
ez: “Ni ez naiz horra joango”, “Ez dut atera nahi”, “Traumatuta nago”. Oraindik ez gaude ondo, 
beldur gara. Hor gaude, kideak galtzearen beldurrez. Maskor batean gaudela sentitzen gara, 
denak pilatuta.

Pandemiaz gain, gure bizitzako esparru guztietan eragina duen gizarte-indarkeriak ere urrun-
du dizkigu lagunak. Emakume batzuk beste departamentu edo herrialde batzuetara ihes 
egin behar izan dute, seme-alabak hil ondoren.

Elkartea sortu zuten funtsezko kide batzuk ere galdu ditugu.  Zoritxarrez, beheraldiak izan 
ditugu eta lagunak galtzearen min hori sentitu dugu.

Oraingo egoera ez da ona guretzako. Pertsonalitate juridikoa berrizteko zain gaude eta alka-
tetzarekin desadostasunak ditugu. Egoera konpontzea eta borrokan jarraitzea espero dugu, 
elkarteak beti egin duen moduan, tokiko gobernu bakar batek ere ez baitu sekula bermatu 
San Jacintoko emakumeen eskubiderik.

Izugarri mintzen gaitu etxe hau galtzeko aukeran pentsatzeak, berriz jaio ginen etxea. Etxetxo 
hau ezin digu inork kendu, gu hemengoak garelako. Herrialde honen muturreko polarizazio 
politikoaren ondorioak pairatzen ari gara, alderdi asko aurrekoen lorpenak eta aurrerapenak 
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alde batera uztera eramaten dituena. Uste dugu, komunikazio ofizialik egon ez den arren, 
Emakumearen Udal Idazkaritzak etxetik irtenarazi nahi gaituela.

Leku duin eta propio bat behar dugu elkartzeko, eta hori izan da etxe hau. Emakumeok ezin-
go gara besteei zabaldu bizitzen ari garen egoera azaltzeak lotsa ematen badigu eta besteek 
jakiterik nahi ez badugu. Horregatik behar dugu gure prozesuekin jarraitu ahal izateko espa-
zio pribatu bat. 

Leku hau lortzeko gauak eman genituen itzarri, egarria igaro genuen, baita gosea ere. Alkate-
tzaren 5. barrutiak ez gaitu inoiz bisitatu, ez du egiten dugun lana ezagutzen, ez du elkartea 
ikusi. Ez dakigu zergatik. Eta hainbeste urtetako lanaren ondoren, orain esaten dute elkartea, 
gu, ez garela existitzen. Gure buruari galdetzen diogu zergatik pentsatzen duten hori, eta ez 
dugu ulertzen, hemen egin ditugun jarduera guztiak ikusita. Zuhaixkak landatu genituen lu-
rraren egunean, desfileak antolatzen genituen, maratoiak egiten genituen, hitzaldiak ematen 
genituen, bilerak egiten genituen, martxak egiten genituen. Nola ez zen konturatuko alkate-
tzako 5. barrutia hau guztiaz?

Gure etxea utzi behar dugula ofizialki esaten diguten momentuan bertan, emakumeen 35 
taldeak etorriko dira espazioa borrokatzera. Biziki minduko gintuzke leku hau galtzeak, lan 
handia egin dugulako irabazteko, birmoldatu eta hornitu dugu, eta orain oso polit dago. Es-
pazio hau gurea da, behar dugu eta merezi dugu. Alderdi guztiak dira zaborra, baina berri 
honek are gaiztoago jokatu du. Jendearentzako lan egiten duela esaten du, baina ez, nahi 
dutena da gu etxe honetatik irtenaraztea eta emakumeen mugimendua eta antolakuntza 
ahultzea.

BETETZEKE DITUGUN AMETSAK

Akaso garai hau ez da onena izango amets egiteko, bizi dugun guztiagatik, baina ez digute 
etorkizun hori imajinatzeko aukera kenduko. Indarkeria jasan duten emakumeentzako ater-
pe batekin egiten dugu amets. Indarkeria jasaten ari diren emakumeentzako babesleku bat 
behar dugu.

Eta espero dugu emakume gehiagok ere elkartea ezagutzea eta euren arazoak gainditzea, ez 
baita laguntasuna bakarrik, hemen gure burua hobetu dugu, ahaldundu gara eta ikasi egin 
dugu. Antolatuta jarraitu behar dugu, elkarrekin indartsuagoak garelako emakume guztien 
onurarako izango diren gure ametsak eta helburuak lortzeko.

2021eko azaroa
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DEBAGOIENAKO 
GUERRERAS 
ELKARTEA
Indarkeria matxistatik bizirik atera garen emakumeen elkartea 
gara, Debagoienako eskualdekoak. Gure elkartearen helburuak 
honakoak dira; hala nahi duten emakumeei laguntzea eta alboan 
egotea, askapen eta ahalduntze prozesu legal, psikologiko eta 
emozionalean; eta indarkeria matxistari buruz ez dakiguna ikusa-
raztea, eta indarkeria horri aurre egiteko prozesuan esku hartzen 
duten eragile publiko eta pribatu guztiekin lan egitea.
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GUERRERAS: ZABALIK 
DAGOEN KAIOLA, ASKE 
GARELAKO

GURE HASTAPENAK, BARRUAN DUGUN 
BORROKALARIA ATERATZEN

Bizi izan dugun infernuak zerbait egin behar zela pentsatzera eraman gintuen. Horrela sortu 
zen elkartea. Guk gure egoera berdinean dagoen jendearekin hitz egiteko espazio bat nahi 
genuen, guk sufritu duguna pairatu duen jendearekin egoteko. Momentu horretan, badakizu 
laguntza behar duzula, baina ez zara pentsatzeko gai, ezin dituzu oinarrizko gauza asko egin, 
fase begetalean zaudelako, uraza baten gisara. Gutxinaka-gutxinaka sortzen joan zen, beha-
rrak bultzatuta. Urratsak egitea erabakitzen dugunean aurkitzen ditugun hutsune guztiak ikus-
ten joan ginen, hots, tratu txar instituzionala, ekonomikoa, soziala… izugarria da. Guztiok heldu 
ginen ondorio berdinera: gu hori dena sufritzen ari gara eta, tamalez, beste askok ere sufrituko 
dute; horregatik zerbait egin behar da, lagundu egin behar da.

Biktima bati laguntzeak konektatu egiten zaitu, pozgarria da pertsona bati elkarte bezala 
laguntzea, barruan zuen borrokalaria ateratzen duzu; hor zegoen, baina zerbait egin behar 
zen ateratzeko. Hau ez da kontu indibidual bat, niri gertatzen zaidana ni naizelako, edo zera 
egin dudalako; kolektiboa da, gizartearena da. Lehenik eta behin, modu indibidualean landu 
behar da baina, baita sozialean ere, kolektiboki. Ezin gara maila indibidualean geratu, horre-
gatik elkarteak zentzu osoa du.

TALDE-TERAPIAREN GARRANTZIA

Gu talde-terapian genuen eta oraindik ere bagaude indarkeria matxista jasan dugulako. Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren genero indarkeriaren programaren bidez akonpainamendu psi-
kologiko indibiduala jasotzen dugu, eta hortik taldekora bideratzen gaituzte. Batzuk aspaldi-
tik genbiltzan elkarte bat sortzea pentsatzen. Hasieran lagun talde bat ginen, talde-terapiako 
bileren ondoren bazkaltzeko edo kafea hartzeko elkartzen ginenak, gero gure denbora li-
brean hasi ginen geratzen, asteburuetan, eta hitz egiten genuen horri buruz, behin eta berriz, 
azkenean egin genuen arte.

Taldeko terapiak bizitakoari beste zentzu bat ematen laguntzen digu, guztiari zentzua ema-
ten. Zerbait positiboa ateratzen dugu; gure burua, taldea eta jendartea elikatuko dituen 
zerbait; horretarako baikaude hemen. Guk hasiera hasieratik bilatu dugu gertatu zaigunari 
zentzua ematea, horregatik da horren garrantzitsua taldea. Lehenik eta behin, lanketa indibi-
duala egin behar da talde batean egon aurretik, gutxieneko indarberritze bat behar da; izan 
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ere, kideekin zaudenean zure istorio bera entzuten duzu beste norbaiten ahotik, eszenatokia 
aldatzen da, baina gauza bera da, gauza berbera, hitz berak, pentsamendu berak… Zurekin 
dagoen emakume bakoitzeko bizi duzu hori. Hasieran mingarria da, suntsitzailea da, baina 
beharrezkoa da eta, horretarako, indartsu egon behar dugu. Tratu txarrak jasan dituen ema-
kumeak garela barneratu behar dugu. Prest egon behar dugu taldeko terapiara iritsi baino 
lehen. Gutako bakoitzarentzat garrantzitsua izan da taldera iritsi garen eguna. Pepa psiko-
logoak ematen digun laguntza sekulakoa da, guretzat oso pertsona garrantzitsua da, gure 
bizitza oso desberdina izango litzateke bera taldean egongo ez balitz.

Talde-terapiak lagundu digu konturatzen emakume izateak hasieratik baldintzatzen gaituela, 
ia jaio aurretik ere, eta indarkeria mota desberdinak jasaten ditugula. Hori ulertzeak gure bu-
rua defendatzeko gero eta argudio gehiago ematen dizkigu: “Indarkeria mota honen biktima 
izan naiz, orain bizik nago, bizirauten, eta erresilientea ere banaiz, zerbait egin nahi dudalako 
honekin”. Suntsitzailea da, baina, aldi berean, indarrez betetzen zaitu. Egun oso txarrak igaro-
tzen dituzu, zure gorputzak somatizatzen duelako, denok gaudelako zerbaitekin gaixorik, ez 
bakarrik emozionalki, guztiok ditugu ondoez fisikoak, gauza bat ez duenak beste bat dauka, 
inor ez dago guztiz osasuntsu. Alde askotatik txikitzen gaituzte eta, azkenean, gure gorpu-
tzak jakitun ere ez garen gauzez ohartarazten gaitu; izan ere, hasieran, honetatik guztitik ate-
ratzen hasten garenean, egiten dugun azkena geure buruari begiratzea da, gaitz fisikoei erre-
paratzea da azkena, ez dugu egiten… Gaizki gaude, logikoa da, baina horren guztiaren atzetik 
jasan dugun eta oraindik jasaten dugun indarkeria maila izugarria dago. Hori desagertuko 
balitz, gu osatuko ginateke, baina ezin gara osatu mundu zakar eta biolento honetan, ema-
kume izateagatik bortxatu eta gaizki tratatzen gaituen mundu honetan. Jendarteari ikusarazi 
behar diogu guztion erantzukizuna dela, ez zaigula gutxi batzuei bakarrik gertatzen, eta ez 
dagoela eskala kulturalaren mende, ez eta eskala sozioekonomikoaren mende ere; emaku-
me izateagatik gertatzen da soilik, besterik gabe, eta hori globala da. Hori etengabe ikustean, 
feminismoaren oinarrietan gehiago berresten gara, mundu feminista bat nahi dugu, arazo 
askoren konponbidea delako.

DUELA BI URTE JAIO GINEN… PANDEMIA IRITSI ZEN 
ETA EZ GINTUEN GELDITU

Oso elkarte gaztea gara, bi urte bete berri ditugu. Gure ibilbidea laburra da, pandemia izan 
dugu tartean, baina ez diogu inoiz gauzak egiteari utzi. Maila pertsonalean, gutako askok 
urteetako osatze prozesuak daramatzagu bizkarrean. Indibidualki lantzen ari garena taldean 
lantzen dugunarekin elkartzen da. Banaka heldu ezingo ginatekeen tokietara iristen ari gara 
eta, gainera, egunero gero eta gehiago sendatzen ari gara. Elkarrekin egonda, gero eta gehia-
go egin dezakegu gure ahotsarekin. Elkartea sortzea beste aukerarik ez genuen, guk ere 
laguntza eman genezakeelako. Beti esaten genuen faltan genuela gure egoera berdinetik 
igarotako pertsonen akonpainamendua, hori ere gakoetako bat izan zen. Emakume batek 
laguntza behar badu, laguntza hori izan behar du. Zeinen desberdina izango zen gure bizitza 
horrelako kide bat izan bagenu alboan.

Gai hori ia obsesiboa zen guretzat. Elkartea sortu genuenean, akonpainamendua helburu 
argi bat zen, eta horrek esan nahi du, adibidez, orain daukaguna bezalako telefono zenbaki 
bat izatea, baina ez 016 bat, ez dakizulako nor dagoen atzean. Guk ez dugu titulu akademiko 
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handirik, baina master bat dugu bizitzan eta indarkeria mota hau jasatean, eta ondo baino 
hobeto dakigu nola dagoen beste aldean dagoen pertsona hori. Elkar ikustearekin bakarrik 
badakigu nola gauden, gutxi gorabehera ezagutzen ditugun fase desberdinetatik igaro gare-
lako.

Prozesuan zauden bitartean ez dakizu zer gertatzen ari zaizun ere, eta horrela ezin da era-
bakirik hartu. Egoera horretatik igaro den pertsona bat baduzu, gu bezala, prozesu judiziala 
modu errazean azalduko dizun norbait izango duzu, ez alde teknikoa, baizik eta salaketa bat 
jarri aurretik zeri aurre egin beharko diozun. Salaketa jartzera zoazenean itsu-itsuan zoaz, 
etsita, estu eta larri zaudelako, zirt edo zart egin beharrean. Gertatu denaren errua guri egoz-
ten digutenean, gertatzen ari zaigun zerbaitengatik ahoz erasotzen gaituztenean, “kontuz, 
hortik ez” esango duen pertsona bat behar dugu alboan.

Telefono bat daukagu behar duten emakumeek deitu dezaten, babesa, sostengua, akonpai-
namendua edo entzunak izatea behar dutenean. Gure artean txandakatzen dugu telefonoa, 
eta jotzen duenean badakigu norbaitek laguntza behar duela. Telefonoak jo zuen lehen egu-
nak zeharo markatu gintuen. Barrenak mugitzen zaizkizu eta dena gogorarazten hasten zara. 
Oso garrantzitsua da zu alde batera geratzea eta elkarte moduan pertsona hori laguntzea, 
guk aurretik bizi izan duguna bizitzen ari den pertsona horri akonpainamendua egitea. Ez 
dugu dei askorik jasotzen, ez da batere erraza telefonoa hartu eta deitzea.

GURE AZALEAN IDATZITAKO KAIOLA IREKI BATEK ASKE 
GARELA GOGORARAZTEN DIGU

Elkartea sortu aurretik, gutako gehienok tatuaje bat egin genuen eta horrek betiko elkartu 
gintuen, gurea delako, denok ulertzen dugun zerbait delako, guztioi gertatu zaigun zerbait. 
Tatuajean borrokalari gisa ageri gara eta irekitako kaiolak aske garela irudikatzen du, dagoe-
neko igaro dela eta biziraun dugula. Ez dugu onartuko gutako inori aterik ixterik, horretarako 
gaude besteok. Badakigu zer sufritu dugun eta ez gara geldirik geratuko. Elkartea sortu ge-
nuenean tatuajearen izena eta logotipoa jarri genion; borrokalarien talde bat gara. Oso polita 
izan zen “egin behar dugu” esatea, “orain egingo dugu”. Egun horretan denok elkartu ginen, 
elkarrekin afaldu genuen, barre egin genuen, gauza asko aitortu genizkion elkarri, batasun 
handia egon zen guzion artean. Egun horretan jarri zen mahai gainean elkartea sortzearen 
gaia; “egin dezagun”, egun horretan jaio zen elkartea.

Talde gisa funtzionatzen genuen jada, elkartea hori formalizatzeko sortu genuen, pixa bat 
instituzionalagoa izan zedin. Ordurako, leku askotatik deitzen gintuzten hitzaldiak emateko. 
2018ko azaroan biziraun duten emakumeen elkarteen estatuko topaketetara gonbidatu gin-
tuzten, Gasteizen. Hor ikusi genuen dena norberaren bizipenetatik harago doala. Gainera, 
egin daitezkeen gauza guztiez jabetu ginen, konturatu ginen hainbat eta hainbat profesional 
daudela gai hau ikuspuntu desberdinetatik lantzen. Guretzako mugarria izan zen, ikaragarria 
izan zen, eta gauza asko ekarri zizkigun. Asko kostatu zitzaigun hartatik guztitik suspertzea.
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EUSKADIKO BESTE ELKARTE BATZUEKIN SAREA 
EHUNTZEN

Hemen antolatu genuen Euskadiko elkarteen topaketa, emakume asko etorri ziren eta gu 
izan ginen anfitrioiak. ‘Volar’ dokumentala ikusteko elkartu ginen eta gutako bakoitzak azal-
du zuen nola ari zen lanean. Elkartu ginen eta sarea osatu genuen. Ondoren, Bilbora ere 
joan ginen haiekin gauza bera egitera, eta Zarautzera. Ahal dugun neurrian, elkarteok fisikoki 
elkartzen saiatzen gara, garrantzitsua delako, edo guk hori uste dugulako behintzat. Eguna 
elkarrekin igarotzen dugunean, nahiz eta lan espezifikoaren inguruan hitzik ez egin, zoraga-
rria da, gozamen hutsa, baina pandemia madarikatu honek gauza asko kendu dizkigu. Lan 
asko egiten dugu Bizkaiko Biziturekin eta Arabako Goizargirekin, aktiboenak garelako; izan 
ere, Euskadin beste elkarte batzuk daude, baina orain nahiko geldirik daude. Hirurak oso 
elkartuta gaude, elkarlanean aritu nahi dugu jakintzak eta esperientziak partekatzeko, denok 
norabide berean arraun egiteko, nahiz eta elkarte bakoitzak bere lana egin eta bere inertziak 
izan. Zenbat eta gehiago elkartu gure artean, orduan eta gehiago konturatzen gara, ñabardu-
ra txikiak alde batera utzita, gauza berdinak eskatzen ditugula; hori bai, tresna desberdinak 
erabiltzen ditugu.

Irunera joan ginen egunean, Bizitu eta Goizargirekin batera Euskal Herriko Emakume Erre-
silienteen Kontseiluaren aurkezpena egitera, Alanna ezagutu genuen. Bi ordezkari zeuden, 
euren historia eta lana kontatu zutenak. Gure elkartean egin nahi dugun guztia egiten dute 
haiek. 20 urte daramatzate lanean, elkarte bezala jarduten dute, emakume biktimak biltzen 
dituzte, gaiaren inguruko formakuntza espezifikoa jasotzen dute eta gero horren inguruko 
lanketa egiten dute. Gainera, hainbat kontutan daude sartuta, harrera-etxeak dituzte, kon-
taktu sare izugarria dute. Gu estatu mailan haiekin gaude, Somos más eta Lunes Lilarekin, 
Genero Indarkeriaren Emakume Erresilienteen Estatuko Kontseiluan. Zerbait egin behar de-
nean, saiatu egiten gara, baina beti ezin dugu. Beste elkarte batzuetan emakume batzuk ho-
rretan ari dira buru-belarri, horretara baino ez daude eta, ondorioz, guk ez dugu haiek duten 
inplikazioa edo gaitasuna. Gainera, gu iritsi berriak gara.

Gazteak gara eta denbora gutxi daramagu honetan, baina gauza askotan erreferenteak gara 
beste elkarte batzuentzat. Horretarako ere balio digu elkartzeak, egiten ari garen lanaz jabe-
tzeko, gure indarguneak ikusteko, esaterako, landuta dugun alde emozionala edo psikologi-
koa.

Elkarrekin edo elkartearen izenean goazen bakoitzean entzun egiten dugu, ikasten dugu, 
harremanak egiten ditugu, gure berri ematen dugu eta loturak indartzen ditugu. Hori oso 
garrantzitsua da lan egiteko eta horrela gure taldea handitu egiten da. Mikrofamilia bat gara, 
besteekin topo egiten dugunean konturatzen gara arazo berdinak ditugula, berdin gaudela, 
ez dela hemengo arazo espezifikoa, ez gurea, ez jendearena. Erraza da, taldea zenbat eta 
gehiago handitu, gero eta gutxiago sentitzen dugu erotuta gaudela.

AUTOZAINKETA INDIBIDUAL ETA KOLEKTIBOAREN 
BEHARRA

Guerreras-en lortu dugun laguntasunaz gain — elkartean, terapia taldean edo bietan izan 
gorabehera—, familia gara. Aukeratutako familia, guk erabaki duguna. Gutako bat hondoak 
jota dagoenean, fisikoki eta emozionalki izorratuta dagoenean, besteok hor gaude elkarri 
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laguntzeko; horren gaizki ez dagoenak okerren dagoenari laguntzen dio. Beti dago norbait 
taldeari bultzada bat ematen, ez bada bat bestea izango da. Polita da, maila emozionalean 
nekagarria da, baina polita da. Taldea zaintzeko, garrantzitsuena komunikazioa eta errespe-
tua da. Besteen momentua errespetatu behar dugu, norbaitek “ez nago ondo, orain ez nago 
ezertarako” esaten duenean, badakigu zer den horrela egotea. Alferrik da ezer behartzea, 
orduan hau pikutara joango litzatekeelako. Askotan, elkartearen bilerak bideodei bidez egin 
izan ditugunean, kideren batek “ezin dut gehiago” esan du; une horretan dena mozten dugu, 
taldea egiteko, familia, arlo pertsonala zaintzeko. Elkartea gure gorputza bezalakoa da, ez 
bagaude emozionalki ondo, gainerakoa ere gaizki egongo da. Antolakundeko kideen artean 
elkar zaintzen dugu beste emakume batzuk zaintzeko, elkartea zaintzeko.

Elkartean dugun whatsapp taldea hori baino gehiago da, gutako norbaitek behar duenean 
hor gaude babesa emateko, beti erortzen da norbait, eta besteok hor gaude eusteko. Bile-
rarik egin gabe ere badakigu zer gertatzen zaien kideei, mezuak idazteko eta erantzuteko 
moduagatik. Lehen aurrez aurreko bilerak egiten genituen, baina pandemia heldu zenean 
bideodeietara egin genuen salto. Orain, presentzialki elkartu ezin garenean ere egiten ditugu 
bideodeiak. Hitzaldiren edo bileraren batera gonbidatzen gaituztenean, lana banatzen dugu, 
bakoitzak ahal duenaren arabera, eta bilerak egiten ditugu gainerakoei informazioa emateko.

Ofizialki, elkartean sei kide gaude aktibo, baina inguruan emakume gehiago daude, tera-
pia taldekoak, laguntza eskatzeko deitu dutenak, akonpainamendua eman zaienak eta gero 
desagertu direnak. Une jakin batean gerturatu diren emakumeak dira, egoera konplexu ba-
tean daudelako eta berehalako laguntza nahi dutelako. Zerbaiti heldu behar diote, gero ez 
dira harago joaten, beren bidea jarraitzen dute, beren prozesua. Oraindik ez da inor berririk 
taldean sartu. Deitzen digun jendea prozesuaren hasieran dago. Ezin zara gurea bezalako 
elkarte batean sartu aurretik lanketa pertsonal sakonik egin gabe. Prest egon behar duzu, 
honek barrenak mugiaraziko dizkizulako. Badakizu zer gertatzen ari den; lehenengo pausua 
da onartzea tratu txarrak jasaten ari zarela eta, gero, urratsa egitea. Pixkanaka egiten da, bide 
luzea da eta lanean jarraitu behar da. 

BESTE ELKARTE ETA INSTITUZIOEKIN HARREMANAK

Gutxi garenez, eta gauzak egiteko denok ondo eta indartsu egon behar dugunez, askotan 
ez gara heltzen egin nahi dugun guztia egitera. Gu pandemia baino apur bat lehenago jaio 
ginen eta horren ondorioz jende askok oraindik ez daki existitzen garenik ere. Erakunde mai-
lan bai ezagutzen gaituzte, baina herrietan ez, Arrasaten salbu, ez dakite elkarte bat garenik, 
pandemia egokitu zaigulako tartean. 

Emakundek aintzat hartzen gaitu, bai gu eta baita Euskadiko beste elkarteak ere. Bilerak 
positiboak izan dira, eta hortik aurrera bilera askotara gonbidatu gaituzte, kontaktu ugari izan 
ditugu. Hasieran uzkur samar joaten ginen. Beste elkarte batzuekin batera deitu gintuzten 
jakiteko pandemian zehar zer behar sumatu genituen, egondako indarkeria kasuen inguruan 
galdetzeko… Interesgarria izan da, hortik tiraka elkarteok gabezien eta eskakizunen analisia 
egin dugulako. Konfinamenduaren bitartean, Emakunderekin bildu aurretik Ertzaintzarekin 
jartzen ginen harremanetan, hemengo kasuen ehunekoa ezagutzeko eta nola eramaten ari 
ziren jakiteko. Emakunderi eskatu genion Gasteizko eta Bilboko elkarteentzako terapia tal-
deak ezarri zitzala; guretzako ez, badugulako gurea.
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Erakundeekin elkartzen garenean, ulertu egiten gaituzte, harik eta euren eremua salatzen 
dugun arte; horma handi baten aurka borrokatzen ari gara, eta azkenean hautsiko dugu. 
Uste dugu bide onetik goazela, gertatzen dena salatzen dugu, gauzak egiten goaz, entzuten 
digute.

Handiekin hasi ginen eta orain gauza txikiekin hasi behar dugu, herrietatik, elkarte handi 
bat osatzeko. Gizarte Zerbitzuekin, Debagoieneko herrietako Udalekin eta Arrasateko talde 
feministarekin elkartzeke gaude, besteak beste, gure burua ezagutzera emateko. Arrasateko 
talde feministak urte asko daramatza lanean, eta orain ditugun gauza on asko haiek borro-
katu duten guztiari esker dira.

Eskoriatzako mugimendu feministarekin badugu harremana, beti hartzen gaituzte aintzako-
tzat. Elkartearen aurkezpen bat egitera gonbidatu gintuzten A25aren harira, indar handikoa 
izan zena. Zer kontatu nahi genuen pentsatu genuen. Hitzaldia indarkeria matxistaren alde 
ikusezinaren ingurukoa izan zen. Izugarria muntatu genuen: argiak itzali genituen, begiak ix-
teko eskatu genien bertaratu zirenei eta audio bat jarri genuen. Guk ahotsak erreproduzitzen 
genituen, publikoaren arreta geureganatzen saiatu ginen, jakin zezaten zein egoera psikolo-
gikoan egon daitekeen pertsona bat tratu txarretatik atera nahi duenean edo salaketa bat 
jartzera doanean. Zirrara handia eragin genuen, oso polita izan zen, jendeari asko gustatu 
zitzaion. 

ENTZUNGOR EGITEN EZ DUEN JENDARTE BAT NAHI 
DUGU

Jendarte gisa ideia oker asko ditugu. Gure borroka-tresnetako bat jendeari benetan gerta-
tzen dena kontatzea da; jasotzen ditugun mezuak hain dira desberdinak errealitatetik… ge-
zurrak direla ez esatearren. Badirudi 016arekin dena konpontzen dela, dena arrosa kolorekoa 
bihurtzen dela, eta ez da horrela. Jendarteak, oro har, ez daki zer gertatzen den; horregatik 
entzute aktibo bat behar dugu, estereotipoekin apurtzeko, errealitatea ezagutu dezaten eta 
engaiatu daitezen, ez dezaten beste alde batera begiratu. Indarkeria kasuren bat ikusten 
dutenean ez dezaten beste alde batera begiratu eta biktima lagundu dezaten, zalantzan jarri 
edo epaitu gabe.

Finean, berdintasun faltsuarekin apurtu behar dugu, mundu patriarkal eta matxista batean 
bizi garela ikusarazi, jendeak ez duelako hori ikusten. Indarkeria matxista gaitz bat delako 
kontzientzia zabaldu behar dugu, pandemia bat da, eta ez ditugu jarrera matxistak, abestiak 
zein liburuak normalizatu behar. 

ETA ERAKUNDE KONPROMETITUAK

Erakundeei autokritika egin dezaten eskatzen diegu. Ez dugu nahi A25 eta M8 egunak iris-
tean pankarta aurrean jar daitezen eta munduko feministenak izan daitezen (eta nahi duten 
gisara erabil gaitzaten), modan dagoelako. Ados jar daitezen nahi dugu, entzun gaitzaten, 
diziplinartekotasunez joka dezaten, ez komeni delako. Hartzen dituzten eta betetzen ez di-
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tuzten konpromisoak berrikusi ditzaten nahi dugu; adibidez, burokrazia izugarria arintzea 
eta erraztearena irisgarri izateko, tratua humanizatzearena, prozesuak erraztearena eta oz-
toporik ez jartzearena… Era berean, biktima entzun dezaten nahi dugu, ez dezatela epaitu, ez 
gaitzatela zalantzan jarri, eta epaitegietan edo elkarguneetan gertatzen dena azter dezaten. 
Baliabide gehiago eskatzen ditugu eta protokoloak sakon berraztertu ditzaten, hasieratik bu-
kaerara arte emakumeak nola tratatzen dituzten ikusteko, biktimen eta adingabeen segurta-
suna, babesa zentzu guztietan. Biktimekin zuzenean lan egiten dutenek genero indarkerian 
prestakuntza espezifikoa izan dezaten nahi dugu, gu bezalako elkarteen iritzia aintzat har 
dezaten, entzun gaitzaten. Guk ere prestakuntza jaso nahi dugu, modu produktiboagoan la-
gundu ahal izateko, gure jakintzarekin, ikerketek, psikologoak eta gizarte langileak bermatuta 
eta babestuta.

Gazteak gara, baina elkarte bezala hasi ginenetik aurrera goaz. Gure antolakundea gehiago 
ikusarazi behar dugu, jendeak ezagutu gaitzan. Etorkizunean, gustatuko litzaiguke jende as-
kok gure berri izatea eta taldean kide asko egotea. Inolako beldurrik gabe ateratzea. Denok 
elkarri laguntzen.

Eta, amets ideal bat, irudizko mundu batean, horrelako elkarteen beharrik ez egotea da.







Bizitzeko eta eusteko korapilatuak indarkeria 
matxistatik bizirik atera diren zazpi emakume 
talderen dokumentazio prozesuaren emaitza 
da, hiru ildoren inguruan: isiltasunarekin amai-
tzea eta sendatzea, emakumeen ahotsetik 
memoria berreskuratzea, eta justizia egitea.

Biziraun duten emakumeen elkarteen agentzia 
gaitasuna aldarrikatu nahi dugu, emakume 
guztientzako indarkeria matxistarik gabeko 
bizitza desiratua lortzeko duten paperaren 
beharra.

Ikerketa honek bat egiten du Mugarik Gaberen 
ekimen guztiekin, eta indarkeria matxisten 
biktima diren eta biziraun duten emakumeen-
tzako Egia, Justizia eta Erreparaziorako Es-
kubidearen aldarrikapenari ekarpena egiten 
jarraitu nahi du.


