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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.



G U E R R E R A S :  Z A B A L I K  D A G O E N  K A I O L A ,  A S K E  G A R E L A K O
3

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 berdi-
nean dagoen jendearekin hitz egiteko es-
pazio 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-gu-
txinaka sortzen joan zen, beharrak bultzatu-
ta. Urratsak egitea erabakitzen dugunean 
aurkitzen ditugun hutsune guztiak ikusten 
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 be-
zala laguntzea, barruan zuen borrokalaria 
ateratzen duzu; hor zegoen, baina zerbait 
egin behar zen ateratzeko. Hau ez da kon-
tu indibidual bat, niri gertatzen zaidana ni 
naizelako, edo zera egin dudalako; kolekti-
boa da, gizartearena da. Lehenik eta behin, 
modu indibidualean landu behar da baina, 
baita sozialean ere, kolektiboki. Ezin gara 
maila indibidualean geratu, horregatik el-
karteak zentzu osoa du.

TALDE-TERAPIAREN 
GARRANTZIA

Gu talde-terapian genuen eta oraindik ere 
bagaude indarkeria matxista jasan dugula-
ko. Gipuzkoako Foru Aldundiaren genero 
indarkeriaren programaren bidez akonpai-
namendu psikologiko indibiduala jasotzen 
dugu, eta hortik taldekora bideratzen gai-
tuzte. Batzuk aspalditik genbiltzan elkarte 
bat sortzea pentsatzen. Hasieran lagun 
talde bat ginen, talde-terapiako bileren on-
doren bazkaltzeko edo kafea hartzeko el-
kartzen ginenak, gero gure denbora librean 
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 zen-
tzua ematen. Zerbait positiboa ateratzen 
dugu; gure burua, taldea eta jendartea eli-
katuko dituen zerbait; horretarako baikaude 
hemen. Guk hasiera hasieratik bilatu dugu 
gertatu zaigunari zentzua ematea, horrega-
tik da horren garrantzitsua taldea. Lehenik 
eta behin, lanketa indibiduala egin behar da 
talde batean egon aurretik, gutxieneko in-
darberritze bat behar da; izan ere, kideekin 
zaudenean zure istorio bera entzuten duzu 
beste norbaiten ahotik, eszenatokia alda-
tzen da, baina gauza bera da, gauza berbe-
ra, hitz berak, pentsamendu berak… Zurekin 
dagoen emakume bakoitzeko bizi duzu 
hori. Hasieran mingarria da, suntsitzailea 
da, baina beharrezkoa da eta, horretarako, 
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indartsu egon behar dugu. Tratu txarrak 
jasan dituen emakumeak garela barneratu 
behar dugu. Prest egon behar dugu taldeko 
terapiara iritsi baino lehen. Gutako bakoi-
tzarentzat garrantzitsua izan da taldera iri-
tsi garen eguna. Pepa psikologoak 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 burua defendatzeko gero 
eta argudio gehiago ematen dizkigu: “Indar-
keria 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 igarotzen 
dituzu, zure gorputzak somatizatzen due-
lako, denok gaudelako zerbaitekin gaixorik, 
ez bakarrik emozionalki, guztiok ditugu on-
doez fisikoak, gauza bat ez duenak beste 
bat dauka, inor ez dago guztiz osasuntsu. 
Alde askotatik txikitzen gaituzte eta, azke-
nean, gure gorputzak jakitun ere ez garen 
gauzez ohartarazten gaitu; izan ere, hasie-
ran, honetatik guztitik ateratzen hasten ga-
renean, egiten dugun azkena geure buruari 
begiratzea da, gaitz fisikoei erreparatzea 
da azkena, ez dugu egiten… Gaizki gaude, 
logikoa da, baina horren guztiaren atzetik 
jasan dugun eta oraindik jasaten dugun 
indarkeria maila izugarria dago. Hori desa-
gertuko balitz, gu osatuko ginateke, baina 
ezin gara osatu mundu zakar eta biolento 
honetan, emakume 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 sozioeko-
nomikoaren mende ere; emakume izatea-
gatik gertatzen da soilik, besterik gabe, eta 
hori globala da. Hori etengabe ikustean, fe-
minismoaren 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 gau-
zak egiteari utzi. Maila pertsonalean, guta-
ko askok urteetako osatze prozesuak da-
ramatzagu bizkarrean. Indibidualki lantzen 
ari garena taldean lantzen dugunarekin 
elkartzen da. Banaka heldu ezingo ginate-
keen tokietara iristen ari gara eta, gainera, 
egunero gero eta gehiago sendatzen ari 
gara. Elkarrekin egonda, gero eta gehiago 
egin dezakegu gure ahotsarekin. Elkartea 
sortzea beste aukerarik ez genuen, guk ere 
laguntza eman genezakeelako. Beti esaten 
genuen faltan genuela gure egoera berdine-
tik 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 ba-
genu alboan.

Gai hori ia obsesiboa zen guretzat. Elkartea 
sortu genuenean, akonpainamendua hel-
buru argi bat zen, eta horrek esan nahi du, 
adibidez, orain daukaguna bezalako telefo-
no zenbaki bat izatea, baina ez 016 bat, ez 
dakizulako nor dagoen atzean. Guk ez dugu 
titulu akademiko handirik, baina master bat 
dugu bizitzan eta indarkeria mota hau jasa-
tean, eta ondo baino hobeto dakigu nola 
dagoen beste aldean dagoen pertsona hori. 
Elkar ikustearekin bakarrik badakigu nola 
gauden, gutxi gorabehera ezagutzen ditu-
gun fase desberdinetatik igaro garelako.
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Prozesuan zauden bitartean ez dakizu zer 
gertatzen ari zaizun ere, eta horrela ezin 
da erabakirik hartu. Egoera horretatik igaro 
den pertsona bat baduzu, gu bezala, proze-
su judiziala modu errazean azalduko dizun 
norbait izango duzu, ez alde teknikoa, bai-
zik eta salaketa bat jarri aurretik zeri aurre 
egin beharko diozun. Salaketa jartzera zoa-
zenean itsu-itsuan zoaz, etsita, estu eta la-
rri zaudelako, zirt edo zart egin beharrean. 
Gertatu denaren errua guri egozten digu-
tenean, gertatzen ari zaigun zerbaitenga-
tik ahoz erasotzen gaituztenean, “kontuz, 
hortik ez” esango duen pertsona bat behar 
dugu alboan.

Telefono bat daukagu behar duten ema-
kumeek deitu dezaten, babesa, sostengua, 
akonpainamendua edo entzunak izatea 
behar dutenean. Gure artean txandakatzen 
dugu telefonoa, eta jotzen duenean badaki-
gu norbaitek laguntza behar duela. Telefo-
noak jo zuen lehen egunak zeharo markatu 
gintuen. Barrenak mugitzen zaizkizu eta 
dena gogorarazten hasten zara. Oso garran-
tzitsua da zu alde batera geratzea eta el-
karte 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 ta-
tuaje bat egin genuen eta horrek betiko el-
kartu gintuen, gurea delako, denok ulertzen 
dugun zerbait delako, guztioi gertatu zaigun 
zerbait. Tatuajean borrokalari gisa ageri gara 
eta irekitako kaiolak aske garela irudikatzen 
du, dagoeneko igaro dela eta biziraun dugu-

la. Ez dugu onartuko gutako inori aterik ix-
terik, horretarako gaude besteok. Badakigu 
zer sufritu dugun eta ez gara geldirik gera-
tuko. Elkartea sortu genuenean tatuajearen 
izena eta logotipoa jarri genion; borrokala-
rien talde bat gara. Oso polita izan zen “egin 
behar dugu” esatea, “orain egingo dugu”. 
Egun horretan denok elkartu ginen, elkarre-
kin afaldu genuen, barre egin genuen, gauza 
asko aitortu genizkion elkarri, batasun han-
dia 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, elkar-
tea hori formalizatzeko sortu genuen, pixa 
bat instituzionalagoa izan zedin. Ordurako, 
leku askotatik deitzen gintuzten hitzaldiak 
emateko. 2018ko azaroan biziraun duten 
emakumeen elkarteen estatuko topakete-
tara gonbidatu gintuzten, Gasteizen. Hor 
ikusi genuen dena norberaren bizipeneta-
tik harago doala. Gainera, egin daitezkeen 
gauza guztiez jabetu ginen, konturatu ginen 
hainbat eta hainbat profesional daudela gai 
hau ikuspuntu desberdinetatik lantzen. Gu-
retzako mugarria izan zen, ikaragarria izan 
zen, eta gauza asko ekarri zizkigun. Asko 
kostatu zitzaigun hartatik guztitik susper-
tzea.

EUSKADIKO BESTE 
ELKARTE BATZUEKIN 
SAREA EHUNTZEN

Hemen antolatu genuen Euskadiko elkar-
teen topaketa, emakume asko etorri ziren 
eta gu izan ginen anfitrioiak. ‘Volar’ doku-
mentala ikusteko elkartu ginen eta gutako 
bakoitzak azaldu zuen nola ari zen lanean. 
Elkartu ginen eta sarea osatu genuen. On-
doren, Bilbora ere joan ginen haiekin gau-
za bera egitera, eta Zarautzera. Ahal du-
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gun 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, 
zoragarria da, gozamen hutsa, baina pan-
demia madarikatu honek gauza asko ken-
du dizkigu. Lan asko egiten dugu Bizkaiko 
Biziturekin eta Arabako Goizargirekin, akti-
boenak 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 norabi-
de berean arraun egiteko, nahiz eta elkarte 
bakoitzak bere lana egin eta bere inertziak 
izan. Zenbat eta gehiago elkartu gure ar-
tean, orduan eta gehiago konturatzen gara, 
ñabardura txikiak alde batera utzita, gauza 
berdinak eskatzen ditugula; hori bai, tresna 
desberdinak erabiltzen ditugu.

Irunera joan ginen egunean, Bizitu eta Goi-
zargirekin batera Euskal Herriko Emakume 
Erresilienteen Kontseiluaren aurkezpena 
egitera, Alanna ezagutu genuen. Bi ordez-
kari zeuden, euren historia eta lana kontatu 
zutenak. Gure elkartean egin nahi dugun 
guztia egiten dute haiek. 20 urte darama-
tzate lanean, elkarte bezala jarduten dute, 
emakume biktimak biltzen dituzte, gaiaren 
inguruko formakuntza espezifikoa jasotzen 
dute eta gero horren inguruko lanketa egi-
ten dute. Gainera, hainbat kontutan daude 
sartuta, harrera-etxeak dituzte, kontaktu 
sare izugarria dute. Gu estatu mailan haie-
kin gaude, Somos más eta Lunes Lilarekin, 
Genero Indarkeriaren Emakume Erresilien-
teen Estatuko Kontseiluan. Zerbait egin 
behar denean, saiatu egiten gara, baina beti 
ezin dugu. Beste elkarte batzuetan ema-
kume batzuk horretan ari dira buru-belarri, 
horretara baino ez daude eta, ondorioz, guk 
ez dugu haiek duten inplikazioa edo gaita-
suna. 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 jabetzeko, gure indarguneak ikusteko, 
esaterako, landuta dugun alde emozionala 
edo psikologikoa.

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. Mi-
krofamilia 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 handi-
tu, gero eta gutxiago sentitzen dugu erotu-
ta gaudela.

AUTOZAINKETA 
INDIBIDUAL ETA 
KOLEKTIBOAREN 
BEHARRA

Guerreras-en lortu dugun laguntasunaz 
gain — elkartean, terapia taldean edo bie-
tan izan gorabehera—, familia gara. Aukera-
tutako familia, guk erabaki duguna. Gutako 
bat hondoak jota dagoenean, fisikoki eta 
emozionalki izorratuta dagoenean, besteok 
hor gaude elkarri laguntzeko; horren gaizki 
ez dagoenak okerren dagoenari laguntzen 
dio. Beti dago norbait taldeari bultzada bat 
ematen, ez bada bat bestea izango da. Po-
lita da, maila emozionalean nekagarria da, 
baina polita da. Taldea zaintzeko, garran-
tzitsuena komunikazioa eta errespetua 
da. Besteen momentua errespetatu behar 
dugu, norbaitek “ez nago ondo, orain ez 
nago ezertarako” esaten duenean, badaki-
gu zer den horrela egotea. Alferrik da ezer 
behartzea, orduan hau pikutara joango li-
tzatekeelako. Askotan, elkartearen bilerak 
bideodei bidez egin izan ditugunean, kide-
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ren 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. Bilerarik egin gabe ere badakigu 
zer gertatzen zaien kideei, mezuak idazteko 
eta erantzuteko moduagatik. Lehen aurrez 
aurreko bilerak egiten genituen, baina pan-
demia heldu zenean bideodeietara egin ge-
nuen salto. Orain, presentzialki elkartu ezin 
garenean ere egiten ditugu bideodeiak. Hi-
tzaldiren edo bileraren batera gonbidatzen 
gaituztenean, lana banatzen dugu, bakoi-
tzak ahal duenaren arabera, eta bilerak egi-
ten ditugu gainerakoei informazioa emate-
ko.

Ofizialki, elkartean sei kide gaude aktibo, 
baina inguruan emakume gehiago daude, 
terapia taldekoak, laguntza eskatzeko deitu 
dutenak, akonpainamendua eman zaienak 
eta gero desagertu direnak. Une jakin ba-
tean gerturatu diren emakumeak dira, egoe-
ra konplexu batean daudelako eta bereha-
lako laguntza nahi dutelako. Zerbaiti heldu 
behar diote, gero ez dira harago joaten, be-
ren bidea jarraitzen dute, beren prozesua. 
Oraindik ez da inor berririk taldean sartu. 
Deitzen digun jendea prozesuaren hasie-
ran 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 ondo-
rioz jende askok oraindik ez daki existitzen 
garenik ere. Erakunde mailan bai ezagutzen 
gaituzte, baina herrietan ez, Arrasaten sal-
bu, ez dakite elkarte bat garenik, pandemia 
egokitu zaigulako tartean. Emakundek ain-
tzat hartzen gaitu, bai gu eta baita Euska-
diko beste elkarteak ere. Bilerak positiboak 
izan dira, eta hortik aurrera bilera askotara 
gonbidatu gaituzte, kontaktu ugari izan di-
tugu. Hasieran uzkur samar joaten ginen. 
Beste elkarte batzuekin batera deitu gin-
tuzten jakiteko pandemian zehar zer behar 
sumatu genituen, egondako indarkeria ka-
suen inguruan galdetzeko… Interesgarria 
izan da, hortik tiraka elkarteok gabezien eta 
eskakizunen analisia egin dugulako. Kon-
finamenduaren bitartean, Emakunderekin 
bildu aurretik Ertzaintzarekin jartzen ginen 
harremanetan, hemengo kasuen ehunekoa 
ezagutzeko eta nola eramaten ari ziren jaki-
teko. Emakunderi eskatu genion Gasteizko 
eta Bilboko elkarteentzako terapia taldeak 
ezarri zitzala; guretzako ez, badugulako gu-
rea.

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 goa-
zela, gertatzen dena salatzen dugu, gauzak 
egiten goaz, entzuten digute.

Handiekin hasi ginen eta orain gauza txi-
kiekin hasi behar dugu, herrietatik, elkarte 
handi bat osatzeko. Gizarte Zerbitzuekin, 
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Debagoieneko herrietako Udalekin eta 
Arrasateko talde feministarekin elkartzeke 
gaude, besteak beste, gure burua ezagu-
tzera emateko. Arrasateko talde feministak 
urte asko daramatza lanean, eta orain ditu-
gun gauza on asko haiek borrokatu duten 
guztiari esker dira.

Eskoriatzako mugimendu feministarekin 
badugu harremana, beti hartzen gaituzte 
aintzakotzat. Elkartearen aurkezpen bat 
egitera gonbidatu gintuzten A25aren harira, 
indar handikoa izan zena. Zer kontatu nahi 
genuen pentsatu genuen. Hitzaldia indar-
keria matxistaren alde ikusezinaren ingu-
rukoa izan zen. Izugarria muntatu genuen: 
argiak itzali genituen, begiak ixteko eskatu 
genien bertaratu zirenei eta audio bat jarri 
genuen. Guk ahotsak erreproduzitzen ge-
nituen, publikoaren arreta geureganatzen 
saiatu ginen, jakin zezaten zein egoera psi-
kologikoan egon daitekeen pertsona bat 
tratu txarretatik atera nahi duenean edo sa-
laketa 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 
gertatzen dena kontatzea da; jasotzen di-
tugun mezuak hain dira desberdinak errea-
litatetik… gezurrak 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 be-
giratu. Indarkeria kasuren bat ikusten dute-

nean ez dezaten beste alde batera begiratu 
eta biktima lagundu dezaten, zalantzan jarri 
edo epaitu gabe.

Finean, berdintasun faltsuarekin apurtu 
behar dugu, mundu patriarkal eta matxis-
ta batean bizi garela ikusarazi, jendeak ez 
duelako hori ikusten. Indarkeria matxista 
gaitz bat delako kontzientzia zabaldu behar 
dugu, pandemia bat da, eta ez ditugu jarre-
ra matxistak, abestiak zein liburuak norma-
lizatu behar. 

ETA ERAKUNDE 
KONPROMETITUAK

Erakundeei autokritika egin dezaten eska-
tzen diegu. Ez dugu nahi A25 eta M8 egunak 
iristean pankarta aurrean jar daitezen eta 
munduko feministenak izan daitezen (eta 
nahi duten gisara erabil gaitzaten), modan 
dagoelako. Ados jar daitezen nahi dugu, en-
tzun gaitzaten, diziplinartekotasunez joka 
dezaten, ez komeni delako. Hartzen dituz-
ten eta betetzen ez dituzten konpromisoak 
berrikusi ditzaten nahi dugu; adibidez, bu-
rokrazia izugarria arintzea eta erraztearena 
irisgarri izateko, tratua humanizatzearena, 
prozesuak erraztearena eta oztoporik 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 bukaerara arte emakumeak nola 
tratatzen dituzten ikusteko, biktimen eta 
adingabeen segurtasuna, babesa zentzu 
guztietan. Biktimekin zuzenean lan egiten 
dutenek genero indarkerian prestakuntza 
espezifikoa izan dezaten nahi dugu, gu be-
zalako elkarteen iritzia aintzat har dezaten, 
entzun gaitzaten. Guk ere prestakuntza jaso 
nahi dugu, modu produktiboagoan lagundu 
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ahal izateko, gure jakintzarekin, ikerketek, 
psikologoak eta gizarte langileak bermatuta 
eta babestuta.

Gazteak gara, baina elkarte bezala hasi gi-
nenetik aurrera goaz. Gure antolakundea 
gehiago ikusarazi behar dugu, jendeak 
ezagutu gaitzan. Etorkizunean, gustatuko 

litzaiguke jende askok gure berri izatea eta 
taldean kide asko egotea. Inolako beldurrik 
gabe ateratzea. Denok elkarri laguntzen.

Eta, amets ideal bat, irudizko mundu ba-
tean, horrelako elkarteen beharrik ez ego-
tea da.
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Narratiba hau Mugarik Gabek 2021ean in-
darkeria matxistetatik biziraun duten ema-
kumeen kolektiboei egindako dokumenta-
zio-ekimenaren parte da. 

Biziraun duten kolektiboen narratibak ki-
deen subjektibotasunetik talde-elkarrizke-
ten bidez bildu dira, parte diren emakumeak 

ahalduntzeko zein jabetze kolektiborako 
egiten duten lana ezagutzeko eta aitortzeko.

Laster, argitalpen bat zabalduko da, eta 
bertan Kolonbia, El Salvador, Guatemala, 
Euskal Herria eta espainiar Estatuko kolek-
tiboen narratibak jasoko dira.


