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Aurkezpena

Garapenerako Estrategia Positiboen Jardunaldien VIII. edizioan ardatza gatazka-egoeretan
eta bakegintzan emakumezkoek duten rolari buruzko hausnarketak eta ekintzak izango dira;
eta hori emakumeen jabekuntza edo ahalduntzeari loturiko ikuspegi feminista batetik.
Gerraren eta bakearen kausei, ondorioei eta esanahiei buruzko eztabaidetan gizonezkoen
analisiak nagusitu dira orain arte eta emakumeen ikusmoldeak eta bizipenak maiz isilpean geratu dira, esan gabe, edo ikusmolde bakar batera murriztuta geratu dira; hau da,
emakumezkoak indarkeriaren biktimak izan dira, besterik ez. Hala ere, emakume asko dira
segurtasunik gabeko horrelako egoera zailetan “talde ahula” baino askoz gehiago direla
aldarrikatzen dutenak; hau da, “emakumeak eta umeak” kategoriakoak izatetik harago,
ama, emazte, alaba zein arrebak izatetik harago doazenak, hori baino askoz gehiago direnak. Izan ere, indarkeriaren aurkako eta bakearen aldeko aktibismo politikoan protagonistak dira.
Beste alde batetik, “bakea” birdefinitu behar da emakumeen esperientzian oinarritutako
ikusmolde kritiko batetik. Bakea ez da ulertu behar indarkeriarik ezaren sinonimo moduan,
genero-demokraziarako eta zuzentasunerako baldintzetan egindako bake moduan baizik.
Memoria historikoa berreskuratzea edo zigorgabetasunaren aurka borrokatzea ahalbidetzen
du, besteak beste, horrela ulertutako bakeak.
Nazioarteko lankidetzaren zati handi bat, baita euskal lankidetzaren zati handi bat ere, gatazka armatua edo indarkeria politikoa izan berri den edo oraindik den herrialdeetan garatzen
da. Lankidetzak gatazkak emakumeengan eta gizonengan duen eragina ulertzeko modua
garrantzitsua da; izan ere, ulertzeko modu horrek baldintzatzen ditu erabat lankidetzaren
helburuak eta ekintza-ildoak. Dena dela, gatazkek pertsonengan duten eraginaren modua
determinatzen duten faktore primarioen artean ez dute beti kontuan hartzen generoa. Genero-ezberdintasunen ondorioz emakumeek gerretan indarkeria-egoera zehatzei aurre egin
behar izaten dietela ohartuz gero, gure lankidetza-ahaleginak emakumeen jabekuntzari edo
ahalduntzeari begira planteatzea errazagoa izango litzateke.
Jardunaldietako oinarria azaldutakoa izanik, 2012ko jardunaldietan helburu hauek ditugu:
•G
 errek eta gatazkek modu berezian emakumeengan duten eraginaz hausnarketa egitea
eta emakumeak biktimen rolean bakarrik uzten dituzten estereotipoak haustea.
•E
 makumeen elkarteek edo elkarte feministek duten borroka eta erresistentzia-esperientziak jabekuntzaren ikuspuntutik agertzea.
•A
 rlo honetan nazioarteko lankidetzak dituen erronkei buruz eztabaidatzea.
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Emakumeen ibilbide baketsua kolonbiako gatazka armatuaren konponbide negoziatuaren alde

Agurrak eta esker onak
Egun on, aurkezpen hau hasi aurretik, Kolonbiako emakumeen Ibilbide Baketsuaren izenean
esker on berezia adierazi nahi diet Bilboko Udalari, Garapenerako Lankidetzaren Euskal
Agentziari eta Eusko Jaurlaritzari, Gerraren eta bakearen birdefinizio feminista – Garapenerako Estrategia Positiboei buruzko VIII. Jardunaldietara gonbidatzeagatik eta bestalde,
talde antolatzaileko emakume guztiei ere eskerrak eman nahi dizkiet gaur gu hemen egotea
ahalbidetu dutelako. Eskerrik asko.
Eskerrik asko entzutera bertaratutakoei ere.

Aurkezpena
Gure ponentziak honako izenburu hau du: Gerran eta gatazka armatuko egoeran emakumeen aurka gauzatutako indarkeriaren inguruko azterketa feminista; ponentzia honekin,
emakume-mugimendu gisa dugun esperientziatik abiatuta, Ibilbide Baketsuaren jardunean
izan diren gogoetarako eta ekintza politikorako elementuen ekarpena egin nahi da eta elementu horiek gerra emakumeen lurralde-gorputzean izenburuko paneleko gaian biltzen dira.
Hasteko komeni da laburki azaltzea zer testuingurutan eta nola sortu zen Kolonbiako
Emakumeen Ibilbide Baketsua mugimendua. Nola osatuta dagoen, bere printzipioak eta
helburua.
Ondoren, laburki deskribatuko dut gaur egun oraindik Kolonbian dagoen indarkeriazko
eta gatazka armatuko testuingurua, baita Ibilbide Baketsuak testuinguru horri buruz duen
ikuspegi politikoa ere. Horrek aurkezpen honen oinarrira eramango gaitu, hau da, zein izan
diren eta zein diren gatazka armatuak emakume kolonbiarren bizitzan eta gorputzean izan
dituen eta dituen eraginak.
Eta, azkenik, aurkeztuko ditut zein diren Kolonbiako Emakumeen Ibilbide Baketsuak
feminismotik, pazifismotik eta erresistentzia zibiletik abiatuta eraiki dituen estrategia nagusiak
gatazka armatuak emakumeen bizitzan eta gorputzean izan dituen eraginak agerian uzteko.

Emakumeen Ibilbide Baketsua, Kolonbiako gatazka
armatuari irteera politikoa eta negoziatua
ematearen alde
Ibilbide Baketsua sortzera eraman zuen lehen gertaera 1996koa da; izan ere, Kolonbiako
bi mila emakume baino gehiagoren mobilizazioa izan zen Antioquiako departamenduko
Urabá aldera (ipar-ekialdea). Eskualde hori legez kanpoko taldeen (gerrillak eta paramilitarrak) eta Estatuko indar armatuen arteko gatazka armatu handieneko eskualdeetako bat
zen.
Han, banana-lursailetan gertatutako langileen sarraskien, mehatxuen, buruzagien hilketen
eta bortxazko desplazamenduen erdian, emakumeek talde armatuek eragindako indarkeria

9

Garapenerako Estrategia Positiboen VIII. Jardunaldiak. Gerraren eta bakearen Birdefinizio feminista

bizitzen zuten, eta emakume horietako asko talde armatuek bortxatu egiten zituzten. Gertaera
horrek Mugimendu Soziala haserrarazi zuen hainbat hiritan eta ondorioz, emakumeek
ekintza publiko bat egiteko proposamena egin zuten indarkeria-gertaera horien aurka; aldi
berean, emakumeak gatazka armatuaren aurrean ikusaraztea ekarri zuen.
Ibilbide Baketsua nazio mailako mugimendua da; 9 hiri-departamentuetan du presentzia
eta 350 talde baino gehiagoz osatuta dago, hau da, emakumeen erakundeak, erakunde
feministak eta emakumez osatutako herri-taldeak eta herri-talde mistoak; bestalde,
erakundeetan ez dauden emakumeek ere parte hartzen dute. Emakumeen Ibilbide Baketsua
aniztasun-adierazpena da; izan ere, bertan emakume indigenek, nekazariek, afrikarren
ondorengoek eta herrikoek parte hartzen dute (gazteak nahiz helduak).
Ordura arte (1996), gatazka armatuaren esparruan gertatutako emakumeen aurkako
indarkeriak ikusezinak eta isilduak izaten ziren eta gizarteak nahiz Estatuak gutxietsi egiten
zituzten. Emakumeen Ibilbide Baketsua gertaera horien ondorioz sortu zen Kolonbian,
Kolonbiako gatazka armatuaren esparruan emakumeak eraginpean hartzen zituzten
indarkeriak agerian uzteko helburu nagusiarekin baita gertaera horiek emakumeen bizitzan
eta gorputzean (lehen lurralde gisa) duten presentzia ikusarazteko ere.
Ibilbide Baketsua izaera feminista eta pazifista-antimilitarista duen mugimendu bat da,
pazifismoaren, indarkeriarik ezaren eta erresistentzia zibilen ikuspegi feminista indartzera
zuzendutako jardun politiko, kultural eta sozialekin. Gatazka armatuaren negoziazio politikoa
defendatzen duen proposamen politiko feminista bat da.

“Zibila naiz eta gerraren aurka nago”1
Emakumeen Ibilbide Baketsuaren kontsignetako bat da hori; kontsigna horren bidez Kolonbian dagoen gatazka armatuaren aurrean eta munduan emakumeak eraginpean hartzen
dituzten gerren aurrean mugimenduak duen jarrera agerian uzten da:
“Guk uste dugu Kolonbiako gatazka armatua gai geopolitikoa dela. Gatazken
erdigunea herrialdeko aberastasun handienak biltzen diren lekuan dago.”2
Kolonbian urte askoz izan da indarkeria eta gatazka armatua; batzuek 1948an –Indarkeriaren garaia deitutakoan– hasi zela diote, baina beste batzuek esaten dute 1965ean gerrillak
sortu zireneko garaitik datorrela.
“Estatuaren presentzia mugatuak”3 talde armatuen arteko eta talde horien eta Estatuaren arteko botere-lehia sustatu du. Alabaina, herrialdearen egungo egoeran ñabardurak
daude. Farc-en aurkako kolpe militarrak eta horietan gertatutako buruzagitza-aldaketak,

1

Gerraren aurkako Emakumeen Mugimenduaren kontsigna, Kolonbia

2

Ruta Pacífica De Las Mujeres. 3. buletina. 2004ko azaroaren 25eko Chocó-ko mobilizazioa.

3

Kolonbiako Estatua ahula izan da, hau da, instituzionalitate gisa presentzia partziala edo mugatua
izan du, eta horrek bereziki klase politiko eta ekonomiko baten interesen alde egin du, aldi berean,
biztanleriaren beste sektore batzuen (besteak beste, herri- eta langile-klaseak, emakumeak, komunitate
indigenak eta afrikarren ondorengoak) bazterketa eraginez.
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talde paramilitarren itxurazko desmobilizazioa eta talde armatu “berri-zaharren”4 sorrera
kontuan hartuta, zaila egiten da Kolonbiak bizi duen gatazka armatuari eta indarkeriari
karakterizazio bakar bat ezartzea.
Lurraldeetako gatazka armatuaren dinamikak, xede bakartzat kontrol militarra duten legez
kanpoko taldeen presentzia hutsa baino adierazpen zabalagoa du.
Lurralde-lehia da Kolonbiako gatazka armatuaren osagai politiko nagusia; lehia hori
zenbait lurraldek dituzten baliabideak (edo lurralde horietan biltzen den potentziala)
kontrolatzeko da, esaterako, gaur egun meatzaritza-ustiapeneko lurraldeen edo basoen
zur-ustiapeneko lurraldeen lehia dago edo paramoetan sortzen den uragatik, edo Chocó
eta Amazonía bezalako eskualdeek biltzen duten biodibertsitateagatik, baita lurralde
bakoitzak hauteskundeei begira biltzen duen potentzial politikoagatik, hau da, lurralde
horiek eskuratzeak baliabide publikoak maneiatzeko aukera eta multinazionalen intereseko
megaproiektuetarako sarbidea izatea.
“Azken 15 urteetan, legez kanpoko talde armatuek eta narkotrafikatzaileek bost
milioi hektarea inguru kendu dizkie Kolonbiako nekazariei¼”5
Kolonbiako gatazka armatuak oraindik ere kostu izugarriak ekartzen dizkio herrialdeari; kostu horien artean, gastu militarraren igoera da garrantzitsuenetako bat eta betiere, gizarte-politiketako inbertsioen kaltetan. Horrela erregistratzen du Ibilbide Baketsuak:
“Osasuneko, hezkuntzako eta ingurumen-saneamenduko arloetako transferentzia
guztien gastuen batura bezain handia da Kolonbiako defentsa-gastua.
“… Izan ere, inbertsio militarra BPGaren ehuneko 6 izatera iritsi da; 1990ean, aldiz, Estatuaren segurtasunera eta defentsara bideratutako gastua ehuneko zen”6
Alabaina, gatazka armatuak eragiten duen kostu handienetako bat, hau da, biztanleria zibilarengan izandako eragina, Estatuak ez du ez nahikoa ikusarazi ezta sozialki eta politikoki
guztiz onartu ere.
“Kolonbiako gatazka armatuak inpaktu neurtezinak izan ditu herritar guztiengan, zuzenean edo zeharka, heriotza, desagertze eta desplazamendu askoren
eragilea izan da, baita ekintza gertatu aurretik, gertatzen ari denean eta gertatu ondoren emakumeek pairatzen dituzten hainbat indarkeria larriagotzearena
ere; emakumeak ihes egitera, erbestera joatera behartuta sentitzen dira, hurbil
dauden hirietako edo herrietako miseria-lerroetara desplazatzera.

4 Gaur egun Kolonbian legez kanpo jarduten duten talde batzuei (gerrillez eta paramilitarrez gain) talde
armatu “berriak” deritze: banda kriminalak dira eta Bacrim gisa eta/edo banda neoparamilitar gisa ezagunak dira. Horretan ez dago adostasunik.Testua idatzi duenaren oharra.
5

Hemendik hartua: El Colombiano. AUC, el grupo que robo más tierras. Carlos Fernando Alvarez. Bogotá. Kolonbia, 2005eko urtarrilaren 20a (osteguna). www.elcolombiano.terra.co

6

Armamentismo en detrimento de la política social. Ruta Pacífica de las Mujeres. Buletin Instituzionala.
11. edizioa, 2010eko maiatza. 12. eta 13. orrialdeak http://www.rutapacifica.org.co/publicaciones.html
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Herrialde batentzat lotsagarria da gerrak honako hauek guztiak ekarri dituela jakitea7:
• 70.000 hildako azken 20 urteetan.
• 1985etik aurrera 3-4 milioi inguru desplazatu.
• 2004-2007 tartean 2.227 pertsona askatasunaz gabetuak legez kanpoko
moduen bidez.
• 4.000 pertsona izan dira hilketa selektiboen biktima 2002. urtetik aurrera.
• 7 pertsona hiltzen edo desagertzen dira egunero borrokatik kanpo”8.
Horiek dira legez kanpoko taldeen arteko eta talde horien eta Estatuaren arteko borroka
armatuak eragindako inpaktu nabarmenenak baina gehiago ere izan dira, esaterako honako hauek: komunitate konfinatuak, blokeo ekonomikoak eta gazteak, neskatoak eta mutikoak behartuta erreklutatzea. Talde armatuek Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioarekiko
gauzatutako urraketak, babestutako ondasunak (biztanleria zibilaren etxeak, eskolak eta
osasun-zentroak) erabiliz eta okupatuz.
“Testuinguru hauetako militarizazioak honako ondorio hauek ekartzen dizkie
emakumeei: autonomia-galerak, beren bizitzak zatitzen dituen izua ezartzen
zaie, ondasun materialak galtzen dituzte, maite dituztenak galtzen dituzte, pobretu egiten dira eta talde armatuek eragindako kontrolak eta legezko eta legez kanpoko eragileen botere-finkapenak emakumeen bizitza “agintzen” dute
etxean, kaleetan eta herrietan”9.

Gorputza-lurraldea:
“Emakumeen gorputza ez da gerrako harrapakina
ezta indarkeria-lurraldea ere”10
“Bakeko” garaietan gizonek eta gizarteak kultura-mendekotasunaren bidez eta desberdintasun bihurtzen den bazterketaren bidez gauzatzen dute emakumeen gaineko kontrola, eta
gerrako eta gatazka armatuko garaietan, berriz, kontrol hori emakumeak beren gertueneko
lurraldeaz desjabetuz gauzatzen da: beren gorputzez, eta feminismoak dioen moduan, gorputza da emakumeen lehen lurraldea.

7

Iturriak: Amnesty International 2008, 2008ko Nazio Batuen Garapen Programako (NBGP) Giza Garapenaren Indizea (GGI), Kolonbiako nazioarteko aldizkako azterketarako txostena 2008, Giza Garapenari
buruzko Munduko Txostena 2004. Oxfam International erakundearen 2009ko irailaren 9ko txostenetik
hartutakoa.

8

Reflexiones sobre militarización. Dunia León, Regional Bolívar herriko Emakumeem Ibilbide Baketsuaren koordinatzailea. Honako honetan: Ruta Pacífica de las Mujeres. Buletin Instituzionala. 13. edizioa
– 2011ko azaroa.

9

Prestakuntza Politikorako eta Bake eta Demokraziaren inguruko Hezkuntzarako Eskola Ibiltaria (Escuela
Itinerante de Formación Política, Educación para la Paz y la Democracia) - “Trenzando saberes y poderes” 8. modulua: Documentación y memoria de las violencias contra las mujeres en el marco del
conflicto armado - Marina Gallego Zapata. 13- orr. http://www.rutapacifica.org.co/publicaciones.html

10 Emakumeen Ibilbide Baketsuaren kontsigna
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Ibilbide Baketsuaren kontsignak Kolonbiako ehunka emakumeen sentimendua biltzen du;
izan ere, gatazka armatuaren testuinguruan beraien aurkako adierazpen patriarkalaren eta
gerreristaren biktimak izan dira: emakumeen gorputza gerrako harrapakin gisa.
“Emakumeen Ibilbide Baketsuarentzat militarismoa ordena sinboliko patriarkalaren adierazpenetako bat da eta modu basatienean adierazten da, hots, indarrean
bestea (etsaia, kontraesalea, nirekin ados ez dagoena) eliminatuz, baztertuz,
mendean hartuz eta umiliatuz. Emakumeentzat, militarismoa modu larrian islatzen da eguneroko bizitzan, kulturan txertatuta dauden indarkeria motak areagotu
egiten baititu, haien kalteberatasuna handituz.
Emakumeak eta neskatoak beren giza eskubideen urraketen biktimak dira,
besteak beste, lehiako lurraldeetan bizitzeagatik, talde armatuetako kideren
batekin harreman afektiboak edo familia-harremanak izateagatik edo komunitate-buruzagi izateagatik baina batez ere, emakume izateagatik.”11
Emakumeen aurkako indarkeriaren larriagotzeak honako adierazpen hauek izaten ditu:
sexu-indarkeria, behartutako antisorkuntza, janzteko moduaren eta harreman afektiboen
gaineko kontrola, feminizidioak, gizarte- eta politika-arloan parte hartzeagatik eta buruzagiak izateagatik jazarpena pairatzea, “ereduzko zigorrak” gauzatzearen bidez eragindako
tortura eta behartutako desagerrarazteak. Besteak beste, kultura patriarkal gaizkiagotu
baten adierazpenak dira horiek.
Horrelako testuinguruetan, emakumeen aurkako indarkeriek emakumeak bizi diren komunitateak sozialki eta moralki suntsitzeko helburua ere izaten dute, emakumeak baitira inguruabar horietan familia- eta gizarte-sareari eusten diotenak eguneroko bizitzan. Emakumeen
aurkako indarkeria mota horiek beldurtzeko eta beste lurralde bat, hots, komunitatea eta
herriak, hobeto kontrolatzeko bitartekoa dira.
“Talde armatuek emakumeen aurka gauzatutako indarkeriaren azterketak alde
batetik, kalteberatasun-egoeraren dimentsioa erakusten digu eta bestetik,
agerian uzten du feminizidioak eta hilketak direla emakumeen aurkako indarkeriaren kiribilaren eta Kolonbiako gizartearen militarismoaren continuum-a.
Hori dela-eta, emakumeen aurka gauzatutako indarkeriak ez dira zoriz gertatzen edo ez dituzte “gaixoek” gauzatzen; aldiz, emakumeen aurkako mespretxuaren, azpibalioespenaren eta izuaren continuum-a islatzen duten botere- eta mendekotasun-harremanen emaitza dira eta askotariko adierazpenak
biltzen dituzte, esaterako indarkeria fisikoa, sexuala, psikikoa, sinbolikoa eta
ekonomikoa”12
“Gerraren kulturak emakumeen gorputzean eraikitzen ditu harrapakinaren sinboloak, baina botere militar patriarkalaren aurrean irauteko gai diren gorputzak,
emakumeen gorputzak, indartu egiten dira, eta bestelako jakintzei esker bestelako historiak ehotzen dituzte baita zigorraren eta kontrolaren gainetik dagoen
11 Ibid.
12 Olga Amparo Sánchez, las violencias contra las mujeres en una sociedad en guerra, Ruta Pacífica de
las mujeres, 2009. Honako honetan aipatzen da: Reflexiones sobre militarización. Dunia León, Regional
Bolívar herriko Emakumeem Ibilbide Baketsuaren koordinatzailea. Honako honetan: Ruta Pacífica de
las Mujeres. Buletin Instituzionala. 13. edizioa – 2011ko azaroa. 18. orr.
http://www.rutapacifica.org.co/publicaciones.html
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botere bat ere, diskurtso patriarkala estutasunean jartzen duena hain zuzen
ere”13.
“Soilik gorputz indarberrituaren, onetsiaren eta autonomoaren bitartez
pentsatzen dugu lurraldea/gunea kontzientziatik ezabatzen ez den eguneroko
bizipen pertsonal eta kolektibo gisa. Horrek ematen dio benetako zentzua
“gure gorputza… gure lehen bake-lurraldea” esaldiari14.

“Gerrarik, beldurrik eta indarkeriarik gabeko etxe,
herrialde eta planeta baten alde”15
Kolonbiako Emakumeen Ibilbide Baketsua izan da duela gutxiko gatazka armatuaren
esparruan, emakumeen aurka eragindako indarkeriak agerian utzi dituen herrialdeko lehen
emakume-mugimendua. Mugimendua sortu zen garaian, hasierako proposamenaren buru
izan ziren emakume-erakundeek eta oro har, emakumeek ulertu zuten emakumeentzat
irekitzen zen erronkaren garrantzia: gatazka armatuaren erdi-erdian egonda, nola eutsi
emakumeen gizarte-mobilizazioari nazio-mailan eta emakumeen aurkako indarkeriak
azaleratzen jarraitu, herrialdean entzungarriak izatea lortuz?
Erronka horrek antolaketa eskatzen zuen eta ekintza publikorako estrategia politiko bat eraikitzea, eta horretarako, gatazka armatuak emakumeen bizitzan eta gorputzean izandako
eraginak agerian utzi behar ziren.
Emakumeen Ibilbide Baketsuak hainbat estrategia biltzen ditu, eta indarrean dagoen ia
16 urteetan zehar estrategien ildoan eraikitzen eta hazten jarraitu du; honako hauek dira
estrategia horien adibide batzuk:
• Mobilizazioa, salaketarako eta elkartasunerako. Gizalegerako lurraldeak eta bideak
berreskuratzea xede duen estrategia politiko sinbolikoa da, horietako asko talde armatuen (legezkoak eta legez kanpokoak) kontrolpean egoten direlako.
MOBILIZAZIO SOZIALA, gerrarekiko desadostasuneko eta aurkako jarrera politikoa
eraikitzeko etengabeko ekintza gisa ulertua.
• Komunikazioa eta ekintza publikoa, gatazka armatuaren negoziazio politikoaren aldeko iritzi publikoa bilatzeko, hain zuzen, gerrak emakumeen bizitzan izandako inpaktua
agerian uzten duena, erresistentzia baketsua posizionatzen duena eta negoziazioaren
aldeko emakumeen agenda sustatzen duena.
• Babesa, emakumeen eta haien erakundeen zaintza indibidual eta kolektiborako.
Estrategia hori funtsezkoa izan da Mobilizazioei dagokienez, horrek ahalbidetu du
Ibilbide Baketsua Kolonbiako lurraldean mobilizatzea emakumeak eta proposamen
politikoa arriskuan jarri gabe.
13 Ruta Pacífica de las Mujeres, X Informe Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado. 2010eko abendua.
Honako honetan aipatzen da: Reflexiones sobre militarización. Dunia León, Regional Bolívar herriko
Emakumeem Ibilbide Baketsuaren koordinatzailea. Honako honetan: Ruta Pacífica de las Mujeres. Buletin Instituzionala. 13. edizioa – 2011ko azaroa. 18. orr. www.rutapacifica.org.co/publicaciones.html
14 Ibid.
15 Emakumeen Ibilbide Baketsuaren kontsigna, Kolonbia.
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Ibilbide Baketsuarentzat babesaren estrategia segurtasunaren ikuspegia birplanteatzeko
modu bat izan da, hau da, ez ikustea soilik segurtasun militar gisa (edo segurtasun
gogorra) eta, bestalde, balio izan du Politika honako ikuspuntu hauetatik eraikitzeko:
feminismotik eta pazifismotik, emakumeen arteko zaintzaren zentzu politikotik,
sororitatetik16, ekintza publikoaren egokitasun politikotik eta legezko eragile armatuen
(indar armatuak) eta legez kanpokoen aurrean hartutako jarrera politikotik.

“Hobeto da beldurrez bada ere, izatea,
beldurragatik ez izatea baino”17
• Gerrarekiko erresistentzia baketsua16 bizitzeko jarrera eta gaitasun gisa ulertzen
dugu, hots, gerra arbuiatzen duten ekintzak gauzatzea, gerraren eta indarkeriaren
aurkako desobedientzia zibileko ekintzak gauzatzea eta aurrez aurre dauden bi
bandoetatik kanpo egoteko eskubidea aldarrikatzea.
Gerraren aurkako erresistentzia baketsuarekin emakumeengan eta oro har, biztanleria
zibilarengan gerrak dituen eraginak indargabetzeko ekintzak txertatzea bilatzen dugu.
Ekintza kolektiboa eta aktiboa da, paralizatzen gaituen beldurra uxatzeko gaitasuna du.
Ez dira beldurrak, axolagabekeriak edo gerrarekiko edo gerlariekiko konplizitateak batu
nahi. Horrela, erresistentzia baketsua funtsezko tresna da biztanleria zibiletik gizarte zibilera igarotzea lortzeko eta Bakearen eskubide konstituzionalaren alde lan egiteko.

“Ez suntsitzen gaituen gerrarik, ez zapaltzen gaituen bakerik”17
• Aliantzak, gerraren aurka, herritar-mugimenduekin eta bakearen aldeko mugimenduekin lan egiten duten emakume-erakundeekin. Nazioarteko eremuan, mugimendu feministekin eta mugimendu antimilitarista eta pazifistekin eta azken batean,
gatazka armatuari irteera negoziatua ematearekin bat egiten duten erakunde guztiekin.
Estrategia honetatik abiatuta, Emakumeen Ibilbide Baketsuak emakumeen beste lau
ekimenekin batera Kolonbiako gerraren aurkako Emakumeen Mugimendua sustatu
zuen eta horrela Beltzezko Emakumeen Nazioarteko Sarearekin bat egin zuen Ibilbideak; Sare horrek duela gutxi, 2011ko azaroan, Beltzezko Emakumeen Nazioarteko
XV. Topaketa egin du Bogotan (Kolonbia).

“Ez emakume bat, ez gizon bat, ezta peso bat ere gerrarako”18
• Erreparazio indibiduala eta kolektiboa, doluak landu behar ditugulako baita memoria, egia, justizia eta erreparazioa ahalbidetzen dituzten prozesuak ere, eta bestalde,
Informazioa sortzea, Ibilbide Baketsuaren eta emakumeen erakundeen ekintzak eta
proposamenak zabaltzeko eta agerian uzteko, eta emakumeen giza eskubideen eta
Nazioarteko Zuzenbide Humanitarioaren urraketak dokumentatzeko.

16 Gerraren aurkako Emakumeen Mugimendua. Ibilbide Baketsua eta Emakumeen Herri Erakundea (Organización Femenina Popular). Datarik gabeko dokumentua.
17 Nazioarteko mugimendu pazifista-antimilitaristaren kontsigna.
18 Ibilbide Baketsua-Beltzezko Emakumeen kontsigna.
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Azken bi estrategia horietatik abiatuta, eta eraikitzeak duen garrantziaren inguruan
(Egiaren Batzordearen eta Memoria Historikoaren etorkizuneko jokalekuei aurre hartuta)
kontinenteko emakumeek –Guatemalako, Argentinako, Txileko eta leku gehiagotako
lagunek– eskaini diguten ikaskuntzan oinarrituta eta emakumeek gatazka armatuaren
eta gertaeren inguruan eta horiek beren bizitzan eta gorputzean izan dituzten eraginen
inguruan (beraientzat duten zentzuarekin) duten ikuspegia kontuan hartuta, Emakumeen
Ibilbide Baketsuak gatazka armatuak emakumeengan sortu dituen eragin larrien
jarraipen- eta dokumentazio-prozesuetan laguntzen du; hori guztia Kolonbiako gatazka
armatuaren esparruan emakumeen aurka egin diren indarkeria eta krimen guztietatik
emakumeak bizirik atera direla erakusteko, baina baita emakumeak emakumeen eta
beren komunitateen giza eskubideen defendatzaile gisa onesteko ere.
Aurkezpen honen amaierarako utzi dut arlo sinbolikoa.
Emakumeen Ibilbide Baketsuaren Adierazpen sinbolikoak emakumeek munduari egiten
dioten ekarpena berreskuratu du, militarismoaren eta armamentismoaren aurkako bideetara
daramaten sinbolo berriak eraikiz.

Koloreak, gure hizkuntzaren zati bat19
Emakumeek gauzak esateko, eskatzeko, salatzeko eta izendatzeko beste hizkuntza bat
eraiki dute. Hizkuntza sinboliko bat, hots, gorputzaren, kolorearen, isiltasunaren, musikasoinuen, literatura-modu desberdinen, usainaren eta hitzaren beraren keinuen bidezkoa.
1996tik aurrera, Ibilbide Baketsua koloreen zentzua berreskuratu nahian dabil gogoetaguneen
eta kontzeptualizazio-tailerren bidez, hain zuzen ere, Ibilbideak egiarekiko, justiziarekiko eta
erreparazioarekiko duen jarrera politikoa koloreengan irudikatzeko modua aurkitu arte.
JUSTIZIAren zuria: gauzak berriro hastea ahalbidetzeko eta hutsa betetzeko nahiko elikagai
izango denaren promesa da.
Justiziak mila aurpegi erakutsi dizkigu baina babesten gaituen eta parekoaren aurka
egindako izugarrikeriak agerian uzten eta zigortzen dituen justiziaren aurpegia ikusi nahi
dugu. Gerrak uzten duten atsekabearen kontzientzia kolektiboa bildu behar du justiziak.
Duintasuna, ekitatea, egia, etika eta gardentasuna da. Justizia erreparazioaren eta egiaren
arteko sinbiosia da.
EGIAren kolore horia. Emanazio-puntua, hain urrunetik iristen den eguzkiaren kolorea,
iluntasunetik argiaren mezulari gisa agertzen dena eta belztasunean berriro desagertzen
dena; intuizioaren kolorea da, hau da, gertaeren jatorriak eta joerak berehala argitzen dituen
funtzioarena.
Egia, gertaerak argitzeko behar larri gisa. Honako hau da egia: isilean ez gordetzea, ez ezkutatzea, zintzotasuna, gardentasuna. Emakumeen errealitatea erakustea, garena eta ahal duguna geure buruari onartzea. Geure errealitatea den bezalaxe onartzea. Ekintza bakoitzaren
baitan zer dagoen jakitea.

19 Hemendik hartua: Ruta Pacífica de las Mujeres. 5. buletina. 2005eko urtarrila.
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ERREPARAZIO INTEGRALAREN urdina. Sakontasunaren, debozioaren, dibinitatearen eta
sendatze-bidearen urdina.
Gerrak eta indarkeriek eragindako kalte emozionalaren eta fisikoaren (pertsonala eta kolektiboa) erreparazioa. Zuzentzeko asmoz ibilitako bidera itzultzea da. Besteen (gizonen eta
emakumeen) atsekabeaz eta zauriaz jabetzea da. Norbera askatzea da, bere buruarekin
aurkitzea, leheneratzea, birkokatzea, nork bere buruari barkatzea. Erreparazioak justizia behar du, ez errepresaliak.
ITXAROPENAren berdea. Naturaren kolorea, ugalkortasuna, aldaketa. Kritika proposatzailearen, gogoetaren eta itxaropenerako ekintzaren unea da. Gizarte-loturak eraikitzeko eta
bizigune pertsonal eta kolektiboak irekitzeko jomuga-puntu gisa hartzen dugu itxaropena,
eta bertan elkarrekin dihardugu lanean erresistentziarako.
Egia azaleratuko denaren, justizia egingo denaren eta gerrak biztanleria zibilari egindako
kalteak (zuzenean emakumeei eragiten dietenak) erreparatuko direnaren itxaropena. Kolonbia gerraren ankerkeriatik aterako dela sinistea da itxaropena.
Itxaropena emakumeok egunero ehoz, erreparatuz, berreraikiz sortzen duguna da. Maite
dugun herrialdearen alde borrokatzen jarraitzera gonbidatzen gaituen maitasun-indarra.
Kolore beltza. Mendebaldeko kultura askotan kolore beltza lutoarekin lotuta dago. Gu gerraren aurka protesta egiteko janzten gara beltzez. Gatazka armatuaren eta hiri-gatazkaren
biktima guztiengatik (ezagunak eta ezezagunak) janzten gara beltzez. Argudio gisa indarra
eta indarkeria erabiltzen dituzten armada guztien politiken eta praktiken aurka protesta egiteko janzten gara beltzez.
“Egun batean emakumeak konturatu ginen hitzak boterea duen moduan, arlo sinbolikoak ere boterea duela. Alderdi femeninoa hizkuntza desberdinetan (keinua,
gorputza, hitza eta sinboloak) adierazita, gure desio, proposamen, amets eta
ideiak komunikatzeko bide gisa… sinboloak proposamen militarista eta autoritarioa ahultzen duten adierazpen plastikoa eta estetikoa dira. Sinboloetan adierazten da bizia, festa, sorkuntza, erresistentzia.
Sinboloak dira gure parafernalia; sinboloei esker bidean aurrera eta atzera egiten dugu edo isiltasunetik hitz egiten dugu; bestelako elkarrizketa batera, hain
zuzen gure historiaren hasieran eten zen hartara, gonbidatzeko gure metafora
poetikoak dira.
Eltze hutsa, lutoaren beltza, lore horiak, isiltasuna, amets-harrapatzailea, ehuna,
besteen (beste emakumeak, desberdinak) sinboloa den panpina” 20.

“Desaktiba ditzagun gerrako lehergailuak, burdinazkoak,
gerra pizten duten hitzarenak, ahanzturarenak”21
20	MAZO L. Clara Inés. Lo simbólico en la Ruta. RUTA PACÍFICA DE LAS MUJERES. No parimos hijos e
hijas para la guerra. Historia. Lehen edizioa, Bogotá, 2003ko ekaina. 132-133 orr.
21 Emakumeen Ibilbide Baketsuaren kontsigna. Mutatá, Urabá- Kolonbia, 1996.
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Adiskide agurgarriak:
Lehenik eta behin, Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailearen (RAWA) izenean eskerrak
eman nahi dizkizuet Gerraren eta bakearen birdefinizio feminista – Garapenerako Estrategia
Positiboei buruzko VIII. Jardunaldietara gonbidatzeagatik.
RAWA 1977an sortu zen, Errusiak Afganistan inbaditu baino urtebete lehenago. RAWAren
helburuak, orduan eta orain, askatasunaren, demokraziaren, justizia sozialaren eta
emakumeen eskubideen aldeko borrokan oinarrituta daude. Aldaketa horiek gauzatzeko,
RAWAk indarkeriarik ezeko ikuspegia aukeratu du. RAWAren jarduerak bi eremutan bildu
dira: politikoa eta soziala. Afganistan bezalako herrialde batean, emakumearen eskubideak
betetzea lortzeko bi norabide horietan lan egin behar da. Gure lan politiko eta humanitario
guztiak emakumeei mugimendu sozial eta politikoetan parte-hartzen eta beren eskubideen
alde borrokatzeko bidea aurkitzen laguntzera bideratuta daude.
Gerrak eta urraketek bizitza eta zoriontasuna kaltetu duten herrialde batetik nator, emakumeek,
gizonek eta haurrek bakea lortzeko betiereko ametsa dutela dirudien herrialdetik. Alabaina,
prozesu berri bakoitzarekin jokaleku tragiko berri bat sortu izan da. 1978ko apirilaren 27an,
gerra hotzaren ondorioz, Sobiet Batasuna buru zuen estatu-kolpe odoltsu batek gobernu
txotxongilo bat ezarri zuen Afganistanen. Urtebete geroago, sobietarrek herrialdea okupatu
zuten 100.000 soldaduekin. Bestalde, AEBek eta beren mendebaldeko aliatuek, Sobiet
Batasunari aurre egiteko ahalegin traketsean, eta epe luzeko ondorioak kontuan izan gabe,
talde fundamentalistenei eta misoginoenei (“Borrokalari Libertario Muyahidinak” deitu
zitzaien) milaka milioi dolarrekin eta armamentu modernoarekin lagundu zieten.
Afganistango herriak hamalau urte zeramatzan sufritzen eta errusiarren aurka egiten;
bakearen eta bizitza hobeago baten irrika bizia zeukan. Alabaina, 1992. urtearen hasieran,
AEBen aldeko gerrilla islamisten ahalduntzearekin herriaren itxaropenak zapuztu egin ziren.
Hortaz, erorarazitako gobernu txotxongiloak gerra zibil bat eragin zuen, alderdi askotan
aurreko gerra baino askoz basatiagoa.
Sobiet Batasunaren inbasioaren garaian, emakume afganiarrek gerra eta haren ondorioak
pairatu zituzten baina fundamentalista islamikoen gobernuak egun are ilunagoak ekarri zituen.
Human Rights Watch behatokiaren arabera ehunka emakume bortxatuak izan ziren gerra
zibilean eta gainera, estremista islamikoek emakume afganiarrek jadanik lortutako eskubide
asko baliogabetu egin zituzten. Modu ofizialean iragarri zuten emakumeek Hijab islamikoa
eraman eta errespetatu behar zutela, 1964ko konstituzio sekularrarekin kontrajarrita; izan
ere, konstituzio haren arabera nahi zuten emakumeek beloa ken zezaketen.
Eta hori guztia talibanak iritsi aurretik izan zen! Gobernu talibanak iraun zituen bost urteetan
gauzak are gehiago okertu ziren. Emakumeen bizitza zailagoa egin zuten arauak dekretatu
zituzten. Milaka emakumek beren enpleguak galdu zituzten. Familian diruz lagundu ahal
izateko gizonik ez zuten emakumeen eta etengabeko gerrek eragindako milaka alargunen
bizirauteko aukera bakarra diru-eskean ibiltzea edo prostituitzea zen.
9/11koaren ondoren, NATO buru zuen aire-erasoak erregimen Talibana erorarazi zuen eta
talibanen aurkako taldeek osatutako gobernu berri bat ezarri zen. Talde horiek Iparraldeko
Aliantza biltzen zuten. Baina “Iparraldeko Aliantza” izena oso izen aseptikoa da Iparraldeko
Talibanak deitu zitekeen talde batentzat. Gogoratu behar da Muyahidin horiek errusiarren
ondorengoak izateko ahaldundu ziren fundamentalista estremisten mota berekoak direla,
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hau da, lau urtez (talibanek boterea hartu aurretik) sarraskia eta bortxaketak eragin zituztenak
eta lege misoginoak ezarri zituztenak.
Aspalditik ahaztuta dagoela dirudien beste gaietako bat da, AEBek eta beren aliatuek
Afganistanen esku hartzeko hasieran emandako aitzakietako bat emakume afganiarrek
talibanen erregimenean pairatzen zuten zapalketa-egoera izan zela. Gorge W. Bushek
eta bere emazte Laura Bushek adierazi zuten premiazkoa zela Afganistan bonbardatzea
emakume afganiarrak burkaren zapalketatik askatzeko. Alabaina, ikus dezagun zer gertatu
den Afganistanen eta emakume afganiarrentzat gauzak nola aldatu diren azken hamar
urteetan NATOren okupaziopean:
•H
 uman Rights Watch behatokiaren arabera, AEBek eta nazioarteko komunitateak
nagusiki kriminalez osatutako gobernu bati laguntzen diote.
• Afganistan munduko bigarren gobernu ustelenetakoa da.
•A
 fganistan da opio-ekoizlerik handiena, munduko opio-produkzioaren % 90etik gora
bertakoa izanik.
•N
 azioarteko azterlan independente baten arabera, Afganistango indarkeria, pobrezia,
eskubide-urraketa eta sanitatea kontuan hartuta, Afganistan da emakume izateko
munduko lekurik okerrena.
•S
 ave the Children erakundeak 2011. urte amaierako txostenean adierazi zuen
Afganistanen egunero 50 emakume hiltzen direla erditzerakoan.
Iaz, emakumeen aurkako 5.000 indarkeria-ekintza salatu ziren Afganistanen. Neskatoek
jasandako bortxaketen kopurua nabarmen handitu da herrialde osoan. Gaur egun,
bortxaketen biktima izandako laurehun emakume “krimen moralengatik” espetxeratuta
daude. Izan ere, beren bortxatzaile gehienak gobernuan zeuden gerrako jaunak ziren eta ez
dute inolako zigorrik jaso.
Emakumeen aurkako hainbat indarkeria mota daude: indarkeria fisikoa, sexuala eta mentala.
Indarkeria hiru esparrutatik eragiten da: etengabeko gerratik, Estatutik eta etxetik. Gerraindarkeria egunkarietan agertzen diren hilketetatik, bonbardaketetatik edo tiroketetatik
haratago doa; izan ere, gero eta maizago gertatzen diren gaueko sarekadak ere biltzen
ditu. ISAFek berak emadako kopuruen arabera, iaz 1.000 sarekadatik gora egin ziren bi
hilabeteko tartean eta esaten denez, 1.000 sarekada horietako 350etan soilik atxilotu zituzten
delitugileak. Kalkulua eginez: Zenbat ehunka familia errugabe, baita alabak eta amak ere,
izuarazi zituzten gauean gure mendebaldeko ustezko salbatzaileek?
Emakumeen aurkako gainerako bi esparruak, estatuak eta familiak, bi erreminta misoginori
esker irauten dute: fundamentalismoa eta Afganistango tradizio kontserbatzailea. Errealitate
horiek kontuan hartuta, esan behar da Afganistanen aurrera eramandako esku-hartze
militarraren ondorioz emakume afganiarren egoerak okerrera egin duela.
Gaur egun, AEBek eta Afganistango gobernuek talibanekin “bake-elkarrizketak” hastea
bultzatu nahi dute, baina bake-elkarrizketa horiek benetan ez dira Afganistango gatazkarekin
eta altxamenduarekin amaitzeko, akordio politiko bat lortzeko baizik. AEBetako gobernuak
soilik fundamentalistekin eratu nahi du gobernua Afganistanen, Erdialdeko Asian esku
hartzeko jatorrizko arrazoi errealari eusteko, hau da, eskualde horretan bere kontrol
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estrategikoa, politikoa eta ekonomikoa handitzeko. Beraz, AEBentzat Afganistango
emakumeen giza eskubideak hobetzea ez da benetako premia, ezta garrantzitsua ere. Zer
esan daiteke aipatutako gertaerak aztertuta, hau da, kriminalen eta Iparraldeko Aliantza
deitutakoaren eta bere ondorengoen mafien hamar urteko finantzaketa eta boterearen
aurrean eta emakumeen eta haurren bizitzaren okertzearen aurrean? Berez txarra den egoera
bat okertzeko, herri afganiarra alde batera uzten ari dira eta aldiz, gobernutik kanporatutako
terrorista talibanak negoziazioetan sartzen dituzte, hain zuzen ere, boterea partekatzeko.
Afganistanen dauden atzerriko tropa guztiak alde egitea nahi dugu. Afganistango gerra
ez da ez herri afganiarrarengatik ez emakume afganiarrengatik. Inperialisten gerra bat da;
probetxu handiagoa atera nahi dute eta hori lortzeko prest daude miloika pertsona errugabe
odoleztatzeko. Afganistan, Irak eta Libia dira horren azken adibidea. Herrialde hauek
erasotu zituzten “Terrorismoaren aurkako Gerraren” aitzakiarekin eta herritarrei demokrazia
eramateko. Hori lortu beharrean, beren bonbardaketa odoltsuekin milaka eta milaka
pertsona hil zituzten eta, azkenean, herrialdea guztiz suntsitu ondoren, aurretik zeuden
pertsonak baino fundamentalistagoak, misoginoagoak eta diktatorialagoak ziren pertsonei
eman zieten boterea.
RAWAren (Afganistango elkarte feminista zaharrena) iritziz, gure herrialdean ez da ezer
aldatuko botere-egitura fundamentalistek eta gerrako jaunek menderatzen badute; ezin
dugu gobernu demokratiko bat sortu demokrazia birao bat dela uste duten kriminalekin.
Misogino fundamentalistekin eta emakumeen bortxatzaileekin ezinezkoa da emakumearen
eskubideetan hobekuntzak lortzea. Izan ere, atzerritarren okupazio militar batekin ezin
dira demokrazia eta emakumeen eskubideak ezarri herrialde batean. Herritar txiroen
erantzukizuna da balio horien alde borrokatzea eta beren demokrazioa lortzea.
Hasieratik eta gaur arte, RAWAk manifestazioak antolatzen ditu beste emakume batzuekin
batera Afganistanen, informazio-buletinak banatzen ditu eta fundamentalisten basakeria
agerian jartzeko kanpainak egiten ditu. Era berean, Pakistango errefuxiatu-esparruetako
emakume eta haurrei zuzendutako proiektu humanitarioen buru da. RAWAren jarduera
humanitarioek betetzen duten zeregin nagusia emakumeak ahalduntzea da eta horretarako
lehen urratsa heziketa da. Emakumeen alfabetatze-maila % 15 den herrialde batean,
hezkuntzak zeregin esanguratsua du emakumeen bizitzak aldatzeko bidean. Hasieratik,
RAWAk emakumeak alfabetizatzeko ikastaroak eta haurrentzat eskolak bultzatu izan ditu.
RAWAren lan-ardatz nagusietako bat emakumeak heztea eta haien kontzientziaziomaila areagotzea da, betiere bere indarkeriarik ezeko estrategiaren barruan. Inork ezin
die emakumeei beren eskubideak lortzen lagundu emakumeen eskubideen aldeko
borrokan benetako konpromisorik hartu gabe, eta hain zuzen ere, emakumeak ikasiak eta
kontzienteak direnean, eskuak, oinak eta burua kate motzean lotzen dizkien zapalketaren
aurka borrokatzeko konpromiso handiagoa hartzen dute.
RAWAk fundamentalisten eta atzerritarren okupazioaren aurkako ahotsa goratzen du,
biak, gizonezkoen patriarkatuarekin batera, emakumeen zapalketa eta beren gorputzak
kontrolatzea bilatzen dutelako. Gure borroka ez da erraza eta fundamentalistek etengabe
mehatxatzen gaituzte. Gure buruzagi Meena erail egin zuten, gobernuko agente sekretuek
gure kideak jazartzen dituzte, komunikabideen bitartez mehatxatzen gaituzte eta gu
geldiarazten saiatzen dira, baina guk zalantzarik gabe gure borrokari eutsiko diogu.
Demokraziaren, justizia sozialaren eta emakumeen eskubideen aldeko borrokak sakrifizioa
eskatzen duela uste dugu, eta gu sakrifikatzeko prest gaude.
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Oso garrantzitsua izan da niretzat Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak eta
Bilboko Udalak egindako gonbidapena nire pentsamendua eta nire hitza VIII. Jardunaldi
honetan partekatzeko.
Hasteko, esango dut herri maiatik eta xinkatik eratorritako jatorrizko emakume feminista
komunitarioa eta Giza Eskubideen eta natura-ondasunen defendatzailea naizela. Jalapako
Xalapán mendiaren bailaran bizi naiz, Guatemalaren ekialdean dagoen departamenduan,
Erdialdeko Amerikan.
Nire herrialdeak 13.276.517 biztanle ditu Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera, eta
bertako zatiketa etnografikoari gagozkiola ladinoak % 60 dira (mestizoak eta kreoleak): %
40 herri maiaren eta Garifunaren biztanle indigenak dira; herri xinkaren zatiketa honetan ez
dago datu ofizialik erregistratuta.
Gizonen biztanleriaren estimazioa honako hau da: % 79,6 eta % 80,5. Emakumeak: kalkulatzen da biztanleriaren % 78,6k irakurri eta idazten duela gaztelaniaz.
Duela hamabost urte, Bake Akordioak Sinatu zirenetik aurrera, hau da, matxinatuen aurkako
barne-gerrako 36 urteei amaiera ematea negoziatu zenetik aurrera, Guatemalako gizartea
berreratu egin zen askotariko biztanleria ikusarazteko, eta biztanleriaren sektoreekin
negoziatuz akordioak definitu ziren, herri maiak, xinkak, garifunak eta mestizoak bakea
elkarrekin eraikiko zuen gizarte berrian bizitzea ahalbidetuko zuten akordioak, hain zuzen
ere.
Gure herria Bake Akordioen barruan izendatzea aurrekari historiko bat izan zen, ordura
arte ez baitzen asko ezagutzen herri xinkari buruz, eta gaur egun ere oraindik ez da asko
ezagutzen. Oso antzinako jatorria duen herria da, milaka urte daramatzana herri maiarekin
batera bizitzen, eta kolonizazio-prozesu desberdina pairatu duena eta horren ondorioz ia
deuseztatu dena. Era berean, jatorrizko herri horri buruz ez dakigu asko, esate baterako,
oso gutxi dakigu gai hauei buruz: matxinatuen aurkako guda nola bizi izan zuen eta guda
horretan zenbateraino sartu zen.
Herri horren antolamendu moduak arriskuan zeuden, bertako hizkuntza eta jantziak ia
desagertuta, antzinako lurraldea mehatxatuta, eta komunitateetan matxinatuen aurkako
esperientzia militarra zegoen, derrigorrezko errekrutatzearen edo borondatezko izenematearen ondorioz. Bakea Sinatu ondoren, gizon asko, soldadu izandakoak, migratzen hasi
ziren segurtasun pribatuko zaindari-lanak, polizia-lanak edo funtzionarioen bizkartzain-lanak
egiteko. Maila nazionalean, gaur egun, Jalapako departamendukoak dira segurtasuneko
instantzia publiko edo pribatuetako gizon gehienak eta legez kontra armatuta dauden
gizonezko gehien dituen departamenduetako bat da.
Testuinguru horretan, emakumeok antolamendu klandestinoko prozesu bati ekin genion
2003. urtean, emakumeentzat debekatuta baitago antolatzea, baldin eta ez bada erlijioeginkizun baterako edo gizonen tutoretzapeko antolamendua ez bada. 85.000 biztanletik
gorako herrialde batean 350 gizonez osatutako gobernu indigena baimentzen du; Gobernu
indigena, historia militarra duten kide batzuekin eta defentsa zibileko patruilari ohiekin
(expac).
Erakunde gisa sortu ginen Xalapán mendiko herrixka batean. Hasieran, gure helburua zen
gosetearen, desnutrizioaren eta pobretze ekonomikoaren aurkako arazo larriak eta praktikoak
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konpontzea, baina ateak jo eta erantzunik aurkitzen ez genuenez, laguntzeko erakundeak
bilatzen hasi ginen, eta horrela hurbildu ginen Emakumeen Sektorera. Sektore horrek laguntza
politikoa eta ideologikoa eman zigun, zeren Sektore hori izan baitzen Bakearen sinadura
negoziatzeko esparruan estatuko akordioak eta konpromisoak espezifikoki emakumeek
proposatzearen eta beren gain hartzearen alde egin zuen sektore historikoetako bat.
Prestakuntza politikoko prozesuei ekin genien emakume gisa zer eskubide genituen
jakiteko eta ondoren eskubide horiek estatuko instantzien aurrean eskatzeko, Bakeakordioak betetzeko esparruan; geroago, lurralde-arloko borrokaren aldeko gure lehenengo
bandera altxa genuen eta horrekin lortu genuen gure existentzia etnikoa mendiko herri gisa
ikusaraztea, etengabeko prozesu baten ondoren gure herria modu publikoan berriz izendatu
genuen emakumeak izan ginen, eta horri esker, pairatzen dugun arrazakeria, erakundearloko diskriminazioa eta estatistika-etnozidioa salatu genituen.
Aldarrikapen etnikoaren aldeko borroka horri, 2005. urteetan eta hurrengo urteetan, gure
eskaerak eta mobilizazioa gehitu zitzaizkion, sexu-indarkeria, pobretzea, emakumeen
eta haurren desnutrizioa, analfabetismoa, aukerarik eza eta emakume xinkentzako plan,
programa eta proiektu espezifikoen eza salatzeko eskaerak eta mobilizazioa, alegia.
Halaber, alderdi politikoek narkotrafikoarekin zuten lotura, emakumeen botoa aprobetxatzea,
pertsonen salerosketa, lurraldea berreskuratzeagatik gauzatutako bortizkeriazko
utzarazteak eta metalen meatzaritzaren esplorazioaren eta ustiapenaren aurkako borroka
publikoki salatu genuenez, funtzionario, abokatu eta gizon batzuen zerrenda egiaztatu
behar izan genuen arazo horiek azaltzen ziren komunitateetan, eta, horregatik jazarpena,
legez kontrako sartzeak, deserriratzeak eta mehatxuak pairatu genituen eta gaur egun ere
oraindik pairatzen ditugu.
Gaur egun bere burua feminista eta komunitariotzat duen erakunde bat gara, hasiera batean
identitate feminista hainbat prozesutan indartzeko asmoz sortu zen, ondoren pentsamendu
propioa eraikitzeko ekintzan aurrera egiteko.
AMISMAXAJ Elkartearen lan politikoari heltzeko ikuspegia ikuspegi feminista komunitarioa
da, zeren gure eguneroko zeregin komunitarioan eta sistemaren aurkako borroken zereginean
bide argi bat izateak adierazteko oinarri batetik abiatzea baitakar berekin, eta oinarri hori
honako hau da: gure emakume gorputzak patriarkatuak desjabetu eta itundu ditu eta gure
lurra-lurraldea garapen ekonomiko kapitalista patriarkalaren ereduak desjabetu eta itundu
du.
Horren ondorioz, zapalkuntza historikoen eta egiturazkoen interpretazioa egin dugu
emakume indigenen ikuspegitik eta emakume horiek sentitzen eta pentsatzen zutenetik
abiatuta, eta, era berean, gure emantzipazio eta askapen propioak gerraren ondorioak
egunero bizi dituzten herrialdean eraikitzeko erronka izan dugu.
Prozesu horren barruan emakumeak eskubidea eta agintaritza epistemikoa duten subjektu
gisa aitortzea deskolonizazioaren nahiz bizi-energiaren estrategia bat izan da gure herri
indigenan ahalmenez salatzeko emakume indigenak mendean hartzen dituzten adierazpen
kulturalak eta esentzialistak. Baina baita gure bizitza estatu nazio kolonialaren barruan
interpretatzeko ere, bere egituran klasearen, etniaren eta generoaren onurak ez ezik gerra
ere onartzen duen estatuaren barruan alegia.
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Adierazteko oinarri batetik abiatzeak (gorputza leku garrantzitsua da, kulturalki nahiz
sozialki eraikita dagoena, eta hor gorputzaren memoria historikoa duten zapalkuntzak
bizi dira) ahalbidetzen digu, azterketa abiapuntutzat hartuta, gure egoera eta emakume
indigenen errealitateen egoera gorputza-lurra lurraldea berreskuratzeko eta defendatzeko
planteamendutik berriz begiratzea eta berriz interpretatzea.
Lurralde hori feminismo komunitarioa adierazteko oinarri politiko gisa hartuta, beste
feminismo batzuekin elkarrizketak izatea onartzen duena eta lehentasunezko leku batetik
abiatuta, emakume indigenen gure errealitatea zapalkuntzen homogeneizazioan aztertzen
duten feminismo eurozentrikoak, hegemonikoak, zuriak, klasedunak edo latinoamerikarrak
interpelatzea onartzen duena.
Emakumeen gorputzak lurralde gisa proposatzeak ahalbidetu digu aztertzea gure gorputzak
beren gorputz-memorian nola bizi diren gerraren ondorioekin eta, era berean, aztertu ahal
izan dugu oroimen horiek 36 urte (edo gehiago) iraun zuen matxinatuen aurkako gerraren
testuingurura eramaten gaituztela, eta, horregatik, memoria berreskuratzeko prozesuak
ez ezik, sendatzeko prozesuak ere funtsezko elementuak dira bakea, gorputzeko bakea,
buruko bakea, espirituko bakea eta komunitateko bakea sortzeko mundu-ikuskeratik.
Feminista komunitario gisa ezin gara sistemaren aurkako borrokaren azterketa partzialetik
abiatu, zeren, gure ustez, kolonialismoa, arrazakeria eta kapitalismoa lotuta baitaude sistema
patriarkalarekin sistema sortzaile gisa; gerrak aztertzeak aniztasunera, denborazkotasunera,
testuinguruetara eta gerra horiek gure herrietako bizitzetan eta bereziki emakumeen
bizitzetan izan duten adierazpenaren berezitasunetara eramaten gaituzte.
Horregatik, azterketa egitean guretzat ezinbestekoa da modu historikoan eta egiturazkoan
lotzea matxinatuen aurkako barne-gerrak gure herrialdean izan dituen ondorioak,
emakumeen gorputzetan eta jatorrizko herrialdeetan izan duen inplikazioa eta bakea
hurbilpen kosmogonikotik ere ulertzea.
Badakigu jatorrizko antzinako patriarkatu bat izan zela, eta patriarkatu horrek rolak,
usadioak, ohiturak, printzipioak eta balioak eratu zituela eta denborarekin indartuz joan
zirela, eta horiek guztiak izan zirela onartzeko dauden azterketa-elementuen artetik gerraren
kategoriatik abiatu behar dut, hain zuzen ere, haien adierazpenak agerian jarri ahal izateko,
esate baterako, jatorrizko herrien arteko gerra; izan ere herri horiek lurralde-arloko hainbat
arazorengatik tirabirak zituztenez, garaileen nagusitasuna egikaritzen zuten garaituen aurka,
baita lurralde-hedapena ere; bi kasu horietan emakumeen gorputzak ordaintzeko moduak
eta herri garaileen jabetzakoak ziren gerra-eskubide gisa.
Gerra horiek historikoak izan dira eta ahoz nahiz idatziz kontatzen dira kontaketa garrantzitsu
gisa glifo batzuetan eta harrizko inskripzioetan, non jaun, gobernatzaile eta gerrari handien
balentria eta ekintza gogoangarri handiak kontatzen diren. Eta hemen honako gogoeta
hau egiten dut: gizonak gerrariak baziren eta beren lurralde-bizilagunen aurkako gerrak
egiten bazituzten eta gerra horietara joaten baziren, non geratzen ziren emakumeak, zer
zeregin zuten emakume horiek?; gerraren zatiketa sexual horrek ere pentsarazten dit nola
egituratzen ote zen gerrarien, gobernatzaileen, erregetzen, gida espiritualen, jakintsuen eta
herriaren leinuen estratifikazioa.
Gerraren inguruan aztertu behar den beste elementu garrantzitsu bat besteen gaineko
boterea da. Barne-gerra horien emaitzetan sendo azaldu zen elementu hori. Hortaz, gerra,
gerra horrek sortzen duen indarkeria eta leinuen zatiketa, gainditutako herriak eta askoz
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elementu gehiago, besteen gaineko botere hori agerian jartzen duten elementu gisa ikusi
behar ditut; hori nagusiki antzinako erro patriarkaletik dator eta ez dago lotuta ondorengo
kolonizazioaren gertaera historikoarekin.
Eta hain zuzen ere testuinguru horretan lotu behar da kolonizazioari buruzko eztabaida
herrien eta bereziki emakume indigenen zapalkuntza-bizitzarako gertaera historiko,
egiturazko gertaera eta garrantzi handiko gertaera gisa.
Sartze kolonial bortitzaren eraso guztia emakume indigenen era askotako desabantailek
irauteko eta kolonizazioa behin eta berriz gerra gisa bizitzeko, hau da, gorputzaren memorian
eta herrien memoria luzean bizirik dirauen gerra gisa bizitzeko baldintza gisa, zeren horrek
emakumeen eta gizonen gorputzen desjabetzea ekarri baitu, baita kolonizatzaileen
gehiegizko sexu-indarkeria ere, gorputzaren, buruaren, espirituaren eta komunitatearen
memorian zapalkuntzaren nazioartekotze historikoa ezartzen duena, eta hori oraindik
konplexuagoa da antzinako lurra indarrez kentzen denean eta beren natura-ondasunak
kentzen zaizkienean.
Kolonialismoa egiteko eta ezartzeko erabilitako modu horiek elementu ideologiko militarretan
eta erlijio-ideologian oinarritzen dira, biak kontrola eta boterea izateko funtsezko elementu
gisa mendebaldeko gerra ezartzeko; hortaz, ezpata, hedapen militarraren estrategia,
arpilatzea, gabetzea eta ebanjelizazioa elkartu egiten dira herrietako bizitza baldintzatzeko.
Kolonizazioa gerra gisa interpretatzen bada, ezaugarri argiak ditu; estrategia militarra,
hedapena eta mobilizazioa gerra-baliabideekin, indar-potentzia eta inteligentzia militarra,
helburu jakin batekiko zapalkuntza definitzen duena, helburu jakin hori indioen gorputzak
eta lurreko ondasunak izanik.
Indioaren gorputzaren gaineko jabetza izatea garrantzitsua da honako hau sakontasunez
aztertzeko: gizon indigenak ere bizi du gaur egun arte patriarkatu kolonizatzailearen
ondorioa. Deuseztapena, gabetzea eta arpilatzea, ezarpen ideologiko katolikoa eta ondoren
errepublika eratzea, gure ustez elementu garrantzitsuak dira ondorengo gogoeta lotzeko:
beren adierazpen eta berezitasun propioak dituzten lurraldeekin izandako gerren ondorioak
kolonizazioan berfuntzionalizatuko dira eta gaur egun estatu nazio kolonialaren bitartez
indartzen dira, haren eraikitze nagusiki patriarkala, klasekoa eta arrazista baldintza egokiak
baitira emakumeak desabantaila handiagoarekin bizitzeko.
Horrek ere honako hau pentsatzera garamatza: matxinatuen aurkako gerraren ondorioz
herri maiak bizi izan duen genozidioa eta suntsitutako lurraren operazioetan doktrina
militarra jartzea proposatzen denean, emakumeen gorputzen aurka adierazi ziren misoginia
moduetan pentsatu behar da: sexu-indarkeria besteen gaineko boterearen baliabide gisa
eta feminizidioak; ezaugarri horiek gorputza modu desberdinean kokatzen digute gure
anaia gizonen aldean; horregatik, biktimizazioa gainditzea, bizirik iraun dutenak izatea eta
ondorioen aurrean borroka egitea konplexua da bizi izandako azkena soilik irakurtzen denean,
emakumeen aurreko belaunaldien gorputzek pairatu duten continuum historikoa kontuan
izan gabe. Era berean, emakumeak gerraren lekuko izan garenez, laguntza eskatu behar
den estatu baten aurrean jartzen gara justizia eskatzeko eta zigorgabetasuna salatzeko;
horrez gain, balio duen hitzean ezagutu behar dugu gure burua emakumeen arteko egiaren
lekukotza gisa eta memoria historikoa berreskuratzeko eskubide gisa.
Emakumeen aurkako indarkeriak, Guatemalan, antzinako continuum historiko koloniala du
emakumeen gorputzaren gainean eta matxinatuen aurkako gerrak bere berezitasunak izan
zituen gorputzen barruan geratzeko, beldurra sartu baitzuten ez mugitzeko mekanismo gisa.
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Bestalde, herrien imajinarioan, kolonizazio gisa bizi izandakoak gerra-intentzioa izan zuen eta,
hortaz, ondorioak hain epe luzera izan direnez, gaur egun ere bizi dugu oraindik. Horregatik,
Abya Yalako edo Amerikako mugimendu indigena kontinentaletako aldarrikapenetan
inbasioaren pentsamendua dago gerra-estrategia gisa.
Hori, hain zuzen ere, ezkutuan dago kontsignetan, baita gu deskolonizatzeko asmo sakona
ere, zeren horrek mendekotasunaren aurka egitea baitakar, zeren demokrazia eta Bake
Akordioak eraiki badira ere, mekanismo horiek oraindik ez baitute lortu bere osotasunean
konpontzea duela gutxi bizi izan dugun matxinatuen aurkako gerraren ondorioak, memoria
historikoa berreskuratzea prozesu konplexua izan da agerian jartzeko, hainbat familiari eta
komunitateri ez zaie egindako kaltea ordaindu oraindik eta egindako kaltea ordaintzeko
Programa Nazionaletik sortutako instituzionalitatea dagoen arren, esleitutako aurrekontuak
nahiz egindako kaltea ordaintzeko politikak ez dute aintzat hartzen “egindako kaltea
ordaintzeko” jarraipen integrala; horregatik, ikuspegia barne-gatazka armatuaren biktimetara
murrizten da.
Matxinatuen aurkako gerra beren azalean eta lurraldean edo lurrean bizi izan duten ahizpen
esperientziak continuumeko elementu hori du, atsekabeak eta galerak multidimentsionalak dira,
izua gerretan sortutako mekanismo zapaltzailea da eta gerra hori bizi izan zuten belaunaldietan
sartuta egoteaz gain, ahoz aho eta bizitza komunitarioaren historian hedatu da.
Gaur egun, herri indigenok esaten dugu ez ditugula matxinatuen aurkako gerraren ondorioak
konpondu eta dagoeneko beste gerra bat bizitzen ari garela, estrategia argiak dituen gerra.
Estrategia horiek honako hauek dira: militarizazioa, ahalmen ekonomikoa eta jarduteko
“legezko” itzalkina, ezarpena, nazioz gaindiko enpresa handiek natura-ondasunak gabetzea
eta arpilatzea, komunitateen kontsultak errespetatu gabe, herrien berezko mekanismo gisa
eta nazioarteko hitzarmenetan eta nazioko legeetan babestuta. Azken urte hauetan, hori
guztia herriak antolatzeko moduari dagokionez mehatxu bihurtu da eta bizitzaren aurkako
atentatu.
Jatorrizko herriek ezin diegu sostengarritasuna eman eredu ekonomiko neoliberalari eta
patriarkalari, zeren eredu horrek ustiapen-garapenerako duen logika ez baitator bat naturaelementuei dagokienez bizitza ikusteko, pentsatzeko, sentitzeko eta bizitzeko dugun
moduarekin, natura-ondasunak merkaturatzeak ez dauka zentzurik guretzat, mehatxu bat
delako hurrengo belaunaldientzat eta orokorrean gizateriarentzat.
Testuinguru konplexu horretan, hala eta guztiz ere, emakumeok badakigu gure gorputzalurraldea eta lurra-lurraldea berreskuratzearen eta defendatzearen aldeko borroka sakona
egin behar dugula, lurralde hori funtsezko eremua delako bizitzarako; horregatik, feminista
komunitarioen kasuan, gure emakume gorputzak ez ezik, komunitatea ere, gorputza-lurralde
gisa, sendatzeko asmoaren aldeko apustua egingo dugu.
Bide konplexu horretan, onartzen dugu bide hori ez dugula guk bakarrik egiten, bide horretan
guk sistemaren aurka egiten ditugun borrokekin beren energiak lotu ditzaketen aliatu
politikoekin egiten dugu topo, dauden tokian daudela ere, eta horren ondorioz berriz pentsatu
behar dugu garapenerako lankidetzaren aliatuen harremana nola ezartzen den, herriok
eta bereziki emakume indigenok bizi ditugun arazoei heltzeko ikuspegia zein den, gerrari
buruzko ikuspegia zein den eta zein den abiapuntua garapenerako lankidetza-politiketan
“esku hartzeko” “gatazkaren ondorengo” herrialdeen kasuan, Guatemala esaterako, edo
gaur egun gatazka bizi duten herrialdeen kasuan, Kolonbia esaterako, besteak beste.
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Nola bermatzen da prozesuen autonomia ekonomikoa indartuko dela erakundeetan eta nola
bermatzen da haien jarduteko moduaren sostengarritasun politikoa erabaki ekonomikoetan
lankidetzaren esku-sartzea badago tartean?, zer ekarriko du horrek epe luzera komunitateen
eta herrien bizitza organikoan?
Guk aliatuen aniztasunaren onespenetik ikusi nahi dugu, baldin eta aliatu horiek bat baldin
badatoz sistema patriarkalaren aurkako, sistema kolonialisten aurkako, sistema arrazisten
aurkako, kapitalismoaren aurkako eta militarren aurkako sistemaren aurka guk egiten ditugun
borrokekin eta nahi duguna da irekita egotea gure ikuspuntuak onartzeko testuinguruari ez
ezik, herrien eta bereziki emakume indigenen mundu-ikuskeratik ere heltzeko. Hori proposatu
dugu, zeren lehengo eta oraingo gerraren ondorioei ekiteko, sendatzeko prozesuekin lan
egin behar baita gizakiaren dimentsio desberdinetan; gorputzaren, buruaren, espirituaren eta
komunitatearen dimentsioek nahiz ulermenak eta sendatzeko berezko prozesuak jatorrizko
jardunetatik bereizteak laguntza psikosozialeko prozesuak luzatu besterik ez dute egiten;
egia da prozesu horiek laguntzen dutela, baina etenak uzten dituzte energiak indartzeko,
barne-bakegintza eta ondoren kolektibizatzea ahalbidetuko duten energiak, hain zuzen ere.
Gerren ondorioek eta testuinguruek ahalbidetzen digute ikustea ez dagoela bakegintzarako
proposamenak homogeneizatzeko modu bat, baizik eta bide bat baino gehiago behar
ditugula. Hain desberdinak diren bide horiek gutxienez gonbidatu behar gaituzte gure
desadostasunetan elkar entzutera, elkarrizketarako aukera eta desberdintasuna aberastasun
gisa onartzeko aukera indartzeko.
Proposamen batzuetan lehentasuna ematen zaio gure gorputzak indartzeari barneratutako
zapalkuntza sendatzeko, feminismo komunitarioaren eta mundu-ikuskeraren proposamen
gisa, baita lurra eremua izadiarentzako duintasun-eremua izateak eta kosmosarekin bakean
egoteak duen garrantziari ere; horregatik, egiten dugu gaur egun borroka gure naturaondasunak esploratzeko eta ustiatzeko moduen aurka eta adierazten dugu mendebaldean
garatu den erauzketa-ereduaren erabat aurka gaudela.
Horregatik elkartzen ditugu funtsezko elementuak Guatemalako estatuari justiziarako
sarbidea, memoria, ordaina eta egia lortzeko aukera eskatzeko borrokarekin eta presio
sozialarekin jarraitzeko.
Gure bizitzetan izandako gerrek historia bat utzi dute gure gorputzaren memorian, eta gerra
horiek utzi dute historia, halaber, herrien memoria luzean: lurrean.
Garrantzitsua da interpretatzea gerren ondorioak estatuek beren gain hartu behar dituztela
erantzukizun historiko gisa, eta justizia, duintasuna eta bake soziala eskuratzeko herriek
duten legezko eskubide gisa, baina ez du geratu behar horretan soilik edo biktimei laguntza
psikosoziala emateko prozesuetan, edo bizirik atera direnei ordain soziala emateko
prozesuetan. Gizarte osora ere igaro behar du, komunitatearen eta familiaren eremuetatik
hasita erabaki nazionalak hartzeko eremuetaraino, eta hori guztion eguneroko zeregina da.
Gure ustez, herrien bizimoduak erabat desitxuratzen dituen gertaera da gerra, eta bakegintzak
dakar hemen eta orain sistemaren aurkako borroketan ari diren beste aliatu batzuekin bide
anitzak egitea bakea sortzeko bai gorputzean bai lurrarekin dugun harremanean.

32

Gerraren eta bakearen
birdefinizioa feminismotik
abiatuta
Ainhoa Güemes Moreno

“Gure gorputz lesbiar juduek maite dituzte
zuen gorputz lesbiar palestinarrak”

Gerraren eta bakearen birdefinizioa feminismotik abiatuta

Sarrera
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuet hemen egoteagatik eta foro honetan parte
hartzeagatik; zuen gonbidapena jaso nuenez geroztik saiatu naiz zentzutasunari eta buru-argitasunari eusten; hitzordu hau oso esanguratsua da, garrantzi handikoa, esan genezake hitzordu honen premiak guretzat funtsezkoa den gai bat biltzen duela; lekukotasunen gogoeta eta
bizipen multzo bat ahalik eta modurik egiazkoenean azaltzera etorri naiz; hitzaldiak iraungo
duen ordu-erdi honetan maitasunari eta borrokari dagokionez hainbat urtetan izandako esperientziak bilduko ditut. Bizipen horietako bakoitza, bere afektu, beldur eta grinekin, geratu da
nire gorputzean, gure gorputzetan. Zeren, ba al dago zerbait gorputzetik haratago?

Ponentzia
ELerro hauek batez ere teknologia biopolitiko konplexuen produktu gisa, eta, bereziki,
subjektu politiko feminista gisa eratzen gaituzten gai ontologiko eta epistemologiko batzuei
heltzeko idatzi dira. Badakit gogoetara bultzatzen duen zeregin kritiko honek zer erantzukizun
duen gure gizarteen egungo bilakaeran, bizikidetza modu desberdinetan zuzenean eraginez;
horregatik Eusko Jaurlaritzaren Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak aurkeztutako
proposamenaren lekukotza hartu dut; proposamen horitituluarekin eta azpitituluarekin egin
didate. Titulu horretatik abiatzeak errazten du ondoren ekingo diodan diskurtsoa, argudioei
eutsiz irakurgarria dena eta ulergarria dena (jasogarria dena) alde batera utzi gabe. Zeren
gorputzak baikara, ba al dago zerbait gorputzetik haratago? Ildo horretan, Polyxene Canditi
artista eta interprete greziarrak Dimitris Dimitriadis idazle eta dramaturgo garaikidearen hitz
hauek interpretatu ditu eta helarazi dizkigu modu artistikoan:
“Nik ez dut gogoratu beharrik, ni neure gorputza naiz. Entzun iezadazue, ni
gorputza naiz, gorputza baino ez. Nahikoa dut gorputza izatearekin, ezer ezin da
gehiago izan. Gorputza gorputz izan dadila, horrekin nahikoa da. Gorputz izan
dadila, eta ez gorputzaren ikuspuntua. Eta ez interpretazioa, eta ez ebaluazioa
eta ez hierarkizazioa eta ez degradazioa. Ez goian, ez behean, ezta beste ezein
lekutan ere, soilik hortxe, dagoen lekuan. Den hori soilik. Den hori izan dadila.
Gorputz izan dadila. Gorputza. Eta ez erdia, eta ez zatitua, eta ez gaitzetsia, eta
ez gutxietsia. Eta ez ahal duguna, eta ez nahi duguna, eta ez premia dena, eta
ez beharrezkoa dena. Eta ez honaino, eta ez horraino, eta ez haraino: Gorputz
osoa. Hau da gorputza. Gorputz hau naiz. Ez dut ezer jakin nahi, ez dut ezertaz
jabetu nahi, ez dadila ezer iritsi hemen barruraino, hemen barruan itsasoa soilik
egon dadila. Hor kanpoan, zarata areagotu egiten da. Ez dut nahi zarata hori
hemen barruraino iristea. Ez da hemen barruraino iristen. Kanpoan iskanbila
gehiegi dago. Kanpoan zarata egiten du heriotzak. Oihu egiten du. Denek
entzuten dute. Denek imitatzen dute haren ahotsa. Denak ahaleginak egiten ari
dira haren ahotsa gainditzeko. Zarata egiteko, heriotzak bezala. Heriotzak baino
ozenago oihu egiteko. Hor kanpoan guztiek heriotzak baino ozenago egiten
dute oihu”.
Onartzen badugu ez garela haragitik eta hezurretik aske bizi, onartzen badugu, gainera,
planeta kutsatzen eta nahaspilatzen duen nazioz gaindiko ordena korporatibo baten aurka
aurre eginez bizi garela, inolako errugabetasunik gabe, badakigu, halaber, liskar horretan
gure gorputzak ahulak eta aldagarriak direla. Giza espezieaz gain, planeta honetako izaki
guztiok gaude indarkeria askoren eraginpean, eta, era berean, izaki adimentsuak garen
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aldetik, abilezia teknologikoa dugunez, ahaleginak egiten ditugu mundu honetako bizitzako
eta heriotzako aukerak egituratzen dituzten makinak ulertzeko. Bakea, bakearen ideia
eta ongizatearen ideia, elkarrekiko errespetuan eta zaintzan oinarrituta dagoena, ikuspegi
feministatik begiratuta, merkatu kapitalistak baztertzeko eta bizitza erdi-erdian jartzeko
aukera gisa ikusten da. Aitzitik, bizitza eta haren baiezko ahalmena arbuiatzen dituen
borondate nihilistak sortutako lan baten gauzatzea izango litzateke gerra. Bizitza bere
baieztapen osoan lortzeko, ez da inola ere komeni bidezko borrokaren eta zuzentasunaren
aldeko borrokaren ideia biltzen dituen jarrera borrokalari hori baztertzea. Aipatzen ari garen
borroka hori ez da inola ere gerra, ez da suntsitzeko borondatea. Gilles Deleuzek adierazten
duenaren arabera, gerran «Botere-borondateak soilik esan nahi du borondateak boterea
nahi duela boterea izatearen edo menderatzearen gehieneko gisa; Friedrich Nietzscheren
ustez, gerra botere-borondatearen mailarik txikiena da, hau da, bere gaixotasuna. Borroka,
aitzitik, “indarra indarrarekin osatzen duen eta bereganatzen duen hori aberasten duen
bizitasun boteretsu” hori da.
Azter dezagun, une batez, gerraren gaia, azter dezagun botere-borondate hori, gure iritziaren
arabera norbaiten, talde baten edo estatu baten borondateak boterea nahi duela esan nahi
duena, eta nagusitasun handiena lortzeko ezartzen dena, nahi ala ez. Koka gaitezen hemen,
Euskal Herrian, egin dezagun izandako gaixotasunaren diagnostikoa, zeren nor ausartzen da
ukatzera gerra bat izan dugula gure lurraldean; gure gorputza/lurraldean?, intentsitate txikiko
gerra deitu behar al zaio hamarkada hauetan gure herrialdean izan den liskar armatuari?,
edota gerra zikina?, estatu-indarkeria?, ETAren terrorismoa? Arreta beste alde batean jarriz,
noraino iritsiko da dena ETA da formula, denak balio du disidentzien aurka (disidentzia =
terrorismoa)? Krudeltasun-sistema batean, nork dauka ordaintzeke jainkotasunarekiko zorra,
infinitua eta ordainezina den zorra? Nork eramaten du nor amaierarik gabeko menderatze
batera prozesu libertarioak baliogabetzeko asmoz? Egoera delikatu horretan, nor ausartzen
da bere burua ongiaz eta gaizkiaz haratago jartzen? Nortzuek, noiz arte eta noraino jarraituko
dute ongiaren eta gaizkiaren gainetik epaitzen (gu epaitzen)? Heriotzak baino ozenago oihu
egiten jarraituko al dugu? Noiz arte eta zer arrazoitan oinarrituta jarraituko dugu oihu egiten,
borroka egiten edo, besterik gabe, ezkutaketa eta ezarritako isiltasuna onartzen?
Orain, normalizazio-prozesuan eta bake-prozesuan murgilduta gaudenez, ematen du
gatazka armatua gainditu nahi dugula. Ezaugarri gisa defizit demokratikoa izan duen gatazka
konpondu nahi dugu; ezaugarri hori du, premiarik izan gabe luzatu duelako, ondorio larri eta
mingarriak eraginez, alde batetik, herri oso baten eskubide zibilak eta politikoak ez onartzea,
eta, bestetik, herriari autodeterminazio-eskubidea ukatzea. Prozesu demokratikoan sakondu
behar da eta herritar guztientzako eskubide integralak baldintza-berdintasunean lortuko
direla bermatu behar da. Defizit-estatua izatetik sakontasun demokratikoko estatu izatera
igaro nahi badugu, agente sozial eta politiko guztien partaidetzak funtsezko ardatz izan
behar du estatuaren benetakotasuna bermatzeko, hitz egin gabe geratuko diren ahotsak
berriz ere ez direla izango bermatzeko, konponketa benetan sendoak diren oinarriekin
eraikitzeko. Zeren askotan ez baita kontuan hartu emakumeen partaidetza, ezta ezarritako
botereek bigarren mailako bidaiaritzat hartzen dituzten pertsona askorena ere. Akats handia
izango litzateke politika zapaltzen gaituztenen esku uztea. Duela gutxi zendutako poeta eta
ekintzaile lesbiana Adrienne Rich-ek esan zuen bezala: “Onartzen dugu politikoek ez dutela
ohorerik, haien politikan eskandalagarria dena ez da gizonek gezurrak esatea, baizik eta
axolagabetasun handiz egitea eta, askotan, oraindik guk sinetsiko diegula espero duten
bitartean egitea. Gezur politikoari atxikitako mespretxura ohitu gaituzte”.
Nolanahi ere, argi dago emakumeek ez digutela gezur gutxiago esaten, eta ez direla
gizonak baino hobeak eta bakezaleagoak, baina generoaren, zientziaren eta bakearen
aldeko kulturaren gaiei buruzko analista Carmen Magallónek adierazten duenez: “mundu
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globalizatua gobernatzen duen metatze ekonomikoaren logikaren aurrean, bizitzaren
sostengarritasunaren logika, emakumeek eta munduko beste giza talde batzuek egindako
lanaren azpian dagoena, ezinbesteko alternatiba da gure espezieak bizirauteko”. Argi dago
ezin zaiola bizitzari eutsi baldintza sostengarririk gabe. Garrantzitsua da nabarmentzea
emakumeek ez dutela ekintza belikoetan eta indarkeriazkoetan parte hartzea eragozten
dien izaera berezirik; izan ere, historian zehar gerrillari gisa borrokatu dira hainbat talde
armatutan. Bakezaletasuna aukera bat da, ez dauka zerikusirik emakumezkoa izatearekin.
Determinismo biologikoa desberdintasunaren legitimazio sozialerako metodo bat da.
Generoaren eta bakearen aldeko kulturaren gaineko gaiei buruzko analistek behin eta
berriz adierazi dute emakume bakezalea/gizon bortitza binomioa hautsi egin behar dela.
Kategoria horiek elkar berrelikatzen eta indartzen dute, Magallónek honako hau adierazten
du: “Emakumea anima eder gisa, eta gizona bidezko gerlari gisa”. Binomio hori hausteak
desordena orokorra ekarriko luke politika-arloan, zeren emakumeek onak eta apalak
izateari utziko bailiokete. Era berean, oso positiboa izango litzateke gizon gisa izendatutako
pertsonak bakea mantentzeaz arduratzea. Virginia Woolfen arabera, gerra desagerrarazteak
eskatuko luke sexu-generoaren sistema patriarkala desegitea, hau da, maskulinitatea eta
feminitatea despolarizatzea.
Bestalde, gure lurraldean, gure etxeetan eta gure gorputzetan jazotako gertaeren
diagnostikoarekin eta balioespenarekin asmatu nahi badugu, onartu behar dugu bilakaera
soziopolitiko horretan parte hartu duten gizabanakoak nahiz kolektiboak inplikatuta gaudela
gure narrazio-ahalmenak gainditzen dituen gizarte-denborazkotasunean; Judith Butler-en
arabera, “neure buruaz hitz egiten dudanean diskurtsoan, hitzek ez dute inoiz adierazten
edo ez dute beren osotasunean biltzen ni bizidun hori. Nire hitzak desagertu egiten dira
esan bezain laster eta diskurtso baten denborak eteten ditu, baina denbora hori ez da nire
bizitzaren denbora bera. Etete horrek ez du onartzen esandakoa soilik nirekin elkartzen delako
ideia; izan ere, nire bizitzea ahalbidetzen duten egitura axolagabeak ni gainditzen nauen
sozialtasun batekoak dira”. Azaltzen ari naizen edo ari garen kontaketa, Butlerek dioenaren
arabera, norberaren berri kontaketa-moduan ematearen gorputz-egoera da (idazten duen,
bizi den, politika egiten duen, sortzen duen eta gertakarien aurrean jartzen den subjektuaren
berri ematea). Hitz egin dezagun, beraz, batzuek eta besteek bizi izan dugunari buruz,
adieraz dezagun zeri eta nori egin behar izan diogun aurre, baina ahaztu gabe lekukotzak
beti partzialak direla. Ez dezagun geure burua engainatu, ez ditzagun herritarrak gehiago
engainatu, ez dago ezer errazik egiari buruz, Adrienne Richen arabera, “egia ez dagoen
zerbait da, ez da gauza bat, ezta sistema bat ere, hazten den konplexutasuna da”.
Hortaz, nire ‘egiaren’ zati bat kontatuko dizuet argi eta garbi, beldurra gainditu ondoren,
modu librean adierazteko dudan nire eskubidea baliatuko dut, eta singularreko eta pluraleko
lehenengo pertsonan egingo dut (nire lagunen izenean ere hitz egiten dut). Ezarritako arautzat
eta estatu zapaltzailetzat hartzen dugunari subjektu politiko gisa (zitalak eta disidenteak)
aurre egin behar izan diogulako azken bi hamarkada hauetan bizi izan dudana/duguna
zerbaitek azaltzen badu, erresistentziarako, bilakatzeko eta bizirauteko ahalmena da, hain
zuzen ere. Kemena, indarra eta errebeldia izan dira gure gorputzean, batez ere poliziaren
errepresioaren eta kontrolaren ondorioz, izan ditugun zatiketa fisikoen, gorputz-adarren
zatitzeen eta oso ebaki hilgarrien multzo bati aurka egiteko antidotoak. Prozesu edo gaitze
kolektibo orotan hiru fase daude: erresistentzia-fasea, konponketa-fasea eta eraikitzefasea, azken fase hori performatibitatearen zentzuan ulertuta; izan ere, eraikitzen dena ez da
betiko izaten. Irauteko ideia positiboa nabarmendu nahiko nuke hemen, aldaketan irauten
duen zerbait hori. Joseba Sarrionandiak idatzi zuenez, harriak ditugu gure sakeletan, baina
ez dugu herririk, harriak ederragoak al dira harresian? Hiru faseak aldi berean gertatzen
dira: bizirauteko indarra eta arrazoiak, konponbide alaia lortzeko grina, eta eraldaketa
metamorfosi indibidual eta kolektibo gisa. Prozesu horretan, sentimenduak fluktuatzen dira:

37

Garapenerako Estrategia Positiboen VIII. Jardunaldiak. Gerraren eta bakearen Birdefinizio feminista

itxaropena, maitasuna, matxinada, elkarrekiko laguntza, zentzutasuna, baina baita mina,
amorrua, agresibitatea, ezinegona eta beldurra ere.
Ez dago zalantzarik feminista abertzaleak (Estatuaren irizpenen aurka dauden antigonak),
antolatutako subjektu politiko gisa, alde batetik, baiezko bizitzaren aldeko defentsa eginez
(bizitza erdi-erdian jarriko duen bakearen aldeko ideiaren defentsa), eta, bestetik, Euskal
Herriaren eraikitze kolektiboarekin konprometituta egonda, garai berriari benetan eman
diezaiokeguna da irudikatutako zuzeneko lekukotzen eta sakonak, biziak, subertsiboak
eta aberasgarriak izan diren azken esperientzien eta bizipenen ondarea. Bilakaera horretan
borrokan egin dugu eta eutsi diogu, torturatutako eta espetxeratutako lagunen eta ahizpen
lekukotzak entzun ditugu, beldur izan gara, baina osotasunez egin diogu aurre beldurrari.
Urte askotan jokoan jarri ditugu gure ahalmenak, eta indarren joko horretan indartu ere egin
gara. Hertzainak taldearen abestia datorkit gogora: Eta ezin dut Olaia Kastresana ahaztu,
22 urte zituen maneiatzen ari zen lehergaia esku artean lehertu zitzaionean. Gertaera horrek
izugarrizko eragina izan zuen nigan, amorruz bete ninduen. Etorkizun hori ezin zaio inori opa.
Horregatik guztiagatik, konfiantza daukat bake-prozesuan, konfiantza izan nahi dut/dugu.
Baina ahaztu gabe, memoria eginez, amore eman gabe, gure ustez bidezkoa, ederra eta
beharrezkoa denaren alde borroka egiteari utzi gabe. Gilles Deleuzek honako hau idatzi zuen:
“Nola konta lezake gertatu zaiona edo imajinatzen duena, itzala baldin bada?
Bizitzan zerbait handiegia, onartezinegia eta mehatxatzeko erabiltzen dituen
bizitzaren besarkada estuak ikusi ditu; hortaz, hautematen duen naturaren
txokoak edo hiriko auzoek, eta hango pertsonaiek ikuspegi bat eskuratzen dute
eta ikuspegi horrek haien bitartez bizitza honetako, une honetako pertzepzioak
osatzen ditu, bizi izandako pertzepzioak kubismoaren, aldiberekotasunaren, argi
gordinaren edo amaierako argiaren, purpuraren edo urdinaren antzeko zerbaitean
leherraraziz; pertzepzio horiek, gainera, ez dute beraiek ez diren beste helbururik
eta subjekturik. Helburua beti izaten da bizitza gatibu dagoen lekutik askatzea
edo horretarako ahalegina egitea zalantzazko borroka batean”.
Zerbait ederregia ikusi dugu/dut, zerbait ederregiarekin egin dugu/dut amets; zerbait
ederregia, bere baitan min gogorra, jasanezina duena. Baina, nor naiz ni?, nortzuk gara
gu?, nortzuk gara feminista abertzaleak? Ni ez naiz, gu ez gara barneko subjektu itxi
horietako bat. Zu gabe, zuek (gizonak eta emakumeak) gabe nire historia, gure historia
ezinezkoa izango litzateke. Hannah Arendt teoriko politikoak honela azaltzen du: “Ekintzak
eta diskurtsoak erakusten dute harreman estua dagoela, zeren bereziki gizakiena den
funtsezko ekintzak aldi berean erantzun behar baitio iritsi berria den orori egiten zaion
galderari: Nor zara?” Arendt nor galderaren politikan oinarritzen da harreman-politika bat
ezartzeko asmoz, non bestearen azalpena eta kalteberatasuna funtsezko eskari etikoa diren
niretzat. Batzuk besteen eraginpean jarrita dauden izakiak gara, elkarrekiko mendekoak.
Gure egoera politikoa, neurri batean, mendetasun eta eraginpean egote hori ahalik eta
modurik hoberenean gobernatzea da. Ezker abertzaleko feministak subjektu aktiboak gara,
gauzak adierazten ditugunak eta ikusgai gaudenak, gure ekintzez arduratzen garen subjektu
politikoak. Izan ere, modu batean edo bestean, arauekin bat ez etortzearen trauma pairatzen
dugu. Baina arauekin bat ez etortze horrek ahalbidetzen digu botereko eta independentziako
jarrerei eustea. Gure ahotsak analitikoki boteretsuak dira, arau nagusitik eta kolonizatzailetik
kanpo daudelako, hain zuzen ere.
Garai berri hau, indarrak berrituta izatea, asmo partekatua eta itxaropena honako honetan
dautza: lehenengo pertsonan kontatutako lekukotzek, gure hitzek eta keinuek zalantzan
jartzea eta leherraraztea ideologia berriak zeharkatzen dituzten haustura nagusiak. Judith
Butler Estatu Batuetako gobernuak egindako gerren esparruekiko erresistentzian oinarritu
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zenean, eta Guantanamoko presoek arabieraz idatzitako poesia aztertu zuenean, ikusi zuen
poemak erantzun moralaren ahalmena direla eta ahalmen hori transmititzen dutela; poema
horien bitartez “indarkeriari erantzun morala emateko ahalmena murriztu duen argudiozko
oinarri militarra gezurtatzen da; murrizketa hori modu inkoherentean eta bidegabean
egin du”. Guantanamon giltzaperatuta dagoen batek honako hau idatzi zuen saminez:
“Bakea esaten dute/ Buruaren bakea? / Bakea Lurrean? / Zer motatako bakea? / Hitz
egiten, eztabaidatzen, borrokatzen ari direla ikusten du / Zer bake mota bilatzen dute? /
Zergatik hiltzen dute?, zer egiteko asmotan dabiltza? / Hitzak besterik ez al dira? zergatik
eztabaidatzen dute / Hain erraza al da hiltzea?, hori al da haien plana? / Bai, jakina! / Hitz
egiten dute, eztabaidatzen dute, hiltzen dute / Bakearen aldeko borroka egiten dute”. Zerk
edo nork eragozten digu minaren, umiliazioaren, nostalgiaren eta amorruaren inguruan
egon litezkeen adierazpen motak aztertzeko ahalegina egitea? Adierazpen horiek oso lotuta
daude sozialtasunaren eta biziraupenaren gaitasunarekin. Butler-ek eskatzen digu berriz
ere aintzat hartzea gorputza politikaren eremuan kontzeptualizatzeko modua. Indarkeria
kritikatzen hasteko, lehendabizi bizitzaren ordezkagarritasunaren inguruko galderak
egin behar ditugu; esate baterako: “Zerk ahalbidetzen du bizitza berriz ikusgai bihurtzea
bere prekariotasunean eta bere babes-premian, eta zerk eragozten digu hainbat bizitza
modu horretan ikustea edo ulertzea?” Filosofo eta ekintzaile estatubatuar honen
arabera, kontua ez da suntsigarritasuna ad per se ukatzea, baizik eta erasoa bizitzaren
zati gisa, eta, hortaz, politikaren zati gisa onartzea. Baina azpimarratzen du erasoa bereiz
daitekeela eta bereizi egin behar dela indarkeriatik (erasoak hartzen duen modu bat da
indarkeria) eta “erasoari itxura emateko moduak daude, bizitza demokratikoaren zerbitzura
daudenak, besteak beste, antagonismoa eta diskurtso-gatazka, grebak, desobeditze zibila
eta iraultza”. Butlerek gogorarazten digu errepresioan oinarritutako bakezaletasun orok
“suntsigarritasunerako beste egoitza bat aurkitu besterik ez duela egin, eta ez duela inola
ere lortu hura desagerraraztea”.
Hortaz, bakeari buruz batzuek eta besteek dugun ideia aldakorra eta ezegonkorra da, eta
logikoa denez, gaizki-ulertuak eta interpretazio desberdinak daude haren inguruan. Bakearen
aldeko Emakumeen Plataforma sortu zuen testuetako batean proposatzen zenez, guk uste
dugu “bakea ez dela soilik edozein indarkeria motarik ez izatea, baizik eta bakearen kontzeptuak
demokraziarekin, justizia sozialarekin eta, herritarrek gatazka historikoak amaitutzat ematea,
hau da, eskubideei eta askatasunei dagokienez atal bat ixtea ahalbidetuko duen aldaketaprozesuarekin zerikusia duela”. Hortaz, hori bezalako egiaztapenetatik abiatuta, gai izango
al gara eremu komun bat, partekatutako lurralde osasungarriago bat eraikitzeko?, nola sor
ditzakegu konfiantza-eremuak, zeinetan elkarbabestea agerikoa, neurgarria eta kualifikagarria
izango den? Hain zuzen ere, gai hori azaltzen zaigu orain euskal gatazka politikoa gainditzera
eta bizimodu bidezkoagoak eta bakezaleagoak finkatzera bideratutako hainbat ekimenetan.
Nik uste dut gero eta argiago ikusten dugula kalteberak garela. Horregatik da hain beharrezkoa
arauak eta mugak gainditzea, isolamenduko eta ulertezintasuneko harresiak eraistea.
Ezinezkotasunetik, blokeotik, beldurretik, frustraziotik eta abarretatik aldentzen gaituzten ihesildoekin jarraitzea, haien atzetik ibiltzea, batzuk besteengandik bereizten gaituen eta bizitza
osoagoaz gozatzea eragozten digun indar erreaktibo bakoitzari aurre egitea. Azpimarratu nahi
dugu bizitza askatu egin behar dela gatibu dagoen lekutik. Bakea nahi dugu, itzulezina izango
den bake-prozesua nahi dugu, eta beldur bagara ere, nahiz eta ehun begiko piztia hori gu
zelatatzen egon, ez dugu amore emango.
Argi dago amore ematea ez dela gu proposatzen ari garen konponbideetako bat, abertzale
feministok borrokatzen eta amets egiten dugun hori eraikitzen jarraitu nahi dugu. Horrek ez
du esan nahi ez ditugula entzun nahi gerra-garai hartan gure aldarrikapenen aurka zeuden eta
gure erasoak zuzenean pairatu zituzten pertsonen bizipenak eta lekukotzak. Beste bizipen
eta iritzi politiko batzuk entzun nahi ditugu eta haien zentzua ulertu nahi dugu, nahiz eta guk
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pentsatzen dugunaren eta amets egiten dugunaren antipodetan egon. Guztiok (gizonak eta
emakumeak) pairatu ditugu gerraren ondorioak. Guztiok (emakumeak eta gizonak) bakean
bizi nahi badugu, zer mekanismo abiarazi behar dira? Gai asko daude konpontzeke oraindik.
Gure aldetik, galdera hau egiten diogu geure buruari: zer arrazoi, gogo eta uste oso daude
gure bizitzak eta gure gorputzak ikusgai jartzeko?, zer arrazoik bultzatu gaituzte indarkeria
erabiltzera?, zergatik erabaki dugu amore ez ematea? Justiziaren ideia baten alde borroka
egiten badugu, kriminalak al gara?, gure ustez bidezkoak diren kausen alde, hots, gure
printzipio etikoak zuzentzen dituzten kausen alde borroka egitea erabakitzen badugu, zer
indarri ari gara aurka egiten? Feminista abertzaleak parte hartzen ari gara Euskal Herria
eraikitzen, sozialista eta feminista imajinatzen dugun eta munduko beste herri aske batzuekin
senidetutako Euskal Herria, hain zuzen ere. Utopia hutsa al da? Herri askeak eta jende askez
osatutako komunitateak sortu nahi ditugu, eta herri nahiz komunitate horietan bizi nahi dugu.
Ez al dugu eskubide osoa hori gauzatzeko edo zalantzazko borroka batean saiatzeko? Audre
Lorde feminista eta lesbiana beltzak ere uste izan zuen “Lurraren etorkizuna boterearen
definizio berriak eta desberdintasunen arteko harreman-eredu berriak identifikatzeko eta
garatzeko emakumeek duten gaitasunaren araberakoa izan daitekeela”. Hark honako hau
idatzi zuen: “Lagun gisa aukeratu dugu elkar / Gure borroken ildoa partekatzeko / Gerra
bakarra da / Gerra galtzen badugu / Egunen batean emakumeen odolak / Odol erabat
lehorrak hilda dagoen planeta estaliko du / Gerra irabazten badugu / Badakizue zer bilatzen
ari garen / Historiatik haratago / Harreman berria eta hobea”.
Emakumeen zapalketak ez du muga etnikorik, eta badakigu haren ondorioa ez dela
berdina emakume guztientzat, baina egia da, halaber, feminismo desberdinek partekatzen
dutela munduko axiomatika zalantzan jartzen duten hainbat mugimendu sakonetan duten
inplikazioa. Ez du asko axola feministak gai ez izatea estatu bideragarriak eraikitzeko
axiomatikaren eta merkatuaren ikuspegitik, zeren gure asmoa ekonomia kapitalistatik eta
estatu-aita formatik igarotzen ez diren osaerak sustatzea baita. Izan ere, feminista asko
nazioz gaindiko kapitalismoaren eskutik doan zibilizazioaren plan heteropatriarkaletik ihesi
gabiltza, harengandik ihesi gabiltza, hari gogor egiten diogu eta haren aurka borrokatzen
gara etengabe, haren oreka eta gerra-makina suntsitu nahian. Zaila da imajinatzea nolakoa
izango litzatekeen estatu-amazona bat, emakumeen estatu bat, zapalduen estatu bat, gaur
egun dagoeneko asko diren anormalen estatu bat. Pentsatu beharko genuke estatu horiek
bideragarriak ote diren kulturalki, politikoki eta ekonomikoki, eta komeni ote zaizkigun ala ez.
Mugimendu feministek mundu eta harreman posibleak imajinatzen eta proiektatzen dituzte;
Lur berri bat egingo duten loturak izan nahi ditugu, eta, horretarako, makina abstraktuak
diseinatzen ari gara, baina makina horien helburua ez da deuseztatze-gerra izango, ezta
beldur orokorraren bakea ere, baizik eta mugimendu baiezkoa, sortzailea eta eraldatzailea.
Borroka feminista, beste mugimendu iraultzaile batzuen borrokak bezala, proposamen
esangaitzen bitartez egiten da.
Zorionez, garai berri batean bizi gara, beldurrari eta beldurrak ezartzen digun isiltasunari
aurre egiten ari baikara. Horregatik, gertatutako guztiaren ondoren, nahiago dugu geure
burua bizirik atera diren pertsona gisa eta ez biktima gisa ikustea eta besteek ere horrela
ikus gaitzaten. Etorkizuna guk ezartzen ditugun inflexio-puntuen, azken puntuen eta
abiapuntu berrien araberakoa da. Egia da ezarritako linealtasuna urratu dugula, amildegira
aurrez aurre begiratzen ausartu gara, airean itzulipurdiak egiten ere ikasi dugu, geure
bertigoen eta hutsuneen jabe izanik. Elkarrekin ari gara aurrera egiten, bidegabekeriari eta
indarkeriari elkarrekin aurre egiteko afektuzko adierazpenak eta seinaleak ez dira amaitzen.
Pertsona-kateak nahasten dira, iparraldetik hegoaldera, ekialdetik mendebaldera, arau
zapaltzaileak urratzen dituzte, sortzen dira eta hedatzen dira, estimulu askatzaileen eremua
betez. Erresistentzia- eta sororitate-erakusgarriak askotarikoak eta itxaropentsuak dira.
Oso hunkigarria den adibide bat jartzearren, Jerusalengo kaleetan egindako lesbianen
manifestazio batean, emakumezko manifestari batzuek honako hitz hauekin estali zuten beren
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azala: “Gure gorputz lesbiar juduek maite dituzte gorputz lesbiar palestinarrak” Pentsaezina
al da onartzea gure gorputz lesbiar euskaldunek beste identitate nazional batzuek (adibidez,
espainola, katalana, galegoa, eta abar) gurutzatzen dituzten beste gorputz lesbiarrak maite
dituztela? Adieraz al daiteke modu ederragoan ahizpen arteko maitasuna inperialismoaren
eta gerraren aurka?
Desberdintasunak jarrera ikertzaile baiezkoarekin hartuko diren itxaropenarekin bizi gara
feminista abertzaleak eta itxaropen horrekin egiten dugu borrokan. Askotan, beldurrari aurre
eginez, esan dugun hitz bakoitza bizitzaren eta herriek adierazteko duten askatasunaren
eta ahots nahiz kultura desberdinen aldeko arrazoibide bat izan da. Nork erabakitzen
du delitua dela gure desberdintasunak, gure izateko modua eta munduan egoteko gure
modua gorestea? Behin eta berriz esango dugu, eta ez gara aspertuko hori esateaz, oso
garrantzitsua dela gure borroka politikoak eta pertsonalak biltzen dituzten harreman-arloko
mugimenduei, kategoriei eta identitateei buruz argi eta garbi hitz egitea. Harreman-arloko
kategorien bat-egiteak gure gorputzean sartzen dira eta haiek osatzen dute gure gorputza.
Harreman-arloko kategoria horiek oso aldakorrak dira, elkarrekin lotuta daude eta ia
bereizezinak analitikoki. Osaketak dira (ez esentziak), osaketa ideologikoak, arrazazkoak,
sexualak, klasekoak, generokoak. Elkarren artean gatazkan dauden indarren eta gatazkaharremanen joko horretan hezurmamitzen gara, eta harreman horiek ulertzen ditugunez,
gertaeren bertsio desberdinak erkatzen ditugu geure genealogia politikoak antolatzeko gai
garen arte. Harreman-arloko kategoria horiek eratzeko prozesuan, garrantzi handia hartzen
du posizionatze politikotzat ulertzen dugunak.
Donna Haraway zientziaren filosofoaren ausardia miresten dugu; izan ere, bere burua
feminista marxista gisa (Marxen alaba ez-legitimo gisa) definitzen du bere tesiaren sarreran;
adierazpen hori abisu bat da irakurleentzat. Gauzak horrela, Harawayk subjektu kokatuaren
eta objektibotasun indartsuko subjektuaren ideian sakontzen du, lekuko umil urratzailearen
figuran barneratuz: “Nire lekuko apala ez da inoiz antagonista hutsa izango. Baizik eta
mesfidatia, inplikatua, ezagutzailea, ezjakina, arduratsua eta itxaropentsua da; mundua
mehatxatzen duten kontaketak eta errealitateak saihesten ikasteko konpromisoa hartzen du
eta kontzientzia bereizgarriak praktikan jartzen ikasteko ahaleginak egiten ditu”. Kontzientzia
bereizgarrien praktikak eramaten gaitu ondoriozko lotura gertagarriak bilatzera. Generoaren,
nazioaren eta herri-kulturaren alorrean aditua den Helena Gonzálezek gogorarazten digunez:
“Adierazpen nazionaletan gu nor garen azaldu behar dugu, baita adierazpen feministetan nor
garen ere. Hasiera batean nazioartekoa eta zeharkakoa den diskurtso bat (feminismoarena,
esaterako) diskurtso nazionalistekin elkartzeak dakarren identitate-gaztaka konpondu behar
dugu”. Hortaz, euskal feminista gisa dugun zereginaren ardatza ere izango da kasu honetan
diskurtso nazionalista nagusitu dadin eta aterki totalizatzaile gisa jardun dezan saihestea;
izan ere, nazionalismoak normalean diskurtso osoaren eta itxuraz makropolitikoaren ondorio
ideologikoa du; aitzitik, gai feministek ez dute lortzen identitate autonomo makropolitikoa
izatea eta ghetto batean sartuta jarraitzen dute.
Subjektu politiko feministak, Euskal Herrian eta beste leku batzuetan, ikusgai jartzen ari gara
formula moral eta teologiko zaharretatik ihes egiteko ahalegin horretan. Gure egoera politikoa,
neurri batean, eraginpean egote hori ahalik eta modurik hoberenean gobernatzea da. Gure
nahiak mundu bizigarriak eta bidezkoagoak lortzeko aukeretan pentsatzera bultzatzen gaitu.
Feministak, subjektu politiko eta sortzaile gisa, gure ikuspegiaren agenteak eta iturriak gara.
Izan ere, arestian adierazi dugunez, modu batean edo bestean, arauekin bat ez etortzearen
trauma eta indarkeria pairatzen ditugu. Baina arauekin bat ez etortze horrek ahalbidetzen
digu botere- eta autonomia-jarrerei eustea. Michel Foucaultek bere metodo genealogikoan
(boterea aztertzeko urrats handia da) jakintza-subjektua proban jartzen du (Nietzscheren
arrastoari jarraiki) “gizon-emakumeen jakite handiaren” azterketa historikoak duen garrantzia
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nabarmentzen duenean. Foucaultek honako honetan jartzen du bere begirada: ziur dago
jakin nahi izateak ez gaituela egia unibertsalera hurbiltzen; esaten du “jakin nahi izateak ez
diola naturaren jakite zehatza eta lasaia ematen gizonari; aitzitik, arriskuak areagotu egiten
ditu etengabe, arriskuak sorrarazten ditu leku guztietan, irudimenezko babesak eraisten
ditu, subjektuaren unitatea desegiten du, bereizi eta suntsitu nahi duen oro askatzen du
harengan”. Bidegabekerian bermatzen ez den jakintzarik ez dagoela agerian uzten denean,
jakin nahi izateak gero eta ahalegin handiagoa eskatzen duela dioen argudioa berresten
da. “Berezko indarkeriak jakintza berrazeleratzen du eta jakintzan hazten da. Garai batean
erlijioek gorputzaren sakrifizioa eskatzen zuten, gaur egun, aldiz, jakiteak eskatzen du
guregan esperimentatzea, jakintza-subjektua sakrifikatzea”.
Badakigu gure gorputza bataila-eremua dela; borrokak egiten diren, gatazkak gertatzen
diren, maitasuna eta gorrotoa, afektuak eta intentsitateak sortzen diren lekua da. Gorputz
anormal eta urratzaileak. Gorputz markatua erantzuteko leku kritikoa da, funtsezkoa politika
askatzaileen hizkuntzarako. Harawayren ustez, kontua zera da, desberdintasun bat ezartzea
munduan, bizimodu batzuengatik arriskatzea eta ez beste batzuengatik. Horretarako, ekintzan
egon behar da, mugatua eta zikina izan behar da, ez, ordea, garbia eta traszendentea. Ekintzan
egoteak ordezkaritzaren eta ordezkagarritasunaren mugak erakusten direnean sortzen
den aukera politiko hori jartzen da agerian. Beste behin ere esan dugu edozein subjektu
politikorentzat, eta, jakina, feminismoaren subjektuarentzat garrantzitsua dela jakitea zein
den bizitza politikoa izateko modurik hoberena onespena eta ordezkapena gauza daitezen.
Ildo horretan, Euskal Herria eraikitzen parte hartu nahi dugun feministok politika demokratiko
erradikalerako erabilgarriak izan daitezkeen ideia berriak proposatu behar ditugu. Gure
erantzukizun politikoa gure erabaki etiko zailenen gaiarekin lotuta dago. Horregatik, Judith
Butleren planteamenduei jarraiki, esparrua hausteko eta emandako errealitatea zalantzan
jartzeko prest egoten jarraitzen dugu, legez kontrako agintarien plan manipulatzaileak agerian
jarriz. Horrek eskatzen du esparru batzuk haustea, esparru horiek erabakitzen baitute benetan
zer bizitza hartu ahal izango diren bizitza gisa eta zer bizitza ez diren halakotzat hartuko eta zer
subjektu onartuko diren subjektu politiko gisa eta zer subjektu ez diren inoiz subjektu izango.
Ados gaude Butleren asmoarekin, erronka botatzen diogu ezkerrari ezarritako esparruei
buruzko gogoeta egin dezan eta estatu-indarkeriaren aurrean, gerra egitearen aurrean eta
‘legezko indarkeria’ mugan sustatzearen aurrean egindako azken zatiketak testuinguruan koka
ditzan: “Era horretan lortuko da estatuko indarkeriaren aurkakotasunean eta ezegonkortasuna
sortzeko, ustiatzeko eta banatzeko gaitasunean oinarritutako aliantzarako oinarria sortzea
bere onurarako eta lurraldea defendatzeko. Horrelako aliantzak ez luke eskatuko gogoaren,
sinesmenaren edo autoidentifikazioaren gai guztiekin ados egotea. Bere parte-hartzaileen
artean hasita dauden antagonismo mota batzuei lekua emango liekeen mugimendu bat izango
litzateke, desberdintasun iraunkorrak eta animatzaileak politika demokratiko erradikalaren
seinale eta funts gisa balioetsiz”.
Guk bizi dugun garai honetan, Beatriz Preciadok azaltzen duenez, praktika politiko eta
sexual desberdinak arautik urrun daude eta sexualitatearen eta politikaren nozioak aldatu
egiten dituzte; Preciadoren arabera ausartu behar da gorputza egitura biopolitiko gisa
ikustera, funtsezko konponbide publikoaren eremu gisa, aliantza faktikoak eta materialak
ezarriz, betiere konponbidea lortzeko sormen moduak bazter utzi gabe, hala nola artea, jaia,
inauteriak edo gozamena, funtsezko borrokak direlako. Eta argi dago ‘emakume’ identitate
naturalean oinarrituta dauden koalizioetatik haratago doazen edo lurraldearen edo nazioaren
ustezko identitate naturaletan oinarrituta dauden aliantzak eta itunak ezarri behar direla.
Nazioz gaindiko eta gorputzaz gaindiko mugimendu horri feminismoaz gaindikoa deitzen dio
Preciadok. Zergatik ez dugu ausartu behar, beraz, Euskal Herria aske, feminismoaz gaindikoa
eta sozialista, munduko beste herrialde askeekin senidetuta dagoena eraikitzera, harriz harri?
Merezi du ahalegina egitea bizitza duina eta baiezkoa lortzeko, merezi du saiatzea.
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“Emakumeen giza eskubideak gerraren eta gatazkaren testuinguruetan” izenburupean
aurkeztutako ponentziari buruz II. panelean (Giza eskubideen eta memoria historikoaren
aldeko borroka) garatutako testua, GERRAREN ETA BAKEAREN BIRDEFINIZIO FEMINISTA –
Garapenerako Estrategia Positiboei buruzko VIII. Jardunaldietan, Bilbon, 2012ko maiatzaren
14an eta 15ean.

Emakumeen giza eskubideak egungo gatazken aurrean: aldaketak eta jarraitutasuna

“Ez da posibletik errealera igarotzen,
ezinezkotik benetakora baizik”
María Zambrano

Aldez aurreko kontsiderazioak
Nazio Batuen Batzarrak 1948an aldarrikatu zuen Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalaren
bidez, nazioarteko komunitateak dramatikoki adierazi zuen premiazkoa zela modernitatearen
zenbait promesa bermatuko zituen eta errealitate bihurtuko zituen zuzenbideko erregimen
bat mundu osoan bultzatzea, betiere boterearekiko muga gisa eta pertsonari (giza izaera
izateagatik berezkoak diren eskubideen titularra) zor zaizkion betebehar gisa formulatutako
eduki zehatzekin. II. Mundu Gerraren ondoren izandako esperientziak erakutsi berri zuen
lurreko bizitza suntsitzen duen modernitatearen ibilbidea, hain zuzen ere lurraldeak eta
baliabideak metatzeko eta ebasteko goseak eta agresibitateak markatutakoa, pertsonen
aurkako jazarpena eta mugarik gabeko indarkeriak markatutakoa (baita mendekotasuneta nagusitasun-nahiaren adierazpen gisa zenbait giza talde guztiz edo partzialki
desagerrarazteko nahia ere) eta azkenik, guztion etxea den planeta guztiz suntsitzeko
aukera ematen zuen armategia biltzen zuen militarizazioak markatutakoa.
Nolanahi ere, aribideko modernitatean eraikitako “kontakizun handien” eraginez, emakumeen esperientziak isiltasunean gorde ziren edo zurrumurruaren mailan geratu ziren. Indarkeria normalizatu baten pean, berdin gerta zitekeen gizonen zenbait jarreraren ezinbestekotasuna aipatzea nahiz emakumeen sufrimendua naturalizatzea eta hutsaltzea. Baimendutako egien idazlariek ez zuten emakumeek esperimentatutakoari buruz zuten bertsioa
onartu. Gerren ondoren, emakumeen bizitzetako zoritxarra eta haien erresistentzia ez ziren
historia ofizialetan txertatu. Emakumeek eguneroko esparruetan jasandako indarkeriak edo
“gatazka armatuetako” testuinguruetan izandakoak ez zuten XX. mendearen amaiera arte
zegokien kategoriarik izan giza eskubideen arloko eskandalu gisa kontatuak izateko.
Nazio Batuek sustatutako laurogeita hamarreko hamarkadako adostasunak deitutakoak zirela-eta, emakumeen giza eskubideen aldeko mugimendu globalak2, eskualdeko eta tokiko
eremuei buruzko aldez aurreko eta ondorengo adierazpenekin, kontatu gabeko izua eta
emakumeek jasandako kargak (bake- nahiz gatazka-garaietan) nazioarteko esparruan ikusarazten lagundu zuen. Garai hartan mugimenduaren ekintza honako helburu estrategiko
honetara zuzendu zen: emakumeen giza eskubideak aitortzea eta arauak sortzeko eta erabakiak hartzeko guneetan genero-ikuspegia txertatzea.
Mugimenduak egindako bidea luzea izan da hainbat arlotan eta emaitzak bizi izan
dugun errealitatearen konplexutasunean balioetsi behar dira. Nazioarteko zuzenbidean

2

Peggy Antrobus-ek honako hau dio «mugimendu hori tokiko borroketatik eratutako eta aukeren eta
erronka globalen testuinguruan batzen diren mugimendu askoz osatuta dagoela… betiere, emakumeek
kausa komunak dituztenean eta emakumeek hobeto ulertzen dutenean generoko gizarte-harremanak
sistemaren krisiak berekin dakartzala…», Antrobus, Peggy The Global Women’́s Mouvement, Zed
Books, Londres, 2004, 1-2 orr.; Wendy Harcourt-ek, Reflexiones sobre el movimiento global por los
derechos de las mujeres lanean aipatua, Argentina Rodríguezen gaztelaniazko bertsioa eta Elena Grau-k
berrikusia; dokumentua honako helbide honetan dago eskuragarri: www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/
doku/lau/Art_355culoWendyHarcourt.pdf
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txertatutako aldaketen aurretik eragiteko eta mobilizatzeko ekintza eutsi bat gauzatu
zen. Legeria nazionaletan aldaketak eragitea mantso eta eragozpenak gaindituz lortu da,
mugimenduaren ekintzari eutsi zitzaion lekuetan. Dena dela, arauei dagokienez izandako
lorpenak baita erretorikan agertzen dena kontuan hartuta ere, lortu dena emakumeen
aldeko onura benetan bihurtzetik oso urrun dago. Justizia transizionaleko mekanismoen
esparruko kontakizunetan (Egiaren Batzordeak deitutakoak esaterako), gertatutakoaren
kontakizunak emakumeen zoritxarrean eta haien aurkako gehiegikerietan eragina izan duten
egiturazko faktoreen bertsio mugatuak emateko joera izan du. Gatazketan, emakumeen
gain izandako gehiegikerien eta inpaktuen arakatze sistematikorik ez egiteak, sakontasun
gutxiko ondorioak ekarri ditu; kasurik onenean, generoko gaitasunak biltzen bazituzten ere,
maiz gatazken eta haien protagonisten errealitatearekiko loturarik gabekoak ziren. Egiazta
daitekeenez, Estatuek orokorrean genero-arloko krimenen garrantzia minimizatzeko
ahalegina egin dute eta emakumeen aurkako eraso larrien intzidentziaren eboluzioa
atzematea ahalbidetzen duten datuak ematen laguntzeko betebeharra betetzeko asmorik
ez dute izan. Emaitzen adierazleei dagokienez, Estatuek normalean ez dute kopururik
ematen eta adierazle instituzionalei eta prozesu-adierazleei buruzko informazioa ematen
dutenean, maiz aurrera egindakotik atzera egiten da administrazio-aldaketengatik baita
emakumeen giza eskubideen aldeko neurriak hartu zituen administrazio berean ere.
Babesgabeziak biktimak isiltasunera eta eginbide judizialik ezera (politikoen eta botere
faktikoen interferentziak sustatutakoak) bultzatzen jarraitu du: zigorgabetasun bihurtu da.
Erreparazio judizial eta administratiboaren eremuan, justiziaren eremuan bezain iluna dago
egoera. Izan ere, kontakizunen edukiek eta garrantziak justizia, erreparazioa eta prebentzioa
bera konprometitzen dute. Gainera, emakumeen giza eskubideen defendatzaileek generoindarkeria maila kritikoenetara iritsi den jokalekuetan egindako ahaleginari, entzungor
egiten jarraitu zaio. Nazioarteko komunitateak eta lankidetzak baliabideak murriztu egin
dizkie eta, aldiz, salaketa-jarduerek eta biktimak artatzeko jarduerek daramaten arriskua
areagotu egin da.
Ekintza feminista ez da amaitu eta, gainera, ekintza hori areagotzeko sobera arrazoi ditugu.
Egungo gatazkek sortu berri diren ikaskuntzak eta gogoetak belaunaldi berriei helarazteko
eskatzen digute. Orrialde hauek gure eskubideak (ez soilik pertsonalki tragediak bizi
izan dituztenenak baita mehatxatuta daudenenak ere) gauzatu ahal izatea zailtzen duten
korapiloen azpian dauden arazoen inguruan ohartarazi nahi dute. Ikuspegi horretatik
begiratuta, testu honen helburu nagusia ez da legaltasun formalean edo nazioarteko edo
nazioko erabakiak hartzen diren egoitzetako politika orokorretako enuntziatuetan egin
diren aldaketen inbentario bat eskaintzea. Zehazki mapa estrategikoa berriz diseinatzeko
ekarpena egitea aukeratu da, arazoaren mamia eta lortutako aldaketei indarra kentzen
dieten genero-desberdintasunak artikulatzen dituzten egitura-politikak jorratuz.
Problematizatu beharreko lehen dimentsioa “gatazkak” ulertzeko modua da: gure
paradigmak berriz landu behar ditugu modu kritikoan. Horrek beste dimentsio bateko
eztabaida irekitzen du, hain zuzen ere, bakearen aurkako benetako mehatxuen ingurukoa
eta emakumeek bizitutako abusuak eta zoritxarreko esperientziak biltzen dituzten gatazkak
prebenitzeko euspen juridikoak duen ezintasun egiaztatuaren ingurukoa. Horren ildotik,
emakumeen giza eskubideak benetan lortzeko bidean aurrera egiteko asmoan, erronkak
berriz identifikatzeko beharraz ohartarazten dut. Horretarako “aldaketaren teoria” eta
emakumeen giza eskubideak gauzatzeko bidean erabili dugun mapa estrategikoa berriz
lantzea proposatzen dut. Ez nator bat arazoa eta haren eraldaketa egungo gatazkak
moldatzen dituzten egitura-dimentsioak aztertu gabe uzten dituen posibilismotik
arrazoitzearekin. Gogoeta begirada aribideko modernitatean jarriz egin behar da. Ekintza
feminista gure garaiko egonezina sortzen den mailara birbideratzeko eskatzen dut.
Emakumeen zoritxarreko esperientziak gizadi osoak galtzen duen bide batean biltzen dira.
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Gure kausaren dimentsio politikoa ez da jokatzen giza duintasuna eta planetako bizitza
giza sufrimendua areagotzean oinarritzen diren eta belaunaldi berriei mundu iraunkor
bat eskaintzaren aurka dauden ideologia eta interesak biltzen dituen joko-taula batean
integratuz.

Zer salatzen zuen emakumeen eskubideen
aldeko mugimendu globalak?
Egia esan, 1948ko Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala bere garaiko emaitza izan
zen; hain zuzen ere, argi-ilun bereziko garaia izan zen, errekonozitutako ahotsekin,
errekonozimendu gutxiagoko ahotsekin eta baztertutako ahotsekin, adostasunekin baina
baita sakoneko tentsio ideologiko eta politikoekin eta “garapenaren” inguruko eztabaidekin,
hain zuzen bakean ondorioak dituen indarra erabiltzeko eskumena eta prestasuna izateko
asmoz. Bestalde, ezin da ahaztu munduko gerra handitzat (1939-1945) hartzen denaren
ondoren, justiziaren eta erreparazioen ekintzaren testuinguruan, ez zirela esperientzia guztiak
jaso eta adierazi eta horretaz gain, ahots guztiek ez zutela erabakiak hartzen diren guneetan
edo eragin-eremuetan parte hartzeko botere bera, hain zuzen jasotako erasoei izena jartzeko
eta nazioarteko eskubidearen aurkako krimentzat hartzeko ekintza gisa biltzeko. Izan ere,
jurisdikzio-eremuan, II. Mundu Gerran bereziki edo askoz maila handiagoan emakumeen
eta neskatoen aurka egin ziren zenbait abusuk (sexu-indarkeria esaterako) ia ez zuten
entzunaldirik ere izan ez nazio-arloan ez Nürembergeko edo Tokioko Auzitegietan, eta
horrela egileen eta biktimen eskubideen urraketaren gaineko zigorgabetasuna ondorioztatu
zen. Gai horiei buruz aipamen urriak egin ziren jurisdikzio-egoitzetan, eta soilik militarki
“garaituek” eginiko ekintzengatik, hau da, gai horiei buruz “ohorez” gabetzea edo “lotsaren
aurkako ekintzak” aipatu ziren; adierazpen horiek krimenen indarkeriazko izaera estaltzen
zuten eta gainera, beren garaiko gizarte-eraikuntza diskriminatzaileen ondorengoak ziren.
Hori dela-eta, orain dela bi hamarkada baino lehenagotik salatzen zuen aktibismo feministak
bereziki edo askoz maila handiagoan emakumeen eta neskatoen aurka, bake- nahiz gerragaraian, egindako abusuei nazioarteko komunitateak ez ikusiarena egiten ziela, eta are
gehiago, abusu horiek ez zirela giza eskubideen urraketa gisa ere onartzen. XX. mendea
amaitzeko hamar urte falta zirenean oraindik emakumezkoen esperientziei zegozkien
hainbat abusu nazioarteko babesaren eremutik kanpo uzteko irizpideak zeuden. Zenbait
kontzeptuzko bereizketa generoagatiko bazterketa-klausula gisa erabiltzen ziren. Horrela,
eremu publikoaren eta pribatuaren arteko bereizketak nazioarteko babesa izateko aukera
kentzen zien emakumeei, hain zuzen ere emakumeek eskubideak izateko eskubidea
modu esanguratsuan jokatzen zen esperientzia kritikoei dagokienez. Bizirik irauteko
eta beren gorputzari buruz erabakitzeko funtsezko eskubideak nahiz bizitza politikoan,
produktiboan eta sozialean txertatzeari eta parte hartzeari lotutako eskubideak. Gainera,
unibertsaltasuna maltzurkeriaz lapurtzen zen estatu-arrazoiak, berezitasun kulturalak
edo erlijio-arloko arrazoiak alegatuz. Azken batean, nazioarteko zuzenbideak ageriko
diskriminazioa zekarren, eta nabarmen emakumeen giza eskubideak eraginpean hartzen
zituzten gaien barne-tratamendua Estatuen borondate subiranoaren eta administrazioaren
esku uzten zen.
Emakumeen giza eskubideen aldeko mugimendu globalak ere salatzen zuen generodiskriminazioan oinarritutako indarkeria Estatuek eusten zuten emakumezkoen esperientzian
continuum bat zela. Abusu larrien (emakume izateagatik jasandako sexu-indarkeria edo hilketak,
esaterako) egileak ez zigortzearekin Estatuek permisibitate-mezua igortzen zuten. Nazioarloan, Estatuetako agintariek eta erakundeek abusu horiek prebenitzeko eta zigortzeko lege-
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babesa eta babes judiziala eskaini beharrean, egiteko aktiboa izan dute diskriminazioari eusten
eta aurreiritzi eta estereotipo sexistak indartzen, hain zuzen ere emakumeen (familia-eremuan,
komunitate-eremuan eta ondo araututako maskulinotasunaren arabera modelatutako gune
publikoetan sartzeko eremuan) portaera, jarduerak eta gaitasunen gaineko kontrol sozialeko
tresnak sendotuz.
Indarkeriazko ekintzen ondorioz jasandako heriotzak ere ez du saihestu biktimei “faltan” izan
direnaren estigma zuzentzea. Horrela, isiltasuna ez da inondik inora borondatezko jarduna
izan baizik eta gizartetik eta erakundeetatik emakumeei inposatutakoa, eta hain zuzen,
generoan oinarritutako krimenak ikusezinak bihurtzeko eta krimen horiek ez zigortzeko
joera indartu du. Gainera, zenbait abusu larri tresna konbentzionaletan edo nazioarteko
auzitegien jurisdikzio-aginduetan ezarritako definizioetan bilduta ez dauden argudioarekin,
XX. mendearen azken hamarkadara arte ez zen genero-indarkeria ikertzeko eta nazioarteko
zuzenbidearen aurkako krimen gisa zigortzeko bultzadarik izan. Interpretazio murriztailea
izan zen nagusi, eta abusu mota horiek justiziaren eremutik kanpo utzi ziren, hau da,
gizadiari iraintzeko nahiko garrantzirik ez zuteneko ideiari heltzea bezala zen. Nazioarteko
zuzenbide humanitarioak berak ohorearen eta lotsaren aurkako eraso gisako kategoriak
erabili zituen sexu-indarkeria adierazteko, gerra-krimenen eremutik kanpo utziz.3 Gai hori
ulertzeko modu eskandalagarri horri aurre egitea geroraezina zen; izan ere, emakumeei
babesa ematea adierazten bazuen ere, bereziki egiarako, justiziarako eta erreparaziorako
eskubideak ukatzen zizkigun.

Aurrerapenak, jarraitutasunak eta erresistentziak
XX. mendeko azken hamarkadatik aurrera, emakumeen giza eskubideak aitortu dira
eta genero-arloko gaiak giza eskubideak sustatzeko eta babesteko eremuan sartzeko
prozesuan daude, eta horri esker, emakumeen esperientziak adierazteko eta agerian
uzteko esparru berri bat ireki da. Giza eskubideen subjektu titularraren nozioa areagotzeaz
gain, giza esperientziaren zenbait dimentsio ere gaineratu ziren, giza eskubideen arloko
eduki zehatzekin. Horrela, nazioarteko jurisdikzio-egoitzetan arauak sortzeari eta
kontzeptuak garatzeari eta aplikatzeari ekin zitzaion. Erresistentzia handienak nazioarloan sortu ziren; beraz, justizia-esperientziak ez du benetako esanahirik izan biktima
gehienentzat.
Indarkeria-modu jakin batzuek, bereziki edo askoz maila handiagoan emakumeen aurka
zuzendutakoek, ikuspen-maila handiagoa izan zuten eta munduko agendan arreta gehiago
piztu. Horrela, gatazka armatuetan gertatutako sexu-indarkeria genero-indarkeriazko
moduetako bat da; maila horretako indarkeriaren inguruan ekintzarako eremu bat azaleratu
da begirada publikora, hain zuzen ere irekita dauden askotariko gatazketan duen eraginagatik
eta krimen horiek, beren arduradunak eta biktimen eskubideak justizia trasizionalaren
esparruan tratatzeko, baita iraganeko gatazketako justizia-eskaerak ere.

3 Genevako IV. Hitzarmenaren 27. artikuluko 2. paragrafoan honako hau ezartzen da: «emakumeak bereziki
beren ohorearen aurkako edozein erasoren aurka babestuko dira, batez ere, bortxaketen, behartutako
prostituzioaren eta lotsaren aurkako erasoen kasuan». Gainera, xedapen hori ez zen nazioarteko zuzenbide humanitarioaren zehapen larrien kategorian bildu (kategoria horren arabera, Estatuek Hitzarmenetako
zenbait xedapen betetzen ez dituzten pertsonak bilatzera eta zigortzea behartuta daude).
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Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak igorritako Ebazpen batean 2000. urtean heldu
zitzaien lehen aldiz emakumeen giza eskubideei 4. Ebazpen horrek (genero-arloko gaiak giza
eskubideen arloan txertatzeko prozesuak baino dezente geroago igorri zen) emakumeen
bake-prozesuetan parte hartzeko aukera biltzen zuen; haien baliatzeko gaitasuna kontuan
hartu zen baita segurtasun-arloko operazioetan integratu beharreko kontingente gisa
ere. Hurrengo ebazpenak azken hamarkadan igorri ziren.5 Nazio Batuen Segurtasun
Kontseiluaren eremuaren ezaugarrietako bat izan da posizio pribilegiatuak zituzten interes
politikoak Estatu jakin batzuei esleitzea. Kolonbian, adibidez, bost hamarkada baino gehiago
luzatu zen gatazka armatuan, genero-arloko krimen ugari gertatu ziren, baina Segurtasun
Kontseiluaren aldetik ez zitzaion jarraipenik egin ezta inolako arretarik eskaini ere.6 Zentzu
hertsian, gatazka armatuaren izaera bera ere ez zuten baldintza gisa onartzen Kontseiluko
agintariek.
Emakumeak biktimak eta nazioarteko krimenetatik bizirik ateratakoak diren aldetik, edo hain
testuinguru gogorretan baliatzeko duten gaitasuna kontuan hartuta, izan dituzten esperientzien
ikusgarritasuna ezinbestekoa da nazioarteko komunitateak eta Estatuek erantzunak emateko,
baina badirudi, emakumeek pairatzen duten errealitatea askorik ez dela aldatu azken urteetan.
Gatazka-testuinguruetan genero-indarkeria prebenitzeko eta desagerrarazteko aurrera
eramandako ekintza badirudi ezintasunez beteta dagoela (Sisiforen mitoaren irudikapen
modernoa dela dirudi, hau da, zeregin bera errepikatzea baina karga eta abusu horiek behin
betiko gainditzeko aukerarik gabe). Emakumeen baliatzeko gaitasunetan eta bizitzari eusteko
zereginetan, pertsonen errehabilitazioan eta gatazketako indarkeriak suntsitzen dituen loturei
eusteko eta lotura horiek erreparatzeko inplikazioan…horietan guztietan, gehiegi exijitu zaie
emakumeei eta ez zaie behar bezalako laguntza eman. Gainera, gaitasun horiek askotariko
errealitateetan identifikatu badira ere, kontsiderazio instrumentala nagusitu da. Parte-hartzeari
dagokionez, aipatu dira ikuspegi esentzialistak (amatasunak biologikoki konfiguratutako
emakumezkoaren nortasunari buruz) nahiz agenda asimilazionistak (emakumeek generoneutraltasuneko eremuetan eta erakundeetan sarbidea izatera eta sartzera mugatuak), baina
irtenbide onuragarriak izaten lagun zezaketen balioen eta jakintzen entzute, arreta eta begirada
arduratsu bat izatearen kaltean; izan ere, balio eta jakintza horiek asistentzian, zaintzan eta
loturen birmoldatzean (egungo modernitatean gutxietsitako dimentsioak) aplikazio praktikoa
izan dezakete baita egungo gizarte-antolaketa sistemekiko sistema alternatiboak planteatzeko
eta proiektatzeko ere.
Erakundeen aldetik izandako eraginkortasun-maila mugatuaren inguruan eman nahi izan den
azalpen logikoa (hobeto esanda, tautologikoa) izan da, emaitza urriak emakumeen botere
ezari esleitzea, hain zuzen ere emakumeen aurkako diskriminazioa modu eraginkorrean
desagerrarazteko Estatuek izan duten borondate ahularen ondorioz. Argi dago botere
sozial gutxi izateagatik, eskubideen titular diren pertsonek beren giza eskubideak urratuak
izateko arrisku gehiago dutela baita babesgabetasun-arrisku gehiago ere abusuak gertatu

4 Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpena.
5 1820 Ebazpena, 1888 Ebazpena, 1889 Ebazpena eta gatazkei lotutako sexu-indarkeriako gaian kontu-emateko mekanismoa txertatu zuen 1960 Ebazpena (2010).
6 Duela gutxi egindako urratsa izan da Idazkari Nagusiaren 2012ko urtarrilaren 13ko A/66/657 –S/2012/33
txostenean Kolonbia jaso izana honako honen berri emateko: “gatazka armatuan parte hartu duten
alderdien gainean bortxaketa-ekintzak eta bestelako sexu-indarkeriako moduak gauzatu izan dituztenaren edo haien erantzuleak izan direnaren susmo sendoak daudela”. Txosten hori lehen aldiz aurkeztu dute Nazio Batuen Batzar Nagusian eta Segurtasun Kontseiluan Margot Wallström-ek (Idazkari
Nagusiaren ordezkari berezia sexu-indarkeriaren inguruan) eta zuzenbidezko Estatuen eta gatazketako
indarkeriaren inguruko Aditu Taldeak. Kategoria horretan beste zazpi herrialde soilik daude: Boli Kosta,
Kongoko Errepublika Demokratikoa, Libia, Myanmar, Somalia, Hego Sudan eta Sudan (Darfur).
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ondoren. Alabaina, ez dago hain argi patrimonializazioak eta jabetzeak orientatzen duen
sistema batek7, nola izan dezakeen bere joerak desaktibatzeko eta pertsonak beren giza
eskubideak gauzatzeko eta baliatzeko gaitasuna. Horrek sinesgarritasun gutxiago dauka
desberdintasunek eta indarkeriak emaitzak maximizatzen dituen ikusmolde amoral batean
errentagarritasuna ematen jarraitzen duten neurrian. Bestalde, ez dago argi nola eraikitzen
den botere soziala ez soilik erreibindikazio jakin bat lortzearen inguruko berehalako helburu
puntual bat lortzeko, baizik eta baita orden biltzaile bat eraikitzeko ere, non giza eskubideak
nazioarteko komunitatearen edo Estatuen erabakien agintea dutenen borondate politikoaren
edo interesen mende egongo ez diren. Sistemari eta haren jatorriari, arau operatiboei eta
jokoaren norakoari buruzko eztabaidarik egin gabe boterearen mailan kokatzeko promesa
egin izanak, beharbada modernitate alternatibo bat imajinatzeko gaitasunak ez ikustea eta
ez eskuratzea eragin du baita gauzatzeen mailan aurrerapenik ez lortzea ere8.
Zalantzarik gabe, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala sorraraztea eragin zuen
tragediara eraman zuen modernitatearen bideak bere norabideari eutsi dio. XX.
mendearen hurrengo bost hamarkadetan (horietako lautan “gerra hotzaren” testuinguruan
eta horren eraginpean) giza eskubideen arloan krisi larriak gertatu ziren baita barneko
nahiz nazioarteko gatazka armatuak ere. Gatazka horiek herritar zibilei gero eta gehiago
zuzentzen zen izugarrizko kostua izan zuten eta gatazken emaitzak (baita emakumeei
bereziki edo askoz maila handiagoan zuzendutako indarkeria-ekintzengatiko arriskuak
eta kalteak ere) genero-desberdintasunen arabera bereizten ziren. Horri gatazkek
ingurumenaren zuten inpaktua gehitu behar zaio; inpaktu hori paradigma industrialaren
iraunkortasun ezan, baliabide natural mugatuen intentsitate handiko ustiapenean eta
hazkunde ekonomiko mugagabean oinarritutako “garapenaren” ikusmoldean integratzen
da. XXI. mendeko lehen hamarkadan, joerei eta norabideari eutsi egin zaie. “Historiaren
amaiera” deitutakoa, azkar aldarrikatu zen neoliberalismo ekonomikoarekin ideologikoki
lotutako zenbait intelektualen eta zentro “akademikoren” aldetik, eta horrek politika
patrimonialistak, eta jabetze- eta bereganatze-politikak areagotu egin zituen, modernitate
mota horren berezko indarkeriazko izaera indartuz. Ekonomia politikatik bereizita eta
Estatuak giza eskubideen bermatzaile gisa ahulduta, merkatuak hartu zuen agintea,
“autoerregulazioa” argudiatuz, baina, hain zuzen ere Estatuen botereetatik zetorkiona;
horrela, Estatuak berak bihurtu ziren merkatuaren bermatzaile. Pertsonen duintasuna eta
planetako bizitza babestuko zuen “herrixka globalaren” gobernantzan lagunduko zuen
ezer ez zegoen; aldiz, modernitate mota horrek bere joerak sendotu egin zituen eta mundu
osora zabaldu. Horrela, laurogeita hamarreko adostasunen bitartez gure eskubideekiko
bermeak Estatuen eskutik lortzeko berandu iritsi ginen emakumeok eta merkatuaren
promesen onuradun izateko berriz, goizegi.
Gainera, mundu osoan eta tokiko jokalekuetan estatuen berreratzeetan artikulatutako
fundamentalismo nazionalista eta erlijiosoen sorrerak konplexuagoak egin zituen
emakumeen esperientziak. Emakumeak nortasun-markatzailetzat hartu ziren eta familiaeta komunitate-eremuan eta eremu publikoan erregulazio diskriminatzaileak hedatu ziren,
hain zuzen estatuko eta estatuz kanpoko eragileen aldetik askotariko indarkeria moten
xede izanik emakumeak. Era berean, legezko eta legez kanpoko negozioei lotutako
eragiketak egiten ziren eskualdeetan, gatazka armatuek bereziki emakumeen aurkako
indarkeria-adierazpen basatiak biltzen zituzten genero-estereotipoak larriagotzea eragin
zuten. Gainera, “zibilizazio-talkaren” aitzakiarekin eta segurtasun nazionalaren eta Estatuen
7 Patrimonializazio eta jabetze kontzeptuei dagokienez, pena merezi du eztabida mendebaldeko eta mendebaldetik kanpoko gai epistemologikoetara bideratzea.
8 “Gauzatze” kontzeptuaren inguruan, ikus Amartya Sen-ek “La idea de la justicia” izenburuko liburuan
garatutako esparrua (Itzultzailea: Hernando Valencia Villa, Taurus, 2010).
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interesen diskurtsoak indar gehiago hartzearekin, milurteko berriaren hasieran potentzia
batzuek nazioarteko zuzenbidearen erregimena desafiatu zuten.
Indarreko eta nagusitasuneko jarreratik nazioarteko arauei eta instituzionalitateari ezikusia
egiteko eta haien eraginkortasuna kaltetzeko egindako apustuaren aurrean, egokia dirudi
egindako bidearen ahultasunen eta emakumeen, pertsonen eta herrien giza eskubideen
aldeko bidea markatzeko gaineratu beharreko dimentsioen inguruko gogoeta egitea.
Gaineratu beharreko dimentsioen inguruko gogoetak ezinbestekoa egiten du begirada
modernitate mota honen ibilbidean jartzea; izan ere, badirudi modernitate horrek maila
juridikoko eusterik onartzen ez duela eta gizadiarentzat irudipenezko aurrerapenak
ekartzen dituela, batez ere botere sozial gutxi duten pertsonentzat, besteak beste generoarrazoiengatik. Horrela, aldaketak ez dira ez prebentiboak ezta eraginkorrak ere kontuak
ematera behartzeko eta biktimei dagozkien egia, justizia eta erreparazioa ziurtatzeko.

Ekintza berrantolatzeko
“Bakearen eta segurtasunaren” inguruko gaiak eskuragarri zeuden diskurtsoak erabiliz
arrazoitzea inora ez daraman bidea izan da. Bide horrek ezin izan ditu giza ekintzak gatazken
gainean, gatazketan eta gatazken ondoren izan dituen ondorioak atzeman, eta egoera
jadanik puntu kritikoan dago. Aldeen arteko gatazkara mugatuta dagoen narratiba belikoaren
ikuspegia baztertuta geratzen da gatazken eboluzioari begiratuz gero. Gatazken izaera
edozein izanik ere9, jomuga nagusia bizitza zibila izan da aspalditik. Indarraren erabilerari
eusten dioten bertsioek eta eufemismoek gizakiak beharrezko ez diren objektu bihurtu
dituzte. Euspen juridikoaren porrotak gatazkak eragiten dituen eta eremu publiko politikoan
onberatasuna eraikitzea garrantzirik eta ahalmenik gabeko bihurtzen duen interesen joanetorria agerian uztea eskatzen du.
Sortu den jakintzak ez du balio izan gertaeren norabidea aldatzeko ezta horien emaitza
kaltegarrienak eta onartezinak ere. Modernitatetik, “beldurretik eta miseriatik aske” zeuden
pertsonez osatutako mundu baten ikuspegia “maila goratuagoko nahi” gisa onartu zenez10,
egindako ibilbideak gogoeta egitea eskatzen du. Planetaren zatirik handienarentzat,
balantzea negatiboa da eta are larriagoa, bereziki eta maila askoz handiagoan bizitzaren
bidea irekitzeko kargari eusten dieten emakumeentzat. Politikak eztabaidatzeko eta
erabakitzeko kontuan hartzen diren ziurtasunen inguruan eztabaidatzeko garaia da. Nondik
datoz bakearen benetako mehatxuak? Zer gai eta jarduera dira azterketa publikoaren xede
eta zeintzuk ez dute kontu-ematerik eskatzen? Zer ikuspuntutik moldatzen dira ideiak eta
errealitatearen konposizioa, ezartzen dira helburuak eta baliabideak edo neurtzen dira
emaitzak? Aribideko modernitateak bere kontakizun handiekin idatz-lerrotik kanpo konfinatu
ditu bere biktima indibidual eta kolektiboak. Esan gabe doa planeta eta bertako bizia ere
marjinetara eramandako gaiak izan direla. Asko jota giza esperientziak letra txikiz idatziak
izan dira. Sufrimenduaren memoriak (horren oso aurka diskurtso ofizialak) ez du sufrimendu
hori prebenitu eta erreparatu ahal izateko norabide-aldaketarik eragin.

9 Nazioarteko eta barneko gatazka armatuen arteko bereizketa nazioarteko zuzenbide humanitarioan jasota dago. Intentsitate txikiko gatazken edo gerren kategoria (CBI, low intensity conflicts) Estatu Batuen
Hirugarren Munduko herrialdeen gaineko operazio bereziko esku-hartzeen politikari lotu zitzaion,
Vietnamen (nagusitasun militarrak bere helburuak ez zituen lortu) izandako porrotaren ondoren.
10 Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala (GEAU), bigarren kontuan hartuzkoa, NBE, 1948.
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Azaro humanitarioak ez zituen gerrak apaldu baina esperientzi traumatiko intimoei leiho bat
irekitzen lagundu zuen 11. Naturaren eta planetaren aurkako kalte eta mehatxuek ere beren
zauriak agerian utzi zituzten. Aktibismo feministak emakumeei bereizketa arbitrarioekin
eskubideak izateko eskubidea kentzen zien baztertze-klausula urratu bazuen ere, politikaren
hutsaltasunak bizitzaren zaintza eta ugalketari esleitutako ezerezkeriaren errepresentazioarekin
jarraitu du.12 Arrazoi utilitarioaren menpe (herriei, komunitateei eta pertsonei bizibideak eta
lurraldeak jabetze- eta gabetze-eragiketen bitartez) egindako munduaren trazua gure garaiaren
zeinua izan da. Horrekin biktimen espektroa handitu egin da. Arazo horrek duen garrantzia
dela-eta, gutxiengoez hitz egiteak beti kaltetu izan du adimena.
Une honetan hizkuntzak zentzu-amildegiak biltzen ditu. Gatazka armatuen locus-a edozein
izanik ere, haien arrazoiek eta inpaktuek lotzen gaituzte. Eragiketen antzerkia eskala
globalera eta bizitzaren dimentsio guztietara hedatu den heinean, emakumeentzat estutu
egin da bake-garaien eta gerra-garaien arteko bereizketa. Gure gorputz eta gaitasunak
maniobra-esparru dira. Alabaina, hizkuntza hori “antzar-pausuarekin” erabiltzen dugu sor
dezakeen nahaste edo engainuarengatik beldurtu gabe. Onartzen dugu produktibitatea
dela substantiboa eta metatzea, modu inperatiboan bilatzen den aditza. Onura hitzak
positiboa dirudi, zenbait testuinguru diskurtsiboetan jasan ditzakeen zantzu-aldaketen
susmorik hartu gabe. Halabeharrezko arrazoiaren mailan, kapitala terminoak13 duintasuna
pertsonen ezaugarri unibertsal gisa deuseztatzeko pribilegioak biltzen ditu. Erabilgarritasuna
kontzeptuari dagokionez, ez da zuhaitza eta basoa kontuan hartzen, soilik egurra baizik.
Pertsonak ez dira estimatzen, prezioa jartzen zaie. Pertsonak zenbakien eta barra-kodeen
bidez identifikatuta daude eta merkatuarekin duten erlazioaren arabera definitzen dira.
Estatuak herritartasun titulu hutsak banatzera eta haserretzen eta traba egiten dutenei eta
horiekin bat egiten dutenei zigorrak jartzera mugatzen dira. Lan-indar, talka-oste gara14,
alboko kalteak, bajak, legez kanpokoak. Giza eskubideak baldintzazko moduan erabiltzera
eta orainaldia baztertzen duten adberbioak aplikatzera ohitu gaituzte. Benetako eskubideak,
etenpunturik gabekoak, zorraren hartzekodunek eta inbertsioen, marken, frankizien, royaltyen
eta patenteen titularrek baliatzen dituzte. Arau horien mende dagoen babesgabetasunak
aurreratzen du emaitza.
Eztabaida feministen ikuspuntutik, jakintza kokatuaren15 eta imajinazio kokatuaren16,
inguruko formulazio teorikoek atxikimendua sortzeko boterea duten jakintza interesatuak
alderatu dituzte Vandana Shiva-k salatzen zuen “ekonomiak ez dituela kontuan hartzen
funtsezko zifrak, esaterako desnutrizioa pairatzen duten haurren kopurua edo emakume
11 Didier Fassin, Richard Rechtman, L’Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime,
Flammarion, Barcelone, 2011.
12 Aribideko modernitateak, produkzioak munduaren eraikuntzaren giltza gisa izan duen garrantziaz baliatuz, bere arauen mende hartu du alderdi pribatuaren (baita intimoarena ere) dimentsioa, eta haiek
gauzatzea ahalbidetzen duten hierarkiak mantendu ditu. Ikus Hannah Arendt, “La Condición Humana,
Paidós Surcos, 2005.
13 Caput-etik dator (latinezko hitza) eta Erromako legean zor baten eragilea adierazteko erabiltzen zen.
Ikus W. J. Ashley, An Introduction to English Economic History and Theory (1931), 429 orr. eta 433. orr.,
183. oharra; Hannah Arendt-ek La Condición Humana liburuan aipatzen du, 105. orr., 74. oharra, Paidós
Surcos 15, 2005, Bartzelona, Espainia. Arendten aipamenean honako hau adierazten da: “XVIII. mendera arte idazleek ez zuten [kapitala] hitza zentzu modernoan (onura eman dezakeen moduan inbertitutako
aberastasuna) erabiltzen.
14 Soldaduak izendatzeko erabiltzen den terminoa gaztelaniaz hitz egiten duten herrialdeetan, esaterako,
Kolonbian.
15 Ikus, besteak beste, Dona Haraway egilea.
16 Ikus, besteak beste, Nira Yuval-Davis egilea.
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batzuk ura lortzeko ibili beharreko kilometro kopurua”. Bizitza babestea dimentsio debaluatu
eta murriztu gisa mantendu da. Indarra erabiltzeak edo indarraren mehatxuak (simetrikoa
edo asimetrikoa) amaierak okerragotu egiten ditu. Alabaina, merkatuaren kredoak (erlijiomerkatua totalitarismoa eragin zuen erlijio-estatua izan zen moduan) haren politikek ez
dituzte zenbait kostu onartu nahi eta aldi berean, azpian dauden interesak aztertu gabe
mantentzen dituzte. Helburu absolutua errentagarritasuna denean, pertsonak nahiz natura
andeatzen dira.
Indarraren erabilerak beren asmoak deusezta ez ditzan saiatzen diren emakumeen
kontakizunei arreta gutxi jartzen zaie. Kontabilitate-adierazpenik gabe ekintza hori ez da
kontuan hartzen. Emakumeek giza loturak ez desegiteko, inguruneak eta baliabide naturalak
guztiz iraungita ez geratzeko eta beren gorputzeko umetokiaren eta umetoki sinbolikoaren
aurkako erasoen ondoren bizirik irauteko egindako ahaleginak ez dute interes ekonomikorik
eta ez dira gerra-parteak. Kontakizun ofizialek ez dituzte beren kontakizunak onartzen.
Adierazi beharreko zifrek ezarritakoa lehertuko lukete. Emakumeak gatazketako eta gatazka
osteko balizko faseetako negoziazioetan eta erabakietan egoteko, eta bertan parte hartzeko
kezka, badirudi, emakume horiek metabolizatzeko interesean gehiago oinarritzen dela
diskriminazioa debekuak izandako eraginean baino. Guk eragiten duguna baino gehiago
hartzen digute eraginpean.
Interes erkidea (Estatuak kokatzen diren esparru nazionaletan eta nazioarteko esparruetan
horrelako zerbait inoiz existitu bada) fikzioari buruz argudiatzen da. Gure izenean balizko
interes orokorrak definitzen dira, baita eraso-gerrak gauzatzeko ere.17 Inork ez du arakatzen
zenbait interes eta irabazi partikularretan. Korporazio handiek beren borondatez soilik
onartzen dute zenbait portaera bezatzea. Arlo pribatua erregulaziorik ezaren bermea da.
Merkatuak eta biktimek beren izenak dituzte nahiz eta balek eta banku-kontuek erantzukizun
mugatuko anonimotzat hartzea nahi duten.
Armak eta zaintzako gailuak eskatzerakoan segurtasun-hizkuntza zenbat eta gehiago
erabili orduan eta gehiago kotizatzen dute haien merkataritza-agenteen balioak. Hazkuntza
ekonomiko mugagabearen mantra zenbat eta gehiago hedatu orduan eta gehiago
areagotzen da input gisa jasotakoaren jabetzea. Baztertutako herritarren edo aurkako jarrera
dutenen gaineko kontrola eta haien aurka gauzatutako indarkeria oharkabean geratzen da
aurrerapenak dakarren alderdi saihestezin gisa. Gainera, beldurra nagusitzen denean, esku
ikusezinaren diru-sarrerak handitu egiten dira.
Gardentasun gutxiko edo kontrolik gabeko negozioei dagokienez, armen negozioa
nabarmentzen da; armak gatazkan dauden herrialdeetara edo abusuzko errepresio
indiskriminatua gauzatzeko xedearekin indarra erabiltzeko prest dauden gobernuak

17 Nazioarteko krimentzat hartzen da Erromako Estatutuan, Nazioarteko Zigor Auzitegiaren jurisdikzio aktiboan sartzeko. I. Mundu Gerra amaitu ondoren, Nazioen Ligak adierazi zuen gerra politika nazionaleko
tresna gisa ezabatu egin behar zela. 1946an, Nazioarteko Zuzenbide Batzordeari (NBE) Gizateriaren
Bakearen eta Segurtasunaren aurkako Krimenen Kodearen proiektu bat prestatzeko instruitu zitzaion.
Estatu boteretsuenek blokeatu egin zituzten ahalegin horiek.
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dituzten herrialdeetara eramaten dira18. Armak erosteak Estatuak zorpetzen ditu baina
babes pribilegiatua izaten du. Herrialde industrializatuek, baita garatzeko bidean daudenek
ere, merkataritza-balantzako diru-sarrerak ondo zenbatzen dituzte baina gatazkak, izugarri
gaizki.
Karga gogorrenak jasaten dituzten pertsonen kontakizunak dauzkat gogoan. Zenbait
gorputz-kontakizun isilpean daude. Orduak antolaketarik ez duten denborazko puntu
batean galdutako begiradak. Biologia eta ikararen fluidoak gaitzesteko borrokan ari diren
eskuak, pelbisaren gainean. Zentzu eske datozkigun osatu gabeko esaldiak, hizkuntza
urratua urrats gisa. Koordenatu zehatzak dituzten kontakizunak daude, soinuak bildu
dituzten lekukotzak, ordu zehatza, azkenaurreko adierazpena, azken oihua. Memoria guzti
horrekin batera azkenean betiko galdera: zerk eragin edo lagundu zuen izua gauzatzen?
Egia berreraikitzea da biktimekiko dagoen lehen zorra baina gerren lehen biktima izaten da
egia. Egian oinarritzen da gerraren inpaktuak pairatu zituztenekiko justizia eta erreparazioa.
Egia da benetako bake iraunkorra lortzeko aukeren oinarria.
Estatuek babesten duten low-cost business konjurazioa desaktibatu beharko da; izan
ere, baliabide eraginkorrekin eta biktimekiko erreparazioarekin zuhurrak izanez (baita
leheneratzean ere), zabaltzen duten mezua zera da, gabetzea merke ateratzen dela.19
Egungo gatazketako biktimek, bereziki botere sozial txikiena dutenek, gertatutakoa argitzea
eragozten duten garrantzi handiko mekanismoei aurre egin behar die. Odol-negozioen
kontuak erreklamatzen dugun egian integratu beharreko dimentsioa dira. Zenbait gatazkaren
itzalean negozioek aurrera egiten dute eta zenbait negozioren itzalean gatazkek egiten dute
aurrera.
Emakumeen giza eskubideen aldeko mugimendu globalak kontakizun ofizialetan eta botere
mediatikoko guneetan garrantzirik eman ez zaien haien esperientziak azaleratzen lagundu
zuen. Gatazketan emakumeen aurka gertatzen ziren erasoak eta kargak azaldu zituen, eta
horretaz gain, zigorgabetasunarekin amaitzeko eta emakumeen giza eskubideei balioa
emateko neurriak eskatu zituen. Alabaina, argi geratu da eragiten diguten negozioak gure
jomuga bihurtzeko premia. Nire iritziz, atzeraezinak diren honelako galderekin bideratu
beharreko aktibismoa dago: zein dira izugarrikeria honen onuradunak? zenbateko
errentagarritasuna ematen die? zer gailu erabiltzen dituzte baita gu inplikatzeko ere?
Aktibismoa gure eskubideen alde indartzeak eskatzen du eskubide horiei edukiak eta
dagozkien ekintzak esleitzea. Botere kolektiboa eraiki beharra dago, hain zuzen ere
horizontaltasunean hedatutako eta inklusioan oinarritutako gaitasunetatik abiatuz jakintza
eta ekintzak sortzeko. Genero-krimenek eta -desparekotasunek negozioak baketzea
eskatzen digute beti besteen esku dagoen gatazkak baketzeko zalantzazko helburu hori
behar ez izateko.
18 Arma konbentzionalen nazioarteko merkataritza kontrolatzen duen arau globalik orokorrean ez dago;
dagoen bakarra honako hau da: Nazioz haraindiko Delinkuentzia Antolatuaren aurkako Nazio Batuen
Konbentzioaren Su-armen Protokoloa; oso tresna mugatua da, ez baititu ez giza eskubideen nazioarteko zuzenbidea ezta nazioarteko zuzenbide humanitarioa aipatzen. Nazioen Ligan 1920ko eta 1930eko
hamarkadetan arma konbentzionalen merkataritzari buruzko itun bat ezartzeko egin zen azken ahaleginak huts egin zuen. Potentzia hori aurkezteko unean arma-merkataritzako nazioarteko itun bat jokoan
zegoen.
19 Kolonbian azken 15 urteetan, 6 milioi hektarea lur izan dira indarkeria armatuak indarrez kendutakoak.
Onartu berri den legeriaren arabera, gehienez milioi bat hektarea lur berreskuratzeko aukera izango
da (kasurik onenean), baina ez dira emakumeak izango lur horien titularrak. Indarkeria erabiltzen
dutenentzat, negozioa, eta lurrak erreklamatzen dituztenentzat, izugarrikeria gehiago.
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Historiarekin topatzen
Orain dela hogeita hamar urte arte oso gutxi genekien Txileko emakumeek garatutako
ekintza kolektiboari buruz. Emakumeek 1887an goi-mailako hezkuntza jasotzeko eskubidea
ahalbidetu zuen dekretuak hezkuntza ministroaren izena (Miguel Amunátegui) hartu zuen.
Emakumeei boto-eskubidea eman zien sufragio-legea Txileko presidenteak aurkeztu zuen
1949an ekitaldi handi batean… eta horrela jarraitu du prozesuak.
Emakumeek gauzatutako borrokak ez ziren ohiko gaiak gure familia-ingurunean ezta
eskolako edo unibertsitateko azterlan-gaiak ere. Komunikabideetan are gutxiago entzuten
zen emakumeen ideiei buruzko aipamenik. Besterik gabe, historia idatziak ez du gure
historia jaso, ezta sen onak ere.
80ko hamarkadan, diktadura militarrean, emakume historialari feministak beren aztarnen
bila aritu ziren eta zenbait buletin, egunkari, argazki eta etxeetan eta liburutegietan
hautseztatutako zenbait liburu aurkitu zituzten1. Horrela jakin genuen Isabel Le Brun eta
Antonia Tarragó izan zirela beren lizeoetan ikasitako neskak unibertsitatean inskribatu ezin
izanaren bidegabekeria agerian jarri zutenak, edo nitro mineralaren fabriketako emakumeak
izan zirela XX. mendearen hasierako erakundeen aitzindariak eta beraien Belén de Sárraga
Zentroak izan zirela emakumearen emantzipazioa eta pentsamendu askea sustatu zutenak.
Horrela jakin genuen emakumeen hogei urtez gauzatutako abortuaren, bakearen eta botoeskubidearen aldeko antolaketa eta mobilizazioei esker lortu zela 1949an emakumeen
eskubide politiko guztiak onartzea.
Gure aurretik bizitako emakumeen historiaren berri izateak dinamismo berri bat eragin zigun,
eta begi aurrean jarri zigun gure zeregin propioa balioesteko ispilua; horrela, benetan islatzen
gintuen identitate batean gure buruak ikusteko eta gure izatea agerian uzteko prozesu luze
bati ekin genion.

Antolatzea, artikulatzea, mobilizatzea
Garai nahasi eta dramatiko horretan, emakume antolatu, aktibo eta autonomo gisa ikusi
genituen geure buruak eta ikuspegi desberdinetatik abiatuta, mugimendu zabal batean
aurkitu ginen.
Mujeres Democráticas (Emakume Demokratikoak) izeneko erakundea izan zen diktadurako
lehen erakundea; 1973ko irailaren amaieran sortu zen, Estadio Nazionalaren kanpoaldean.
Zerbait egin behar genuela genion, eta zerbait hori lagunak, kideak edo ezezagunak bilatzea
izan zen, atxilotze-leku ugarietara hurbiltzea, arazo larrienak atzematea, eta laster, zerbait
hori ekintza zehatz eta informal bihurtu zen hasieran, eta ondoren, itundutako ekintza.
Enplegu-galtzeak hainbat herritar-sektoretan izandako eraginak arintzeko programak
eta errepresioa zuzenean bizitzen zutenei laguntzeak, emakumeen arteko harremana eta

1 Kirkwood, Julieta. Ser política en Chile. Las feministas y los partidos. FLACSO. Santiago, Txile, 1986ko
martxoa.
Gaviola, Edda; Jiles, Ximena; Lopresti, Lorella; Rojas Claudia. Queremos votar en las próximas elecciones. Historia del Movimiento Femenino Chileno 1913-1952. Santiago, Txile, 1986ko iraila.
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topaketa erraztu zuten eta gainera, guretako askok bagenuen esperientzia Allenderen
gobernuan sortutako askotariko erakundeetan eta kale-mobilizazioetan.
Erakunde askotan elkartzen joan ginen eta gure indarra sustatu zuten antolaketak eratu
genituen. “Sexu ahularen” estereotipoa desegiten zuen errealitatea bizitzen ari ginen; izan ere,
familiaren bizirautearen kargu egin ginen, preso politikoei lagundu genien eta diktaduraren
aurkako borrokaren protagonistak izan ginen, “emakumeen ahulezia” zalantzan jarriz;
bestalde, poliziaren errepresioari oso indartsu aurre egin genion, “pasibitatea” gezurtatuz,
eta hainbat modu sortzaileen bidez antolatu eta mobilizatu ginen.
Igarotze zail eta mingarri honetan, eztabaida gogorren eta barrenak izutzen zituzten hilketen
erdian, emakumeak geure burua beste emakumeengan ere ikusten hasi ginen, eta prozesu
hori mugimendu feministaren sorrerarekin eta Latinoamerikako topaketa feministekin
bizkortu egin zen. Esparru horretan eremu pribatuan ezkutuan zeuden arazoak arazo
kolektibo bihurtzen hasi ziren. Agian, azaleratu zen lehen arazoa biziraupena izan zen baina
ondoren, bikote-harremanak, sexualitatea, etxeko indarkeria, mendekotasuna orokorrean
eta mendekotasun ekonomikoa azaleratu ziren.
Une horretan jadanik ez zen nahikoa bizitzari eustearekin eta bizitza defendatzearekin,
bizitzaren eta zerbait gehiagoren alde geunden. Eta zerbait horrek zerikusi handia zeukan
gure bizitzaren kalitatearekin. Eztabaida gogortu eta laztu egin zen; izan ere, emakumearen
izaeraren inguruan gogoeta egiten zuten taldeen begiradak emakume askorentzat
diktaduraren aurkako borrokaren bidetik desbideratzea esan nahi zuen; izan ere, beti, nola
edo hala, “bigarren mailako kontraesana” izan ginen.
Prozesu horretan, diktaduraren aurka borrokatzeaz gain, sistema patriarkala zalantzan
jarri genuen, emakume subjektu gisa indartu ginen eta emakumeen jarreretan aldaketak
proposatzen hasi ginen, baita gizartean eraldaketa sakonak ere.

Demokrazia herrialdean eta etxean
“Demokrazia herrialdean eta etxean” kontsignak une hura islatzen zuen, diktaduraren
aurka borrokatzeko asmo argia erakusten zuen eta aldi berean, eremu pribatuan ezkutatuta
zegoen eguneroko arazo bat azpimarratzen zuen: familia barruko autoritarismoa. Kontsigna
hori Mugimendu Feministak sortu zuen 1983an, eta ondoren Txileko emakume-mugimendu
osoak bereganatu zuen baita Latinoamerikako beste herrialde batzuetako erakundeek ere.
“Demokrazia herrialdean eta etxean” kontsignak diktadurako hamar urtetan emakumeen
erakundeetan garatu zen prozesuaren berri ematen zuen. Hainbeste emakume lan
informalean txertatu izanak eta horren ondorioz, emakumeei eta gizonei betidanik esleitutako
rolak zalantzan jarri izanak, gizartearen egitura patriarkala ere zalantzan jarri zuten, baita
diktadura aurreko autoritarismoa ere. Kontsigna horrek ikuspen-maila berezia lortu zuen
eta beste emakume-erakunde batzuk ere hartu zituen tartean. Ez zen soilik erregimen
autoritario baten aurkako adierazpen ireki bat, lortu nahi genuen gizarte motaren isla baizik.
Horrek arnasa eman zien hainbat emakume-talderi eta sortzen ari zirenei antolatzeko bideak
ireki zizkien, eta horrek funtsezko aldaketa eragin zuen gogoetan, desiretan eta eguneroko
jardunean. Azken batean, gizarte-harremanen bultzada eraldatzaile bat izan zen.
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Ozen berba egitea, hitza hartzea
Aldi berean, emakumeei, amak izateagatik edo “sexu ahula” izateagatik zigor txikiagoa
ezartzeko isileko promesa patriarkala, falazia hutsa izan zen. Gizonek, arlo publikoan partehartze formal handiagoa izateagatik, errepresioa kuantitatiboki gehiago pairatu bazuten
ere, emakumeek gure gorputzean sumatu genuen amatasuna ere (hain sakratutzat zutena)
ez zutela aintzat hartzen “barneko etsaia” suntsitzerakoan. Aldiz, emakume izateak gure
genero-izaeran oinarritutako tratu berezia zekarren, emakumezkoaren nortasuna desegitera
bideratua hain zuzen.
Milaka emakume preso izan ginen: batzuk, ezkerreko alderdi politikoetako edo taldeetako
militanteak izateagatik eta beste batzuk, politikan nabarmentasunen batekin parte hartzen
zuten gizonekin zerikusia izateagatik. “Preso politikoen” kategorian geunden emakumeak,
askatasuna lortzeko berehalako helburuan biltzen ginen. Espetxean eta askatasuna iritsi
bitartean gertatutako guztia isilean eduki zen; izan ere, atxilotuen eta desagertuen egoera
hain estugarria zenez eta haiek bilatzea hain larria zenez, inork ez zuen zalantzan jarri hori
zenik lehentasuna, nahiz eta familia askok gaur egun oraindik bilaka jarraitzen duten.
Sexu-erasoez ez zuen inork hitz egiten, ez gertatutako unean, ez ondoren ere. Kanpoan,
emakumeak azkar antolatzen ziren eta erresistentzia-modu ugari garatzen zituzten, horrela, gero
eta emakume atxilotu gehiago izan ziren; espetxeen barruan, emakumeen arteko konplizitatea
eta elkartasuna erabatekoa zen, eta horrek une larri horiek materialki eta emozionalki hobeto
bizitzen laguntzen zuen, eta emakume askori geroago emakume-mugimenduetara eta
diktaduraren aurkako borrokara berriz itzultzen lagundu zigun. Baina emakumeok jasan
genituen torturei buruz inork ez zuen galdetzen eta hortaz ez zen ezer esaten.
Hogeita hamar urte igaro ondoren eman da preso politikoak izan ginen emakumeek eta
gizonek diktadura militarrean jasan genituen torturen berri. Horretarako aukera 2003an
Espetxeratze Politikoari eta Torturari buruzko Batzorde Nazionala (Valech Batzordea
deitutakoa) sortu zenean izan zen.
Valech Batzordaren txostenean honako hau adierazten da: “Egindako elkarrizketetan…
emakume preso izandakoengan gauzatutako sexu-indarkeriak ez ziren berariaz ikertu.
Erregistratu diren egoerak elkarrizketatutako emakumeek beren kabuz aipatu zituzten”2
baina, zergatik ez zitzaien galdetu?
Sexu-indarkeriari buruzko galdera ez egiteak bere historia dauka: Giza Eskubideen defendatzaile
ezagun batek dioenez, diktaduraren hasieratik Bakearen aldeko Batzordean eta ondoren, Vicaría
de la Solidaridad erakundean bazekiten zerbait, baina “sexu-erasoak ez ziren erregistratu eta
are gutxiago eragin zituzten espediente judizialak; bortxaketak ez ziren erregistratu biktimek ez
zituztelako salatu”, eta gaineratzen du: “hain zuzen ere, emakume batek muturreko egoera bati
aurre egin behar dionean sentitzen duen lotsak isiltzea eragiten duelako”3.
Giza Eskubideen defendatzaileak artikuluaren amaieran zalantzan jartzen du salaketarik
ez izatearen inguruan eta emakumeen lotsaren inguruan berak izandako ikuspegia ere, eta
2 Txostena. Espetxeratze Politikoari eta Torturari buruzko Batzorde Nazionala. 2004ko azaroa http://www.
comisionvalech.gov.cl/informeValech/Capitulo5.pdf
3 Garretón, Roberto. “La defensa de los Derechos Humanos y la agresión sexual a mujeres presas durante la dictadura”. Honako honetan: Fundación Instituto de la Mujer y Corporación Humanas. Memorias
de Ocupación. Violencia sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Santiago, Txile, 2005eko
urria.
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honako ondorioa ateratzen du: “orain ezagutzen diren testigantza guztiek gogoetara eraman
behar gaituzte, hain zuzen ere zergatik uste izan ote genuen Txileko diktadura faxista izan zela
emakumeen bortxaketak eta bestelako sexu-eraso eta -aberrazioak baliatu ez zituen bakarra”.
Hau da, emakumeen lotsak eragindako salaketa faltari esleitutako isiltasunak ez dirudi
erantzunik ematen digunik. Instituto de la Mujer y la Corporación Humanas izeneko erakundeak
2005. urtean egindako azterlanak agerian utzi zuen gizonei eta emakumeei tratu desberdina
ematen zitzaiela eta sexu-indarkeriazko tortura atxilotze-leku guztietan gauzatu zela. Honela
azaltzen da azterlanean: “Helburua emakumeen ideal- eta balio-sistemak puskatzea zen,
beren bizitza-proiektua zapuztea, pertsona gisa zuten duintasunean oinarritutako edozein
erresistentzia puskatzea”. Aurkari politiko ziren aldetik, “emakumeen borondatea, lotura
afektiboak, leialtasunak, sinismenak eta jarrera politikoak zapuztea” bilatzen zen4. Zigorra
eta mendekua sexu-agresioan gauzatzen ziren: “Diktaduran, emakumeak materialki eta
sinbolikoki “zigortuko” dira kulturalki beraiei emandako rolen mugak gainditu zituztelako”5.
Beste azterlan batzuek ere aipatutako isiltasun hori ulertzeko elementu garrantzitsuak eman
zituzten: “tortura jasan duen pertsonarentzat ezinezkoa da hitz egitea, zoritxarra hitzez
adieraztea; bizitako izugarrikeriak ez du dagokion adierazlea aurkitzen eta sintomaren
bitartez soilik metaforiza daiteke (…) baina are zailagoa da hitz egitea, urteetan zehar
isiltasuna bizirauteko estrategia baten parte izan bada, hain zuzen ere, Estatuak etengabeko
beldurraren eta mehatxuaren bidez ezarritakoa baina hurbileko eremu afektiboetan ere
errepikatzen zena, minaren pribatizazioaren adierazpen gisa. Haurrak, familia eta bikotea
‘zaintzea’ beharrezkoa da, mina eta lotsa ‘saihestea’, kaltetik babestu behar zaie” 6.
Ildo horretan amaitzen du Lidia Beccaria Rolfi-k (deportatu politiko italiarra) Alemaniako
Ravensbrück-eko kontzentrazio-esparruan izandako egonaldiaren kontakizuna. 16
hilabeteko esperientzia basati batetik bizirik atera ondoren, berriro bere familiarekin elkartu
zenean honela zioen: “Ezin da kontatu. Kontatzen ahalegintzen naizenean harrituta eta
txundituta begiratzen didate, nire buru-osasuna zalantzan jartzen dute, erotuta nagoela uste
dute. Prestuenak edukazioz entzuten didate minutu batzuez eta ondoren beste zerbaitez
hitz egiteko esaten didate “ezin dutelako entzun”, “pena handia ematen duelako”7.
Ziur aski badira aipatutakoaren antzeko milaka kontakizun non hitz egiteak ez duen
entzuterik jasotzen ordainean, hainbat arrazoirengatik, batzuk arrazoi laudagarriak eta
beste batzuk, gaitzesgarriak, baina azken batean, denen eragina bera da: sexu-erasoari
eduki politikoa kentzea. Azterlanetara edo urrutira jo gabe, nire kasuan, hamalau urte igaro
ziren Estadio Nazionaletik atera ondoren gertatu zitzaidana kontatu nuen arte, hain zuzen,
Latinoamerikako Osasun Mentaleko Institutuan8 izan zen, nire gorputzak hitzez esan ezin
zuena garrasi eginez zioenean. Edo nire aitak kolpe militarra gertatu zenetik hogei urte igaro
4 Díaz, Margarita. “Efectos psicológicos de la tortura sexual en mujeres: Una reflexión de nuestra experiencia terapéutica a treinta años del golpe militar”. Honako honetan: Memorias de Ocupación. Violencia
sexual contra mujeres detenidas durante la dictadura. Fundación Instituto de la Mujer; Corporación
Humanas. Txile, 2005eko urria.
5 Carrera, Carolina. “Un secreto a voces”. Honako honetan: Memorias de Ocupación. Op. cit.
6 Díaz, Margarita. “Efectos psicológicos de la tortura sexual en mujeres: Una reflexión de nuestra experiencia terapéutica a treinta años del golpe militar”. Honako honetan: Memorias de Ocupación. Op.cit.
7 Rolfi, Lidia Beccaria y Bruzzone, Anna Maria. Las mujeres de Ravensbrück. Testimonios de deportadas
políticas italianas. LOM argitaletxea, Santiago, Txile, 2010.
8
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ondoren, zer egin zizuten tentel horiek? galdetu zidanean, nik arnasa sakon hartu nuen eta
kontakizuna hasterakoan... joan egin zen, ez zuen entzun nahi izan, ez zen entzuteko gai
izan.

“Mujeres en la Memoria” Monumentua
Demokraziarako trantsizioa iritsi zenean, gu diktaduraren aurkako hamazazpi urteko
borrokaren bultzadarekin geunden, antolaketarako hainbat ikaskuntza geureganatuta,
askotariko mugimenduaren indarra erakutsi zuen esperientzia unitarioarekin, azken batean,
erronka berriei aurre egiteko prest zeuden gaitasunen eta indarguneen ondarearekin.
Bagenekien berreraikitze demokratikoari ekiteko, bidean geldialdi bat egitea beharrezkoa zela,
eta diktaduraren errepresioaren izugarrikeriak pairatuz bizia galdu zuten hainbeste emakumeri
omenaldi bat eginez hasi nahi genuen. Era berean, bagenekien hainbeste urtetan isildutako
adierazpena, debekatutako parte-hartzea eta gure herritartasunetik (lehen murriztua) abiatuta
sortzeko eta eraikitzeko askatasuna eremu publikorako konkistatu genituela.
Asmo horrekin, 1992. urtean hainbat erakundetako emakumez osatutako talde batek
Errepresioaren Biktimak izan ziren Emakumeei Monumentu bat egiteko Lege Proiektu
bat geure eskuz idatzi genuen, eta diputatu sozialista batek eta Alderdi Humanistako
emakumezko diputatu batek aurkeztu zuten Parlamentuan. Uste genuen demokraziarako
itzulera horretan, herritarrak izango ginela legeak egiteko arduradunak eta Parlamentuko
gure ordezkariak lege horiek adierazteko bidea soilik izango zirela.
Subiranotasun-bulkadako une hartatik hamar urte igaro ondoren, eta aipatutako
parlamentukideen eta beste batzuen ahaleginekin ere, gure Legea ez zen inoiz argitaratu.
Ondoren, gure eskaerak bidezkoak zirela jakinda indarra hartuta, Lege Proiektua zehaztuko
zuen Presidentearen Dekretu bat eskatu genuen, hain zuzen ere, diktadura militarraren
aurkako borrokan bizia galdu zuten emakumeen alde herritarrek Estatuari eskatutako
erreparazio-ekintza gisa. Erantzun baten zain denbora luzez egon ginen, gutunak bidaltzen,
gobernu barruko lagunekin hitz egiten, lobby-a egiten, baita “eragin politiko” izenarekin
ezagutzen diren huskeria guztiak ere… baina konturatu ginen ez genuela ezer lortuko.
Orduan, 2003. urtean, berriro kolektibo pluralista eta unitario bat osatuz elkartu ginen,
gure izaeratik abiatuta Monumentua eraikitzeko; 2006ko abenduan inauguratu genuen,
harrotasunez eta hunkituta.
Une horretan bagenekien kristalezko horma eder horrek gu denongan aldaketa eragin
zuela, gure zatitutako memoria integratuko zuen prozesu bat abiarazi zuela. Omenaldi hori
hasieran errepresioaren biktimak izan ziren emakumeei zuzendutakoa izan zen (118 kide
hil zituzten eta 72 kide desagertuta daude), baina ondoren, diktaduran erresistentzia egin
zuten emakume guztiak bildu zituen: atxilotuen artean beren ahaideak bilatzen zituztenak,
eguneroko mantenurako baliabideak sormenez eta duintasunez osatu zituztenak, arrazoi
etiko, erlijioso, ideologiko edo politikoen arabera giza eskubideen eta berreskuratze
demokratikoaren alde antolatu zirenak, preso egon zirenak, erbestean egon zirenak.
Laburbilduz, emakumeek osatzen genuen “gu emakumeok” indartsuan biltzen gintuen
kontzientziak hunkitu gintuen. Alabaina, Monumentua eraikitzeko bidean aurkitu genituen
astindu gintuzten bestelako gertaerak, eta gure begirada zabaldu egin zuten, esaterako,
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emakume gehienek espetxean jasan zuten tortura mota agerian jarri zen. Jakin genuen,
gerretan eta diktaduretan nahiz “bake-garaietan” emakumeen aurkako genero-indarkeriak
izaten duen zigilu bera izan zuela errepresio politikoak. Emakumeak sistematikoki bortxatuak
izan ziren tortura modu gisa, bake-garaietan gertatzen den bezalaxe, hau da, bortxaketak,
erasoak eta sexu-erasoak gauzatzen dira, emakumeen gorputzak eta bizitzak kontrolatzen
dira eta batzuetan, emakumeak hiltzen dira emakume izate soilagatik.
Hots, Estatuko eragileek gauzatutako errepresio politikoa salatzen hasi ginen, baina ikusi
genuen egoera horrek lehen, orain eta edozein lekutan erasoak jasan dituen emakume
bakoitzak sentitzen duena biltzen zuela.
Bestalde, Ciudad Juárezko, Guatemalako eta El Salvadorreko feminizidioen berri izan
genuen. Orduan, gure memorian bildu genituen Estadio Nazionalean, Villa Grimaldin eta
diktadurako hainbeste zoritxarreko lekutan guk bezala kartzela-zigorra eta sufrimendua
bizi izan zuten Latinoamerikako kideak. Kontinente osoan bizitza hobeago baten alde
emakumeek gauzatutako borroka guztien espiritua biltzen zuen Monumentuak.
Esan beharrik ez dago Monumentuari azkenean “Mujeres en la Memoria” izena jarri zitzaiola
(“Emakumeak Memorian”) eta ez “Víctimas de la Represión” (“Errepresioaren Biktimak”).

Emakumeen indartzea
Ikaskuntza horiek, beste batzuekin batera, demokrazian gauzatu dugun ekintza gidatu dute.
Neskatoak eta neska gazteak historiarekin topatzea, gure artean dagoen heterogeneotasuna
eta komunean daukaguna onartuz antolatzea, artikulatzea eta mobilizatzea, hitza hartzea,
gure esperientzien jabe izanik ozen berba egitea eta beti adi egotea gure memoriak
desfragmentatzeko… prozesu horiek guztiak dira emakumeen indartzearen aldeko gure
estrategiak eta gure ekintza politiko eraldatzailearen oinarriak.
Azken batean, borroken historia luze bat, gaur egun bigarren hezkuntzako neska gazteekin
eta neska unibertsitarioekin ikasleen mobilizazioetara joaten garenean gure gogoak
eraberritzen dituen borroken historia, hain zuzen.
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Emakume antifaxistak (1931-1945)

1. Sarrera
Emakumeak 1936ko testuinguruan zuen egoera zehaztu beharra sintomatikoa da. Memoria
historikoaren ikuspegi androzentrikoak emakumeek subjektu politiko gisa duten izaera
ukatzen du. Izan ere, ikuspegi horrek protagonistak oroitzapenarekiko iheskor eta historia
ofizialean klandestino bihurtu ditu. Azterlan feministei eta emakumeen lan idatziei esker
garai hartako gizartearen irudi erreala deskribatzea lortu da. Horretarako, emakume-biltegi
batean garaitu gisa bizitzeari uko egin zioten, baita gizarte garaitu baten historia ikusezina
bizitzeari ere.

2. Errepublikaren kontrako konspirazioa
XX. mendearen hasieratik, Espainiako gizartea gizarte-praktika laikoen alde agertzen hasi
zen. Izan ere, 1930ean ehorzketen % 40 modu zibilean egiten ziren eta haurren % 25 ez
ziren bataiatzen. Gainera, herritarren % 3 baino gutxiago joaten zen astero mezatara. Beraz,
Elizaren eta Estatuaren arteko bereizketa ziurtatzeko errepublikanoek egindako erreformek
garaiko herritarren sinismenak islatzen zituzten. Euskal Herrian, aldiz, sentimendu erlijiosoa
identitate kolektiboaren beste adierazgarri bat zen. Karlistek nahiz nazionalistek gertaera
erlijiosoan oinarritzen zuten beren ideologia. Mendearen hasierako Espainiako immigrazioa
dogma hori zalantzan jartzen hasi zen. Horren ondorioz, ANV-EAEk nazionalismo
antiklerikalaren iritzi berria gauzatu zuen.
Betidanik, eskubide zibilen berdintasuna eta emakumezkoen sufragioa izan dira 1931ko
Errepublikak gauzatutako erreformarik garrantzitsuenak. Alde batetik, gizonen eta
emakumeen lege-berdintasunak emakumeek beren soldata izatea ahalbidetu zuen (ordura
arte senarrak kobratzen zuen), baita ondasunen jabetza izateko aukera ere. Neurri horiek
aurretik hartu izan ziren beste herrialde batzuetan, esaterako, Ingalaterran 1870ean, hau da,
hirurogei urte baino lehenago. Alabaina, lan bera egiteagatik soldata bera jasotzea ez zegoen
legez araututa. Areago oraindik, emakumeek gizonek baino % 60 gutxiago kobratzen zuten
lan bera egiteagatik. Bestalde, emakumezkoen sufragioa ez zen gai garrantzitsua Errepublika
berriarentzat. Izan ere, bozketaren egunean, diputatuen % 40 bozketara ez bertaratzea
horren adierazgarri da. Gainera, zenbait politikari ospetsuk, Indalecio Prietok esaterako,
emakumezkoen sufragioaren aldeko botoa emateari uko egin zioten eta Victoria Kent-ek
ere aurkako botoa eman zuen, bere alderdiak eskatzen zion moduan. Clara Campoamorrek,
aldiz, alderdiaren diziplinari aurre eginez, benetako sufragio unibertsalaren aldeko botoa
eman zuen.
Hori guztia horrela, Estatu berriko benetako elementu emantzipatzailea emakumezkoen
analfabetismoaren aurkako borroka izan zen. Euskal Herriko landa-eremuetan,
emakumezkoen ia % 20k eta gizonezkoen % 15 inguruk ez zekiten gaztelaniaz irakurtzen
ezta idazten ere. Estatu osoan, arlo horri zegozkion ehunekoak are handiagoak ziren. Are
gehiago, derrigorrezko eta doako lehen hezkuntzak 1931tik egindako lanarekin ere, 1936ko
uztailean oraindik Espainiako emakumezkoen % 40k eta gizonezkoen % 25ek ez zekiten ez
irakurtzen ez idazten.
Alabaina, emakumeen botoa emateko eskubidea onartzeak emakumeak gizartean
agerraraztea ekarri zuen. Alderdi politiko guztietan zeuden emakumezko hizlariak,
emakumeak alderdiarekin identifikatzea lortu nahian. Alde batetik, 1933ko hauteskundekanpainan Bitxiloreek (las Margaritas) lan politikoa garatu zuten nagusiki. Mitinetan
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emakumeak egotea garrantzitsua zen, tradizionalistek emakumezkoen botoa nagusiki
eskuinekoa zela uste baitzuten. Bestalde, Emakume Abertzale Batza (EAB) erakundeko
zenbait afiliatu, besteak beste, Haydée Agirre eta Polixene Trabudua, Larrinagako (Bilbo)
espetxean egin zen gose-greba baten buru izan ziren; mitin batean “Espainiako Gobernua
iraintzeagatik” eta “independentzia” eskatzeagatik espetxeratuak izan ziren. Emakume
horiek espetxean soilik hamabost egun egon baziren ere, garaiko prentsan beren argazki
bat −espetxeko burdin-hesien artean ateratakoa− argitaratu zen, eta horrek eragin zuen
espetxearen ateetan jendetzak ospatzea emakume presoen kaleratzea.

3. Emakumeen aurkako indarkeria instituzionala
Erregimen kolpistak Errepublikaren aldian “nabarmendutako” emakume guztiak jazarri
zituen, hau da, emakumezkoen emantzipazioan sinistu zutenak eta zegokien leku
publikoa benetan hartu zutenak. Gainera, errepresio frankistak beren etxeetan aurkitu
ez zituzten errepublikanoen familietako emakumeak espetxeratu egin zituen. Alabaina,
“errepublikanoaren andre” etiketak emakume horietako askoren jarduera politikoa ikusezina
bihurtu zuen. Adibidez, Amparo Barayón (1936an fusilatua) militante antifaxista gisa
nabarmendu zen, baina “Ramón J. Senderren emaztea” izateagatik da ezaguna”

3.1. Emakumeen espetxeen eta gizonen
espetxeen arteko desberdintasunak
Lehenik eta behin, herri guztietan atxilotutako hainbeste emakume sartzeko toki bereziak
bilatu behar izan zituzten. Milaka emakume pilatuta espetxeratu zituzten. Tomasa Cuevasek “emakume-biltegi” gisa definitu zituen espetxe frankistak.
Lehen egunetik, espetxe bihurtutako eraikin guztietan kapera zegoen eta espetxeratuak
mezatara joatera behartzen zituzten. Alabaina, emakumeak lurrean egiten zuten lo, eta
leku gutxiegi izateagatik, beti saiheska. Emakume batzuei artilezko edo artozko koltxoi bat
ematea lortzen zuten haien familiek. Saturraranen, espetxeratu bakoitzari zegokion batez
besteko tokia 45 zentimetro izaten zen.
Bigarrenik, Estatu berriak indargabetu egin zituen espetxeetako emakumezko funtzionarioen
figura sortu zuten Errepublikako legeak. Langile horiek Ventas-eko espetxean sartu zituzten,
hainbat ordenetako mojen eta “martirien” ahaide falangisten zaintzapean errepresio krudela
ziurtatzeko. Haien zeregina errepublikanoen duintasuna zapuztea zen. Mojak emakume
presoen aurka izandako krudelkeriagatik nabarmendu ziren. Egun osoa ziegan egotera
behartzen zituzten, denak batera, isil-isilik. Carme Riera i Barborés Saturrarango espetxean
egon zen eta bertan hil zitzaion alaba, desnutrizioz. Mojek ez zioten ehorzketara joaten
utzi. Beldur gehiena eragiten zuen zigorra, isolamendu-gelak baino gehiago, iristen ziren
paketeak eta gutunak jasotzea ukatzea izaten zen.
Emakume presoek ez dute eguneroko gosea ahaztu. Familia gehienak gizonaz arduratzen
ziren (baldin bazegoen); izan ere, uste zuten emakumeak, baita espetxean egonda ere, diru
pixka bat lor zezakeela, joste-lanak salduz esaterako. Hori dela-eta, emakume preso askok
ez zuten kanpoko janaririk jasotzen. Espetxeko janaria eskasa izaten zen. Adibidez, Ventasen
24 orduero dilista-plater bat ematen zieten eta Zornotzako zopak “larruazala kolore horiz
tindatzen zuen”. Presoen janaria eskasa zen eta Bilboko mojek gainera, janariaren erdia
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txerriak eta untxiak elikatzeko erabiltzen zuten. Geratzen zen janaria emakume presoen
artean banatzen zen. Azkenik, Saturrarango mojek haurrentzat ematen zieten esnea
ekonomatuan saltzen zuten eta estraperloa egiten zuten emakume presoen janariarekin.
Elikagairik eta higienerik ezak amenorrea (hilekoa galtzea) eragiten zien. Hori gertatu aurretik,
emakume presoek garbitu ezinaren eta zapirik ez izatearen umiliazioa jasaten zuten. Bereziki
gogoratzen dute, eguneroko zenbaketarako eta Cara al Sol abesteko formatu beharra,
“odola izterrean behera isurtzen zitzaiela” sentituz.
Erregimen frankistak emakumeak pilatzen zituen komentu gehienetan ez zegoen dutxarik.
Zornotzan, mojek giltzez ixten zituzten komunak eta emakume preso guztiek komun bakarra
erabiltzeko baimena izaten zuten. Bilbon ura mugatzen zieten. Egunean baso bat ur ematen
zieten, nahi zuten moduan banatzeko. Emakume presoek itxura garbiari eusteko estrategiak
garatu zituzten. Frankismoak basakeriara eraman nahi zituen, eta txukuntasunaren aldeko
borroka, joera horren aurkako borroka bihurtu zen.
Alabaina, mojez gain, soldaduek ere zaintzen zituzten espetxeak, eta azken horiek lekaimeak
baino gehiago izaten ziren, baita krudelagoak ere. Mojek preso politikoak aukeratzen zituzten
sukaldean eta ekonomatuan laguntzeko eta funtzionarioek eta soldaduek, preso horietako
gazteenak aukeratzen zituzten, sexualki erabiltzeko.
Hirugarrenik, erregimen frankistak ez zion emakumeen jarduera politikoari ikuspenik eman
nahi izan. Horregatik pilatu zituen gainerako arau-hausleekin batera. Alde batetik, kaleko
prostituzioan (burdeletakoa baimenduta zegoen) aritu izandako emakumeak zeuden eta
bestalde, gainerako preso sozialak; azken horien talde nagusia beste delitu jakin bat
egindako emakumeek osatzen zuten, hau da, haurdunaldia borondatez etendakoek. Horren
ondorioz, emakumezko preso politikoak gaizkiletzat ere hartu ziren, baita “puta” eta “marimutil” gisa ere. Emakumezko preso sozial eta politikoen arteko desberdintasun nagusia izan
zen emakume errepublikanoek beren duintasuna defendatzeko egindako ahalegina, hau
da, antolatu egiten ziren, “animalia” gisa tratatuak izateari uko egiten zioten eta gutxieneko
higiene pertsonala izateko oinarrizko baldintzarik betetzen ez zuten kartzeletan txukun
egoten saiatzen ziren.
Laugarrenik, feminitatea gizartean kontuan hartzen zela islatzeko, emakumeak beren seme
eta alabekin espetxeratzen zituzten; gizonezko presoek, aldiz, ez zuten betebehar hori
sentitzen. Preso zeuden neska-mutikoek eguna ziegan igarotzen zuten, beren amekin.
Gainera, adingabeak ez ziren erregistratzen eta horrek haurren lapurreta erraztu zuen.
Erregistratzen ziren haur bakarrak espetxean hiltzen zirenak edo bertan jaiotakoak izaten
ziren. Haur horiek bataiatzera behartzen zituzten, baita “José Antonio” edo “Pilar” gisako
izenak jartzera ere askotan, Falangearen buruen omenez.
Azkenik, emakume errepublikano presoen aurkako jazarpena ez zen amaitzen kartzelatik
ateratakoan. Espetxe-kondenak erbesteratze-zigorra ere eragiten zuen. Emakume presoek
honako hiru dokumentuetako bi gutxienez behar izaten zituzten erbesteratzea saihesteko:
jaioterriko alkatearen ziurtagiria, edo bestela, parrokoarena edo guardia zibilarena. Horren
ondorioz, espetxeratuak izandako emakume errepublikano gehienek beren jaioterrietatik
urrun zeuden hirietan ekin zioten bizitza berri bati; gehienek Bartzelonan, Corts-en preso
egon ondoren. Saturrarango kasuan eta Euskadiko beste kartzela batzuen kasuan, emakume
asko Bizkaiko eta Gipuzkoako herrietan geratu ziren bizitzen. Gainera, urteetan zehar,
Emakumeen Babeserako Patronatuak preso izandako emakumeen portaeraren jarraipena
egiten zuen, beren etxeetako intimitatea zelatatuz.
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3.2. Bizirauteko estrategiak
Emakume presoen moralaren euskarri nagusia emakume presoen taldea zen. Emakumea
espetxean sartu eta berehala, sartu berriari harrera egiten zitzaion eta afiliazio politikoa
kontuan hartuta, komunitatea osatzen zuten familietako batean integratzen zen. Talde
txiki horietan batzuei kanpotik iristen zitzaizkien paketeak partekatzen ziren eta batzuk
besteak zaintzeaz arduratzen ziren. Gazteen taldeak eta maistren taldeak alfabetatzezereginarekin jarraitu zuten espetxean ere; izan ere, “emakume preso gehienek, tamalez” ez
zekiten irakurtzen. Errepublikari buruzko hitzaldiak ere antolatzen zituzten eta egun bereziak
ospatzen saiatzen ziren, esaterako Durangoko kartzelan maiatzaren 1a prozesio antzeko
zerbait eginez ospatu zuten.
Bigarrenik, erregimenaren izaeraren inguruko kontzientzia politikoak erregimen horrekiko
jarrera intsumisoak ahalbidetu zituen. Eguneroko asaldura deitzen zutenak beren kausa
bidezkoa zela ziurtatzen zien emakumeei. “Una, grande y libre” aldarrikapen frankistek
espetxean bizitutakoa ez ahazteko sentimendu klandestinoa pizten zuten: “askeeeee!”. Era
berean, umoreak porrot-sentimendua urruntzen zuen. Emakume preso politikoek ereserki
faxistak parafraseatzen zituzten eguneroko matxinada gisa.
Emakume presoen erorketa morala saihestu zuen hirugarren zutabea erregimena “laster”
eroriko zela sinistea izan zen (aldiz, nazien kontzentrazio-esparruetan pesimismo hegemonikoa nagusitu zen). Izan ere, nazioarteko komunitateak Espainiako faxisten garaipen militarra onartu ondoren ere, Franco boteretik berehala kenduko zutela adierazten zuten berriak
sortzen ziren ziklikoki.

3.3. Emakumezkoen elkartasuna
Emakumezkoen elkartasuna, ”presoaren emakumea” deitu zena, enpatiatik sortzen da
eta ez du konnotazio politikorik, giza ikuspegi hutsa baizik. Hala ere, elkartasun mota hori
emakumeei dagokie nagusiki. Kasu honetan “emakume” hitza amei, emazteei, ahizpei edo
alabei dagokie. Horiek guztiek osatzen dute ahaide presoaren laguntza-taldea. Alde batetik,
egoera berean zeuden emakumeekin emakumezkoen elkartasun-sareak sortu zituzten.
Esaterako, Durangoko emakumeek beren etxeetan hartzen zituzten emakume presoak
bisitatzera etortzen ziren ahaideak. Areago oraindik, espetxeratuen familiak Durangora iritsi
ezinik geratzen zirenean, Durangoko emakume horiek berak emakume presoak izango zuen
bisitaldia aprobetxatzen zuten preso zegoen emakume ezezaguna bisitatzeko eta gainera,
Durangoko emakume horietako asko espetxeratutako emakumeen seme eta alaben kargu
egin ziren. Ildo horretan, Ondarroako emakume arrantzaleek itsasoan harrapatutakoaren
zati bat Saturrarango presoei ematen zieten, nahiz eta beti ez zen haien eskuetara iristen.
Bestalde, erresistentzia femenino mota berezi bat garatu zuten, ez feminista, ahaide
presoaren eskubideak defendatzeko. Guardia Zibilak ez zuen uste emakumeen erreakzio
indibidualak adierazpen politikoak izan zitezkeenik, beraz, emakumeek gizonek baino jarduneremu handiagoa izaten zuten. Haien aldarrikapen politikoak ahaide presoarekiko amaren
edo emaztearen zeregin tradizionalera mugatuta zeuden. Emakumezkoen eguneroko
erresistentziaren jokalekuak leku publikoak izan ziren, merkatua esaterako, eta bertan
haserretuta kritikatzen zuten erregimen frankista, bizi zuten egoera latzean oinarrituta.
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4. Emakumeen aurkako indarkeria pribatua
Erregimen frankistak bere errepresio-politika aplikatu zuen azken lekuan, paradoxikoa
badirudi ere, garaituen laguntza behar izan zuen. Horrek esan nahi zuen garaituen rola
onartzea, bere emakumezko bikotekidearen borrokari iruzur egiteko eta klandestinitatera
alboratzeko. Gainera, diktadura frankistan indarkeria matxista ezkutuan mantendu zen.

4.1. Heriotza zibila
Heriotza zibila eskubide zibilak galtzea adierazten duen kontzeptu juridiko bat da, hots,
herritartasun-gabetzea. Esamolde horrek emakumeen gizarte zibilarekiko baztertzea
ahalbidetzen du, hain zuzen ere garaituen eskutik gauzatua.
Gainera, Frantziako erresistentzi antifaxistarekin bat egin zuten emakume borrokalari errepublikanoak naziek atxilotu zituztenean, Ravensbrück-eko (Alemania) kontzentrazio-esparruan
sartu zituzten. Emakume asko handik gizonezkoen kontzentrazio-esparruetara bidaltzen zituzten eta han, zenbait gizonek (egiaztatutako hainbat errepublikano espainiarren kasuak
daude) SSei ordaindu egiten zieten “beren arraza bereko” (lege naziek horrela ezartzen zuten) emakumezko kide bat bortxatu ahal izateko “burdel-zerbitzua” deitutakoaren bitartez;
Himmler-ek berak asmatu zuen “produktibitate- eta umiliazio-metodo” gisa.
Dena den, emakumezko borrokalari errepublikano askok kartzelatik ateratakoan berriro ekin
zioten beren konpromiso politikoari. Alabaina, alderdi guztiek atzealdeko postuetara baztertu zituzten emakume horiek, lotura-lanak egiteko. Sintomatikoa da emakume horietako inor
ez iristea alderdietako zuzendaritza-karguetara, erresistentzia antifrankistak aktibista gutxi
biltzen zituela kontuan hartuta. Izan ere, laguntza txikiena emateak ere, zuzendaritza politiko aktiboak jasan behar zuen galdeketa- eta kartzela-prozesu bera zekarren. Gizonezko
militante antifrankistek diktadurak beren emakumezko kideei esleitutako gizarte-rola berenganatu zuten. Horrela, “emakumezkoen belaunaldi politiko bat hondoratzen” lagundu zuten,
erregimen frankistak antolatutakoari jarraiki:
“Carme Cases-ek esan zuenez, nahiko minduta sentitu zen PSUCk bere bikotekideari ekintza politiko klandestinora itzultzea proposatu zionean, bera ekonomia eta familia-bizitza bermatuko zuen euste-zereginetara alboratuz […].”
Lehen lerroan mantendu zen emakume bakarra Dolores Ibarruri izan zen, erbestean.
Alabaina, Sobiet Batasuneko komunismoaren diskurtso matxista bere bizitza pertsonalaren
aurka agertu zen eta bere “premia emozionalak” ukatu zituen. Bere gizonezko kideek “puta
zaharra” deitzen zioten, mespretxuz, Paco Antón-ekin (bera baino ia hogei urte gazteagoa)
izandako harreman sentimentala zela-eta. Paradoxa badirudi ere, esamolde hori bera erabili
zuten Freikorps paramilitarrek Rosa Luxemburg agurtzeko, hain zuzen erail zuten gauean;
“du alte Hure!” (“Puta zaharra!”, alemanez).

4.2. Heriotza afektiboa
Alemaniako kontzentrazio-esparruetatik 1945ean ateratako emakume frantsesek “heriotza
afektibo” esamoldearen bidez deskribatu zuten askatuak izan ondoren zeukaten egoera
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pertsonala. Beraiek “presoaren andrearen” rola hartu zuten, baina beren kideek beste biziproiektu batzuei ekin zieten, presoen andreak horietatik kanpo utziz. Hori dela-eta, hainbat
egilek uste dute borroka antifrankistaren berdintasun-ideiak biltzen zuen helburu bakarra
errepublikanoen garaipena zela eta ez emakumearen emantzipazio soziala:
“Gaur egun bere askatasunaren alde borrokatzen ari den gizon iraultzailea,
kanpoko munduaren aurka borrokatzen ari da bakarrik. Bere askatasunaren,
berdintasunaren eta justizia sozialaren desiraren aurka dagoen mundu baten
aurka. Emakume iraultzaileak, aldiz, honako bi eremu hauetan borrokatu behar
du: lehenik, bere kanpo-askatasunaren alde; borroka horretan gizona dauka
aliatu gisa ideal eta kausa beraren alde; alabaina, emakumeak bere barneaskatasunaren alde ere borrokatu behar du, gizonak duela mende askotik
hona jadanik baliatzen duen askatasunaren alde hain zuzen. Eta azken borroka
horretan, emakumea bakarrik dago.”
Emakume gazte asko, hamar edo hogei urteko zigorraldia bete ondoren, beren bikotekideek
traizionatu egin zituztela sentitu zuten, garaituak izan ondoren gerraosteko apatia orokorrean
murgildu zirelako, Ezkontza zibilak deuseztatuta, seme edo alaba komunak izateak ere
ez zuen saihestu elkarrenganako deslotura. Desmobilizazio politikoak eta konformismo
sozialak agerian uzten zuten akitutako gizonen barne-barneko porrota. Tristura sakon
horrekin jasanezina egiten da jazarpen politikoa. Esaterako, Teresa Báñez Torresek, 48 urte
zituela, 1939ko uztailaren 18ko goizaldean urkatu zuen bere burua Ventaseko espetxean,
eta honako ohar hau utzi zuen:
“Nik ez diot inori lapurtu eta ez dut inor hil; nire buruaz beste egiten dut on egin
ondoren ez dudalako maite nauen inor ezta salatzeko inor ere.”
Aitzitik, ezkontza-lotura deuseztatu ondorengo bikoteak sortu ziren, baina errito katolikoaren
bitartez ezkontzeari uko egin zioten. Horren ondorioz, nahiago izan zuten “ezkondu
gabekoen” estigmarekin bizitzea amore ematea baino.
Gainera, emakume zibilek beraien aurka egindako bortxaketa-delituak zigorrik gabe
mantentzen ikasi behar izan zuten, estigma horrek “erabilien” taldean sartzen baitzituen
(esaterako, alemanek eta frantsesek esamolde hori erabiltzen zuten beren bandoko bortxaketa-biktimak izandako emakumeak izendatzeko). Alabaina, emakume horiek soldaduen bortxaketen ondorioz jaiotako haurrak maitasunez hazteko gai izan ziren, nahiz eta
estigma sozialaren krudeltasuna bizi izan, Ondarroako ondoko herri-kantan jasotzen den
moduan:
“Turibik dauke
ume txiki-txikixe eta baltz-baltza
eta baltz-baltza italiano txikixe”.

4.3. Indarkeria matxista
Emakumeek gatazketan pairatzen duten muturreko indarkeria ez da gerra-baldintzen
ondorioa; aldiz, bake-garaian emakumearen aurka dagoen indarkeriarekin estu lotuta dago.
Gizonaren eta emakumearen eskubide-berdintasunaren arloan Errepublika ez zen aurreko
erregimenetatik bereizi indarkeria matxistari dagokionez.
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Indarkeria matxistaren krimenak egunkari errepublikanoetako gizarte-orrietan agertzen ziren.
Estatistikek erakusten dutenez, hilean hiru emakume hildakoen batez bestekoa izaten zen
(hildakoen eta larri zaurituen berri soilik ematen zen), eta ondoren erasotzaileak bere buruaz
beste egiten zuen. “Bikotekideak, bikotekide ohiak edo ezkongaiak” erasotutako emakumeak
izaten ziren. Erasoaren eragilea afektibitate-harremanaren amaiera izaten zen arrazoi nagusi
gisa eta normalean erabilitako tresna berriz, arma zuria. Bitxia bada ere, beren bikotekideak
hildako emakume ezkonduen ehunekoa erahildako emakume ezkongabeen ehunekoaren
antzekoa zen. Gainera, ez zen landa- eta hiri-ingurunearen arteko desberdintasunik izaten.
Adibidez, Bizkaiko probintzian, El Socialista (1931-1933) eta ABC (1931-1936) egunkariek
jaso zutenez, hildako emakumeen bost kasu Bilbon izan ziren eta bi, probintzian.
Emakumezkoen enpleguari jarritako oztopoek, senarraren tutoretzaren mende egoteak,
dibortzioa indargabetzeak eta adulterio-delitua berriro ezartzeak ahalbidetu zuten diktadura
frankistako indarkeria matxista hautemanezina izatea. Jasotako lekukotzak errepresaliatuen
memoria orbantzeko beldur dira:
“Nire aita kartzelara eraman zutenean nik bi urte nituen eta nire anaiak, bost.
Dirudienez, mendian zeudenei enkarguak egiten zizkielako eraman zuten. Ama
ezer gabe geratu zen. Gurea zen lursail bat saldu behar izan zuen […]. Jendearen
etxeak kareztatzen lanean hasi behar izan zuen; egun osoa harat-honat eskuila
batekin eta besteen arropak garbitzen. […] Aita kartzelatik atera zenean […],
hori ez dut kontatuko… kartzelak gizonak aldatu egiten dituelako.”
Nolanahi ere, gerraosteko genero-harremanen inguruan erabateko adostasuna dago, hain
zuzen gizonak armadan bereganatutako maskulinotasuneko eredu guztiz agresiboarekin
lotutakoa:
“Emakumearen aurkako errepresioak infernu partikular asko sortu zituen;
infernu horietara emakumea bera soilik jaits daiteke, beste inork ez du lortuko.”

4.4. Elkartasun feminista
Emakumeek elkartasun-sareak sortu zituzten nagusiki feminista zen imajinario batean, eta
horrek etsai-giroko gizarte batean bizirik irautea ahalbidetu zien. Emakume preso gehienei
erbesteratze-zigorra ere ezartzen zieten eta ezin izaten zuten beren sorterrietara itzuli; beraz,
kartzelatik atera ondoren, beren aspaldiko lagunek osatutako familia berrietara itzultzen ziren.
Etxea partekatzen zuten leku berri batean, lehen ezagutzen zuten lekutik urrun. Gainera,
emakumeen konpromiso antifrankistak elkartasuna beren gizonezko kideenganaino zabaldu
zuen. Alabaina, elkartasunaren izaera klandestinoak historiaren isiltasunean ezkutatu zituen
emakumeak.

5. Ondorioak
Errepresio frankistak Europako faxismoaren elementu errepresiboak bereganatu zituen,
nagusiki, umiliazio publikoari, indarkeria ekonomikoari, kontzentrazio-esparruei eta eremu
pribatuari edo barneko bizitzari zegozkienak. Izan ere, azken arlo horretako elkartasuna
izan zen bereziki emakumeek gauzatutakoa. Politikoki antolatutako gizonek beste gizon
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batzuei lagundu zieten; emakumeek aldiz, berdin artatu zituzten gizonak eta emakumeak.
Alabaina, errepublikanoek emakumeak ikusezinak izatera kondenatu zituzten eta hori izan
zen belaunaldien arteko hausturaren oinarria. Horrela, emakumeak historiaren klandestino
bilakatu zituzten eta emakumeek beren bizitzen historiagile bilakatuz erantzun zuten.

Oinarrizko bibliografia
CUEVAS, Tomasa (2004): Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas, Aragoi Garaiko Ikerketen Institutua, Osca.
GONZÁLEZ GOROSARRI, Maria; BARINAGA, Eduardo (2010): No lloréis, lo que tenéis
que hacer es no olvidarnos: La cárcel de Saturraran y la represión franquista contra las
mujeres, a partir de testimonios de supervivientes, Ttarttalo arg., Donostia.
HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando (2011): La prisión militante: Las cárceles franquistas de
mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945), Unibertsitate Konplutensea, Madril.
NASH, Mary (2006): Rojas: Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Madril: Taurus.
VINYES, Ricard (2002): Irredentas: Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas,
Temas de Hoy, Madril.

72

Bakea eta bakegintza ikuspegi
feministatik begiratuta
Carmen Magallón Portolés*1

*

SIP (Bakerako Ikerketa Mintegia) Fundazioaren zuzendaria, Zaragoza.

Bakea eta bakegintza ikuspegi feministatik begiratuta

Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet “Gerraren eta Bakearen Birdefinizio
Feministari buruzko jardunaldiak” izenburuarekin pentsatutako Garapenerako estrategia
positiboei buruzko VIII. Jardunaldi hauen antolatzaileei jardunaldi hauetan parte har dezadan
gonbidatzeagatik; izan ere, hemen egoteak aukera ematen dit lagunengandik ikasteko,
beste galdera batzuk eginez pentsatzea eragiten dit, eta, azkenik, baina oso garrantzitsua
niretzat, aukera eman dit Euskal Herriko lagunekin berriro ere egoteko.
“Lankidetzaren zeregina eztabaidan: emakumeei eta bakeari buruzko esentzialismoak
desegiten ditugu edo indartu egiten ditugu?” gaiari buruzko mahai honetan parte hartzeko
bi galdera egin dizkidate; lehenengo galdera, bakegintzari eta garapenerako laguntza
ofizialari buruzkoa, laguntza horietan generoa kontuan hartzen ote den; eta bigarrena
maila politikoan, akademikoan eta komunikabideetan emakumeei eta bakeari buruzko
diskurtsoetan esentzialismoak desegiten edo indartzen ari ote garen. Galdera horien
inguruan, Jardunaldi hauen izenburua den bakearen eta gerraren birdefinizioari buruz hitz
egingo dut eta feminismotik abiatuta bakegintzari laguntzeko programei egindako ekarpen
kritiko batzuk azalduko ditut, eta, azkenik, esentzialismoaren gaia aipatuko dut.

Bake liberala, gerra berri-berriak eta bake berri-berriak
Ez dugu ahaztu behar bakea gerrarik ez izatea baino zerbait gehiago dela. Eta are gehiago
emakumeen bizitzetan finkatutako ikuspegitik begiratuta. Duela denbora asko feminismoak
zabaldu egin zuen bakearen kontzeptua, hain zuzen ere, adierazi zutenean emakumeek
indarkerien mende jarraitzen dutela gerrarik ez dagoen garaian ere, eta ez dagoela bakerik
genero-indarkeria dagoen bitartean. Era berean, ezaguna da bake negatiboaren edo
gerrarik edo gatazka armaturik ez izatearen eta bake positiboaren edo bizimodu duina
(berdintasuna, giza eskubideak eta justizia aberastasunaren banaketan, edateko ura,
elikagaiak, osasuna, hezkuntza eta abar izatea) izateko aukera ematen duen egoeraren
arteko bereizketa. Nazioarteko lankidetzak beti lan egin du bakegintzan bake positiboaren
zentzuan, biztanle pobretuen bizimoduak hobetzeko. Orain gutxikoa da, aldiz, lankidetza
eta bakegintza lotzea, gatazka armatuen eta garapen-defizitaren artean dagoen harreman
bereiziezina aitortu izanaren ildotik.
Bakeari eta Gerrari buruz hitz egiteko kontzeptuzko bi unibertso aipatuko ditut, bi benetako
egoera mota, hots, bi egoera desberdin erakusten dituztenak, non Lankidetzak jardun
dezakeen bakegintzako jardunak lagunduz. Lehenengo egoera Mark Duffield-ek «bake
liberalaren konplexua»1 deitu zuenari buruzkoa da eta nazioarteko, eskualdeko eta nazioko
eragileek osatutako nazioz gaindiko sareari egiten dio erreferentzia. Sare hori, garai hartan
Nazio Batuen idazkari nagusi zen Boutros-Ghali jaunak egindako proposamenetik abiatuta,
asko hedatu zen Bake Misioak deitutakoetan, eta aipatutako proposamena Bakearen aldeko
agenda (1992) izeneko dokumentuan jasota dago.
Bigarrena Coimbrako Unibertsitateko Centro de Estudios Sociais zentroaren koordinatzaile
den Portugaleko ikertzaile batek sortu zuen. Ikuspegi feministatik begiratuta, Tatiana Mourak
(2010) gerra berri-berriak deitu die lehen seguruak ziren lekuetan (munduko hiri batzuk eta
gerra atzean utzi zuten herrialde batzuk, adibidez) ugaritzen ari diren indarkeriazko egoerei;
eta bake berri-berriak deitu die arazotik hurbil dauden biztanle taldeek (komunitaterako

1 Duffield, Mark (2003) Las nuevas guerras en un mundo global, Madril, Los Libros de la Catarata.
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irteerak aurkitzeko matxinatu eta borrokatu diren amen talde batzuk) egindako ahaleginei
(normalean ezezagunak).
Argi dago laguntza ofizialaren baliabide gehienak bake liberaleko konplexura bideratzen
direla, bake-operazioak munduko hainbeste lekutan mantentzeak dakarren baliabideen
zabaltzeak irentsita. Afrikako gatazka armatuak gogoan izanda, Itziar Ruiz-Giménez Arrietak
(2011) zalantzan jartzen ditu «bake liberaleko konplexuaren» ustezko asmo onak, haren
ustez hori ez baita konponbidearen zatia, arazoaren zatia baizik. Itziar Ruiz-Giménez Arrietak
proposatzen du paradigma horren atzean dauden dinamikak desegitea; izan ere, haren
ustez paradigma hori kritikagarria da honako arrazoi hauengatik, besteak beste: Iparraldeko
interes geoestrategikoen mende dagoen esku hartzeko estrategia bat delako; «errezeta
unibertsalak» erabiltzen dituelako egoera asko eta askotarako; indarkeria armatua sortzen
duten alderdi exogenoak ikusezin bihurtzen dituelako; eta paradigma horretan konponbide
militarrak eta segurtasun-dimentsioa nagusitzen direlako.
Agenda horretan ez al dago berreskura daitekeen ezer? Zer zeregin du generoak agenda
horretan? Kritikek duten garrantzia ukatu gabe, hor egoteak balioa izaten jarraitzen du
indarkeria pairatzen duten biztanleentzat, eta biztanle horiek Nazioarteko Komunitatera
jotzen dute arrazoi osoz. Paradigma horren azpian lan egiten du Lankidetzak, Nazio Batuen
Erakundeak ematen duen nazioarteko legezkotasunarekin batera. Garapenerako Laguntza
Ofizialak eta Laguntza horrek babestutako lankidetza-taldeen proiektu eta ekintza askok,
alderdiek eta kontrako alderdiek, elkarri eragiten diete eta bake liberalaren esparru horretan
lan egiten ari dira gatazka armatu batetik ateratzen ari diren lekuetan. Bakegintzako dinamikek,
paradigma horri jarraiki, Nazioarteko Harremanak (NH), Deklarazioak, Konbentzioak eta abar
egituratzen dituen legeriari heltzen diete; arautzeko esparru hori ezinbestekoa da, nahiz eta
boterearen eta interes menderatzaileen joko-sistemaren mende jarraitzen duen. Sistema
horretan, generoa sartzen joan da hasiera batean mugarri izan ziren urratsetan, nahiz eta
orain zuhurragoak garen sistema hori abian jartzeko balioesteko garaian.
Feminismoak badaki bake-agendak lehentasuna duela Nazioarteko Harremanetan: Nazio
Batuen Erakundearen 90eko hamarkadako proposamenetan, Bake Agendaren sustapenean,
Giza Segurtasuna nabarmendu nahian edo 1325 Ebazpenaren ondorengo onarpenean
zerikusi handia izan zuen Gerra Hotzaren amaierak, baina baita berdintasun-politikak
helburu dituela nazioartean jardun duen emakumeen mugimenduak ere.
Ezin dugu ahaztu feministen sareak eta beste emakume talde batzuk izan zirela nazioarteko
politikan eta batez ere Pekingo Konferentzian (1995) genero-agenda sartzearen aldeko borroka
egin zutenak. Litekeena da emakume talde horiek beren burua halakotzat ez edukitzea,
baina feministekin elkartu ziren lotura-sareetan tokiko eta nazioko taldeekin. Pekingo Ekintza
Plataformaz geroztik, hurrengo urteetan, erakunde batzuek lan egin zuten Segurtasun
Kontseiluak 1325 Ebazpena onartzea lortu arte; bere garaian urrats handia izan zen, lehenengo
aldiz sartu baitzen genero-ikuspegia babesaren eta segurtasunaren gaietan, munduan indarra
erabiltzea edo ez erabiltzea legezkotzat jotzen duen erakundearen eskumenen pean; nolanahi
ere, erakunde hori arestian aipatu ditugun botere-jokoen mende dago beti.
Bakearen aldeko nazioarteko misioetan, genero-ikuspegia sartuz joan da, baina kontraesan
eta tentsio ugari izan dira. Adibide bat The Whistleblower filmean kontatzen dena da,
benetako gertaeretan oinarritutako istorioa da eta gerraosteko Bosnian Nazio Batuek duten
misioan generoaren ardura duen behatzaile den Kathryn Bolkovac (Rachel Weisz da filmean)
polizia-agenteak eta kasko urdinen agintari batzuek eremu horretan izandako emakumeen
salerosketa-kasu bat dela medio duten liskarra kontatzen du.
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Ezin dut ukatu nazioarteko sisteman presentzia behar duela, baina, halaber, ezinbestekoa
iruditzen zait bakearen eta gerraren birdefinizio feministek kontuan hartzea, Lankidetzatik,
Tatiana Mourak aipatzen dituen jokalekuak.

Zer dira gerra berri-berriak eta nola gauzatu
behar da bakegintza gerra horietan?
Mourak adierazi du (2010) badakiela, alde batetik, zenbaterainoko probokazioa den gerra
berri-berri gisa deskribatzen dituen egoerak azaltzea eta kontzeptualizatzea, eta bestetik,
gero eta zailagoa dela bakearen eta gerraren arteko muga ezartzea. Ez soilik gerrak
bere izaera aldatu duelako, baizik eta arma arinen ugaritasunak biderkatu egin dituelako
indarkeriazko jokalekuak eta horrek lausotu egin dituelako gerra-egoeraren eta bakeegoeraren arteko bereizketak. Estatuen arteko liskarretik Mary Kaldor-ek gerra berriak deitu
zuenera igaro zen, hainbat talde eta eragileren arteko ekintza armatuaren haustura gero eta
handiagoa dela aipatuz. Indarkerien continuuma (eskala globaletik tokiko eskalara doaz) eta
indarkeriek denboran jarraitzen dutela ikusi ondoren, Mourak, orain, zalantzan jartzen ditu
gerraren, gerraostearen eta bakearen arteko bereizketak. Teorian gerra atzean utzi duten
herrialdeetan (Guatemala edo El Salvador, adibidez) ezarritako indarkeria edo munduko
megahirietako aldirietan gertatzen dena ezagutzen duten pertsonek ulertuko dute Moura
zertaz ari den.
Mourak Rio de Janeiroko (gerra berri-berriaren jokaleku gisa) kasuari buruz egindako
azterlanean jokaleku horren berritasuna (hiri-liskarrak dira, armatuak eta eragile espezifikoak
dituztenak) aztertzen du, argitzea merezi duten iluntasun-eremuak argitzen ditu: baztertu
dena eta aintzat hartu ez dena, eta bazterrean utzi delako gabeziei heltzea eta konponbideak
jartzea ahalbidetzen ez duena: hainbat gai, emakumeek indarkerian duten inplikazioa,
esaterako, ikuspuntu eta egoera desberdinetatik begiratuta; armek nola eragiten ote dieten
emakumeei beren egunerokotasunean; zer egiten ote duten bizirik iraun dutenek –biktimen
ahaideek–, batez ere zigorgabetasunaren aurka eta armen merkaturatzearen aurka borroka
egiten duten amek bizirauteko Gerra berri-berriak benetan egingo dira, dio Mourak. Ez
dago bajarik ez dioen erretorikarik, ezta ideologiarik ere, eta ez zaie ezer jakinarazi behar
nolabaiteko berdintasuna izateko zaintzen duten politikoei eta legegintza-kidegoei. Dena
gogorragoa da.
Gerra berri-berriak maskulinitatea eraikitzeko nitxo berriak al dira, estilo zaharrari jarraiki?
Mouraren iritziz bai, gerra horietan identitate-politika funtsezkoa baita. Emakumeekin
osatutako armadaren gainbeheraren kontra, gerra berri-berriak birmaskulinizatzeko
eremuak dira, eta eremu horietan berriz ere agerikoak dira nagusitzen diren maskulinitate
hegemonikoak, indarkeria armatuari lotuta daudenak, baita indarkeria armatu horrek sortzen
dituen mendeko feminitateak ere. Hiperbisibilizazioak eta isiltasunak daude: indarkeria
armatua maskulinitate menderatzailearekin lotzen da berriz ere, nahiz eta horretarako
emakumeen eta borrokalarien esperientzia batzuk isilarazi eta ikusezin bihurtu behar diren;
ikusezin bihurtze horren ondorioz emakumeak baztertu egiten dira Desmobilizazioko,
Desarmatzeko eta Birgizarteratzeko prozesuetan (DDB).
Gerra berri-berri horien inguruan sor daiteke bakegintzaren unibertso desberdina,
eta unibertso horretan Lankidetzak eta feminismoak asko dute emateko. Bake berriberriak adierazi besterik ez dira egin. Tokiko ekimenak, erresistentziak, armen aurkako
eta feminizidioen zigorgabetasunaren aurkako borroka, emakumeen agintea babestea
eta maskulinitate eta feminitate askeenen balioa handitzea dira. Feminismo bakezaletik
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begiratuta, helburu argia armen merkataritzaren aurkako borroka da. Nabarmena da arma
arinen ugaritzeak zer eragin duen gizonek emakumeen aurka egikaritzen duten indarkerian,
emakume horiekin intimitate-lotura duten edo noizbait izan zuten gizonen eskutik (Santos,
2009). Produkzio hilgarri hori mundu osoko erakundeek lortu nahi duten helburua izan arren,
gaur egungo ahaleginen oinarria beren merkataritza, armen merkataritza arau dadin lortzea
da; erregulazio hori ez dator bat herrialde produzitzaileen interesekin; herrialde horien artean,
eta gehien saltzen dituztenen zerrendan lehenak Segurtasun Kontseiluan iraunkorrak diren
bostak daude.2
Lankidetzak eta feminismoak oso gogoan izan dute beti egiturazko indarkeria, eta pentsatu
behar dute nola jardun behar duten kriminaltasunak, narkotrafikoak, armen merkataritzak eta
pertsonen salerosketak kutsatutako indarkeria ekonomikoa sartuta dagoen jokalekuetan.
Indarkeria horrek zuzeneko indarkeria dakar, bai sufrimendu eta hilgarritasun gisa baliabiderik
ez izateagatik: bizitzako egoera prekarioak eta gaixotasun sendaezinek eragindako
heriotza, bai hiri-borrokatxoetan zauritu eta hitzen duten talde armatuei, sikarioei eta mafiei
atxikitzegatik, askotan, gatazka armatuek baino heriotza gehiago eragiten dituztelarik
(Moura, 2010, 2012). Sistemak onartutako bideak erabiliz aberastasuna lortzeko aukerarik
ez duenarentzat tentagarria da talde kriminaletara jotzea eta talde horiei atxikitzea eta,
zenbait lekutan, ia aukera bakarra da. Gainera, desberdintasuna narkotrafikoarekin lotzen
den lekuetan, indarkeria armatua identitate-seinale izan daiteke alternatibarik ez duten
gazteentzat (Santos, 2009; IANSA3).
Arautu gabeko finantza-arloko optimizazioa Bigarren Mundu Gerraren ondoren jaio zen
gobernantza globaleko sistemari egiten ari zaion pultsuaren erdian ezin da gutxietsi tokiko
eremuetako jarduna, bake berri-berrien zati den jarduna. Giza premien gainetik ahalik eta
etekin handiena ateratzeari lehentasuna ematen dion finantza-arloko desarauketa munduko
eskualdeen artean, herrialdeen artean, herrialde beraren barnean eta hiri beraren barnean
dauden desberdintasunen (gero eta handiagoak eta eskandalagarriak) jatorrian kokatzen
da. Baita gure herrialdeetako gizarte-lorpenei dagokienez gaur egun bizi dugun eraispenean
ere.
Bake liberala eta bake berri-berriak indarkeria armatuaren aurka botereak eta birmaskulinizazioak modu globalean sortzen ari diren tentsio gisa irakur daitezke.
Azkenik, esan behar dugu debateak jarraitzen duela: bakegintza feminismotik eztabaidatzen
eta birdefinitzen ari dira, eta ikuspegi horretatik zalantzan jartzen dira jokalekuak (zergatik
soilik gatazka armatuaren ondoren eta ez lehenago edo gatazka armatuak irauten duen
bitartean?); eragileak (bakea zergatik negoziatzen dute armak hartu dituztenek soilik gizarte
osoa egon bada sartuta gatazka armatuan?); erritmoak eta ikuskera lineala (bakegintza ez
al dago erritmo desberdinak eskatzen dituen dimentsio askotako prozesu konplexu bat
izatetik hurbilago?) eta sartu beharreko gaiak (alderdi armatuek auzitan jartzen dituzten
gaiez gain beste hainbat gai, hala nola hezkuntza, osasuna, berdintasuna eta eguneroko
bizitzako beste gai batzuk).

2 Idazki hau 2012ko uztailaren amaieran bukatu dut, Armen Merkataritza arautzen duen Tratatua lortzeko
NBEn gauzatutako negoziazioek porrot egin dutela dakigunean. Gobernuz Kanpoko Erakundeen sare
handi baten ahalegina eta 90 herrialderen laguntza gorabehera, herrialde handiek (AEB, Errusia eta
beste batzuk) eragotzi dute adostasuneko azken dokumentua lortzea, eta argudiatu dute denbora
gehiago behar zutela haren inguruan hausnartzeko.
3
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Genero-ikuspegia Lankidetzan sartzea
Denok dakigu generoaren diskurtsoa, azken urte hauetan, lankidetza-politikaren diseinuetan
sartzen joan dela. Paperak, dokumentuak, hitzaldi ofizialak eta direktibak kontuan hartzen
baditugu, esan behar dugu genero-ikuspegia azaltzen dela Nazio Batuen Sisteman eta
bakea eraikitzeari dagokionez bultzatzen duen politikan. Azken hamarkada honetan, generoikuspegia sartu da Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpena hedatzearen eta aplikatzearen
ondorioz. Ebazpen horretan genero-politika bakegintzan laburbiltzen da eta eskatzen da
emakumeak bakearen negoziazioan sartzeko eta gatazka armatuetan sexu-erasoen aurrean
babesteko.
2000. urtean onartu zenetik, 1325 Ebazpenak atxikipen beroak eta babesak piztu zituen.
Mundu osoko emakumeen erakundeek erabili zuten berdintasunaren zerbitzurako beste
tresna bat izango balitz bezala.4 1325 Ebazpenaren aldeko Herrialdeen Talde bat sortu
zen eta Ekintza Plan Nazionalak egin ziren 30 herrialdetan baino gehiagotan. Espainian,
erakunde-arloko feminismoak (batzuek horrela deitzen diete botere-eskemetan dauden
feministei) aurrerapen handiak lortu zituen. 2010ean, Espainia 14. postuan zegoen
Generoari buruzko Garapen Indizean (GGI); 20. postuan Giza Garapenaren Indizean eta
11. postuan Generoa bultzatzeko rankingean, eta orain erreferentziazko herrialdea da
gai horietan. Gauzak dauden bezala, gaur egun ezin da esan aurrerapen hori iraunkorra
izango denik.
Generoaren eta garapenaren sektorean, Estatu espainola bigarren emailea izatera iritsi
zen (igoera batez ere 2004tik 2008ra bitarteko aldian gertatu zen); Espainia Nazio Batuen
multilateralismoan pixkanaka sartu zelako gertatu zen aurrerapen hori.
Generoari eta bakegintzari dagokionez, politika publikoak 2007an onartu zen Nazio Batuen
Segurtasun Kontseiluaren 1325 Ebazpena aplikatzeko Espainiako Gobernuaren Ekintza
Planean (2000), Emakumeei, bakeari eta Segurtasunari buruzkoan, eta Garapenerako
Espainiako Lankidetzak gauzatutako Emakumeei eta Bakegintzari buruzko Ekintza Planean
(1325 Ebazpena Lankidetzan.5 erabiltzeko eta bultzatzeko neurri batzuk ditu) definitu ziren.
Azken plan hori 2008. urtean egin zen, prozesu parte-hartzailearen bitartez. Lankidetzari
buruzko jakintza desberdinak dituzten adituek hartu zuten parte Plan horiek prestatzen:
Gatazkei eta Ekintza Humanistari buruzko Azterketa Institutukoek (IECAH), Bakerako Ikerketa
Mintegia Fundaziokoek (SIP), GGKEtakoek, Lankidetzako teknikariek munduko hainbat
lekutan lan eginez, eta Garapen Politikak Planifikatzeko eta Ebaluatzeko Zuzendaritza
Nagusikoek. Plan horretan honako hau esaten da:

4 Ikusi: Carmen Magallón (2010) “Luces y sombras de una herramienta de igualdad en las relaciones internacionales: la resolución 1325 del Consejo de Seguridad”; honako honetan: Mª Elena Díez Jorge eta
Margarita Sánchez Romero (ed.) Género y paz, Bartzelona, Icaria, 333-350.
5 Plan horien ebaluazioari dagokionez, Plan Nazionalaren bi txosten ofizial daude eta beste independente batzuk, esate baterako, Manuela Mesarena (2011), María Villellasena (2010b) eta Rosabel
Agirregomezkortarena (2011). Nazio Batuek urtero antolatzen duten Emakumeei, bakeari eta segurtasunari buruzko urteko eztabaidan enbaxadoreek izandako esku-hartzeak ere irakur daitezke.
Feminismoak interes handiko datuak eta kritikak eman eta egin ditu duela gutxi egindako lanetan, esate
baterako Mila Ramosen (2012) eta Begoña Zabalaren (2012) lanetan, Hegoak argitaratutako liburuan
sartuta daudenak: Del Río Martínez, Amaia (koord.) (2012) Miradas críticas para una cooperación comprometida con las luchas feministas, Bilbo, Hegoa. Nazioartean zer gertatzen den ikusteko, Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoaren Escola de cultura de Pau Behatokiak argitaratzen dituen Barometroen genero-txostenak jarrai daitezke.
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“Funtsezkoa da emakumeek bakegintzari buruz duten iritzia, bai indarkeriazko
gatazkak bereziki beren genero-baldintzarengatik nola eragiten dien aztertzen
duen ikuspegitik begiratuta, bai bakegile aktibo gisa duten zeregin erabakigarria
sustatu nahi izatearen ikuspegitik begiratuta. Indarkeriaren biktima espezifikoak
direla ahaztu gabe, hemen nabarmendu behar da garrantzi berezia dutela
gatazkak modu baketsuan konpontzeko laguntzaile gisa.
Emakumeak, gainera, maila indibidualean nahiz maila kolektiboan,
sostengarritasun ekonomikoaren, sozialaren, eta, azken batean, garapenaren
sustatzaile nabarmenak dira, indarkeria prebenitzeko eta bakegintzako
prozesuetan. Ezaugarri horiek askotan ez dira kontuan hartzen, beharbada ez
direlako garatzen gatazkak prebenitzeko, kudeatzeko eta konpontzeko ohiko
egituren esparruan, eta, horregatik, funtsezkoa da emakumeak berreskuratzea,
haien eragina balioetsiz praktikan egiaztatutako esperientzietatik abiatuta. Era
berean, emakumeen izaera prebentiboa/bitartekaria/konpontzailea sustatuko
duten bideak aipatu behar dira, eta zer gertatzen den, besteak beste, gatazkak
eraldatzeko instantzia formaletan eta ez-formaletan presentzia handiagoa
izateagatik”.
Plan horrekin Garapenerako Lankidetzaren ikuspegia osatu nahi zen, azken urte hauetan
Espainiako Estatuan bakegintzari lotuta kontzeptualizatu zen lankidetza hori, eta onartu
da nekez lor daitekeela garapena bakerik ez badago eta, era berean, ez dagoela bakerik
garapenik gabe. Esparru horretan, garapeneko eta bakegintzako genero-arloko estrategia
sektorialak (hor bilduta zegoen 1325 Ebazpena) onartu ziren Espainiako lankidetzarako, eta
nabarmendu behar da genero-gaietara bideratutako garapenerako laguntza ofiziala bikoiztu
egin zela 2004. urtetik 2007. urtera bitarteko aldian. Baina konpromiso hori, tamalez,
motelduz joan zen eta atzera egin zuen krisialdi ekonomikoa hasi zenean.
Lankidetzaren Planean esku-hartzeko jarraibideak eta jardunen jarraipena eta ebaluazioa
egiteko jarraibideak biltzen ziren, baina nik dakidala, oraindik ez da plan horren ebaluaziorik
egin. Gatazka Eremuetako Emakumeen (GEM) erakundeko kide den Mila Ramosen arabera
(2012), plan horiek sartzea zapuztuta geratu da funtsik ez zelako esleitu horretarako. Mila
Ramosek bere lanean hainbat alderdi kritiko azpimarratzen ditu eta Ekintza Planaren
ondorengo urteetan (2008, 2009, 2010 eta 2011) Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren
Espainiako Agentziaren Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeari diru-laguntzak
esleitzeari buruzko datuak biltzen ditu, eta datu horietan ikusten da plan horietan azaldutakoa
oso gutxi aplikatu dela.
Hona hemen Mila Ramosek emandako datuen laburpena:
- 2008. urtea, finantzatutako 189 proiektu, guztira 46.306.970€. Proiektu horietatik soilik
5ek babesten zituzten bakegintzako ekintzak (Bosnia-Herzegovina, Palestina, Serbia
eta Kolonbia): guztikoaren % 1,92. Eta bost horietatik batek bakarrik zeukan generoa
elementu estrategiko gisa.
- 2009. urtea, finantzatutako 300 proiektu, guztira 59.379.976€. Haietatik, 3 ziren
bakegintzarako (Bosnia-Herzegovina, eta Kolonbia, bi proiektu), eta bik zeukaten
genero-ikuspegi garbia: guztizko aurrekontuaren % 0,97.
- 2010. urtea, finantzatutako 129 proiektu, 35.351.830€. % 2,7 bideratu zen bakegintzara:
proiektu 1 Kongoko Errepublika Demokratikoan eta 2 Kolonbian.
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- 2011. urtea, guztizko aurrekontua 37.920.922, % 2,5 bakegintzako proiektuetarako
erabili da Sudanen, Palestinan, Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Kolonbian.6
Ez dago daturik jakiteko bakegintzako proiektu horiek emakumeen bizitzetan inpaktu
positiboa ote duten eta 1325 Ebazpenaren ikuspegiak aplikatzen ote diren. Esan daiteke,
betiere M. Ramosen arabera, proiektu horietako bakar batek (Bosnia-Herzegovinan) hartzen
duela 1325 Ebazpena “genero-justiziarako tresna estrategiko” gisa7.
Ekintza Plana aplikatzeko funtsak ez izateari buruz Mila Ramosek esandakoa eta lehenago
esandakoa, hau da, genero-gaietan Espainia emaile handia dela ez dira berdinak. Baina
bat dator. Emaile handia da edo izan da, baina ez du babesten gai horiek lantzen dituen
gizarte zibila. Edo ez du behar adina babesten. Emaile handia da, baina emakumeak ez
ditu asko sustatzen nazioarteko erakundeetan egoteko. Diru asko eman du, baina, azken
batean, ez ditu egitura iraunkorrak eraiki (ez al du denborarik izan krisialdi ekonomikoa
iritsi aurretik?).
Plan Nazionalari dagokionez, CEIPAZ zentroaren zuzendari eta WILPF Espainia erakundeko
kide Manuela Mesak egindako ebaluazioari jarraiki, hark adierazten duen kritiketako bat
nabarmendu nahi dut, egiturazko defizitena, hau da, “Garapenerako Laguntza Ofizialak
igoera kuantitatiboa izan du genero-gaietan, baina erakundeak ez dira indartu (beste sektore
batzuetan gertatu den bezala) funts horiek modu egokian kudeatzeko” (Mesa, 2011, 16. or.).
Defizit hori areagotu egin da esandakoarengatik, hau da, Administrazioa ere ez da gizarte
zibilean babesten haren politika tinko finkatu dadin lortzeko8.
Espainia NBE-Emakumeak erakundearen emaile nagusietako bat izan da, baina ez du
gaitasunik izan funtsak kudeatzeko, gizarte zibilarekin batera lan egiteko eta Nazio Batuetan
parte hartzea bultzatzeko. Esan daiteke militarren arloan gehiago sartu dela beste arlo
batzuetan baino.
Horregatik, egiten diren proposamenen artean honako hauek daude: alde batetik, artikulazio
handiagoa egon dadila “generoari eta bakegintzari buruz Nazio Batuetan gauzatutako
ekintzen eta Espainiako gizarte-erakundeen artean (…), eta bestetik, “genero-gaiei buruz
Espainiako lankidetzak erabiltzen duen informazio-sistema eta hedapen-sistema hobetzea”,
eta, azkenik, “1325 Ebazpenaren ezarpenean eta jarraipenean inplikatutako foroetan eta
nazioarteko Erakundeetan emakumeek parte har dezaten bultzatzea”9.

6 Mila Ramos (2012) “Género, justicia y reparación en contextos de conflicto y post-conflicto armado:
construyendo la paz desde lo femenino”, honako honetan: Amaia del Río (koord) Miradas críticas para
una cooperación comprometida con las luchas feministas, Bilbo, Hegoa, 131- 157, 140. or.
7 Ibidem, 141. or.
8

Bakea ikertzeko eta aztertzeko zentro batzuek urteak daramatzagu Administrazioarekin, zehazkiago
esateko, Kanpo Arazoetako Ministerioarekin bat egiteko ahaleginak egiten. Ez dago harreman endemikorik. Bestalde, oso interes gutxi dago jakiteko zentro horiek zer egiten duten, zer etorkizun dugun,
Nazio Batuetan zer estatus dugun eta laguntzeko harremanak nola ezarri behar diren eta abar. Gizarte
zibilari lotutako erakunde espezializatuok, askotan, ez dakigu, jakinarazten ez digutelako, nazioarteko
organo horietan izaten diren eztabaida askotan gobernuak zer iritzi duen.

9 Manuela Mesa (2011) Las mujeres cuentan. Informe de seguimiento sobre la aplicación de la Resolución
1325 en España, Madril, CEIPAZ, lan-dokumentuak, 9. zk., 42-43 or.
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1325 Ebazpenak zer ekarri du praktikan?
Luze joko luke 1325 Ebazpenak urte hauetan zer ekarri duen azaltzeak. Emakumeen
hainbat ekimeni buruzko datuak atera ditugu Bartzelonako Escola de Cultura de Pau
Behatokiak argitaratu duen Barometrotik; tresna hori, nire ustez, oso erabilgarria da
bakegintzari lotutako gertaeren jarraipena egiteko, genero-ikuspegia sartuta. Hainbat
kasu aipatuko dut labur-labur; alde batetik, Cachemirako kasua: eskualde horretan Indiatik
eta Pakistanetik etorritako emakumeek elkarraldi bat egin zuten eta neurriak eskatu
zituzten bake-prozesuan aurrera egiteko eta muga igarotzea eta mugako merkataritza
ahalbidetzeko; bestetik, Costa Rican egin zen Bakearen eta Askatasunaren aldeko
Emakumeen Nazioarteko Elkartearen Biltzarreko ebazpenak, Biltzar horretan Espainia
atal10 gisa onartu zen; eta azkenik, guretzat duen garrantzi bereziarengatik, Euskadiko
hainbat alderditako emakumeei buruzko artikuluaren gainean biltzen duen erreferentzia.
Artikulu hori alderdi horiek elkarrekin argitaratu zuten Euskadiko bakegintza lortzeko
gizarte-aniztasunetik abiatuta.
“Bakearen alde lan egiteko proposamen bat, femenino pluralean” artikuluan, haren sinatzaileek
nabarmentzen zuten, Barometroaren arabera, “Euskadin bakegintza lortzeko premia zegoela
gizarte-aniztasunetik abiatuta. Horrez gain, aipatu zuten gatazkaren kontaketez osatutako
memoria integratu bat eraikitzeko premia zegoela, baita biktima guztiak aitortzeko eta
deklaratzeko premia ere, eta Espainiako espetxeetako politika aldatzeko eskaria egin zuten,
sakabanatze-politikei amaiera emateko eta oso gaixorik dauden atxilotuak aske uzteko.
Artikulua sinatu zuten batzuk Ahotsak ekimena osatu zuten. Ekimen horrek 2006. urtean
eskaria egin zuen gatazkari irtenbide negoziatua emateko. Ahotsak alderdi politiko guztiek,
PPk izan ezik, eta gizarte-arloko, kultura-arloko eta sindikatu-arloko hainbat sektorek osatu
zuten”.11
Euskadi da feminismoak 1325 Ebazpena erabil lezakeen jokalekuetako bat, eta erabil
lezake, hain zuzen ere, erakundeei interpelatzeko eta erakundeek emakumeen plataformei
(Ahotsak edo bestelakoak) rol jakin bat onartzeko. Baita tokiko mikrobakeak definitzeko eta
eraikitzeko prest dauden edozein motatako emakumeen ekimenen ekintza independentea
bultzatzeko ere.
Balantzea eginez, esan behar dugu hasierako inpaktua eta emakumeei, bakeari eta
segurtasunari buruzko Segurtasun Kontseiluaren lehenengo dokumentua onartzea lortu
ondorengo euforia indargetzen joan zirela denborarekin. Lurrean eragin duen inpaktuari
buruzko galdera nagusiak gero eta gehiago ziren: Zer eragin izan du 1325 Ebazpenak
gatazka armatua dagoen eremuetan bizi diren emakumeen bizitzetan? Jaitsi al da bortxaketa
kopurua, sexu-indarkeria eta murriztu al da emakume horien sufrimendua? Ba al dago
emakumerik bakegintzako prozesuetan eta bakea negoziatzeko prozesuetan?
Hamar urte luze hauetan, pertsona eta erakunde askok lan egin zuten 1325 Ebazpena
zabaltzeko eta praktikan jartzeko: Ebazpen horren edukia nazioartean eman zen ezagutzera,
10 Lehenengo aldiz, erakunde historiko horren Espainiako atala dago. 2015ean 100 urte beteko ditu. Ikus
http://wilpfespanya.blogspot.com.es/
11 28 Barometroa, 2012ko urtarriletik martxora bitartekoa. Ahotsak ekimenari buruzko informazio gehiago
nahi izanez gero, ikus Escola de Cultura de Pau, “Ahotsak: Euskadiko bakearen eta elkarrizketaren aldeko emakumeen ahotsak”, Alerta 2007! Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción
de paz, Bartzelona: Icaria, 2007, 147. or.
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itzulpen asko egin ziren, baita eduki hori abian jartzeko herrialdeetako Plan Nazional
asko eta mundu osoko GKEen ekimen asko ere. Emakumeen erakundeek, eta, bereziki,
Emakumeei, Bakeari eta Segurtasunari (EMB) buruzko lantaldeak –erreferentziazko
sarearen edo komunitate globalaren burua– egin zuten 1325 Ebazpenaren garapenaren
jarraipen sendoena. Urtero zehazten dituzte txosten batean NBEren, gobernuen eta GKEen
sistemaren ekimenak Ebazpena praktikan jartzeari buruz, eta lekuan bertan sortzen diren
ekimenen jarraipena egiten dute, ezagutzeko bidea emanez webgune espezifiko baten
bitartez. Txosten horretan hileko buletina biltzen da12
Gaur egun, ordea, askok esaten dute haren eragina erretorika hutsa izan daitekeela:
genero-ikuspegia sartzeari, gatazka armatuetan emakumeak babesteari eta emakumeak
negoziazio-mahaian sartzeko deiari buruz ebazpenak ematen dituen ideiak administraziodokumentuetan errepikatzea, baina, praktikan, dena bete beharreko lauki batean geratzea.
Emakumeei, Bakeari eta Segurtasunari buruzko lantaldeak eta gobernu batzuek behin eta
berriz proposatu zuten Segurtasun Kontseiluak monitorizatzeko mekanismo sendoago bat
eskaintzea.

Zergatik gaude kezkatuta esentzialismoarekin,
eta zertan ez gaitu geldiarazi behar?
Mundu osoko, nazioarteko, nazioko eta tokiko emakumeen erakundeen etengabeko mobilizazioa eta lana biltzen dituen mugimendu feminista-bakezale globalak urteak daramatza
aliantzak sortzen eta nazioarteko erakundeetan eragiten sexuen arteko berdintasunean aurrerapenak lortzeko. Egiten ari diren nazioarteko legeriak balio du, halaber, gaian motelago
dabiltzan estatuak premiatzeko.
Bakearen eta gerraren gaietan nazioarteko eragina duen militarren aurkako feminismo hori
garatzen ia mende bat daraman erakundearen adibide garbi bat Women’s International
League for Peace and Freedom WILPF erakundea da (Bakearen eta Askatasunaren aldeko
Emakumeen Nazioarteko Elkartea), Hagan sortua, 1915ean, I. Mundu Gerraren erdian. Orduz
geroztik, WILPF Erakundeak jarraitu du gobernuak interpelatzen eta behartzen estatuen eta
taldeen arteko bake justiziaduna lortzeko, militarismoaren aurka eta indarkeria mota ororen
aurka aurrerapenak egiteko.
Azken mende honetan, beste sare eta talde batzuk ere elkartu dira asmo horrekin berarekin,
ñabardura desberdinak izanik (indar gehiago edo gutxiago jarriz oinarrizko lanean, tokikoagoa
den lanean edo erakundeetan —nazionaletan edo nazioartekoetan—…). Lortutako mugarriak
agerian geratu dira estatuek —batzuek bakarrik— Emakumeei buruzko Nazio Batuen lau
Mundu Konferentzietan sinatutako plataformetan: Mexiko BF, 1975; Kopenhage, 1980;

12 Ikus María Villellas (2010) “El papel de las mujeres en la construcción de la paz: propuestas para avanzar
en la aplicación de la resolución 1325”, 2010eko otsailean Madrilen egin zen Mintegiari buruzko Esparru
Dokumentua. Mintegi hori Cultura de Paz Fundazioak, CEIPAZ Zentroak eta Suitzaren Espainiako
Enbaxadak antolatu zuten. Dokumentua honako webgune honetan dago eskuragarri: www.1325mujerestejiendolapaz.org/seminario.html
Baita honako webgune honetan ere: www.peacewomen.org/un/ngo/wg.html
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Nairobi, Kenya, 1985 eta Pekin, 199513. Konferentzia horietan, bakeari buruzko aipamenak
leku garrantzitsua izan du.
Azkeneko konferentzian, 1995eko irailean Pekinen egin zen hartan, honako dei hau egin
zen: ‘‘mundu bakezalea, bidezkoa, bihozbera eta ekitatiboa sortzea, giza eskubideetan eta
funtsezko askatasunetan oinarritua’’; onartutako azken Deklarazioa eta Pekingo Ekintza
Plataforma oraindik ezinbesteko gida dira, nora jo eta aurrera nola egin jakiteko programa,
hain zuzen ere. Gauzak horrela, emakumeek bakearen aldeko kulturari egiten dioten
ekarpenari dagokionez, Deklarazioak honako hau adierazten zuen:
“Hainbat eremutan, hala nola gatazken prebentzioan, kultura arteko
elkarrizketaren sustapenean eta bidegabekeria sozioekonomikoaren
erreparazioan, emakumeek ikuspegi berritzaileak eta bakegintzarako oso
beharrezkoak direnak sor ditzakete. Herrien eta nazioen arteko bakearen
kasuari esperientzia, gaitasun eta ikuspegi desberdinak ematen dizkiote
emakumeek. Bizitza emateko eta bizitzari eusteko emakumeek betetzen
duten eginkizunak funtsezko gaitasunak eta ideiak eman dizkie giza
harreman bakezaleetarako eta gizarte-garapenerako. Emakumeak gizonak
baino nekezago atxikitzen zaizkio indarkeriaren eginkortasunaren mitoari
eta ikuspegi berrien zabaltasuna, kalitatea eta oreka eman dezakete gerrakulturatik bake-kulturara igarotzeak dakarren ahalegin komuna egite aldera”14.
Eta era berean:
“Gu, Emakumeei buruzko Laugarren Mundu Konferentzian parte hartu genuen
Gobernuok, ziur gaude honetaz: emakumeen ahalduntzea eta gizarteko esfera
guztietan berdintasun-baldintzetan erabateko partaidetza izatea, erabakiak
hartzeko eta boterea eskuratzeko prozesuetan parte hartzea barne, funtsezkoak
dira berdintasuna, garapena eta bakea lortzeko”15.
Paragrafo horietan esandakoa esentzialismotik hurbil al dago? Hori ematen du eta bidezkoa
da eztabaidagai izatea. Nolanahi ere, esentzialismoaren arazoari dagokionez hainbat
ikuspegitatik egin daiteke gogoeta: ikuspegi filosofikotik, historikotik eta politiko-praktikotik.

13 “Mendearen azken laurdenean Nazio Batuek deitutako emakumeei buruzko lau mundu-konferentziek lagundu dute generoen arteko berdintasunaren kausa munduko gaiaren erdi-erdian kokatzen. Konferentzia
horiek helburu multzo bat lortu nahi duen nazioarteko komunitatea eta emakumeak leku guztietan eta
bizitza publikoaren eta pribatuaren esfera guztietan aurrera egiteko ekintza-plan eraginkorra lotu dituzte.
Generoen arteko berdintasunaren aldeko borroka oraindik lehenengo etapetan zegoen 1945. urtean Nazio
Batuak sortu zirenean. Jatorrizko 51 Estatu Kideetatik, soilik 30ek ahalbidetzen zuten emakumeek eta gizonek boto-eskubide berak izatea edo uzten zieten kargu publikoak betetzen. Nolanahi ere, Nazio Batuen
Gutuna idatzi zutenek aurreikusi zuten nahita aipatu behar zutela “emakumeen eta gizonen eskubideen
berdintasuna” “[Erakundeak] gizonaren oinarrizko eskubideetan duen fedea” eta “gizakiaren duintasuna
eta balioa” aldarrikatu zituztenean. Aurreko dokumentu juridiko batek ere ez zuen horrenbesteko indarrez adierazi gizaki guztien berdintasuna eta ez zuen inoiz aipatu sexua diskriminaziorako arrazoia zela.
Harrezkero argi geratu zen emakumeen eskubideak aurrerago egin beharko zen lanaren zati nagusi izango
zirela.” http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/Mujer2011.htm
14 Emakumeek bakearen aldeko kulturari egin dioten ekarpenari buruzko Deklarazioa, Emakumeari buruzko
Nazio Batuen Laugarren Mundu Konferentzia, Pekin (Txina), 1995eko irailaren 4tik 15era. Hemen dago
eskuragarri: http://www.unesco.org/cpp/sp/declaraciones/women.htm
15 Ibidem, 13. paragrafoa.

84

Bakea eta bakegintza ikuspegi feministatik begiratuta

Ikuspegi filosofikotik begiratuta, gogor egiten jarraitu behar da emakumeak bakearekin
edo orokorrean indarkeriarekin lotzen dituen irudia deseraiki behar da, lotura hori etengabe
azaltzen delarik denboran zehar.
Emakumeak eta haurrak bakearen ikur naturaltzat hartu izan dira, baina baita babestu behar
den, eta, beraz, haren alde borroka egin behar den ororen ikurtzat ere. Identifikazio horrek bi
oinarri ditu: amatasunaren esperientzia emakume gehienentzat eta antolatutako indarkeria
egikaritzen duten botere-aparatu eta hertsadura-aparatu arduratsuetatik kanpo egon izana
historian zehar. Horren azpian dagoen ideia da emakumeak bizitza emateko gai izateagatik
gizonak baino bakezaleagoak direla, emakume eta borrokalari (gerlaria) izatea kontraesana
dela terminoei dagokienez. Zalantzarik gabe, esentzialismo horri aurre egin behar zaio
diskurtsoaren alorrean, gertakariekin erkatu behar da eta azpimarratu behar da ez diola
ezertan laguntzen bakegintzaren helburuari.
Ikuspegi historikotik begiratuta, ikus dezakegu feminismoaren eta bakezaletasunaren
artean tentsioa izan dela beti, garai askotan iraun duela, eta une bakoitzean bere berezitasuna
izan duen arren, esentsialismoa izan dela eztabaidaren funtsezko ardatza.
Lehenengo mundu-gerraren aurretik adostasuna zegoen feministen artean: emakumeek
arrakasta izateak mundu baketsua ekarriko zuen. Garai biktoriarrean, emakumezkoen
izaeraren eta bertute bakezaleen arteko berdintasuna toki komuna izatera iritsi zen. Sufragistek
botoaren aldeko borrokan erabili zuten, ziur baitzeuden bakea lortzeko botoa izango zela.
Aletta Jacobs holandarrak —bere herrialdeko Medikuntzako lehenengo doktoreak eta
mugimendu sufragistaren sortzaileak— honako hau esaten zuen: “Emakumeen sufragioa
eta bake iraunkorra elkarrekin etorriko dira” (Lidington, 1983).
Eta militante sufragista britainiarren buru zen Emmeline Pankhurst-ek, 1912ko urrian
espetxetik atera zenean, honako hau adierazi zuen:
“Emakumeen Batasun Politikoaren eta Sozialaren politika ez da inoiz izan eta ez
da inoiz izango giza bizitza zuhurtziagabe arriskuan jartzea. Hori etsaiarentzat
uzten dugu. Gizonentzat eta haien gerrentzat uzten dugu. Metodo hori ez da
emakumeen metodoa”16.
Bakearen alde altxatzen ziren emakume guztiak ez datoz bat arrazonamendu esentzialista
horiekin. 1914an, Berta von Suttner-ek17 honako hau idatzi zion Bakearen aldeko Emakume
Alemaniarren Mugimenduari:
“Batzuek uste dute emakumeak gerraren aurka daudela berez. Oker daude.
Soilik emakume progresistek, hau da, beren burua kontzientzia sozialean
hezteko gai direnek eta ehunka urte dituzten erakundeek ez liluratzeko indarra
izan dutenek, aurkitzen dute haien aurka egiteko indarra ere”18.

16 E. Pankhurst (1914) My Own Story. London, Virago, 1979. Sharon MacDonald-en aipatua; P. Holden and
S. Ardener, 1987, 213. or.
17 Bakearen Nobel saria jaso zuen lehen emakumea izan zen: 1905ean. Badirudi Nobelekin zuen adiskidetasunak eragin zuela Nobelek erabakitzeko sarietako bat bakeari eskaintzea.
18 S. Oldfield (1989) Women Against the Iron Fit. Alternatives to Militarism (1900-1989). Cambridge, Basil
Blackwell, 210. or.
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Eta nahiz eta 12 herrialde beligerante eta neutral ordezkatzen zituzten mila emakume inguruk
onartu zuten Aletta Jacobs doktorearen gonbidapena 1915eko maiatzaren hasieran Hagara,
Emakumeen Nazioarteko Biltzarrera joateko, (Biltzar horretatik sortu zen Emakumearen eta
Askatasunaren aldeko Emakumeen Nazioarteko Elkartea, hots, mugimendu feminista eta
mugimendu bakezalea lotzen zituen erakundea) egia da gerrak, lehenengo mundu-gerrak
zatitu egin zituela feministak Sufragista asko jarri ziren gerraren alde, eta ahaleginak egin
zituzten, alde batetik, gerra babesteko emakumeentzat irekita zeuden lanetan jardun zezaten
emakumeek eta, bestetik, gizonak bultzatzeko beren borondatez izena eman zezaten.
Antzeko zerbait gertatu zen gerraurreko Europako emakume sozialisten artean, (Rosa
Luxemburgo horien artean dago); izan ere, emakume horiek uste izan zuten mugimendu
honetan zuten inplikazioa bakearen aldekoa zela, sozialismoarekin konprometituta zeuden
munduko langileek ez zituztelako inoiz armak hartuko batak bestearen aurka egiteko.
Laburbilduz: gertaera eta eztabaida historiko asko daude, datu asko daude ahalbidetzen
digutenak esatera datu historikoek ez dutela emakumeok gizonak baino bakezaleagoak
garela uste izatera eramaten duen esentzialismoa indartzen, baizik eta egiaztatzen digutela
emakumeak ez direla gizonak baino hobeak ezta okerragoak ere: emakumeek gerretan
parte hartu dute eta borrokalariak izan dira armada erregularretan eta irregularretan.
Ikuspegi historikoaren garrantzia zera da, bakearen alde egiteko edo ez egiteko aukeraren
aurrean antolatutako emakumeek izan dituzten aukera- eta arrazonamendu-aniztasuna,
esentzialismoa desegiteko proba den aniztasuna salbatzea. Halaber, nazioarteko feminismo
bakezalearen alde egin zuen korronte feminista izatea salbatzeak balio du ‘naturala denetik’
banandutako aukera horri balioa emateko. Berresten du bakearen aukera askea dela
emakumeentzat, hau da, emakumeen askatasunaren ondoriozko aukera bat dela, heldu
diezaioketena edo ez.
“Feminismo horren berrikuntza zen nazioarteko gaiei buruz, bereziki gerrari
eta bakeari buruz erabakitzea gizonen eta emakumeen arteko erabateko
berdintasunak esan nahi duenaren zati zela. Nazioarteko feminismoak gertaera
burutu gisa hartu zuen berdintasuna, eremu kolektibo propioak sortu zituen
ahalduntzeko, baita askatasunez hitz egiteko eta jarduteko erakundeak ere, eta
horiek guztiek estatusa eman zioten nazioarteko harremanetan. Berdintasuna
eskatzea bazter utzi gabe, esan daiteke emakumeak berdintasuna zuzenean
eraikitzen hasi zirela: ekimenekin, keinuekin eta idazkiekin; hitza eta ekintza
erabiliz.”19
Ikuspegi politiko-praktikotik begiratuta, arazo hori sortzen da emakumeek bakeprozesuetan esku hartzea proposatzen denean; prozesu horiek oso bereziak dira eskuhartze politikoko beste plataformekin alderatuta konnotazio desberdinak dituztelako.
Zergatik eskatu behar da emakumeek prozesu horietan presentzia izatea?
Politika orokorrean, emakumeen kuotak eztabaidarako arrazoi ere badira, eztabaida horrek
gai komunak ditu emakumeek bake-prozesuetan presentzia izatea eskatzearekin, nahiz
eta azken eskaera horrek emakumeak bakearekin lotzen jarraitzeko esentzialismoa fabora
dezakeelako konnotazio espezifikoa duen.

19 Carmen Magallón (2012) Contar en el mundo. Una mirada sobre las Relaciones Internacionales desde
las vidas de las mujeres, Madril, orduak eta orduak.
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Bertan egotea eskatzea, erabakiak hartzen diren eta gauza publikoa kudeatzen den
lekuan egoteko eskubidea, eskaera demokratikoa da, berdintasun-eskaera. Baina bakea
negoziatzeko mahaietan emakumeen presentzia izatearen kasuan, eskaera ordezkaritzakuotatik haratago doa. Kasu horretan eskatzen da emakumeek presentzia izatea eta
adierazten da emakumeek zeregin espezifikoa izan dezaketela bakegintzan. Eta zeregin hori
da, hain zuzen ere, eztabaidan jartzen dena. Zeren litekeena baita baietz, zeregin espezifikoa
izatea, eta hori laneko sexu-banaketarengatik, emakumeen eta gizonen sozializazioa
desberdina izateagatik, emakumeak botere-eskemetatik kanpo egotegatik izatea… Nolanahi
ere, ematen du emakumeen eta bakearen arteko lotura indartu nahi duela, historian zehar
natural bihurtu den lotura, gizonen eta emakumeen artean banatutako genero-ikuskeretan
erortzen den estereotipoa sortuz. Emakumea anima eder gisa, eta gizona bidezko gerlari
gisa.
Zalantza honako hau da: hobe al da emakumeak gai publikoetatik kanpo edukitzearen
inertziari —gaur egun gure gizarte askotan nagusitzen denari— eustea emakumeek subjektu
politiko gisa —beren borondatez osatua— parte har dezaten bultzatzea baino, nahiz eta
emakumeen eta bakearen arteko esentzializazioa-naturalizazioa indartzeko arriskua egon?
Nazioarteko feminismoak eta nazioarteko erakundeetan eta Nazio Batuen sisteman eragiten
duten taldeek, bere emaitzak izan dituen linea historikoa jarraituz, erabaki dute presentzia hori
eskatzen jarraitzea eta berdintasuneko eta botereko kuotak irabaztea. Presentzia gehiago
izateko aukera hautatu dute erabakiak hartzeko garaian eragina izateko, eta horrekin ere
apaldu daiteke esentzialismoa.
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Sarrera
Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi ditut atzo eta gaur hemendik igaro diren lagun guztiekin
mahaia partekatzera Mugarik Gabe erakundeari egin diguzuen gonbidapenarengatik.
Hasteko adierazi behar dugu Mugarik Gabe Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko
Erakundea dela, nazioarteko lankidetza-lana egiteaz gain, hezkuntza-arloan lan-ildo bat
duena eraldatzeko eta politikan eragiteko, batez ere Euskal Herrian; horrez gain, hemengo
gizarte-mugimenduaren zati gara, edo, behintzat, hori sentitzen dugu, eta mugimendu
horretan modu aktiboan jarduten dugu koordinakunde feministetan eta artikulazio politikoko
sareetan.
Hori esanez hasi nahi nuen bakoitza bere eremuan kokatzeko; izan ere, hemen elkartu
gaituen gaia bezalako gaia duten jardunaldietan, eta beste txostengileen ponentzia hain
espezializatuak entzun ondoren, zeinetan ikerketatik, akademiatik eta bizi izandakotik
abiatuta hitz egin den, lankidetzatik hitz egiteak, hau da, nik gaia azaltzeko erabiliko dudan
arlotik, maila kanpokoagotik hitz egiteak beharbada sakontasun pixka bat kenduko dio
gaiari.
Mugarik Gabe erakundeak hiru lan-ildo estrategiko ditu: emakumeen eskubideak, herri
indigenen eskubideak eta elikadura-subiranotasuna; ildo horiek bereizita daude, baina
ahaleginak egiten ditugu ildo horiek gurutzatzen, nahiz eta zailtasunak ditugun horretarako.
Horrek argi uzten du ez garela gatazketan espezializatutako erakunde bat, betiere gatazkak
bere zentzu esplizituenean hartuta, baizik eta bere apustu politikoaren zati handi bat atzo
Marcela Lagardek kokatzen zigun egiturazko indarkeria matxistaren ikuspegi zabalaren
aurkako borrokan kokatzen duen erakunde bat garela.
Nolanahi ere, gure lan-ibilbidean memoria historikoa berreskuratzeko prozesuak lagundu
ditugu, gatazkek eta eskubideen urraketak Erdialdeko Amerikako emakumeei nola
eragiten dieten ikusaraztearen aldeko apustua egin dugu, baita gure presentzia Kolonbian
ikusaraztearen alde ere, batez ere erakunde indigenekin lan eginez, eta azken aldi honetan
baita erakunde feministekin ere, eta horrek eragin digu prozesuak laguntzea han bizi den
gatazkan.
Lankidetzari dagokionez, gure jardun-eremua Latinoamerika da, baina Mugarik Gabe
erakundean erabiltzen dugun ikuspegiak eskatzen du onartzea giza ongizatea mugatzen
edo eragozten duten arazo globalak eta elkarren mendekoak daudela, nahiz eta arazo horien
adierazpena eta intentsitatea ez izan berdina leku batzuetan eta besteetan.
Giza garapena proposatzen dugu, Giza Eskubideen (indibidualak eta kolektiboak) ikuspegitik
aztertuta eta subjektu politikoak, hau da, eraldaketaren alde borroka egiten duten gizartemugimenduak ardatz izanik, baliabideen eta bizitzaren ekitatea eta sostengarritasuna
izanik azterketaren oinarri. Azken batean, giza garapen ekitatiboa eta iraunkorra, zeina
ahalduntzeko dinamikak sortuz eta biztanleria gizartean aktibatuz lor daitekeen; horretarako,
hainbat baliotan, hala nola ekitatean, kolektiboa den horretan, solidaritatean eta justizian
oinarritutako alternatiba jakin batzuk erabiliko dira.
Hori guztia feminismoa oinarri ideologiko gisa hartuta.
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Hortaz, aurkezpen honen ondoren, uste dugu feministak izateagatik, lankidetza politiko
batetik lan egiteagatik eta, gure esperientzia kontuan hartuz, memoria berreskuratzeko
prozesu batzuei laguntzen diegulako, zigorgabetasunaren aurka borroka egiten dugulako
eta eskubideak defendatzen ditugulako gonbidatu gaituztela; horregatik, hortik hitz egingo
dizuet.

Testuinguruan kokatzea
Egungo krisialdiaren egoera eta neokontserbadurismoaren sorrera dira testuingurua
konplexuagoa izatea eragiten duten eta egungo politikak ez ezik lankidetza orokorraren
politikak —GGKEenak nahiz lankidetza-politikak ezartzen dituzten erakundeenak— ere
aztertzeko premia dagoela ikusarazten duten elementu batzuk.
Erakundeei dagokienez, ez dut orokortu nahi, eta gainera, uste dut euskal lankidetza
salbuespen bat dela, baina nazioartean erakunde asko lankidetza-enpresa huts bihurtu
dira. Kasurik okerrenean, garapenerako lankidetza kontrol-gizarteen alderdi aktiboa da,
eta mugimenduen botereari edo mugimenduan dauden sozietateei erantzuteko goikoek
erabiltzen duten erantzunetako bat da. Kasu batzuetan oso bideratuta dago interes
geopolitiko eta finantzarioetara (interesgarria da ikustea zer rol jokatzen duten gatazka
armatuko testuinguruetan; Kolonbiarako, Irakerako diru-funtsen arrazoia eta abar).
Militarizazioaren edo errepresioaren osagarria da, baita multinazionalek gauzatzen duten
harrapaketarena ere.
Hemen adierazitako guztiaren ondorio gisa esan daiteke garbi geratzen dena dela
hegoaldeko subjektuen eskaerak eta aldarrikapenak ez ezik haien prozesuak ere urrundu
egin direla pixkanaka eta “pertsona onuradunak” gero eta gehiago tratatzen direla laguntza
jasotzen duten objektu pasibo gisa subjektu politiko gisa baino.
Bestalde, lankidetza-politikak, AWIDek 2006an egindako azterlan baten arabera, ikusarazten
dute genero-ekitatearen aldeko apustu dialektiko oro ez dagoela errealitatean islatuta;
izan ere, diskurtsoak kontrakoa esaten duen arren (adibidez, emakumeak gatazka osteko
berreraikitzean sartu behar direla dioen legea), gero ez da dirurik ematen horretarako.
Horrekin zuzenean lotuta diskurtsoaren nolabaiteko lerratzea dago; izan ere, bertan batez
ere aipatzen da GG ikuspegian oinarritutako diskurtsoak daudela, baina diskurtso horiek
praktikan EG ikuspegiarekin gehiago lotuta dauden proposamenetan zehazten dira. Horrek
zerikusia izan lezake ahalduntzeko eta zeharkakotasuneko estrategiak behar bezala ez
bateratzearekin. Baina askotan ematen du ez dagoela borondate politikorik aldaketa
egiturazkoagoak ezartzeko.
Hedatu samar dagoen, baina bakarra ez den egoera horren guztiaren aurka, guk uste dugu
ezinbestekoa dela lankidetza munduko egitura eta harreman ekonomikoak, sozialak eta
politikoak erabat aldatzen laguntzeko tresna gisa hartzea, horrek Iparraldeko herrialdeei
nahiz Hegoaldekoei ekarriko dizkien ondorio guztiekin.
Kontuan hartuta sistemak hondatzen duena lankidetzak eraiki dezakeenarekin orekatzea
ezinezkoa dela, David Llistar-ek bere Anticooperación liburuan idazten zuenaren arabera,
ikuspegi berria nazioarteko lankidetzatik lan egitea izango litzateke, eraldaketarekin
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konprometituta dauden subjektuak indartuz, eta gizarte-mugimenduei protagonismoa
emanez benetako subjektu politiko gisa politika-arloko, gizarte-arloko, ekonomia-arloko eta
kultura-arloko eraldaketetan.
Hori aintzat hartuta, Mugarik Gabe erakundean, zehazki, honako alderdi hauek gauzatzen
dituen lankidetza proposatzeak duen garrantzia ikusarazteko lan egiten dugu:
• Mugimendu feminista funtsezko subjektu politiko gisa kontuan hartzen du
• Emakumeen zeharkakotasunaren eta ahalduntzearen estrategiak modu egokian aplikatzen ditu
• Eragin politikorako artikulatzeko premia bultzatzen du.
Paradigma-aldaketa horrek eskubideen ikuspegi bat islatzen du, eskubideak ez betetzeko
eta giza eskubideen funtsezko printzipioetako bat (berdintasunaren eta diskriminaziorik
ezaren printzipioa) ez errespetatzeko kausetan sakontzea, besteak beste, ahalbidetzen
duena.
Egiturak kolokan jarrarazteaz, eraldatzeaz, gizartean, politikan eta ekonomian zalantzan
jartzeaz hitz egiten dugunean, ezinbestekoa da mugimendu feministaren borroka luzea
berreskuratzea, borroka hori dinamismo handiz ari baita bere ibilbidean garaietara egokitzen,
borrokak hedatzen eta beste desberdintasun batzuk (etniarenak eta klasekoak) zeharkako
ardatz bihurtzen; nolanahi ere, gai hori ezin da guri gustatuko litzaigukeen adina hedatu
beste mugimendu batzuetara.
Horregatik guztiagatik, Mugarik Gabe erakundean zehaztu dugu borroka ideologiko feminista
ezinbestekoa dela ordena soziala etengabe zalantzan jartzeari bizirik eusteko. Feminismoa
ezinbesteko paradigma da edozein prozesu demokratikotan sakontzeko, eta feministen eta
elkarte feministen arteko aliantzak antolamendu-maila guztietan lehentasunezko estrategia
politiko bat dira.
Hortik abiatuta egiten dugu lan gure jarduneko eremu guztietan, eta hortik laguntzen dugu
gatazka-egoeretan eta gaztaka osteko egoeretan prozesuak gauzatzen, batez ere honako
honetan oinarrituta:
• Mugimendu feminista laguntzea eta indartzea.
• Emakumeen ahalduntze integrala (ahalduntze eraldatzailea, eta bere dimentsio guzietan: indibiduala, kolektiboa eta POLITIKOA) lortzeko prozesuak.
Gatazka-egoeretan eta gatazka osteko egoeretan prozesuak laguntzeko garaian, egun
hauetan hitzaldiak eman dituzten lagun askorekin eta Latinoamerikan gurekin batera lan
egiten duten erakunde kideekin partekatzen ditugun premisa batzuetatik abiatzen gara;
premisa horiek testuinguruan kokatzen laguntzen digute, baita non eta zer ahalmenekin
mugitzen garen eta batez ere emakumeentzat indarkeriarik gabeko bizitza lortzeko zer
zailtasun ditugun neurtzen ere.
Ahaleginak egingo ditut errepaso bat egiteko baina asko zehaztu gabe; izan ere, emandako
ponentzietan azaldu da egoera hori eta mahai gainean jarri dira premisa horiek, baina gure
ustez garrantzitsua da premisa horiek aipatzea gure ekintzen abiapuntua ezagutzeko.
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Premisak
1. Zigorgabetasunaren aurka borroka egin behar da, gertaeren errepikatze kronikoaren
oinarria delako eta biktimak erabateko babesgabetasunean jartzen dituelako.
2. Genero-justizia bigarren mailan geratzen da politikaren eta ekonomiaren eremuko
beste mota bateko negoziazioak eta aliantzak agendan azaltzen direnean; gainera,
emakumeen aurkako indarkeria ez da justizia-sistemaren lehentasunezko gai bat.
3. Estatuek jarraitzen dute emakumeek egiarako, justiziarako eta ordainerako dituzten
eskubideak aitortu gabe.
4. Emakumeak etengabeko gatazkan bizi gara, hainbat aurpegi eta adierazteko modu
dituen egiturazko indarkerian txertatuta. Nagusi diren eta herritarren erdiei onurak ez
ezik bizitza duina izatea ere ukatzen dieten sistema politiko, ekonomiko eta sozialen
oinarritik sortzen denari deitzen diogu egiturazko indarkeria. Era berean, egiturazko
indarkeria hori zuzeneko indarkeriaren oinarri da; izan ere, gizarteratze-jarraibideetan
eragiten du, eta jarraibide horiek eragiten dute ohikotzat hartzea indarkeria egitea
edo jasotzea.
Emakumeen aurkako egiturazko indarkeria dago, menderapen patriarkalaren
sistemak eusten duen indarkeria, alegia, eta politika-arloko, ekonomia-arloko, gizartearloko eta kultura-arloko esfera guztietan garatzen da. Ana de Miguelek esaten
digunez, interesgarria da Kate Millettek bere Política sexual izeneko lanean egindako
gogoeta, non esparru teoriko bat landu duen honako hau azaltzeko: «Ez gaude
ohituta patriarkatua indarrarekin lotzera. Patriarkatuaren sistema sozializatzailea hain
perfektua denez, haren balioen onarpen orokorra hain sendoa denez eta gizakien
gizartean duen historia hain luzea eta unibertsala denez, ez du indarkeriaren babesik
ia behar. (…) Nagusi diren beste ideologia batzuk bezala, hala nola arrazakeria eta
kolonialismoa, gizarte patriarkalak ez luke behar adinako kontrolik izango, eta, gainera,
kontrol hori ez litzateke eraginkorra izango indarraren babesik izango ez balu; izan
ere, indarra larrialdi-neurria izateaz gain, etengabeko beldur-tresna ere bada».
Esparru horretatik begiratuta, emakumeen aurkako indarkeriak gertaera bat izateari
uzten dio, hots, erasotzailearen eta biktimaren arteko arazo pertsonala izateari uzten
dio eta emakumezkoen kolektiboaren gaineko egiturazko indarkeria gisa definitzen
da. Indarkeriak sexuen arteko desberdintasun-sistema indartzeko eta errepikatzeko
eginkizuna du.
5. Gatazkaren testuinguruan gertatzen diren emakumeen aurkako indarkeriak
beste eremu batzuetan pairatutako indarkerien istorioei gehitzen zaizkie. Horrela,
emakumeen gorputza patriarkatuaren boterea gauzatzeko eta indarkeriaren
continuuma ikusarazteko leku bihurtzen da. Emakumeen aurkako indarkeriak
areagotu daitezke, eta, egia esan, areagotu egiten dira gatazka-egoeretan, baina
menderapen- eta zapalkuntza-harremanen ondoriozko indarkeria sortzen duena ez
da gerra. Baldintza horiek badaude gatazken aurretik eta gerrarik pairatzen ez duten
gizarteetan ere ageri dira.
Testuinguru armatuetako indarkeriak ere baditu sexu-desberdintasunak eta sexuindarkeria gerrako arma gisa erabili da. Indarkeria horrek emakumeak eta gizarteegiturak suntsitu nahi ditu. Bortxaketak ez du soilik biktima umiliatzen, baita biktimaren
familia ere.
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6. Batzuetan, indarkeria bizi izan duten emakumeek beren identitatearen eta beren
gizarte-harremanen zati bihurtu dute indarkeria hori. Indarkeria-baldintzak eta
esplotazio-baldintzak itxuraz onartzeak emakume horien erabateko etsipena
erakusten du, baina ezkutu gisa ere erabiltzen dute: aldatzeko ahaleginik egiten ez
denean, porrota ez da hain mingarria.
Goiko horiek izango lirateke premisak, hau da, gu mugitzen garen testuingurua eta
testuinguru horretatik ahaleginak egiten ditugu lankidetza oinarri hartuta zerbait egiteko.

Lankidetzaren akatsak
Lankidetzatik egiten diren akats ohikoenak —gure ikuspegiaren arabera ikuspegi politikorik ez
izatearekin, aldatzeko asmorik ez izatearekin eta, jakina, ikuspegi feministarik ez izatearekin
lotuta daudenak— errepasatuz, Mugarik Gabe erakundeak hainbat akats identifikatu ditu,
emakumeei buruz hitz egiten dugunean arazoak areagotzea, denboran luzatzea eta ikusezin
bihurtzea eragiten duten akatsak hain zuzen ere.
• Gure ustez, hedatu samar dagoen akatsa da suposatzea “genero-gaiak”, hau da,
emakumeek eskubiderik ez izatea eta emakumeak subjektu politiko gisa ez onestea
“emakumeen” gaia direla, emakumeen eta gizonen arteko harremanak zalantzan
jarri gabe, eta aldi berean egungo egiturek eta gizonek kolektibo gisa duten rola eta
erantzukizuna zalantzan jarri gabe.
• Horrekin lotuta, beste akats bat emakumeen rol tradizionalak errepikatzea izango
litzateke, emakumeek duten rol aktiboagoa eta proposatzaileagoa ikusezin bihurtuz
eta emakumeek komunitatean eta familian duten rola (amak, alabak, emazteak)
kontuan hartuta definituz, pertsona autonomo gisa definitu ordez.
• “Hegoaldeko emakumearen” ikuspegi estereotipatua, hau da, emakume homogeneoa,
pasiboa, ona, laguntza jasotzen duena eta abar bizirik dago oraindik, eta ikuspegi horrek kultura-arloko, sexu-arloko, politika-arloko eta etnia-arloko aniztasuna ikusezin
bihurtzeaz gain, menderapen-logikak eta okzidentalizazio-logikak errepikatzen ditu.
• Guk uste dugu beldur direla gai “gogorragoak” (zigorgabetasuna, eragin politikoa,
indarkeriak eta abar) lantzeko, edo horretarako interesik ez dagoela, eta hori are
okerragoa izango litzateke.
• GGKE batzuek babesten dute emakumeekin egiten den lana, baina ez feministekin
egiten dena... Mugimendu feministarekiko erresistentziak daude aldaketa eraldatzaileak
dakartzalako, laguntza-ikuspegia izan ordez.
•J
 arrera desberdinak daude eurozentrismoaren eta esentzialismo etnikoaren artean.
GGKEek laguntzen eta garatzen ditugun ekintzetan honako hau aurkitzen dugu askotan:
-G
 ure immobilismoa, eskua sartzeko beldurra eta erresistentzia (edo baita idealizazioa
ere) kulturen izaera aldakorra ikusarazten ez duen esentzialismo etnikoaren aurrean,
baita kultura horiek berreraikitzeko, erkatzeko eta garatzeko beldurra ere.
-G
 ure etnozentrismoa: Batzuetan uste dugu mendebaldeko gure kultura-ereduak
genero-harremanen eredu ezin hobeak direla, eta ez dugu aintzat hartzen eredu hori
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gure gizarteen oinarrien gainean diseinatu dela, eta ahaleginak egiten direla eredu
horiek tokiko kulturara egokitu gabe sartzen, gu mugitzen garen esparru kulturala,
soziala, etikoa eta ekonomikoa kontuan izan gabe.

Zer egin beharko genuke lankidetzatik?:
• Oso garrantzitsua da GGKEak mugimendu feministaren borrokari lotzea eta ezinbestekoa da mugimendu horrek aliantzak izatea beste gizarte-mugimendu batzuekin;
izan ere, borroka hori zabalegia da bakarrik egiteko.
• Bermatu behar da gatazka irekiak iraun duen bitartean mugitzeko gaitasuna dutela egiaztatu duten emakumeen erakundeek edo erakunde feministek izango dutela
prozesuen protagonismoa.
• Garrantzitsua da, alde batetik, prozesu parte-hartzaileak sortzea, non pertsonak izango diren protagonistak eta, bestetik, prozesuak berak sortzea gaitasunak.
• GGKEen zentzua aldatu behar da Iparraldeko eta Hegoaldeko herri-prozesuen zerbitzura dauden tresnak izan daitezen. Hegoaldearekiko harremanen dinamika hautsi
behar da eta borroka berdineko kidetzat hartu behar dira.
• Egungo sistemaren inpaktu nabarmenenak salatu behar dira: Giza Eskubideen urraketa, indarkeria sexista, gerrak, immigrazioa kriminalizatzea, eta abar.
• Politikoki jardun behar da arazoaren errora joz: erregimen neoliberala eta patriarkatua
pobrezia, bazterkeria eta ekitaterik eza sortzen duen eragile gisa. “Humanitarismorako” joera berrikusi behar da, eta, aitzitik, kausen gain lan egin behar da.
• Ahalduntzeko eta zeharkakotasuneko estrategiak elkartzeko premia nabarmendu behar da
• Emakumeentzako diru-funts espezifikoak eskatu behar dira. Baliabideak zentzu zabalean: langileak, denbora, egiturak, proiektuak…
• Generoan oinarritutako beste desberdintasun batzuk eta gurutzatzen diren beste zapalkuntza modu batzuk ikusarazi behar dira.

Estrategiak gatazkan
Guk uste dugu gatazka-egoeran eta gatazka osteko egoeran lanerako hiru ildo estrategiko
nagusi daudela lankidetzatik nabarmentzeko.
• Diskriminazioak eta sexismoa indargabetzea, gizartean emakumeak menderatzeko
egoerak eragiten baitituzte.
• Emakumeak giza eskubideez hornitzea; horrek lotuta joan behar du emakumeei autonomia irabaztea ahalbidetuko dien prozesuekin, errealitate sozio-ekonomikoetan
eskubidedun subjektu gisa txerta daitezen.
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• Zuzeneko edo zeharkako indarkeria-egintzek eragindako kalteen ordaina. Ordain materialak, hala nola kalte-ordainak edo onurak osasunean, edo hezkuntzan edo etxebizitzan; eta ordain immaterialak, biktima diren emakumeen duintasuna eta askatasuna
bere onera ekartzeko.
Baina, egia esan, uste duguna da eraginkorrena dela, alde batetik, Hegoaldeko mugimendu
feministaren lana eta borroka bultzatzea lankidetzaz baliatuz, eta, bestetik, mugimendu
horrek egiaren eta justiziaren agendan egiten dituen apustuak bultzatzea, betiere lehentasuna
emanez erakunde feministen ordezkariek, Guatemalatik, Kolonbiatik eta Afganistanetik hitz
egin zigutenek, esandakoari.

Jardunbide egokiak
Bukatzeko, aipatu nahiko nuke zer hartzen dugun Mugarik Gabe erakundearen lanaren
jardunbide egokitzat gatazka osteko egoeran, kasu honetan Guatemalan, babestutako
ekintzei dagokienez.
2010eko martxoan, Guatemala Hirian Kontzientzia Auzitegia egin zen Guatemalako gatazka
armatuan sexu-indarkeriatik bizirik atera ziren emakumeentzat.
Ez dakitenentzat esango dut emakumeen Eskubideen Auzitegiak ekitaldi publikoak direla,
izaera sinbolikoa eta hezitzailea dutenak; gizarte zibilak hartzen du parte ekitaldi horietan
emakumeen aurkako indarkeriak ikusarazteko eta indarkeria horien zigorgabetasuna
salatzeko.
Estatuaren aurkako salaketa da eta gizartea orokorrean sentsibilizatzeko ekintza bat,
ikusarazteko indarkeriek ez dutela zigorrik gabe geratu behar eta Estatuari justizia eskatzeko.
Helburuak desberdinak dira auzitegiaren arabera, baina guztiek honako ezaugarri hauek
dituzte:
-O
 rdura arte ikusezinak ziren biktimei aitortzen zaie indarkeria horiek pairatu zituztela
eta biktimei duintasuna ematen zaie.
- Iritzi publikoari jakitera ematen zaio emakumeen aurkako indarkeriaren larritasuna.
- Ikusarazten da indarkeria hori ez dela inoiz ikertu, epaitu eta zehatu.
-D
 agoen zigorgabetasunik eza salatzen da eta Estatuari eskatzen zaio gertaera horien
aurrean jardun dezala.
Mugarik Gabe erakundearen ustez prozesu hori garrantzitsua zen estrategikoki eta
sinbolikoki, eta prozesu hori hainbat lan-arlotan laguntzea eta zeharkako bihurtzea erabaki
genuen hainbat ekintza gauzatuz.
1. Euskal erakunde publikoei atxikipenak eskatu zitzaizkien prozesurako babes politikoa
lortzeko, babes hori ezinbestekoa baitzen batez ere Guatemalako segurtasunerako,
eta aprobetxatu genuen emakumeen aurkako indarkeria salatzeko gure lan-ildoan
eragin politikoa lortzeko.
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2. Lankidetza-proiektu baten bitartez, laguntza ekonomikoa eskatu zen auzitegiaren
arlo logistikoena gauzatzeko.
3. Laguntza politikoa eskaini zen auzitegian bertan egonik.
4. Deialdia komunikabideetan iragarri zen, eta ondoren, Auzitegian gertatutakoari
buruzko iritzi-artikuluak argitaratu ziren.
5. Laguntza eman zuten euskal erakunde publikoei auzitegian gertatu zena aurrez aurre
jakinarazteko asmoz antolatzaileetako batek bisita egin zuen euskal erakundeetara
auzitegia amaitu ondoren.
6. Jarraitutasuna Guatemalan: prozesu horrek aurrera jarraitzen du eta Auzitegiko
ondorio guztiak komunitateetara eramaten ari dira gogoeta egiteko eta komunitateak
nahiz gizartea emakumeen aurkako indarkeriaren kausei eta ondorioei buruz
kontzientziatzeko, eta bizirik atera diren emakumeek pairatzen dituzten estigmak
hausteko ere bai.
7. Jarraitutasuna Euskal Herrian: Hezteko eta sentsibilizatzeko ekintzak Euskal Herrian.
Orain Euskal Herrian indarkeria sexisten aurkako Auzitegi bat antolatzen ari dira,
Guatemalatik eta beste auzitegi batzuetatik laguntza jasotzen ari dira…; helburua
zera da, gizartean kontzientzia sortzea indarkeria matxisten aniztasunari buruz eta
gizarte-kolektiboen, erakunde publikoen eta hedabideen erantzukizunean eragina
izatea.
Gure ustez garrantzitsuak dira borroka kolektiboak eta partekatuak, eta ekintzen
elkarrekikotasunaren eta joan-etorrien alde gaude, guztiok elkarrekin, erakunde bakoitzak
bere jardun-eremutik eta bere lekutik, sistema hau eta ezarri zaigun gizarte hau aldatu ahal
izateko.
Eskerrik asko
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VIII. Jardunaldiak

Bilbon, 2012ko maiatzaren
14an eta 15ean
Uribitarte pasealekua, 3

Lan Ekintzaren

Areto Nagusian

Egitaraua
Astelehena, maiatzak 14
09:30 Izena ematea eta materialak jasotzea
10:00 Inaugurazioa

Oihane Agirregoitia Martínez. Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren Gaietarako
Saileko zinegotzi ordezkaria
Marta Ares Godoy. Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendaria

1. panela: Gerra emakumeen lurraldean/gorputzean
10:15	
Gatazkan

eta gatazka ondoren emakumeen aurkako indarkeriaren azterketa feminista

Mónica Liliana Valencia. Ruta Pacífica de las Mujeres, Kolonbia
Marcela Lagarde y de los Ríos. Antropologoa. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko
Katedraduna
12:15 Atsedena / kafea
12:45	
Erresistentzia-esperientziak: biktimak eta “emakumeak eta umeak” baino askoz gehiago

Sarnia Walid. Afganistango Emakumeen Elkarte Iraultzailea (RAWA)
Lorena Cabnal. Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán-AMISMAXAJ, Guatemala
14:30 Bazkaria / luntxa
16:00

Euskal emakumeak eta bakearen eraikuntzari buruzko hausnarketak
Izaskun Moyua. Emakumea eta Bakea ekimena. Berdintasun Politiken Nazioarteko Berrikuntza
Zentroa (CIINPI)

Ainhoa Güemes. Kazetaria eta UPV/EHUko ikertzailea
18:00 Lehenengo jardunaldiaren amaiera

Asteartea, maiatzak 15
2. panela: Justizia eta memoria historikoaren aldeko borroka
09:30

Gatazka eta gatazka ondorengo testuinguruetan emakumeen Giza Eskubideak
Giulia Tamayo. Amnistía Internacional

10:30

Erresistentzia-esperientziak: ama, emazte, alaba eta arrebak baino askoz gehiago
Sandra Palestro. Comité de Mujeres en la Memoria, Txile
María González Gorosarri. Kazetaria, “No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos”

liburuaren egileetako bat, “Izarren Argia” filmaren liburua
12:00 Atsedena / kafea
12:30 Mahai-ingurua.

Lankidetzaren eta elkartasunaren rolak eztabaidagai

Carmen Magallón. Seminario de Investigación por la Paz-SIP, Zaragoza
Tamara de Gracia Romero. Mugarik Gabe
Dominique Saillard. Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG)

14:30 Amaiera
15:00 Bazkaria / luntxa

