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Dokumentu honen helburua 
bikoitza da, batetik, generoak 
euskal gatazka politikoan 
izan duen eraginari buruzko 
hausnarketa hauspotu 
nahi dugu, eta, bestetik, 
emakumeek gatazkan 
izandako parte-hartzera 
hurbildu.
2016an, Mugen Gainetik erakundeak bultzatu 
zuen proiektu bat garatu zen gaiaren inguruan, 
proiektu hori, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
lagundu zuen diruz, eta Farapi Koop. Elkarteak 
egin zuen ikerketa; besteak beste, ikerketa 
horretan bildu ziren Euskal Herriko hainbat 
emakume bakezalek eta militante feministak 
euskal gatazka politikoaren harira azaldutako 
gogoetak eta bizipenak. Era berean, genero-
ikuspegia kontuan hartu duten berradiskidetze- 
eta justizia-egitasmo latinoamerikarrei 
ere erreparatu zitzaien, haiengandik ikasi 
nahian, eta, horretarako, beren herrialdeetako 
bake-prozesuetan buru-belarri jardundako 
emakume feministen bizipenak bildu ziren 
(Kolonbia, Guatemala eta El Salvadorreko 
emakumeenak). 

Erabilitako metodologiaren inguruan, hasteko, 
dokumentuak aztertu ziren. Ondoren, 19 
emakume elkarrizketatu ziren: emakume 
aktibista bakezaleak, berradiskidetze- 
eta elkarbizitza-prozesuetan bitartekari 

aritutakoak, mugimendu feministako 
aktibistak, instituzioen barruan bakearen eta 
elkarbizitzaren alde diharduten emakumeak eta 
beren herrialdeetako bake-prozesuetan buru-
belarri ibili diren feminista latinoamerikarrak. 
Hori guztia landu eta ikerketa bat idatzi zen: 
“Emakumeen partaidetzaren hurbilpena euskal 
bakegintzan”. 

Ikerketa hori laburtuz eta bertan lantzen 
diren zenbait gai aukeratuz osatu dugu beste 
agiri hau, erabilgarriagoa eta zabaltzeko 
errazagoa izan dadin. Orotariko erakunde 
eta norbanakoei zuzendurik daude lan honen 
ondorioak: giza eskubideak eta elkarbizitza 
hauspotzeko lanean dabiltzan erakunde 
eta norbanakoei, emakumeek gizartean eta 
politikan modu aktiboan parte hartzea nahi 
dutenei, garapenerako lankidetza jorratzen 
dutenei eta herrialdeen artean bizipenak elkar-
trukatu nahi dituztenei. 

Mugen Gainetik elkarteko kideon ustez, 
gatazkaren eraginaz eta ondorioez hitz egiteko 
eta hausnartzeko baldintzak irekitzen ari dira, 
eta konbentzituta gaude emakumeok ere 
badugula zeresana guzti horren inguruan, eta 
ondorioz bertan egon behar dugula. Memoria 
berreskuratzeko langintzan eta elkarbizitza 
eraikitzeko bidean herritarren ahotsa eta 
gizarteko erakundeen parte-hartzea kontuan 
hartu behar da, halaxe uste dugu guk behintzat, 
horregatik, espero dugu hori guztia lortzeko 
dokumentu hau lagungarria suertatuko dela.

AURKEZPENA
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Garapenerako lankidetzaren alorreko erakundea 
gara, herriek bizi dituzten egoera bidegabeak salatu 
nahi ditugu, eta gizartearen eraldaketa dugu helburu. 
Diskriminaziorik ezari, ahalduntzeari eta genero-
berdintasunari jarraikiz, pertsonak ipini nahi ditugu 
sistemaren bihotzean; horretarako, pertsonen 
eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak 
eskatu nahi ditugu, eta kontra egin nahi diegu 
pertsonak ez baizik merkatuak babesten dituzten 
politikei. 90eko hamarkadan ekin genion bideari, 
eta, orduz geroztik, lotura estuak ezarri ditugu 
Latinoamerikako bake-prozesuekin, horretarako, 
berradiskidetze- eta elkarbizitza-egitasmoak 
hauspotu ditugu. Konpromiso irmoa dugu giza 
eskubideen eta bakearen alde, eta, gaur egun, esku 
artean ditugun prozesu guztietan txertatzen ditugu 
genero-ikuspegia eta emakumeen ahotsa eta 
bizipenak. 

Eskarmentu eta begirada horretatik abiatuta egin 
dugu lan hau. 

Nor Gara
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Elkarrizketatu ditugun emakume gehienak bat 
datoz: bakea ez da soil-soilik indarkeriarik eza, 
aitzitik, bakea lortzeko premiazkoa da justizia 
soziala. Galtung-ek bake positiboa deitzen 
dio horri. Bake negatiboa zera da, indarkeria 
zuzenik edo gatazka armaturik ez dagoen 
egoera bat; bake positiboak, berriz, orotariko 
indarkeriak deuseztatu nahi ditu aldi berean: 
indarkeria zuzena (fisikoa edo hitzezkoa), 
egiturazko indarkeria (bidegabekeriak edo 
parekidetasunik eza) eta indarkeria kulturala 
(beste indarkeriak zuritzen dituzten ideiak eta 
baloreak)1.

1. Ideia hori garatzeko, liburu hau hartu dugu oinarri: HUESO GARCÍA, V. (2000) “Johan Galtung. La Transformación de los conflictos 
por medios pacíficos”, In: Cuadernos de Estrategia, 111. 125-159

2. MENDIA AZKUE, I. (2009) Emakumeek bakearen alde egiten duten aktibismoari buruzko oharrak, Instituto Hegoa; y MAGALLÓN 
PORTOLÉS, C. (2006) Mujeres en pie de paz. Pensamiento y prácticas, Siglo XXI de España Editores.

3. GOIKOETXEA MENTXAKA, J. (2015) Bakea ez da existitzen, feminismoa bai. ‘Euskal Herriko gatazkaren irakurketa, etorkizuneko 
bake feministaren bidean’ izeneko UEUko ikastaroan eskainitako hitzaldia (Iruñea, 2015-07-20): http://www.klitto.com/bakea-ez-da-
existitzen-feminismoa-bai- i/  

Bestalde, zenbait teoria feministek auzitan 
jarri dituzte bakearen eta gatazkaren 
kontzeptu tradizionalak, joera patriarkala 
dutelakoan, eta azpimarratu dute indarkeria 
matxistak gertatzen direla ustez baketsuak 
diren testuinguruetan ere bai, eta justiziak 
ez duela barnean hartzen genero-ikuspegia2. 
Are gehiago, zenbait autorek nabarmendu 
dutenez, jendarte patriarkaletan, eta gurea 
halakotzat jotzen dute, bakeak ez ditu 
gizonak eta emakumeak biak biltzen: gizonen 
bakean, emakumeen aurkako indarkeria eta 
zapalkuntzari eusten zaio3. Euskal gatazka 
genero-ikuspegitik lantzen duten militante 
feministak bat datoz azken ikuspegi horrekin.  

01Bakea eta Justizia
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Euskal Herriaren azken aldiko historian 
“euskal gatazka” deritzonari baino 
ez zaio jarri izena eta hari lotutako 

indarkeriari besterik ez zaio erreparatu. 
Begirada hori murriztailea izan da 
eta gure gizartean sustraituta eta 
egituratuta dauden beste gatazka 
eta desparekotasun sozial batzuen 

garrantzia ezkutatu eta desitxuratu du 
(Emagune4).  

4. EHUGuneren barruan abiatu zen Emagune egitasmoa, “hainbat iritzitako emakumeak 
topatzeko eta hausnartzeko espazio bat, non emakumeek ekarpenak egin ditzakegun euskal 
gizartean sortu den egoera berri honetan, ETAk jardun armatua utzi ostean”. 
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Gizarte patriarkal batean bizi gara, genero-
rolen arabera antolatua; hala, emakumeak 
eta gizonak nor bere posizio eta funtzioetan 
kokatzen gaituzte, hierarkia baten barruan. 
Gure bizitzako alor guztiak zeharkatzen ditu 
generoak, hortaz, euskal gatazka politikoan 
emakumeek eta gizonek izandako bizipenei 
eta parte-hartzeari ere eragin dio. 

Memoria berreskuratzeko eta gatazkaren 
eraginak aztertzeko langintzak ikuspegi 
androzentriko batetik egin dira, generoaren 
dimentsioa kontuan hartu gabe. Ondorioz, 
ez da ezer bildu emakumeok gatazkaren 
aurrean hartu dugun posizioaz, gatazkak 
gugan izan duen eraginaz eta aurrera eraman 
ditugun erresistentziez. Elkarrizketatu ditugun 
emakume feministek adierazi dute premiazkoa 
dela emakumeen kontakizunak eta memoria 
berreskuratzea, bestela, euskal gatazkaren 
ulerkera partzial eta ez-oso bat sortuko baita, 
eta, ondorioz, ezin izango ditugu egia, justizia 
eta erreparazioa berdintasunezko baldintzetan 
eraiki. Gainera, emakumeek zenbait eraso 
bortitz jaso dituzte beren-beregi, hala nola irain 
sexistak eta bortxaketak, eta halakoak oraindik 
ez dira aitortu. 

Gaztaka-egoeretan, zorroztu eta nabarmendu 
egiten dira genero-rol tradizionalak, gizonen 

5. Ideia horren garapena, hemen: MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2004) “Las mujeres como sujeto colectivo de construcción de paz” In: 
Cuadernos Bakeaz, 61. 1-7

maskulinitatea eta emakumeen feminitatea 
goresten ditu gizarteak: hala, gizonak 
oldarkorrago eta borrokalariago jarduten dira; 
emakumeak, ostera, zaintzaileago5.  

Ikerketa hau egin bitartean, egiaztatu 
dugu militantzia politikoaren espazioan 
maskulinitate hegemonikoaren ezaugarriak 
sendotzen direla, eta emakumeen gainean, 
ordea, askoz kontrol zorrotzagoa ezartzen 
dela: kontrolatuago eta epaituago sentitzen 
dira. Elkarrizketatu ditugun emakume batzuek 
adierazi dutenez, ez dira baloratuak sentitu, 
eta ikusgarritasun eta protagonismo txikiena 
duten funtzioak esleitu dizkiete. Guztietan 
gertatu da hori: Latinoamerikako gatazketan 
eta euskal gatazkan.

 Nire ustez, emakumeok giro 
maskulinotan agertzen garen 
bakoitzean, erresistentzia eta 
kontrakotasunei aurre egiten 
diegu hainbat modutan, eta, 

hainbat kasutan kontrakotasun 
horiek indarkeria eta zigor sozial 

bilakatzen dira, emakumeen 
sarrera iraultza bat delako.                     

(El Salvadorreko militante feminista 
eta bakezalea).

02Gatazkak badu Generorik

Bakeak ere bai
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Elkarrizketatu ditugun beste emakume 
batzuek modu aktiboan hartu dute parte 
elkarbizitzaren eta bakearen aldeko entitate 
eta jarduera publikoetan. Emakume horietako 
batzuk ez dira aktibista politiko gisa hartu, 
eta naturaltzat jo da haiek halakoetan parte 
hartzea, emakumeak direlako. Euskal gizartea 
oso polarizatuta zegoen garai haietan, eta 
emakume hauek ez ziren alde batera ez 
bestera ipini: hala, ikusezin bihurtu dituztela 
uste dute, eta, zenbait kasutan, sozialki zigortu 
dituztela. 

Emakumeek gizonen borroka zaintzea eta 
babestea, zeregin horixe goretsi du gizarteak. 
Zenbait emakumek aitortu dute presioa sentitu 
dutela posizio horietan irmo irauteko beti 
eta “ama-neskalagun” identitateari eusteko. 
Gainera, zenbait kasutan, gizonek hartutako 
erabakiak onartu dituzte baldintzarik gabe, 
beren irizpide propioak bazter utzita. 

Esango nuke beste modu batean 
sufritu dutela, bai (…). Mutilak izan 

dira gudariak, eta emakumeek 
jasan dituzte horren ondorioak. 

Pentsa zenbat emakume ibili diren 
alde batera eta bestera, egun 

guztia haurrekin bakarrik… horrek 
gogorra izan behar du, ezta?   

(Elkarbizitza Foroetako parte-
hartzailea). 

6. VILLELLAS ARIÑO, M. (2006) Hallar nuevas palabras, crear nuevos métodos. La participación de las mujeres en los procesos de 
paz, Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM): Madrid

Horrekin batera, biktima gisa ere agertu dira 
emakumeak gatazkan. Espazio publikoan 
emakumeek hezurmamitu dute hildakoen 
ahotsa eta memoria, eta zenbait elkarrizketatuk 
salatu dutenez, etengabe hauspotu da 
emakumeen biktimizazioa, zenbait kasutan 
helburu politiko eta alderdikoien mesedetan. 
Bizitzan tokatutako egoeren ondorioz jaso 
dute aitortza emakume horiek (galera, oinazea 
eta sakrifizioa), ez ordea zuzenean beraiek 
hartutako erabakiengatik. Hala, ekiteko 
gaitasun mugatua izan dezakete, baina, era 
berean, zenbait emakumek atzean utzi dute 
biktimizazioa eta parte-hartze sozio-politikoari 
heldu diote; hala, urratsak egin dituzte gatazka 
konpontzeko bidean. 

Ikusi dugun moduan, genero-egiturek ere 
zeharkatu dute euskal gatazka politikoa, 
eta, hortaz, egia, justizia eta erreparazioa 
lantzeko orduan, ezinbestean hartu behar da 
kontuan genero-ikuspegia. Nazioarteko bake-
prozesuetan ez dira kontuan hartu genero-
ikuspegia eta emakumeen esperientziak eta 
bizipenak (edo oso modu azalekoan hartu dira 
kontuan6), horren ondorioz, zailagoa suertatu 
da bake iraunkor bat eraikitzeko oinarrizko 
zutabeak ezartzea. 
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Bake-prozesuak hiru dimentsiotan garatzen dira, eta hiru 
dimentsio horiek nabarmen daude ezberdinduta generoaren 
aldetik7. Lehenik, peacemaking dimentsioan, bake-akordioak 
lortzeko negoziazioak egiten dira, eta, bigarrenik, peacekeeping 
dimentsioan, bake-akordio horiei eusteko esku-hartzeak. 
Peacebuilding dimentsioa, berriz, negoziazio-mahaietan 
adostutakoa gizartean mamitzeko prozesua da, eta gizarteko 
oinarriek egiten dute egunerokoan. 

Negoziazio eta bake-akordioen bitartez erakusten dira 
lehen bi dimentsioak, eta horiek biak dira politikaren alderdi 
instituzionalizatu, ikusgarri eta aitortua. Gainera, euskal 
gatazkaren kasuan, hainbat elkarrizketatuk salatu dute alor 
hori alderdi politikoek zuzendu dutela gehienbat eta ez diotela 
tokirik utzi gizarte zibilari. Politikari eta bere egiturei buruzko 
ulerkera hori androzentrikoa da eta parte-hartzaileak gizonak 
izan ohi dira; hala, bakea zer den eta nola eraikitzen den 
zehazteko lanetik kanpo geratu ohi dira emakumeak. 

Halako egitura politiko formaletan jardun diren emakume 
apurrek beren rol tradizionala irauli behar izan dute eta ez dute 
aukera handirik izan genero-ikuspegia txertatzeko. Edonola ere, 
elkarrizketatutako emakumeek adierazi moduan, ziklo politiko 
berri bat bizi dugu, eta mugimendu feminista indartsu dago, 
beraz gatazkaren irakurketa feminista bat egin eta agenda 
politikoan eragin dezake, eta, hala, orain arte iritsi gabeko 
botere-espazioetara iritsi. 

Peacebuilding dimentsioan prozesutzat hartzen da bakea 
eraikitzeko langintza, eta berradiskidetzea eta elkarbizitza 
lortzeko oinarriak finkatu nahi dira: dimentsio horretan, 

7. Ideia horiek garatzeko, hau erabili dugu: MENDIA AZKUE, I. (2009) Emakumeek 
bakearen alde egiten duten aktibismoari buruzko oharrak, Instituto Hegoa 

03Emakumeen parte hartzea

Bake prozesuetan
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emakume gehiago daude, modu aktiboagoan 
hartzen dute parte eta aitortza sozial handiagoa 
jasotzen dute8. Hala ere, ezin dugu ahaztu bake-
prozesuen alderdi “ezkutu” hori ez dela botere-
espazioen ez erabakiak hartzeko guneen jabe, 
hortaz, garrantzia sozial eta politiko txikiagoa 
izango dute dimentsio horretan diharduten 
emakumeen ahotsek. 

2000. urtean, 1325 Ebazpena aurkeztu 
zuen NBEk; helburua: gatazka osteko bake-
prozesuetan eta berreraikitze-lanetan 
emakumeak txertatzea. Agiri hori oinarritzat 
hartu dute emakume-elkarteek eta elkarte 
feministek, hartara, generoaren ikuspegia 
txertatzeko gatazka armatua bizi izan duten 
testuinguruetan, eta halaxe egin dute hala 
Latinoamerikan nola Euskal Herrian, baina 
agiria ez da modu erreal eta eraginkorrean 
aplikatu. 

8. MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2008) Las mujeres en los procesos de paz en el mundo. Pensamiento y prácticas, Seminario de 
Investigación para la Paz, Fundación SIP: Zaragoza

Azkenik, Ahotsak egitasmo politikoa 
aipatu nahi genuke: bertan, hainbat alderdi 
politikotako emakumeak batu ziren, gatazkaren 
konponbideari ekarpena egin nahian (Aralar, 
Batasuna, EA, Ezker Batua, EAJ eta PSE). 
Elkarrizketatu ditugun emakumeek positibotzat 
jo dute egitasmo hura: emakumeen parte-
hartze politikoa aldarrikatu zelako, alderdi 
politikoen mugak gainditu zirelako eta aliantzak 
josi zirelako gizarte zibilarekin (sindikatuak, 
elkarte feministak…). Edonola ere, alderdi 
politikoek jarritako mugen ondorioz eta 
emakumeek ez daukatelako autoritaterik gure 
gizartean, egitasmoak ez zuen izan efektu 
sinbolikoa besterik, eta ez benetako eraginik, 
eta deitoragarritzat jo dute hori elkarrizketatuek. 

Batzuk presentzia handiagoa izan beharko genukeela 

uste dute espazio politiko eta instituzionalean (…) 

ez litzateke soilik presentzia, termino kuantitatibo 

baten, emango ligukena inziditzeko ahalmena, 

baizik eta presentzia kualitatiboago bat, (…) da 

presentzia bat errepresentazioarena. El Salvadorren 

egon ziren bi emakume FMLN-tik baina ez zen 

gaiaz hitz egin… Orduan beharrezkoa da emakume 

horiek nolabaiteko genero kontzientzia izatea eta 

emakumeon kolektibo bezala, posizionatua izatea. 

(…) emakumeok bitan egon beharko genduke.                                                                

(Irantzu Mendia Azkue)
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Atal honetan, hauexei erreparatuko diegu, 
Euskal Herrian bakearen alde aritu diren 
emakumeei, publikoki eta modu aktiboan, 
eta helburu hori lortu nahi zuten elkarteetan 
jardun direnei (Elkarri-Lokarri, Elizarekin 
eta Elkarbizitza Foroekin loturiko herri 
egitasmoak). 

Halakoetan aritu diren zenbait emakumeren 
iritzian, gatazka politikoak ekarri dien ondorio 
nagusietako bat hauxe izan da, isiltasuna 
eta tabua inposatu dizkiela; kasu batzuetan, 
emakumeek ezin izan dute hitz egin gatazkak 
haiei ekarritako ondorio zehatzez. Gizarte 
polarizatu baten erdian zeudela sentitu 
dute, eta beren ahotsek ez zutela tokirik. 
Horregatik, bi bandoetatik kanpoko espazio 
konpartituetan antolatu diren egitasmoetara jo 
dute (hirugarren espazio batera), askatasunez 
eta epairik gabe beren iritziak adierazte aldera. 

04Bakea eta Elkarbizitza Sustatu duten
Emakumeak

Elkarrin sartu nintzen 
behar nuelako: honetaz 

hitz egin leikela? Elkarrizketa? 
Bai, bai, bai! Eske nau nazkatuta! 

(…) baltsa baten modukoa izan zen, 
arnasa hartzeko leku bat, zeren nekatuta 
nengoen, bi aldetatik egiten zizuten dira, 

eta ez zinen eroso sentitzen ez alde batean 
ez bestean… Orduan niri Lokarri leku bat 

eman zidan, hirugarren espazioaren 
ardatza eta elkarrizketaren espirala 

(Bitartekaria bakegintzan 1).
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Elkarrizketatu ditugun emakumeek ondo 
dakite beren gizarteratze-prozesuak izan duela 
eraginik gatazka-egoeretan hartu dituzten 
roletan, izan ere, emakume gisa gizarteratu 
dituzte, zaintza, ulertzeko gaitasuna eta 
indarkeriarik eza azpimarratuz. Era berean, 
iruditzen zaie gaitasun handiagoa garatu 
dutela berena ez bezalako ideologia duten 
pertsonen emozioak, sentipenak eta bizipenak 
kontuan hartzeko; hala uste dute biek, euskal 
emakumeek eta emakume latinoamerikarrek. 
Ikuspegi horiekin batera, hala ere, 

elkarrizketatutako emakumeen iritzian hautsi 
egin behar da uste hori, emakumeak 
bakezaleak direla berez, eta iruditegi berriak 
sortu behar dira, berdinzaleagoak eta 
anitzagoak. 

Alor horretan jardun diren emakumeei iruditzen 
zaie egunerokoan eragin behar dela gizartean, 
espazio informaletan (auzoan, lantokian edo 
adiskideen artean) eta balio handia emanez 
talde txikietako harremanei.

(…) seme edo alaba ETA kide izan eta dago 

espetxeratuta Cadizen, ba andre batek esaten 

zian: etorri zan ama bat eta amatik amara 

eman zian dirua, eta badakit politikoki ez dela 

nire iritzikoa (…). Konturatzen zera eguneroko 

harreman mailan egon direla beste sare batzuk 

(…), bestelako gertutasun batzuk, eta sufritzen ari 

den pertsonarentzako, askotan baliagarriagoa da 

ama horrek emandako ez dakit zenbat diru, zure 

semea bisitatzera juteko, ze egin duen esfortzua 

gerturatzeko, enpatizatzeko… Eta ez momentu 

baten politikari batek egin dezakeen diskurtsoa 

(Bitartekaria bakegintzan).
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Instituzio publikoek (udaletxeek, batez ere) 
eta gizarte-entitateek sustatutako herri 
egitasmoak dira Elkarbizitzarako Foroak. 
Helburua: “ezberdin edo anitzen arteko solasa” 
bultzatzea, berradiskidetzea eta elkarbizitza 
eraikitzeko. Lokarri eta Baketik elkarteek 
hauspotu dituzte, eta bitartekaritzaren eta 
gizarte-eraldaketaren eremuko metodologia 
zehatzak erabili dituzte. 

Elkarrizketatu guztiek adierazi dutenez, 
marko jakin batean eta baldintza zehatz 
batzuekin hartu dute parte halako Foroetan: 
denek zeukaten hitz egiteko beharra, eta 
gatazkak beren gainean izan dituen ondorioak 
konpartitzeko premia; herritar gisa hartu dute 
parte, eta ez inongo elkarte edo eragileren 
izenean; parte-hartzaileek konpartitzen 

dutenari jarri diote azpimarra, ez ordea parte-
hartzaileak banatzen dituenari; azkenik, 
eguneroko politika eta norbere eraldaketaren 
balioa aldarrikatu dute. 

Positibotzat jo dute parte hartu izana, eta 
nabarmendu dute aske sentitu direla eta 
barrenak hustu dituztela. Beste egoera eta 
bizipen batzuk ezagutuz, Euskal Herriko 
errealitateari buruzko beren ikuspegia eta 
hautematea zabaldu da, hala, tabuak hautsi 
eta polarizazioa gainditu dute. Gainera, 
espazio politiko batean hitza hartu ondorioz 
eta beren bizipen eta hausnarketak sozialki 
garrantzitsutzat hartu direnez, emakumeetako 
batzuk ahaldundu egin dira. 

Emakume arruntez ari naiz ni, bilera batera iritsi eta 
esan, ea, zeuk ere izango duzu zer esana… Bai, baina 

kontua da ez dakidala hitz egiten… Eta hortik toki 
batera pasatzea non emakume hori bazen norbait eta 
bazeukan zer emana. Oso polita da ikustea zer-nolako 

bidea egin duten (Bakezale aktibista)

05Elkarbizitzarako Foroak 
Emakumeen parte hartzea eta

Genero Ikuspegia
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Norbera eraldatzeko prozesu hauek eragina 
izan dute gizartean, modu zeharkakoan eta 
iraunkorrean, eta parte-hartzaile batzuek 
izugarri baloratu dute eragin hori. Beste batzuen 
iritzian, ordea, Foroek ez dute eduki nahi adinako 
eraginik, eta aitortu dute zaila suertatzen zaiela 
espazio horietan bizi izandakoaz jendaurrean 
hitz egitea. 

Azkenik, aipatu behar da Foroetan gizonak izan 
direla gehiengo, eta, kasu batzuetan, propio 
bilatu direla buruzagitza soziala duten edo 
gatazkan ikusgarriak izan diren pertsonak. 
Bitartekarien arabera, halako pertsonen ahotsak 
eta bizipenak lehen lerroan ipini dira, eta horixe 
hartu da “diskurtso” komun eta konpartitu gisa, 
eta egitura, forma eta eduki jakin batzuekin 

osatu da. Emakumeen esperientziek arrakalak 
irekitzen zituzten diskurtso hegemoniko 
horretan, eta gehiago erreparatzen zioten 
eguneroko bizitzarekin eta emozioekin lotutako 
alorrei; edonola ere, emakumeen ikuspegiari 
ez zaio neurri berean eman garrantzia eta 
balio soziala. Horregatik, komenigarria izango 
litzateke genero-ikuspegia txertatzea halako 
espazioetan, emakumeen ahotsak eta bizipenak 
artikulatuz edo emakumeentzako espazioak 
sortuz beren-beregi. Emakume bakezaleek eta 
feministek denek adierazi dute kontakizunak 
eraiki behar direla, hainbat, beren bizipenei 
buruz hitz egin beharra dutela, eta, aldi berean, 
besteenak aditu, betiere inguru seguru batean. 

Irene eta Maria bezalako emakumeak zien, eta 

alderatzen badezu Alicia eta Rosin ekarpena, gure 

taldeko beste gizonezko batzuenarekin, ikusten 

dituzu oso lehentasun ezberdinak, ze gauzetan 

jartzen duten garrantzia… Niretzako, gizonezkoak 

izan dira gehiago diskurtsiboak, eta emakumeak 

saiatu dira gehiago begiratzen zer zegoen 

diskurtsoen atzetik. (…) gehiago juten dira, ba hori 

eramaten dute beren bizitza pertsonalera, ba nola 

eragin dien entzun duten zeozerrek medioetan, 

enlazatuz beren bizipen batekin… Egiten dituzte 

eztabaida gauzagarriagoak (…). Gizonek esaten 

dute: “Estatuak ez du egiten…” eta beraiek esaten 

dute: “Ya baina begira, lehengoan topatu nintzen 

nire bizilaguna goikoaz, dena alderdi hontakoa, eta 

jo ba berarekin adibidez bai hitz egin dezaket gai 

hauetaz”.  (Bitartekaria bakegintzan 1).
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Gogoeta labur bat egingo dugu orain, 
lehen aipatu ditugun hiru herrialde 
latinoamerikarretako gatazka politikoetan 
eta bake-prozesuetan emakumeek izan duten 
parte hartzeari buruz.

El Salvadorreko kasuan, nabarmentzekoa 
da emakume askok hartu zutela parte, buru-
belarri, borroka armatuan, baina, gero, bake-
prozesuan, ikusezin bihurtu zituztela, eta 
atzera esleitu zizkietela gatazka armatuan 
irauliak zituzten rol femenino tradizionalak. 
Bazterketa horren ondorioz, zenbait emakume 
feminismora gerturatu ziren, eta gatazka 
armatuan bizi izandako diskriminazio eta 
zapalkuntza matxistez jabetu ziren. Elkarte 
feministak sortu zituzten, hala nola Las Dignas 
izeneko elkartea, iraganaren berrirakurketa 
feminista egin zuten eta presio politikoa egin 
zuten, hartara, emakumeen ahotsa bake-
akordioetan txertatzeko. 

Kolonbian, bi egitasmo garrantzitsu 
nabarmendu behar lirateke. Batetik, Ruta 
Pacífica de las Mujeres izeneko proiektuan 
batu ziren 300 elkartetik gora. Besteak 
beste, Comisión de Verdad y Memoria de las 
Mujeres Colombianas egitasmoa abiatu zuten; 
helburua: gatazkaren ondorioak ikusaraztea, 

memoria historikoa berreskuratzea eta 
emakumeen egia, justizia eta erreparazioa 
aldarrikatzea. Bestalde, Alianza Iniciativa de 
las Mujeres Colombianas por la Paz izeneko 
aliantzak instituzioen politikan eragin nahi 
zuen argi eta garbi, eta, esate baterako, Agenda 
para la Paz de las Mujeres sortzea lortu zuen; 
horri esker, neurri zehatzak hartu ziren. 

Guatemalan, hainbat elkarte eta entitatetako 
emakumeak elkartu ziren, aldarrikapen-
agenda bateratu bat adostu eta, hala, 
negoziazio-mahaietan eragina edukitzeko. 
Hainbat emakumeren ordezkaritza adostu 
zuten, eta, horri esker, emakumeen eskubideei 
buruzko xedapen garrantzitsuak onartu ziren. 
Edonola ere, gero, neurri horietako asko ez dira 
aurrera eraman, eta horixe izan da hain zuzen 
bake-akordioaren ondorioz ikasitako zerbait. 
Egitasmorik aipatzekotan, kontzientzia-
epaimahaiak aipatu behar dira, emakumeen 
memoria historikoa berreskuratzeko eta sexu-
indarkeria kasuak salatzeko balio izan baitzuen, 
hala nola masan egindako bortxaketak 
salatzeko. Bi elkarteren lana azpimarratu behar 
da: Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas 
eta Mujeres Transformando el Mundo.

06Esperientzia

Latinoamerkarrak
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Galdezka hasten nintzen: Baina, zuk zer egin 
zenuen? Oso-oso zaila izan zen haiek gogoratzea 
zer egin zuten (…). Orduan hasten dira oroitzen, 
ez doaz hain azkar eta oroitzapenetan geratzen 

dira, eta hasten dira konturatzen zenbat 
gauza eraiki zituzten ehundura sozial baten 

bitartez; hasiera batean ez zioten garrantzirik 
ematen, baina, gero, oroitzen joan ahala, 

ordura arte ikusezina zen historia bat ehundu 
zuten. (Kolonbiako militante feminista, bertako 

gatazkan aritutako abokatua eta ikerlaria).
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