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BIZITU ELKARTEA
INDARKERIA MATXISTEN 
AURKAKO EMAKUMEEN 
ELKARTEA

Indarkeria matxista ezabatzeko emakume-elkarte bat gara.

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

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

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

Gertatutakoa gauza on bihurtzean datza, 
eta, aldi berean, norberaren istorioa sen-
datzean. Elkarteak borrokan jarraitzeko 
gogoa ematen digu; batzuetan ispiluaren 
aurrean jartzen gaitu eta barrenak indarrez 
nahasten dizkigu, baina hesia hautsi beha-
rra dago, barruan ditugun borrokalariak 
ateratzeko. Gogoa, indarra, elkarlana, ilu-
sioa, energia, maitasuna eta bizi-esperien-
tzia ematen ditugu. Bizitu-k, aberasten eta 
laguntzen gaituzten beste emakume ba-
tzuekin batera, ezagutzak ematen dizkigu, 
gutako bakoitzaz harago istorio bat dagoela 
jakitea, egoera oso zailak bizi izan dituzten 

taldeko emakumeei lagundu diegun uneak 
(epaitegietara laguntzea, sorospen-deiak, 
etxetik irten nahi ez izatea…); gure artean 
egiten dugun lana da, emakumeen arteko 
elkartasunak mugiarazten gaitu.

Taldea zaintzeko orduan balio garrantzi-
tsuak dira batasuna, ez epaitzea, errespetua 
eta babesa, hemendik kanpo kontatzen ez 
diren gure istorioen intimitatea, bakoitzak 
bere nortasunaren bidez ematen duena ez-
berdinak garelako, besteengandik ikastea, 
hitz egiten ditugun gaien aniztasuna, gure 
zailtasunak, esperientziak… Adi egoten ikas-
ten dugu tratu txarrak daudenean, ez baka-
rrik bikotekidearen aldetik, baizik eta lanean 
edo instituzioen aldetik.

Elkartearen lanaren helburuetako bat kon-
promisoa da, emakumeek tresnak eskuratu 
ahal izatea gero beste emakumeen zerbi-
tzura jartzeko. Norberaren lan pertsona-
la oso garrantzitsua da, ondoren taldean 
murgiltzeko. Hasieran, norbera bere mun-
duan dago eta gainerakoek babestu egiten 
dugu, prozesu bat da; gero indartu egiten 
da, eta taldearekiko konpromisoa iristen 
da, elkartean ahaldundu egiten gara eta 
jasotzen dugun guztia, ondoren, taldeari 
eta beste emakume batzuei ematen diegu. 
Pazientziaz (jende guztia ez dago uneoro 
eskuragarri), ahalegina egiten dugu kohe-
sionatzeko, egoteko, hazteko, garatzeko 
eta biderkatzeko. Eta, gainera, atsegina da. 
Ahalegin pertsonala da, inplikazioa da, eta 
onartzea guztiok, gutako edozeinek egin 
dezakegula. Norberak gaitasun jakin batzuk 
ditu eta guztion artean ematen diogu ba-
lioa taldeari, denok batuta egon behar gara. 
Batzuek instituzioekin egoteko balio dute, 
beste batzuek taldeari jakinduria eta bakea 
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transmititzeko, batzuk aldarrikatzaileagoak 
dira eta beste batzuek nahiago dute akon-
painamenduan aritu. Ez dugu denok de-
nean egon behar; denok balio dugu, inor ez 
da guztia jakinik jaiotzen, ikaskuntza bat da.

Denok ez gaude prozesu berean; emaku-
meek horrelako elkarteetan egon nahi ez 
izateko arrazoi bat zera da, uneren batean 
sufritzea esan nahi duela. Emakume ba-
tzuek esaten dute, ikusi, ni jada ez nago, ba-
noa, konpromisorik ez hartzea ixteko modu 
bat ere badelako, ez gogoratzeko eta ez 
berpizteko modu bat, bizitza osorako zere-
gina baita. Horregatik da hain garrantzitsua 
gauza bera sufritu duten emakumeen arte-
ko talde bat izatea, taldeak zure istorioa ez 
ahazten laguntzen duelako, memoria, maila 
oso pertsonalean, nahiz eta oso gauza min-
garrien oroitzapenak izan. 

BIDEAN AURRERA

Parte hartzen dugun proposamenak geu-
re ekimen propioak dira, azaltzen eta sen-
titzen ditugun beharrizanei dagozkienak, 
horretarako dugun gogo eta ezinegonetik 
sortuak. Gainera, nonbaitetik deitzen digu-
tenean parte hartzen saiatzen gara, geure 
burua ezagutarazteko eta eragiteko modu 
bat delako.

Prestakuntzak aberasgarriak direlako egi-
ten ditugu, eta gogoko dugu hori. Ezagutza 
juridikoa eman diguten tailerrak egin ditu-
gu, baita mindfulness, psikoterapia, musika 
eta autoestimu tailerrak ere, geure burua 
ezagutzeko. Emakume gisa, ezagutza oso 
garrantzitsua da ahalduntzeko, aurrera ja-
rraitzeko eta beste batzuei transmititzeko.

Mentoretza prestakuntza egin dugu. Ge-
nero indarkeria jasaten duten emakumeak 
mentore izatea, mentoreek bizi izandakoa 
pairatzen duten beste emakumeei lagun-

tzea da. Hori garrantzitsua da aurrean du-
zun pertsona babesteko, laguntzeko, ego-
teko eta lasaitzeko. Gustatu zitzaigun eta 
pentsatu genuen, mentore izateko prestatu-
ko gara, oso argi izan gabe geure hazkunde 
pertsonaletik haratago baliagarria izango 
ote zitzaigun. 

Proiektua behin eta berriz aurkeztu eta 
tematu ondoren, azkenean, Emakundek 
proiektu pilotu bat egingo du mentoretza-
rekin, Biktimei Laguntzeko Zerbitzuan, ur-
tebetez. Gu, dagoeneko trebatu garenok, 
lehenengo mentoreak izango gara, eta fun-
tzionatzen badu, beste zerbitzu batzuetan 
errepikatzea da asmoa. Ziur gaude funtzio-
natuko duela. Ia guztiok egon gara presta-
kuntzan, 22 inguru. Ikastaroaz gain, elkarriz-
keta pertsonalak egin dizkigute, esleipenak 
egiteko orduan bakoitzaren profil bat iza-
teko. Aurten hiruzpalau akonpainamendu 
egongo dira. Ondo aterako da; ondo aterako 
da, eta gero zabaldu egingo da.

Interesgarriena zera da, instituzioekin lan 
egitea mentoretza jasotzen dutenengana 
iristeko. Helburua da Biktimei Laguntzeko 
Bulegotik ikus dezatela emakumeek, lagun-
tza psikologikoaz, juridikoaz eta ekonomi-
koaz gain (egoeraren arabera), laguntza per-
tsonalizatuagoa behar duela, emakumeek, 
beldurragatik, euren kabuz egin ezin (izan) 
dituzten beste gauza batzuk sustatzeko. 
Gure ustez, funtsezkoa da; garrantzitsua 
baino gehiago, beharrezkoa. Izan ere, azke-
nean, une batzuetan etxean daude eta ezin 
diote bizitzari eutsi; funtsezkoa da lagun-
tza pertsonala eta hurbilagoa izatea. Insti-
tuzioa iristen den tokiraino iristen da, eta 
tratu txarrak jasaten dituen emakume bat, 
maiz, bakarrik egoten da. Ez da gaur egungo 
sisteman muturra sartzea, baizik eta akon-
painamendua egitea; kafe bat hartzea, gaur 
gaizki sentitzen naiz; ez kezkatu, normala 
da gertatzen ari zaizuna; agian damutzen 
ari naiz; ez kezkatu… Gainera, proiektu ho-
nen bidez, gure ikuspegia eman diezaieke-
gu instituzioei, beste paradigma batera mu-
giarazi eta gauzak aldatzeko. Alderdi hau 



B I Z I TA K O A  E R A L D ATZ E A  E TA  A H OT S A  G O R ATZ E A
5

beharrezkoa dela erakustea, eta indarkeria 
jasan dugun emakumeon bizi-esperientzia-
ri balioa ematea. Profesionalek lan handia 
egin dezakete, baina gu ere bidearen zati 
garrantzitsua izan gaitezke.

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

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

Harremana dugu beste emakume elkarte 
batzuekin, parte hartzen dugun organis-
moen bidez; batzordeak, Emakunde… Mu-
gimendu feministako kide batzuk ez daude 
gune horietan, baina maila indibidualean, 
harremana daukagu Mujeres del Mundo 
eta Marienearekin, baita bestelakoak lan-

tzen ari diren beste kolektibo batzuekin ere, 
eta hor egoten saiatzen gara. 

Kontzentrazioetan, indarkeria matxistaren 
aurkako egunean, martxoaren 8an, biktimak 
daudenean eta manifestazioetan parte har-
tzen dugu, denok egon gara horrelakoetan. 
Manifestazioetara elkarrekin joan garenean, 
egia esan hitzez deskribatu ezin den adre-
nalina sentitzen dugu, indar eta babes hori, 
emakumez inguratua egotea eta haiekin ba-
tera protestatzea.

Horrez gain, parte hartzen dugu Bilboko 
Udalaren udal kontseiluan, Bizkaiko Foru 
Aldundiak sortu berri duen emakumeen 
Partaidetzarako Kontseiluan eta Bizkaiko 
elkarteen partaidetzarako Emakunderen 
kontsultaordean; elkarteak kontuan hartze-
ko betebeharra dute instituzioek, eta ho-
rregatik dituzte organo horiek. Gure kolek-
tiboarentzat funtsezkoa da parte hartzea, 
gure burua ikusaraztea eta kontuan har 
gaitzatela. Eragin politikoa garrantzitsua 
da, gauzak aldatuko baditugu egon behar 
dugula uste dugu, eta urteak daramatzagu 
horretan saiatzen; horregatik, ahal dugun 
espazio guztietan parte hartzen dugu. Beti 
eskatzen dugu historiako protagonistei 
ahotsa emateko, emakume biktimei ema-
ten zaien arretan gure ustez hobetu behar 
dena aldatzeko eraginez.

Azken urtean, pandemia gorabehera, gauza 
oso garrantzitsuak egin ditugu, hala nola 
Bilboko Udalak egin zuen Memoriaren Mu-
rala; parte hartu genuen, oso lan polita egin 
genuen muralgilearekin eta dagoeneko 
ikusgai dago. Legebiltzarrean agertu gara, 
eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasu-
nerako Legeak gure ustez jaso beharko lu-
keena azaldu dugu. Mugarik Gabe-k antola-
tutako Memoria eta Erreparazioari buruzko 
jardunaldian ere izan ginen, gure kide batek 
hitzaldi bat eman baitzuen. Gainera, azken 
aldi honetan oihartzun mediatiko handia-
goa izan dugu, eta horri esker ikusi dugu 
jarraitzea garrantzitsua dela eta zerbaiteta-
rako balio dugula.
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Noizean behin aisialdirako irteerak antola-
tzen saiatzen gara, garrantzitsuak dira to-
pagune horiek, talde gisa hazten baikara. 
Taldea ondo sentiarazten gaituen aingura 
da, eta sustatu egin behar dugu. Deneta-
rik egin dugu: gau batean guatekea, bisita 
gidatu bat, irteerak mendira, museora, zine-
mara… Batzorde antolatzaile bat dago, pare 
bat pertsona arduratzen dira, baina edo-
nork proposa dezake ekintza bat. Gutxienez 
konfinamendura arte, hilero jarduera ludiko 
bat edo bi egiten saiatzen ginen. Azkenal-
dian gehiago kostatzen zaigu, pandemiare-
kin gutxiago geratu gara, baina gauzatxoren 
bat egin dugu. Batzuetan, kafe bat hartze-
ko edo hitz egiteko geratu, besterik ez; hitz 
egin, barre egin, negar egin… Orain, laster, 
urtebetetzeak ospatuko ditugu. Lande-
txe batean elkartu nahiko genuke, guztiaz 
deskonektatzeko bizikidetza asteburu bat. 
Erreparatzailea, terapeutikoa eta aisialdikoa 
izango litzateke gu guztientzat.

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

Hileroko bileretan konpromisoak ezartzen 
ditugu, instituzioekin egiten ditugun bile-
rak banatzen ditugu, sortzen diren kontuak, 
eta batzordeak ditugu. Informazioa bilere-
tan, posta elektronikoz eta whatsapp bidez 
partekatzen da. Whatsapp taldeak asko 
laguntzen du, gauzak proposatzen dira, 
harremanetan gaude, eztabaidak daude, 
egunean gaude, aktibo gaude, gaurkotasun 
nazionala jarraitzen dugu; adibidez, Rociíto-
ren edo hildako emakume batena komen-
tatzen dugu, orain Juana Rivasena. Beste 
gune batzuetatik iristen zaigun informazio 

guztia eta aktak partekatzen ditugu. Infor-
mazioa guztiokin partekatzen saiatzen gara, 
dena parte-hartzaile samarra izan dadin. 
Horrela, une jakin batean edonork ordezka 
dezake elkartea edozein instituziotan. Hala 
ere, egia da bakoitzak gaitasun eta bizitza 
ezberdinak ditugunez, kargu finko ezberdi-
nak ditugula, eta horiek gehiago txandaka-
tu nahiko genituzke, urtero edo bi urtean 
behin. Komunikabideetara gutako hainbat 
joan izan gara, eta apur bat hautsi dugu toki 
guztietan aurpegi bakarra erakustearekin, 
hori ere ez baita ona.

LEHEN URRATSAK, 
HASTAPENAK GOGOAN

Bizituren hasiera Zutitu izan zen, ez sus-
tatzailea izan zelako, baizik eta programan 
parte hartu zuten emakume talde bat elkar-
tu, elkartzeko beharra ikusi eta elkarte gisa 
eratu zirelako. Han ezagutu zuten elkar eta 
taldearen garrantziaz jabetu ziren, norbera-
ren lana, indibiduala, oso garrantzitsua de-
lako; baina, horrez gain, ikusi zuten ezinbes-
tekoa zela erreferentziazko talde bat izatea, 
lagungarri izateaz gain, eragina izateko eta 
beste emakume batzuengana iristeko mo-
dua ere badelako.

Horrela, 2013an, “Mujeres que aman dema-
siado” sortu zen. Elkartearen izena izenburu 
bereko liburutik dator, osasuntsuak ez diren 
harremanetan sortzen diren mendekota-
sun-egoerei buruzkoa da, tratu txarrak jasa-
ten dituzten emakumeei buruzkoa. Elkartea 
hasi zenean, liburuaren jarraibideekin topa-
ketak eta tailerrak egiten ziren, eta horrega-
tik liburuaren izenburua hasierako puntua 
izan zen. Lehen urteetan barne-mailako 
lana egiten genuen bereziki, sozialki ez gi-
nen hain agerikoak. Hainbat arrazoi zirela 
medio, proiektu honetan parte hartu zuten 
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emakumeek elkartea utzi, eta beste emaku-
me batzuk iritsi ginen.

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

2015ean, Emakunde gurekin harremanetan 
jarri zen Bertha Gaztelumendiren bitar-
tez, Volar dokumentalean parte hartzeko. 
Horren bidez, gehiago ikusarazi dugu gure 
elkartea, beste emakume batzuekin harre-
manetan jarri gara eta aitortza handiagoa 
jasotzen ari gara. Dokumentala inflexio-
-puntua izan zen, batez ere parte hartu ge-
nuenontzat eta gure elkarteetako batzuen-
tzat. Konturatu ginen zeinen garrantzitsua 
zen gure burua ikusaraztea; izan ere, ordura 
arte, eta gaur egun ere, pribatutasunagatik, 
gu babesteko gogo horrenagatik, askok ez 
dute nahi jakin dadin, gai tabua delako. Ba-
lio izan zigun konturatzeko naturaltasunez 
hitz egin genezakeela gaiaz, eta beharrez-
koa zela. Lehen unean, agian lotsa handia 
sentitzen dugu, errua, baina hori landu egin 
behar da; hau da, urratsa eman eta esan, 
ni ez naiz ezeren erruduna, ez dut lotsarik 
izan behar hau gertatu zaidala esateaga-
tik. Estigma-sentsazio hori apurtzen joan 
behar dugu, horrekin bizi behar dugu, ezin 
dugu egin existituko ez balitz bezala, beti 
existituko da, azken finean sufritu dugula-
ko, bizirik iraun dugu, gainditu daiteke eta 
laguntzarekin gauza handiak lortzen dira. 
Dokumentalak erakutsi zuen ez garela gu 
ezkutatu behar garenak, eta mahai gainean 
jarri zuen ezkutatzen ari den eta hor dagoen 
arazo bat. Horretarako balio izan zuen, eta 
batez ere txipa pixka bat aldatzeko; pre-
bentzio lana, gaiaz hitz egitea, besterik ez. 
Volar filmak ikusarazi egin zituen bizirik ate-
ratako emakumeak elkarteen, instituzioen 

eta herritarren aurrean. Instituzioek bizirik 
ateratakoen elkarteei buruzko ikuspegia 
aldatu zuten. Ez gaituzte ikusten biktima di-
ren emakumeen talde gisa ikusten, aitzitik, 
pixkanaka, benetako talde gisa ikusten gai-
tuzte; ekarpenak egin ditzakegun emakume 
gisa, zeinak entzunak izan behar dugun, 
gai honetan zer esanik badugun, gainerako 
emakumeei zer gertatzen zaien badakigun, 
eta horretan lanean ari diren profesionalei 
lagun diezaiekegun, kontuan hartzen ari ez 
diren beste ikuspegi bat izan dezaten. 

Pandemia garaian, emakume batzuk gure-
kin harremanetan jarri ziren. Telefono bidez-
ko kontaktua izan dugu batzuekin itxialdian 
zehar; hilabete batzuk haien egoerari adi 
egon ginen, eta haiei esaten, zoaz hona 
edo deitu hona… Pare bat izan dira. Gu ez 
gara erreferentea instituzioentzako, ez gara 
arreta-zerbitzu bat, eta, beraz, jendeak Fa-
cebook bidez aurkitzen gintuen, edo nor-
baitek esanda… Horrela jartzen dira gurekin 
harremanetan. 

Ikasturte honetan, azaroaren 25era begira, 
ahotsa eman ziguten irratian, telebistan eta 
egunkarietan, eta hedabideetan agertu on-
doren, emakume batzuk harremanetan ja-
rri dira gurekin. Horietatik batzuk elkartean 
geratu dira, besteekin harremanetan gaude 
oraindik, eta batzuekin oraindik ez gara el-
kartu. Emakundek adineko emakumeei zu-
zendutako kanpainan ere parte hartu dugu 
azken aldian. Oso polita izan zen, eta gaine-
ra, sari bat eman berri diote proiektu sozia-
leko mezuagatik.

BIDEAN TOPATUTAKO 
OZTOPOAK

Handicap oso handia dugu: ez dugu lokal 
propiorik, eta funtsezkoa da, asko mugatzen 
baikaitu jarduerak antolatu edo elkartzeko. 
Taldea are gehiago indartuko litzateke iris-
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ten den jendearentzako topaleku bat, erre-
ferentziazko lokal bat, izango bagenu. Espa-
zio fisikorik gabe, askotan ezin dute gugana 
jo inguruko norbait ezagutzen ez badute. 
Lokalik gabe, emakume bati harrera egiteko 
kafetegi batean geratu behar dugu, parke 
batean… Eta harrera oso garrantzitsua da; 
horregatik, lokala da daukagun erronkarik 
garrantzitsuena. Gainera, espazio propiorik 
gabe, zailagoa da taldea gehiago kohesio-
natzeko jarduera gehiago egitea.

Faltan botatzen dugu elkarteen arteko ba-
besa eta lotura; bakoitzak bere helburuen 
alde borrokatzen du, eta ez dago batasu-
nik. Bizkaiko eta EAEko elkarteetan gauden 
emakumeen artean sororitate eta batasun 
handiagoa egon beharko litzateke, institu-
zioen aurrean irudi sendoagoa izango ge-
nuke.

Oro har, instituzioekin izan ditugun espe-
rientzia negatiboak beti izan dira pertsona 
jakinekin, ez daudelako prestatuta, ez du-
telako trebetasunik, ez prestakuntzarik, ez 
ezer. 

ETA BIDEAN ZEHAR 
LORTUTAKOAK

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

Beste lorpen bat da diru laguntzarik gabe 
eutsi ahal izatea. Inoiz eskatu izan dugu 
diru laguntzaren bat tailerretarako, baina 
benetan gure ahalegin pertsonalaren bi-
dez egiten dugu, ez dugulako instituzioen 
benetako babesik, instituzioen burokraziak 
prozesu luzeegiak eragiten dituelako eta 

lana zailtzen digulako. Oso lorpen handia 
da diru laguntzak jaso arren eutsi ahal iza-
tea; aurten ez dugu ezer eskatu, gero eta 
zailagoa delako instituzioei proiektu bat 
aurkeztea, odisea bat gurea bezalako elkar-
teentzat, ez baitugu baliabiderik ez langile 
espezializaturik, eta ezinezkoa da. Horrega-
tik harro gaude esateaz, begira, mentoretza 
proiektua martxan jarriko dugu, aurkituko 
dugu modua. Lorpena da, baina, bestalde, 
benetan zerbait egin dezagun nahi badute, 
gurea bezalako elkarteei babesa emateko 
ere eskatu behar dugu. Lorpena da eta, aldi 
berean, oztopoa. 

Gauzak lortzen ari gara, pixkanaka. Ikusten 
dugun bakoitzean emakume bat aurrera 
doala, lagundu egin diogula, ez dela erori, 
gauzak lortzen dituela, horrek indarra ema-
ten digu. Bajak egon dira, emakume batzuk 
joan egin dira eta beste batzuk sartu dira. 
Erreferente izan nahi dugu beste emakume 
batzuentzako, haiengandik eta haien es-
perientzietatik ikasi, bizitzari eta hazkunde 
pertsonalari buruzko ikuspegi ezberdinak 
ikusi. Genero indarkeriaren biktima diren 
emakumeen arteko batasuna da beste 
emakume batzuei beren prozesuetan la-
guntzen diena; emakume-sare bat da, bes-
te emakumeei eta norberari lagundu, eta 
adorea ematen duena. 

Norberaren lorpenak dira, halaber, taldean 
sartzean lortzen dugun indarra eta jasotzen 
dugun laguntza, eta murgiltzen ari ginen 
iluntasun horretatik nola ateratzen garen 
ikustea. Norberaren hazkunde pertsonala, 
elkartean parte hartzeari esker.

Beste lorpen bat gure intzidentzia lana da, 
instituzioak ez dira leku guztietara iristen. 
Elkartearekin beste irtenbide batzuk daude, 
babesa jasotzea; txorakeriak dirudite, baina 
ez da hala. Hori bizi izan dugun pertsonak 
garen aldetik ondo ezagutzen dugu, eta ins-
tituzioei esan behar diegu aizue, honek ez 
du funtzionatzen, eta aintzatespena jaso-
tzen ari garela ikusteak indar handia ema-
ten du.
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Ikus gaitzaten nahi dugu, eta instituzioen 
aurrean egon, biktimei arreta emateko 
behar den aldaketa lortu, eta balioetan 
oinarritutako eta indarkeriarik gabeko 
hezkuntzan eragin, azken helburua izanik 
emakume eta gizonak jendarte honetan 
elkarrekin bizi gaitezen, mundu hobe bat 
bultzatuz.

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

Indarkeriari buruzko prestakuntza espezifi-
koa behar dute instituzioek, langileek. Ema-
kume batek gaur egun duen lehenengo ara-
zoa salaketa poliziari aurkeztea da; ez dute 
prestakuntzarik, ez dute arreta ona ema-
ten eta polizia batzuek adarra jotzen dute, 
nahiz eta egoera larria izan. Emakumeek ez 
dute salaketarik jartzen beldur direlako, ba-
rregarri uzten saiatzen direlako.

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

Hezkuntza aldatu behar da, irakasleak. Su-
posatzen da nahitaezkoa dela hezkuntzan 
genero-zeharkakotasuna egotea, alegia, 
hezkidetza. Gainera, prestakuntza espezifi-

koa egon behar da sare sozialetarako, indar-
keria handia baitago sareetan.

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

Gainera, instituzioek baliabide ekonomi-
koak eman behar dituzte egoerei aurre egin 
ahal izateko; izan ere, batzuetan, indarkeria 
jasaten duten emakumeak ez dira gai sala-
keta jartzeko, ezta egoera horretatik irtete-
ko ere, alderdi ekonomikoa dela eta.

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

Bizirik ateratako emakumeen beste elkarte 
batzuekin saretu nahi dugu, elkar lagundu, 
elkarrekin bildu proiekzioak egiteko, elkar-
lan gehiago, protagonismorik gabeko elkar-
lana. EAEn sare bat egiten saiatzen ari gara, 
baina ez da erraza, denok gaude egoera pre-
kario berean, eta baliabide gutxi ditugu.
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Jendartearen aurrean borrokatu nahi dugu, 
ez dezala beste alde batera begiratu, si-
nesmenak hautsi eta guganako estigma-
tizazioa ezabatzea, biktimak ez epaitzea, 
interesa piztea, elkar ulertzeko jarrerarekin 
begiratzea, babestu eta laguntzea. Jendar-
teak berdintasunez informatuta eta hezita 
egon beharko luke. Eta gainera, norberak 
horrekiko erantzukizuna du.

Komunikabideak garrantzitsuak dira horre-
tan guztian, entzunak izan nahi dugu eta 
jendarteari gure esperientzia eskaini eta es-
kaerak helarazi nahi dizkiogu. Azken finean, 
jendarte aldaketa bat da, dena eraitsi behar 
dugu eta berriro hasi, patriarkatua akabatu.

Bizitu-tik emakume taldetxo ugari sortzea-
rekin amesten dugu, denok izan dezagun 

talde bat paseatzera irteteko, eztabaida-
tzeko, hitz egiteko, negar egiteko… Taldetxo 
txikiak, sare garrantzitsuak osatuz, pixka-
naka jendartean aldaketa eragiteko, non 
instituzioak kontzientziatuta eta prestatuta 
egongo diren eta emakumeak ahaldunduta 
egongo garen, inposatutako rolak hautsita, 
kontzientzia hartuta, protagonismoa izan-
da, guztion ongia bilatuz elkar zainduta.

Espero dugu arazoa amaitzea, eta elkarteak 
gu indartzeko egotea.

2021eko ekaina
Asociación Bizitu Elkartea
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Narratiba hau Mugarik Gabek 2021ean in-
darkeria matxistetatik biziraun duten ema-
kumeen kolektiboei egindako dokumenta-
zio-ekimenaren parte da. 

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

ahalduntzeko zein jabetze kolektiborako 
egiten duten lana ezagutzeko eta aitortzeko.

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


