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BIKTIMEI AHOTSA EMATEA

Consejo Estatal de Mujeres Resilientes de 
Violencia de Géneroko (hemendik aurre-
ra Genero Indarkeriaren Emakume Erre-
silienteen Estatuko Kontseilua) kideok 
sinetsita gaude sareak ehuntzea oso ga-
rrantzitsua dela hainbat arrazoirengatik; 
laguntza-sare bat da, behar duten emaku-
meei erantzuna ematen diena. Emakume 
batek edonondik dela ere deitzen badu, 
gauza bera bizi izan duten emakumez osa-
tutako elkarteen sare bat dugu, berarekin 
enpatia sentitzen dutenak eta dagoen le-
kuan dagoela artatu dezaketenak. Batez 
ere, elkarterik gabe zeuden emakumeek 
euren buruak adierazteko eta babestuak 
sentitzeko erreferentzia bat izan zezaten 
sortu zen Kontseilua. Ahotsa ematen dio-
gu elkarri esparru guztietan: judizialean, 
adingabeen kontuetan, politikoan… bertan 
entzun behar gaituztelako. Egiten duguna 
ikusaraztea da, urteak daramatzagu testi-
gantzak zabaltzen, ahotsa ematen diegu 
une honetan ez dutenei.

Garrantzitsua da, erakundeen aurrean so-
laskide gisa ikusgarritasuna ematen digu-
lako, ahots komun bat; bananduta ez dugu 
ezer egiten, baina gure ahots komuna en-
tzuten denean, bozgorailu bat da eta bes-
te modu batean hartzen gaituzte. Biktimei 
ahotsa ematen diegu; izan ere, biktimekin 
lan egiten duten elkarte ugari daude, baina 
ez daude biktimez osatuta, eta gertatzen 
zaiguna hobekien ulertzen dugunak bikti-
mak berak gara. Honek ez du esan nahi ez 
dugula elkarte hauekin lanik egiten.

GENERO INDARKERIAREN 
EMAKUME 
ERRESILIENTEEN 
ESTATUKO KONTSEILUAN 
ELKARTUTA

Kontseiluaren helburua emakumeei aho-
tsa ematea da eta erabaki garrantzitsuak 
hartzen diren instituzioetan aintzat har 
gaitzaten, bai gu eta baita gure seme-ala-
bak ere; egunero jasaten ditugun gabezia 
guztien inguruan entzun gaitzaten, justi-
ziaren alorretik hasi eta administrazioraino. 
Ahal dugun leku guztietan presente egoten 
saiatzen gara, unibertsitateetan, udaletan, 
kontseilu nazionaletan, gai honen inguruan 
dugun iritzia entzun nahi duten alderdi poli-
tiko guztietan. Azpimarratu nahi dugu exis-
titzen diren lege horiek babes gaitzaketela 
eta ez direla aplikatzen ari.

Gu ezagutzen gaituzte eta badakite zergatik 
borrokatzen garen, badakite zergatik altxa-
tzen dugun ahotsa era guztietako gaiak jo-
rratzeko; judizialak, osasunaren ingurukoak, 
abusuak, GASek zaintzak kentzea, indarke-
ria bikarioa… Horrelakoak beti gertatu izan 
dira eta gu isilik egon gara, baina Kontsei-
luak lortu duena da hau guztia jakitea. Ikus-
garritasuna lortzen ari da beti gertatu izan 
diren gaietan, baina oso borroka luzea da.

Egunero borrokatzen dugu horren alde. 
Egoera horiek salatu nahi ditugu, baina ez 
mediatikoki, baizik eta espazio instituziona-
letan hitz eginez; bilerak izan nahi ditugu, 
adibidez, berdintasun-ministroarekin. Le-
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gea aplikatzeko borrokatzen dugu, legedia 
aldatu behar da, baina Genero Indarkeria-
ren Lege Integrala ondo ezarriko balitz, gau-
za asko ez lirateke gertatuko. Argi daukagu 
legedi berri bat behar dela, baina saiatzen 
ari gara gutxienez gaur egungoa bete dadin.

Gainera, kasu larriak argitara ateratzen di-
tugu agerian uzteko, emakumeen egoerak 
salatzen ditugu, hori egiteko indarrik ez du-
tenenak. Urteak daramatzagu lekukotzak 
ematen, une honetan ahotsik ez dutenei 
ematen, egia jakin dadin.

Erakundeak hasiak dira gu entzuten, baina 
bileretan ematen diguten feedbacka gauza-
tu egin behar da, esaten digutena betetze-
ko neurriak, aurrekontua eta finantzaketa 
erabaki behar dituzte. Entzun egiten digute, 
baina gero ez dute ezer egiten; batzuetan 
kanpaina egiten dute gurekin eta hori apur-
tzen saiatzen gara. Genero Indarkeriaren 
Emakume Erresilienteen Estatuko Kontsei-
luan zuzendaritza-batzorde bat dago, era-
kunde publikoekin biltzen dena. Printzipioz, 
lan hori lehendakariak hartzen du bere gain, 
baina berak ezin badu, batzordeko beste 
baten esku uzten du. Kontseilu Naziona-
leko taldetik albisteak zabaltzen jarraitzen 
dugu, etengabe, ekin eta ekin, manifestuak 
egiten ditugu, eskaerak egiten ditugu, hori 
da gure eguneroko lana.

Kontseiluaren whatsapp talde bat dugu, 
24 orduz martxan dagoena. Erabateko ko-
nexioa da emakumeei arreta ahalik eta az-
karren eman ahal izateko eta, behar izanez 
gero, baliabideak eta orientazioa eskaintze-
ko, bizi den tokitik gertu dagoen eta arreta 
eman diezaiokeen elkarte batera bideratuz. 
Gainera, komunikazioa egunerokoa da gure 
Kontseiluaren barruan dauden kasuetan.

Gainerako elkarteei eskatzen diegu gure 
ondoan egoteko, baina ez gainetik, gurekin 
elkarlana egin dezaten, baina ez daitezen 
indarkeria matxistaren aurkako borrokaren 
buru izan. Eta jendarteari eskatzen diogu 
engaiatu dadila, ez ditzala emakumeak za-

lantzan jarri eta ez dezala jarraitu pentsa-
tzen indarkeria matxista kasuak familia-lis-
karrak direla, muturrik sartu behar ez den 
gatazkak. Izan ere, guztiok borrokatu behar 
dugun jendarte-arazoa da, herritar guztien 
lankidetza behar da, inplikazioa behar da; 
denok batera lan eginez gero, pixkanaka al-
daketak lortu ahal izango ditugu.

Etorkizun bat amesten dugu, non Gene-
ro Indarkeriaren Emakume Erresilienteen 
Estatuko Kontseilua erakunde guztietara 
iritsiko den eta lehen lerroan egongo den, 
behar bezala aitortuta. Lorpena litzate-
ke Legebiltzarrean edo Kongresuan gure 
egoera azaldu ahal izatea, legeak egiten di-
tuztenekin eta erabakiak gure izenean har-
tzen dituztenekin egotea.

Valentziako Alanna elkarteak urte asko ze-
ramatzan Genero Indarkeriako Emakume 
Erresilienteen Estatuko Kontseilua sortzeko 
ideiarekin. Kostata eta lan handia eginda, 
duela hiru urte Kontseilua eratu zen. 

Kontseiluak Ama Babesleen Nazioarteko 
Kanpaina (Campaña Internacional de Ma-
dres protectoras, CIMP) sortu zuen. Bertan, 
Latinoamerika, Frantzia, Italia eta Holandako 
elkarteak eta emakumeak daude oraingoz.

ALANNA ELKARTEAREN 
HASTAPENAK

Alannak 20 urte daramatza Valentzian la-
nean beste erakunde batzuekin batera, hi-
rugarren sektoreko hainbat gai jorratzen. 
Jendarteak baztertutako emakumeak eta 
adingabeak artatzen hasi ginen, eta duela 
17 urte InsertaDona programa jarri genuen 
martxan. Emakumeak artatzen hasi ginen 
eta, prestakuntza tailerren bidez, parte har-
tzen genuen emakumeok gure beharrak eta 
gabeziak antzematen genituen. Programa 
zabalduz joan zen eta, gaur egun, genero-in-
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darkeriaren biktima diren emakumeak eta 
adingabeak (seme-alabak) artatzen ditugu. 
Genero-indarkeriaren biktima diren emaku-
meei laguntzeko Valentzian eratu zen lehen 
zentroa gara, Chelo Álvarez fundatzaileari 
esker. Berak ireki zuen bidea hainbat eta 
hainbat emakume tratu txarren bizitza ho-
rretatik atera gintezen, gure etxeetatik atera 
gintezen eta gutxieneko baliabide batzuk 
izan genitzan.

Alannan laguntza integrala ematen dugu, 
aholkularitza juridikoa, psikosoziala... Izan 
daiteke epaitegietara edo gizarte-zerbitzue-
tara laguntzea, adingabeen gaiarekin, edo 
mediku-bisita batera elkarrekin joatea; izan 
ere, askotan emakumeak ez gara bakarrik 
egoten, familia dugulako, baina ez digute 
arazo horiekin laguntzen, eta beste lagun-
tza mota bat behar dugu, beste laguntza 
eta babes mota bat, entzunak izatea. Ema-
kume bat etortzen denean, elkarrizketa 
bat egiten diogu, eta beti uzten diogu bere 
burua adierazten. Haren aurrean esertzen 
gara, zintzoki begiratzen diogu, entzuna eta 
ulertua sentitu dadin saiatzen gara. Kon-
taktua ezartzen dugu. Gero, bigarren elka-
rrizketa batean, eskaintzen ditugun ikasta-
roak gomendatzen dizkiogu: yoga, dantza, 
ahalduntzea, joskintza, arte terapia… Ha-
maika tailer ditugu eta bertan ezagutzen 
ditugu gainerako emakumeak. Aitzakia bat 
da etxetik atera eta egunero etor daitezen. 
Tailerrek emakumeen eta gure arteko fun-
tsezko loturak sortzen dituzte, haiekin bat 
egiten dugu eta horrek elkarrekin lan egiten 
laguntzen digu. Psikologo talde bat dugu, 
Alannak berak trebatutakoak. Emakumeak 
banaka artatzen dituzte psikoterapia bidez, 
baina baita taldean ere, eta azkenean, den-
borarekin, emakumeek eurek autokudea-
tzen dituzte taldeok. Era berean, legezko 
aholkularitza eta laguntza ematen dugu: 
salaketak prestatzen ditugu, ofiziozko abo-
katuen esku-hartzea gainbegiratzen dugu. 
Era berean, esku-hartze soziala egiten dugu 
Alannak trebatutako gizarte-langileen bitar-
tez, eta haiek gizarte-laguntzak, elikagaien 
bankua, jantzitegia eta etxebizitzak kudea-

tzen dituzte. Laneratzean laguntzen duten 
langileek formakuntza- eta lan-baliabideak 
bilatzen dituzte. Haurrekin terapiak eta ai-
sialdiko taldeak osatzen ditugu. Alacanten, 
Valentzian eta Castellonen egiten dugu 
lan. Administrazioan laguntza dugu, nahiz 
eta eguneroko borroka den, eta lan-foroe-
tan egoteko ahalegina egin behar dugun. 
Valentziako Erkidegoan, Administrazioaren 
barruan Consell de les Dones sortu dute; 
bertan, biktimen bozeramailea Alanna da. 
Gobernu Ordezkaritzarekin eta Justiziare-
kin egiten dugu lan eskuz esku. Erakundeen 
babesa erabatekoa izan beharko litzateke, 
eta ez da horrela izaten, pixkanaka aurrera 
doan arren. Nolanahi ere, 20 urteren os-
tean, oraindik ez da ikusarazi egunero 24 
orduz egiten dugun lana. Konfinamenduan 
zehar kalean jarraitu genuen, emakumeei 
eta adingabeei laguntzen. Alannak, gainera, 
estatu mailan oso mingarriak eta judizializa-
tuak diren kasuekin lan egiten du, erakun-
deekin koordinatuta eta beharrezko presioa 
eginez.

Alannako langileen zati handi bat genero 
indarkeria bizitakoak gara, eta hemen ego-
teko prestatu gara. Emakumeek ondo da-
kite hona iristen direnean entzun egingo 
ditugula, ez ditugula zalantzan jarriko. Gure 
bizipenek asko irakatsi digute, horregatik 
lehen kontaktuan - euren begirada sen-
titzen dugu, begirada batek mina, nekea, 
beldurra eta gehiago, transmititu dezakee-
lako – enpatia sentitu, hitz egin eta entzun 
egiten dugu. Guretzat hau ez da lan bat, 
gure bizitzaren parte da, deitu bokazioa, 
deitu pasioa, bizitzeko modu bat da. Lana 
gogorra da, baina ekarpen handia egiten du. 
Ikaragarria da emakume bat prozesu gogor 
batetik ateratzen ikustea.

Programak, gainera, eguneko 24 orduetan 
zabalik dauden bi telefono mugikor ditu. 
Dei bat jasotzen dugunean, berehala jar-
tzen gara martxan, urgentziazko deiak iza-
ten direlako: emakume bati eraso egin diote 
eta ez da ausartzen poliziari deitzera, edo 
urruntze-agindua urratu du norbaitek… Mu-
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turreko kasuak iristen direnerako, elkarteak 
iragaitzazko etxebizitza bat du. Elkartera 
tokiko poliziak, polizia nazionalak, guardia 
zibilak, gizarte-zerbitzuek, osasun menta-
leko zentroek, gizarte-langileek, Biktimari 
Laguntzeko Bulegoak… bideratutako ema-
kumeak iristen dira, laguntza eta jarraipena 
behar dutenean eta administrazioak horre-
tarako baliabiderik ez duenean.

Gainera, instituzioetan borrokatzen gara, 
horregatik sortu zen Kontseilu Autonomi-
koa, eta gero, urteekin, nazio mailako Ge-
nero Indarkeriaren Emakume Erresilienteen 
Estatuko Kontseilua. 

TALDE GEHIAGO BATZEA, 
SOMOS +
Genero Indarkeriaren Emakume Erresilien-
teen Estatuko Kontseilua 2019ko apirilean 
eratu zen, eta hilabete gutxira Zaragozako 
Somos + elkartea batu zen. Urte bereko 
azaroan, Somos + elkarteak topaketa nazio-
nala antolatu zuen Zaragozan, eta bertan 
aurkeztu zen Genero Indarkeriaren Emaku-
me Erresilienteen Estatuko Kontseilua. Hor-
tik aurrera, elkarte gehiago batu ziren, dena 
oso azkar joan zen. Erantzun ikaragarria 
izan genuen, hainbat komunitatetako elkar-
teak batzen hasi zirelako, eta orain ia Argen-
tinara iritsi gara. Nazioartean kanpaina bat 
sortu da, ez dago nazioarteko kontseilurik 
eratuta, baina harremanak ditugu Kontseilu 
Nazionalaren bitartez.

2013an, Zaragozako Emakumearen Topa-
guneak genero-indarkeriaren biktimentza-
ko defentsa pertsonaleko lehen ikastaroa 
antolatu zuen. Han emakume ezberdinek 
ezagutu genuen elkar, Somos + taldearen 
sortzaileetako batzuk, eta autolaguntza-
rako whatsapp talde bat sortu genuen. 
Bertan, emakume guztiok sentitzen ginen 

babestuta. Kalera joan nahi bagenuen kafe 
bat hartzera, baina ez bagenuen norekin, 
aurretik jasan genuen isolamenduagatik, 
talde honetan ulertzen gintuen jendea ze-
goen, egoera berdinean zeudelako, eta beti 
zegoen norbait gurekin joateko prest; edo 
epaitegi batera joan behar bagenuen eta 
bakarrik joan nahi ez bagenuen, ahal zue-
nak laguntzen gintuen… Sare informal bat 
zen, urte batzuk geroago, 2016ko maiatza-
ren 23an, Somos + elkartea osatu genuen 
arte. Harrezkero, 5 urte bete ditugu, 5 urte 
borrokan.

Bazkide izateko, indarkeria matxistaren 
biktima izan behar izan duzu, ez bakarrik 
genero-indarkeriaren biktima, saleroske-
taren biktimek ere parte hartzen dutelako, 
indarkeria matxistaren biktimek, bikotekide 
edo bikotekide ohiaren partez izan beharrik 
gabe. Une honetan, 62 bazkide gara, gehi 
kolaboratzaileak. Zuzendaritza batzorde 
batek markatzen ditu elkartearen ildoak, 
eta whatsapp taldea da gure barne-komu-
nikaziorako modua; bertan antolatzen di-
tugun jardueren eta lortzen den guztiaren 
berri ematen dugu. Whatsapp taldean nahi 
duten bazkideak daude, batzuek nahiago 
dute pribatuan hitz egin, edo oraindik ez 
daude prestatuta. Whatsappez edo telefo-
noz, harreman estua mantentzen dugu eta 
hitz egitera animatzen gara, taldean par-
tekatzen dugu gertatzen zaiguna, ona edo 
txarra izan. Norbait taldean sartzen denean, 
harrera egiten diogu. Emakume batek sar-
tzea eta geratzea erabakitzen duenean, zer-
bait ematen diogulako da, dela konpainia 
egiten diogulako, dela entzuna sentitzen 
delako.

Espazio fisiko bat dugu astean behin, bi or-
duz, elkarteko areto batean, beste 30 ema-
kumerekin partekatzen duguna. Normalean 
emakume gehienok ezin izaten dugu erabili, 
lan egiten dugulako eta ez dugulako hain-
beste denborarik. Horregatik, bideokonfe-
rentziak egiten ditugu, edo kafeak hartze-
ko geratzen gara; ez dugu beste aukerarik. 
Behin baino gehiagotan eskatu dugu es-
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pazio fisiko bat, baina oraindik ez daukagu 
horrelakorik.

Talde gisa sortu ginen elkarri ahotsa emate-
ko, izan ere, denek hitz egiten dute biktimen 
izenean eta euren iritzia ematen dute, baina 
benetan biktimok ez dugu ahotsik. Ez ze-
goen biktimek osatutako elkarterik Aragoin 
gure lekua aldarrikatzeko, eta gaur egun 
mota horretako elkarte bakarra gara. Elkar-
teak gertatzen zaigun guztiaren inguruko 
ikusgarritasuna eta ahotsa ematen digu.

Hainbat gertaera lorpenak izan dira elkar-
tearentzat. Esaterako, 2017an Zaragozako 
Udalak genero-indarkeriaren biktima izan-
dako emakumeen omenezko eskultura bat 
enkargatu zuen. ‘La fregona’ deitu zitzaion, 
lurrera begira belaunikatutako emakume 
bat zelako. Orain, ‘la fregona’ biltegi batean 
dago, egin genituen protestei eta manifes-
tazioei esker. 2019an, plaka bat eman ge-
nion autobus gidari bati, neska bat salbatu 
baitzuen bere bikotekide ohiak lepoa moz-
tuta hiltzetik. 2020ko urtarrilaren 2an, Ge-
sell kamera inauguratu zen Zaragozan, egin 
genuen presio guztiari esker. Bestetik, hiru-
garren urtez jarraian, Aragoiko Erantzukizun 
Sozialaren zigilua dugu, erakunde sozialki 
arduratsua garela egiaztatzen duena, eta 
azaroaren 25ean Menina aitorpena eman 
ziguten. Somos + elkartearen etorkizune-
rako ilusioa elkartea deseginda egotea da, 
horrek esan nahiko baitu arazo hau desa-
gerrarazi dela eta ez garela beharrezkoak. 
Orduan, desegitea nahi dugu.

Somos + elkartean laguntza ematen diegu 
emakumeei salaketa jarri aurretik, bitartean 
eta ondoren, bai aholkularitza juridikoan, 
bai psikologikoan, babesean eta akonpai-
namenduan. Gure eskubideak aitortzeko 
eta legeak hobetzeko ere borrokatzen gara, 
ez direnak zertan aldatu behar, ondo aplika-
tzearekin nahikoa izango litzateke.

Oraindik ere genero-indarkeria ukatzen du-
ten erakundeei eskatzen diegu begiak ireki 
ditzatela, badirela esperientziak indarkeria 

hori ez ukatzeko eta emakumeak harreman 
horietatik atera ahal izateko beharrezkoak 
diren baliabideak bideratzeko. Guk beti 
esaten dugu ez dugula ez ordainsaririk, ez 
‘txiringitorik’ nahi, emakumeoi indarkeria-
-egoeretatik ateratzen laguntzeko baliabi-
deak baino ez ditugu eskatzen, eta horreta-
rako behar diren bitartekoak erabili daitezen 
(etxebizitza, enplegua, haurtzaindegiak…).

Somos + programaren lorpenik handiena 
da dagoeneko hasi direla gu kontuan har-
tzen, dagokigun ahotsa eta espazioa ema-
ten. Horretarako, gure esku dagoen guztia 
egiten dugu, prebentzio hitzaldiak ematen 
ditugu ikastetxe eta institutuetan, lehen 
eskuko esperientziak kontatzen ditugu… 
Herritarrei eskatzen diegu kontziente izan 
daitezen eta ez dezaten beste alde batera 
begiratu, eta lortzen ari gara arazoa entzun, 
ikusi eta isiltzearen joera alde batera uztea.

Elkarte gisa egunero ikasten dugu zerbait, 
administrazioarekin lan egiten, beste era-
kunde batzuekin jarduten, baita gure ar-
tean lan egiten ere. Hasi ginenean ez gene-
kizkien gauza asko, baina ikastaroz ikastaro 
trebatzen joan gara eta trebatzen jarraitzen 
dugu. Zaragozan, erakunde feministen koor-
dinakundeko eta M8ko taldeko kide gara, 
beste edozein erakunde bezala. Gainera, 
zuzenean lan egiten dugu Emakumearen 
Aragoiko Institutuarekin eta Gobernuaren 
Ordezkaritzarekin etengabeko tratua dugu, 
jardunaldiak antolatzen ditugu, hitzaldiak... 
Zailtasunak ere ditugu, egunero. Lehenak, 
ekonomikoak, dirulaguntzen mende gaude-
lako eta dauden baldintzek elkarte txikiak 
erabateko desabantailan uzten dituztelako, 
dagoeneko baliabide ekonomikoak dituz-
ten elkarte handiak sustatzearekin batera. 
Probintziako elkarte txikiok hitzarmen bat 
behar dugula eskatu dugu, egunero hurbil-
tzen diren emakumeek dituzten zailtasunak 
arintzeko eta erantzuteko.

Biktimak hasiak gara arlo guztietan ahotsa 
izaten, eta oso lorpen garrantzitsua da.
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Narratiba hau Mugarik Gabek 2021ean in-
darkeria matxistetatik biziraun duten ema-
kumeen kolektiboei egindako dokumenta-
zio-ekimenaren parte da. 

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

ahalduntzeko zein jabetze kolektiborako 
egiten duten lana ezagutzeko eta aitortzeko.

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


