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GOIZARGI 
EMAKUMEAK
Goizargi Emakumeak irabazi-asmorik gabeko elkartea da, genero 
indarkeriaren biktimen eta bizirik atera diren emakumeena, eta 
gure enpatia beharretik sortzen dena; entzunak izateko, epaituak 
izan gabe ulertuak izateko... Horretarako, elkartu egin behar gi-
nen, eta Goizargiren bidez lortu egin genuen.

Indarkeria matxista jasaten duen edo jasan duen edozein emaku-
me hartzeko dugun tresna da, egunsenti berri asko askatasunez 
bizitzeko itxaropena transmititu ahal izateko.



E Z  Z A U D E  B A K A R R I K
3

EZ ZAUDE BAKARRIK

Goizargi Emakumeak gara. Taldea sortzen 
hasi zen momentuetako bat 2019ko mar-
txoaren 8ko manifestazioa izan zen. Ikusga-
rria izan zen. Aurreko urteko azaroan egin 
genuen indarkeriaren biktima izandako 
emakumeen topaketen ostean elkar ikus-
ten genuen lehen aldia zen. Han sentitu 
genuen babes eta energia sentsazioa oso 
indartsua izan zen. Denok elkarrekin gin-
doazen, baina hitzik esan gabe. Manifesta-
ziora joateko elkartu ginenean hitz egin ge-
nuen, baina oinez gindoazela ez. Ez zen bizi 
genuen unearen kontzientzia, gure inkon-
tzientea baizik; gure artean sortzen ari zena, 
begirada soilekin, elkarri esaten genizkione-
kin: “hemen gaude, zerbait egin behar dugu, 
ezin dugu borroka bat M8 batean eta A25 
batean oinarritu, egunero zerbait egin behar 
da, garrantzia duen zerbait, jendearengana 
iritsiko den zerbait, balio duen zerbait”.

Antolatu ginen, lehenik eta behin guregatik, 
gure bizipen berberak izan dituzten ema-
kumeak ezagutzeko beharragatik, eta gero, 
etorriko zirenengatik. Denok genuen pre-
mia hori.

Goizargi sortu genuen emakumeetako ba-
tzuk Gasteizko Udaltzaingoak antolatutako 
Autodefentsa Feminista ikastaroetan eta 
Biolentziaren biktima izandako emaku-
meen III Topaketa Estatalean elkar ezagu-
tu genuen, 2018ko azaroan Gasteizen. Hor 
hasi ginen beste emakume batzuekin hitz 
egiten, eta konturatu ginen sistemak zer 
gabezia dituen, indarkeria pairatu dugun 
edo pairatzen ari garen emakumeon arre-
tari dagokionez. Une horretan gure buruei 
galdetu genien ea zer egin genezakeen. 
Sortzaileetako baten sukaldean biltzen hasi 
ginen. Gure buruari galdetzen genion: exis-
titzen den horretan, ba al dago gure beha-
rrei egokitutako irtenbiderik? Argi genuen 

erantzuna ezetz zela. Lagunduta sentitzeko 
espazio baten beharra genuen, epaituak 
sentituko ez ginen espazio bat, non emaku-
me bakar bat ere ez zen bakarrik sentituko; 
eta hori da Goizargi.

Zazpi emakume hasi ginen eta elkarte bat 
eratzea erabaki genuen. Bilera asko egin 
genituen eta asko sufritu genuen, baina, su-
frimendu horretatik ateratzeko nahiaz, zer 
izan nahi genuen eta zer egin nahi genuen 
zehazten joan ginen.

Taldearen hasieratik, ahal izan dugun be-
zala elkarri lagundu diogu, elkarri entzun, 
elkar sostengatu; eta, maitasunetik, elkar 
ulertzetik eta enpatiatik abiatuta, eta egoe-
ra horretan dagoen emakume batek behar 
duena ezagututa, egiten joan gara. Era be-
rean, kuotarik ez ezartzea erabaki genuen, 
elkartearen laguntza behar duten eta au-
kera ekonomikorik ez duten emakumeak ez 
baztertzeko.

Hitz egiteko biltzen ginen, baita negar egi-
teko ere, barre egiteko, dantza egiteko… eta 
bakoitzak zer behar ikusten zituen eta nola 
bete genitzakeen aztertzen joan ginen; ez 
bakarrik sororitatea, ez bakarrik erresilien-
tzia, baita ahalduntzea ere. Hasieratik oso 
garrantzitsua izan zen beste esperientzia 
batzuetatik eta tailerretatik ikastea, eta, 
batez ere, arazoak identifikatzen joatea: jus-
tizian, familiaren gaitzespenean, onespen 
ezaren aurrean, beste pertsona batzuen 
iritzien eta epaien aurrean… Guk gure aza-
lean bizi dugu hau guztia eta gure helburua 
da beste emakume batzuk ikus dezaten ez 
daudela bakarrik, elkarrekin gaudela. Izan 
ere, bidea gogorra da, batzuetan ematen 
duelako atea itxi eta arazoa amaitu dela, 
baina ez da horrela. Bidea luzea da, oso 
nahasia, eta saihestu beharreko harriz jo-
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sita dago. Errusiar mendi baten modukoa 
da: orain goian zaude, orain behean. Baina, 
badakizu beste emakume batzuk dituzula 
antzeko egoera batean, eskua ematen di-
zutenak, entzuten dizutenak, aurrerapauso 
hori ematen laguntzen dizutenak. Hau oso 
garrantzitsua da.

Ez dugu gure burua publiko egiten babestu 
behar garelako. Egoera anitzetan gauden 
emakumeak gara: urruntze-aginduekin edo 
gabe, salaketarekin edo gabe, epaiarekin 
edo gabe, babes-neurriekin... eta, hala ere, 
7 izatetik 60 izatera igaro gara (eta astero 
kopurua handitzen doa).

Bide honetan, hasieratik aurkitu ditugu 
asko lagundu diguten emakume zoraga-
rriak: Maitena bere ikastaro eta laguntze-
kin; Aurora, gure erreferentea, espiritualki 
besarkatzen gaituena eta jada askatzen ez 
gaituena; Macarena bere liburuarekin... eta 
beste hainbat.

LEHENENGO URRATSA 
BEGIETAKO LOTURA 
KENTZEA DA

Hasieratik formakuntzak garrantzia handia 
izan du gure ekintzetan. Elkartera iristen 
den emakume orori autodefentsa feminista 
ikastaroa egitea proposatzen diogu. Honek 
barruan eragiten digun mugimendua beha-
rrezkoa da, benda begietatik kentzeko lehe-
nengo urrats nagusi bezala. 

Elkarren artean babestu behar dugula uler-
tzen laguntzen digu, horrela lekuetara la-
gunduta joaten gara. Desberdina da egoera 
bat bakarrik jasatea edo norbaitek lagundu-
ta igarotzea, bera ere lekuko izango delako.

Elkarrekin gai garela ikustean ahalduntzen 
gara, artatzen gaituzten erakundeei mugak 

ezarri ahal dizkiegu, gure eskubideak exijitu, 
eta abar.

Tailerrak ere eman ditugu, salaketaren on-
dorengo prozesuaren inguruan zeri aurre 
egin behar diogun jakiteko. Prozesu gogorra 
da, oztopoz betea, eta ezagutzeak aurre egi-
ten laguntzen digu.

HARRERAREN 
GARRANTZIAZ 
KONTZIENTZIATZEA

Harrerari buruzko ikastaroak ematen ditu-
gu indarkeria bizi duten emakumeak arta-
tzen dituzten pertsonak sentsibilizatzeko, 
eta gure esperientziatik azaltzen dugu zer 
behar duen emakume batek erakunde ba-
tera hurbiltzen denean. Gure ibilbidearen 
hasieran inkesta bat egin genuen taldeki-
deen artean, gure prozesu pertsonaletan 
erakundeetako langileekin izan ditugun 
esperientziak ezagutzeko, eta bertan iden-
tifikatu genuen behar hori. Izan ere, jende 
horren guztiaren artean -askok erantzun 
genuen galdetegia-, hiruk baino ez genuen 
adierazi arreta egokia jaso genuela premia 
izan genuenean.

Profesionala izatearekin ez da nahikoa, ho-
rrez gain sentsibilitatea izan behar da, abi-
lezia, enpatia. Ez da gauza bera poliziaren-
gana joatea poltsa lapurtu dizutelako edo 
autoarekin kolpe bat eman dizutelako, edo 
luzaroan tratu txarrak jasan dituzulako ber-
taratzea. Harrera ezin da berdina izan, ezin 
duzu tratu bera jaso. Biktima bat, bizitako 
guztiaren ondoren, oraindik ere biktimagoa 
bihurtzen da erakundeetan, polizia etxee-
tan eta edonon aurkitzen duen egoeraren 
arabera. Gainera, ez da aulkian eseriko eta 
“indarkeriaren biktima naiz” aise esango. 
Profesionalek eskura dituzten tresna guz-
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tiak erabili behar dituzte atzean zer dagoen 
ikusi ahal izateko.

Horren ondorioz, erakundeekin egiten du-
gun lan-ekintzetako bat lankidetza da, ha-
rrera nolakoa izan behar den zuzenean eza-
gutu dezaten. Oro har, Arabako instituzioen 
aldetik harmena antzeman dugu, eta hain-
bat lankidetza izaten ari gara ildo horretan. 
Ate bat irekitzen bada, horra goaz, hainbat 
modutara: gure bizipenak partekatzetik 
arreta-protokoloak garatzera, ez soilik insti-
tuzioentzako, kolektiboentzako, ikastaroen-
tzako etab. ere.

Baina Goizargiren harrera ordezkaezina 
da, funtsezkoa, elkartean dugun bizitzako 
unerik garrantzitsuenetako bat da. Elkar-
tera iristen garenean ez gara ondo iristen, 
nahiko ukituta eta sentikor iristen gara. 
Nahi dugun lehenengo gauza konpainia 
izaten da, hori da garrantzitsuena. Hori da 
sartzera animatzen gaituena eta jarraitzera 
bultzatzen gaituena. Maitasunez tratatzen 
gaituztela ikustea, ulertzen gaituztela ikus-
tea, bata bestearekin identifikatuta senti-
tzea eta ozen hitz egiteko espazio bat iza-
tea zure familiarekin edo lagunekin hitz egin 
ezin dituzun gauzen inguruan hitz egiteko, 
ulertzen ez zaituztelako. Hau inguru segu-
rua da. Gutako bat gaizki sentitzen denean, 
estututa dagoenean edo zerbait gertatzen 
zaionean, norbaitek 5 minutu ditu zuretzat 
eta zure mina entzuten du. Entzutearekin 
zure kargaren zati bat arintzen duzu eta pix-
ka bat askatzen zara.

Hainbat lekutatik iristen gara elkartera: 
ahoz ahokoari esker, gizarte-zerbitzuen edo 
biktimei laguntzeko zerbitzuen bidez eta 
gutxi batzuk osasun-arretaren bidez. Egi-
ten dugun lehenengo gauza hitz egitea da, 
telefonoz, aurrez aurre… ahal den moduan. 
Koronabirusaren pandemiaz geroztik, era-
sotzailearekin bizi diren emakume gehiago 
iritsi dira eta komunikatzeko modu berriak 
bilatzera behartu gaitu. Lehen kontaktu ho-
rretan, eztarria ixten zaien emakumeekin 
egiten dugu topo; jakina, konfiantza handia 

izan behar dute gugan hori dena kontatu 
ahal izateko. Normalean, gure bizipen per-
tsonalak kontatzen hasten gara, eta, burua-
rekin hiruzpalau aldiz baietz esaten dute-
nean, “hori da niri gertatzen zaidana” esaten 
dutenean, orduan hasten dira zama arin-
tzen. Zuk bizitako istorioak lotzen dituzte 
eurek bizitakoekin. Gero, oinarrizko galdera 
batzuk egiten ditugu, jakiteko zein puntura 
arte dauden artatuak, seme-alabarik duten, 
gizarte-langileren batekin harremanetan 
jarri behar ditugun, edo poliziarekin, etab. 
Hori berak transmititu nahi duenaren eta 
iritsi nahi duen puntuaren araberakoa da. 
Behin oinarrizko harrera hori antolatuta 
duela, pixkanaka Goizargiko taldean sartu 
nahi duen galdetzen diogu, denok baikaude 
bertan. 

BIKTIMAK ETA BIZIRAUN 
DUTENAK

Biktima etiketa daukagu eta ez gara bik-
timak; biktima egin gaituzte. Zerikusirik 
ez duten bi kontzeptu oso desberdin dira. 
Ematen du estatus bat garela eta ez, ez 
gara.

Bai, biziraun dugun emakumeak gara lehe-
nengo minututik gaur arte, une txarretan 
ere bizirik iraun dugulako.

INDARKERIATIK 
ATERATZEA, PROZESU 
ZAILA

Urteetan zehar bakartuta egon gara eta he-
ziketa matxista jaso dugu, non emakumeok 
lehian, bakardadean eta etsaitasunean hezi 
gaituzten. Horregatik, zaila egiten zaigu hor-
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tik ateratzea eta jaso dugun heziketa zalan-
tzan jartzea. Jendarte patriarkala oztopoa 
da.

Denbora luzea eman dugu gugan pentsatu 
gabe, eta gure burua gutxiesten dugu. Tratu 
txarrak ez dira amaitzen atea ixten duzu-
nean; ez da atea ixtea eta kito, dena amai-
tzea. Gero, soinean daramazun zamaren 
ondorio guztiak datoz, eta ahalduntze-lana, 
zeure burua berreskuratzeko lana, adinga-
beak berreskuratzekoa… Oso zaila da, eta 
garrantzitsua, ondo egoteko funtsezkoa da.

Berdintasunean berrezi behar gara, hori ez 
da soilik laguntza eskatzea, baizik eta “hau 
elkarrekin egingo dugu” esatea. Izugarri 
kostatzen zaigu laguntza eskatzea, denok 
gara superwoman batzuk eta gure artean 
ere laguntza eskatzea kosta egiten zaigu. El-
kartean, sarri hitz egiten duen norbait isilik 
sumatzen dugunean, deitu egiten diogu eta 
zer gertatzen zaion galdetu. Finean, alerta 
txikiak dira.

Geure burua osatzen tematzen gara, eta 
batzuetan isolatu beharra dugu, bizi-sena 
da, urte hauetan guztietan baliatu dugun 
erresilientzia da. Horretan erortzen jarrai-
tzen dugu, eta, horren ondorioz, elkartetik 
igarotzen diren askok ez dute euren burua 
besteei laguntza emateko gai ikusten. Ema-
kume batzuk oso gutxi hartzen dute parte, 
baina ez da nahi ez dutelako, beren burua 
gai ikusten ez dutelako baizik, uste dutela-
ko ez dutela emateko ezer. Hau zailtasun 
bat da kolektibo gisa.

EMAKUME BORROKALARI 
TALDE BAT SUSTRAIAK 
FINKATZEN

60 emakume baino gehiago gaude Whats-
sap talde batean. Bakoitzak bere prozesua 
du, batzuk hitz egiten dute, beste batzuk ez, 

batzuek aurrez aurre ezagutzen dugu elkar, 
beste batzuek oraindik ez. Gazteenek ho-
geitaka urte dituzte, nagusienek 80tik gora; 
anitzak gara denak, baina esperientzia ko-
mun bat daukagu.

Gehienak nortasun handiko emakumeak 
gara, oso borrokalariak. Elkartearen oinarria 
emakumeok gara. Lehenengo gauza arta-
tuak sentitzea da, entzunak sentitzea, eta 
hortik aurrera emakume bakoitza bere bu-
rua eraikitzen joango da. Oinarri hori dauka-
zunean, adar pila bat atera daitezke, baina 
orain sustraiak sortzen ari gara, eta gu ari 
gara sustrai horiek finkatzen.

Guretzako topaketak une bereziak dira. 
Askariek eta lasai sentitzen garen une ludi-
koek elkarren artean ezagutzeko balio digu-
te, ez egoteko txat baten atzean ezkutatuta. 
Une horiek elkar ezagutzeko balio digute, 
ezberdinak eta aldi berean antzekoak ga-
rela ikusteko. Adin desberdintasun handiak 
daude, era guztietako desberdintasunak, 
baina denok bat egiten dugu genero-indar-
keriaren biktima izan garelako, eta horrek 
batu egiten gaitu, eta momentu horretan 
lasaitu ere…

Asanbladak ere bereziak dira. Neguan egin 
genuen lehenengoa eta apur bat inprobi-
satua izan zen, baina oso garrantzitsua eta 
oso polita izan zen. Hurrengoa, 2020ko ur-
teko asanblada izan zen. Oso zirraragarria 
izan zen ikustea zenbat emakume zeuden 
ekiteko gogoz, zenbat energia zegoen han. 
Urteko bilera horietan antolatu egiten gara, 
eta oraintxe bertan gure lan banaketa ikus-
ten ari gara, saihesteko gutxi batzuen gain-
karga, izan ere, asko hasten ari gara bai ki-
deen aldetik eta baita ekintzen aldetik ere. 
Lana banatzeko dinamika bat egin dugu: 
emakume bakoitza balizko lan-ildo batean 
apuntatzen da, zer eman dezakeen ikusi on-
doren, eta horrela zuzendaritza-batzordeko 
7 kideok badakigu nor hartu aintzakotzat 
proposatutako guztia aurrera eramateko.
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Jaio berriak gara, zutabeak eta sustraiak 
eraikitzen ari gara, eta gugan jarri behar 
dugu arreta, esponentzialki hasten ari den 
emakumeenganako harreran. Gauza gehie-
gi lantzen saiatzen bagara, oinarrizkoena 
ahaztuko dugu eta Goizargik ezin du hori 
onartu. Emakume bat elkartera iristen de-
nean eta proiektu bat garatu nahi duenean, 
gure babesa izango du. Gure muga pro-
pioak ezagutzen ditugu. Talde konplikatua 
da, gauzak ez ditugu egiten nahi dugulako, 
ez, gure bizitza delako baizik. Gure bizitza 
da eta hainbat arrazoirengandik minduta 
gaude, etengabeko osatze fasean gaude, 
ez soilik gauzak egin ahal izateko, baizik eta 
egunerokoan aurrera egin ahal izateko.

ETENGABE HAZTEN ARI 
DEN ZUHAITZA

Esan bezala, sustraiak finkatzen ari gara, 
baina adarrak azkar hazten ari dira, guztion 
proposamenetara zabalik. Kideren batek 
bilerara proposamen bat ekartzen badu eta 
bideragarria baldin bada, elkartearen babe-
sa izango du. Taldea hain anitza da ezen as-
kotariko ekarpenak egiten baitira: hezkun-
tza arlokoak, justizia arlokoak, eta abar.

Aurten (2021) talde-terapia egiten hasiko 
gara, erakundeek ematen duten terapia in-
dibidualaren muga gainditu nahian. Talde 
batekin hasteko dirulaguntza lortu dugu. 
Instituzioek ematen duten banakako te-
rapiatik ateratakoan, askotan, zulo handi 
batean sentitzen gara, eta sarri terapiara 
itzuli behar izaten dugu. Aurrera egiteko 
gai ez izatearen sentsazioak ahuldu egiten 
gaitu. Aurrera egiten duzula sentitzea oso 
garrantzitsua da; horregatik da beharrezkoa 
talde-arreta, eta beste emakume batzuk la-
guntzeko baliagarria ere bada.

Tailer hauek duten traba handiena dirula-
guntza publikoekiko duten mendekotasuna 

da. Askotan beharrezkoak diren baliabide 
batzuk mugatu behar izaten ditugu, baina 
urtez urte egokitzen goaz. Aurten, gainera, 
ekintzak Arabako beste kuadrilla batzueta-
ra zabalduko ditugu, eta, horrela, ikastaroak 
beste leku batzuetan emango ditugu. As-
moa da, ezagutzen gaituztenean, eta beha-
rrezkoa bada, leku horietan beste emakume 
talde batzuk sortzea.

Elkarrekin egoteko topaguneak sortzen di-
tugu, eta astean behin elkartzen gara jos-
teko eta ehuntzeko, adibidez. Gure arteko 
denbora banku bat sortzeko ideia ere ba-
dugu. Denok ekarpenak egin ditzakegula 
ikusi behar dugu, dakigunarekin parte hartu 
dezakegula ikusi eta gure jakintzei balioa 
eman.

Pandemiak beste ekintza eta espazio ba-
tzuk esplorarazi dizkigu; adibidez, capoeira 
ikastaroa eman dugu parke batean. Oso 
esperientzia polita da gorputza mugitzera 
etortzea. Musikaren, mugimenduaren eta 
zaintzaren bitartez gure burua ezagutzen 
dugu eta ahalduntzen goaz. Gure haurrek 
ere hartzen dute parte. Ez ditugu biktima 
gisa aintzat hartzen, baina haiek ere gene-
ro indarkeriaren biktimak dira. Izan ere, “zu 
harreman batetik ateratzen zara, tratu txa-
rrak eman dizkizun pertsona horrengandik 
urruntzen zara, baina bera zugandik ez, hori 
da arazoa. Berak hor jarraitzen du, seme-
-alaben bitartez, arlo ekonomikoaren bidez, 
edo ahal duenarekin, zure bizitza ezinezkoa 
egiten jarraitzeko bidea bilatuko duelako”.

SEME-ALABAK, 
AHAZTUTAKO BIKTIMAK

Azken aldian gero eta gehiago hitz egiten da 
indarkeria bikarioaz. Alferrikakoa da ema-
kumeekin baino ez lan egitea eta atzetik 
datozenak ahaztea, haiek ere biktimak bai-
tira. Guretzat lan hori funtsezkoa da. Gure 
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alabetako batzuek autodefentsa ikastaroa 
egin dute, indarkeria pairatu dutenen alaba 
gisa hartu dute parte hainbat espaziotan, 
eta hori sendagarria da.

Gure aldarrikapenetako bat da: noiz ken-
duko da guraso-agintea indarkeria tartean 
dagoenean?

Zenbait ekintza egitea aurreikusten dugu, 
erakundeak ohartarazteko gure seme-ala-
bak erasotzaileekin harremanetan jarrai-
tzera behartzen dituztela. Guk geuk behar 
ditugun ekintza zehatzetan laguntzeaz eta 
eragiteaz gain, haur helduenek egiteko ba-
tzuk ere pentsatu ditugu. Esaterako, gutun-
-sorta bat idaztea bururatu zaigu, indarkeria 
egoera hau nola bizi duten eta nola senti-
tzen diren adierazteko. Txikiekin emozio-tai-
ler bat egin nahi dugu, marraztu edo adiera-
zi dezaten nola sentitzen diren aitaren edo 
aitona-amonen etxean, edo egoera honekin 
oro har. Horrekin guztiarekin hainbat leku-
tan aurkezteko txosten bat egin nahi dugu, 
haurrek errealitatea nola bizi duten azaltze-
ko. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundean 
aurkeztu nahi dugu, Gizarte Laneko Elkarte 
Ofizialean, hezitzaileei ere aurkeztu nahi 
diegu…

Kamiseta-marrazki lehiaketa bat ere dugu 
buruan. Goizargirekin zerikusia duen zer-
bait marraztea eskatuko diegu, edo haien 
bizitzarekin zerikusia duen zerbait, zerbait 
positiboa. Gero, marrazki guztiekin colla-
ge bat egin eta kamisetetan estanpatuko 
dugu.

JUSTIZIA: BA AL DAGO 
INOR?

Orokorrean, justiziarekin izan ditugun espe-
rientzia indibidualak oso gogorrak izan dira, 
birbiktimizatzaileak. Horregatik, gure alda-
rrikapen nagusietako bat genero-ikuspe-

gia duen justizia da. Zentzu horretan, gure 
estrategia urratsak oso tentuz ematea da. 
Izan ere, guk prozedurak izaten jarraitzen 
dugu gure haurrak inguru horretatik atera 
arte edo tratu txar emailea desagertu arte. 
Ezin diegu kexa bat aurkeztu gerora epaitu-
ko gaituzten epaileei; ondo pentsatu behar 
dugu zer egin, ezustekorik ez hartzeko eta 
gure kalterako izan ez dadin. Azkenean, jus-
tiziaren mugetan harrapatuta geratzen gara.

GOIZARGI: ENPATIA, 
ENTZUTEA ETA ABAR, 
ETA ABAR

Enpatia da talde honen oinarria, bai eta la-
guntza ematea, entzutea, elkar-ulertzea, ez 
epaitzea eta borrokatzeko indarra izatea. El-
karrekin indartsuagoak gara.

Gaixorik dagoen jendarte batean bizi gara, 
baina ez gara konturatzen. Jendarteak ob-
jektuak bagina bezala bizitzera bideratzen 
gaitu, erditzean giza haragiaren eramaile 
bagina bezala. Eta ematen du hezitzaile 
perfektuak izan behar dugula, beti zoragarri 
eta gure lekuan egon behar dugula, berdin 
du 30 urte izan, 50 edo 60. Jendartea hain 
gaixorik egongo ez balitz, gu ez ginateke 
hemen egongo. Gizon batzuek hobeezinak 
izatea eta  gehiago eskatzen digute, eta tra-
tu txarrak ematen dizkigute ez bagara eu-
ren perfekzio-parametroetara heltzen, eu-
ren buru gaixotuetan emakume batek zer 
nolakoa izan behar duen irudikatzen duten 
horretara heltzen ez bagara. Baina, horrela 
ulertu beharrean, gabeziak ditugula pentsa-
tzen dugu, eta ez da horrela. Tratu txarrak 
patriarkatuarenak dira.

Jaso dugun heziketa goitik behera jarri 
behar dugu zalantzan, menderatzen gaituz-
ten paradigmak eztabaidatu, eta berdinta-
sunean oinarritutako hezkuntza bat eraiki. 
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Prebentzioa funtsezkoa da. Hezkuntza fun-
tsezkoa da. Feminismoa ez da soilik ema-
kumeon gauza bat, gizon eta emakumeon 
gauza da, eta feminismoak gizonei ere egi-
ten die mesede. Lotura askotatik askatzen 
ditu, gizonek nolakoak izan behar duten 
zehazten duten aurreiritzietatik, eta horrela 
haiek ere erabakitzeko askeak izan daitezke. 
Feminismoa emakumeon eta gizonen kon-
tua dela onartzen dugun egunetik aurrera 
pertsona guztiok askeago izaten hasiko 
gara. Erakundeetara, epaileengana, aboka-
tuengana, fiskalengana, denengana heldu 
behar da hezkuntza feminista.  Betaurreko 
moreak hedatu behar ditugu, jendeak ikus 
ditzan eta haien bitartez begiratu dezan.

Gure indar handiena kolektiboa bera da, 
eta hau osatzen dugun emakumeok. Ez da 
gauza bera nik zure atea jotzea edo askoren 
artean zure atea jotzea, behera botako di-
zugulako. Zorionez, hainbat pertsona elkar-
tzen gara helburu komun batekin, ongizate 
komun batekin.

Gurea bizi-helburua da, guztion artean lor-
tuko duguna. Gizartea aldatzea beste kontu 

bat da. Aldaketa sozial horietan eragingo 
dugu, horiek baitira justizia aldaraziko du-
tenak. Badakigu justiziak urrats bat egingo 
duela gizarte osoak urrats hori egiten due-
nean. Jendartea ez dago pauso hori bate-
ra emateko prest, eta, beraz, justiziak ez 
du behar den mailarekin erantzungo, leku 
berean trabatuta jarraituko dugu. Hori da 
borrokarik handiena. Indarkeria bizi duten 
emakumeak ondo artatuta egotea lehene-
tsi behar dugu, eta, era berean, arreta ema-
ten duten adar guztietako profesionalen-
gan kontzientzia zabaldu behar dugu.

Azken finean, elkarren artean kutsatzen di-
ren argiak bezala da, prozesuan zehar piz-
ten diren bonbillatxoak bezala. Gure testi-
gantzekin bonbillak pizten joatea dagokigu, 
eta geure burua zaindu behar dugu ahal-
duntzen jarraitzeko eta argia ez itzaltzeko.

Eta, gure ametsik handiena? Borroka hone-
kin lotutako talde gehiago sortu behar ez 
izatea. Barre egin nahi dugu, gozatu, dan-
tzatu... eta, zergatik ez, mojito batzuk hartu.
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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.


