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ASKAPENERAKO ETA 
AHALDUNTZERAKO BIDEA

Renacer leku sakratua da guretzat, espazio 
propioa, gure gaitzak osatzeko sendagairik 
onena bihurtu dena. Barrua hustu eta gure 
istorioak adieraz ditzakegu, ez baitira talde-
tik kanpo kontatu edo zabalduko. Hemen 
kontatzen dena, hemen geratzen da. Horri 
guztiari esker entzunak sentitzen gara, kon-
fiantzazko giroan. Azken batean, ondo sen-
tiarazten gaitu. Egia esan, iritsi ginenean, 
gehienok sentitu genuen bakarrik bertan 
hitz egin genezakeela, eta ulertu egingo gin-
tuztela.

Baina norberaren bizipenak adieraztea ez 
da erraza, batzuek 3 egun behar ditugu eta 
beste batzuek urtebete, hitz egin eta konta-
tu ahal izateko. Hala ere, kideei entzuteak 
eta konfiantza sentitzeak etxean bezala 
sentiarazten gaitu, eta horrek isiltasuna 
haustera bultzatzen gaitu. Une horretan, 
zama gainetik kenduko bagenu bezala sen-
titzen gara, barrua hustean oinaze handi 
bat askatzen baita, eta horri esker irribarre 
egin dezakegu berriro. Ihesbide bat da, bizi 
izandako egoeraren irteera. Egiaz, berriz jaio 
bagina bezala sentitzen gara.

Izan ere, urte askoan indarkeriazko egoerak 
bizitzean, pixkanaka bakartu eta laguntza-
-sarerik gabe geratzen gara. Taldera iritsi 
eta elkar topatzeak, norbera bere indarke-
ria-lekukotasunarekin, aukera eman zigun 
besteengan gure burua islatuta ikusteko 
eta beti eduki nahi izan genituen lagunak 
ezagutzeko. Elkar babestu eta lagundu gara, 
trukean ezer bilatu gabe.

Talde hau, guretzat, gure bizipenak konta-
tzeko eta barrua husteko espazio bat bai-
no gehiago da. Espazio bat da, non berriro 
irribarre egin eta gure buruarekin topo egin 

dugun. Ikasteko eta berreraikitzeko espazio 
propioa da, elkar ezagutzeko, maitatzeko, 
baloratzeko eta ahalduntzeko aukera ema-
ten duena. Taldea da izan dezakegun psiko-
logorik onena.

Bakea, lasaitasuna eta egonkortasun emo-
zionala dakarzkigu. Kideen maitasuna eta 
hitz egokiak ematen dizkigun espazioa da, 
eta, batez ere, maitatuak sentitzen garen 
espazioa. Enpatia dario, ez gara arrotz sen-
titzen, konturatzen baikara ez garela indar-
keria bizi izan dugun bakarrak.

Taldean egoteak esan nahi du gure bizitza-
ren alde zerbait egiten ari garela, guretzat 
eta gure ongizatearentzat.

AHALDUNTZERAKO BIDEA

Renacer duela 10 urte inguru jaio zen, Erre-
publikako Prokuradoretza Nagusiaren Soya-
pangoko egoitzan, indarkeriatik bizirik irten-
dako eta salaketa jarritako emakumeekin 
autolaguntza talde bat osatzeko asmoare-
kin. Ordura arte, gu ez geunden arren, ba-
ziren Las Dignas-en ekimenez sortutako 
autolaguntza taldeak, Prokuradoretzak 
berrartu zituenak estatuaren betebeharra 
zelako emakumeentzako programa horiek 
eskaintzea.

Prokuradoretzak autolaguntza taldeak mai-
la nazionalean berrartu zituenean, Las Dig-
nas-ek gonbidatu egin gintuen Red por la 
Igualdad y una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres sarean parte hartzera; emaku-
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me-talde eta -elkarteetako ordezkariek osa-
tzen dute sare hori, eta guk bi erreferente 
ditugu gune horretan.

Garai hartan, indarkeria jasateaz nekatuta 
geunden emakume batzuk baino ez ginen, 
egun batean Prokuradoretzan salaketa jarri 
genuenak. Bertan psikologora bidali gintuz-
ten; hark kontatu zigun talde bat osatzen ari 
zirela gure antzeko egoeran zeuden pertso-
nentzat, eta gonbidatu eta parte hartzera 
animatu gintuzten.

Horrela hasi ginen ostiralero biltzen Pro-
kuradoretzaren bulegoan. Psikologoa beti 
zegoen gurekin, eta asko laguntzen zigun. 
Bertan elkartzen ginen, eta gure gauzei 
buruz hitz egiten genuen. Pixkanaka, es-
pazioarekin identifikatuta sentitzen hasi 
ginen, harik eta bilera batzuk egin ondoren 
taldeari izena jartzeko beharra ikusi genuen 
arte. Guztien artean, hainbat proposamen 
egin ondoren, ondorioztatu genuen senti-
tzen genuela berriro jaio ginela. Hortik da-
tor Renacer izena.

Hainbat emakume ginen, adin ezberdine-
takoak, denak indarkeriatik bizirik aterata-
koak, eta denak Prokuradoretzaren auzi-jar-
tzaileak.

Gaur egun, zenbait taldekidek zuzenean 
gonbidatuta iritsi gara gutako batzuk; lagu-
nak, auzokideak edo beste prozesuetako 
kideak izateagatik, non arazoak genituela 
adierazi genuen. Bitxia da, bizitako egoera 
kontatu baino lehen, egun batean norbait 
hurbildu zitzaigula, eta taldeari buruz hitz 
egin zigula, aurpegian LAGUNTZA hitza ida-
tzita bagenu bezala, indarkeria jasan dugu-
nok elkar ikustearekin elkar ezagutuko ba-
genu bezala, hitzik esan gabe.

Norbaitek Renacer taldearen berri ematen 
diogunetik lehen aldiz parte hartu arte egin 
beharreko bidea ez da beti laburra izaten, 
ezta zuzena ere. Zalantzak, beldurra, se-
gurtasunik eza; hainbat sentimendu eta 
emozio biltzen dira gure gorputzetan, eta 

batzuetan hilabeteak behar izaten ditugu 
bertaratzea erabakitzeko.

Baina zergatik bertaratzen gara? Zerk era-
man gintuen azkenean erabaki hori hartze-
ra? Kasu gehienetan, kontzienteki edo in-
kontzienteki, babestu eta entzungo gintuen 
norbait bilatzen genuen, eskua luzatu eta 
bakarrik ez geundela esango ziguna. Hain-
beste isiltasun eta oinazeren ostean, pre-
mia larria genuen hitz egiteko eta gertatzen 
zitzaiguna kontatzeko, baina konfiantzazko 
espazio seguru batean. Batez ere, entzunak 
eta ulertuak izan nahi genuen.  Gutako ba-
tzuek bestelako espazioetan ere bilatu ge-
nuen hori, elizetan adibidez, baina beti falta 
zen zerbait.

Beraz, bide ezberdinetatik heldu gara tal-
dera, baina iritsi, elkartu, elkarri kontatu eta 
entzuten diogu. Gutako asko ez ginen jabe-
tzen bizi genuen indarkeriaz, baina hemen, 
kideen testigantzak entzunda, gure egoeraz 
jabetu, eta geratu egin ginen.

Taldean helburu komunak eraikitzen joan 
gara pixkanaka, abiapuntutzat hartuta ba-
koitzaren esperientziak eta guztiok Rena-
cer-era eraman gaituzten arrazoiak, hau da, 
laguntza bilatzea, ez besterik.

Indarkeria jasaten duten emakumeei la-
guntzeko sortu zen Renacer, entzutearen, 
enpatiaren eta esperientziak eta bizipenak 
trukatzearen bidez. Helburua beti izan da 
konfiantzazko eta konfidentzialtasunezko 
espazio bat sortzea, bizitako indarkeriek 
eragindako kaltea sendatu eta gainditu ahal 
izateko.

Nabarmendu beharra dago laguntza hori 
ez dagokiola arlo ekonomiko edo materia-
lari, baizik eta eremu emozional eta psiko-
logikoari, guretzat ezinbestekoa izan dena 
indarkeriatik atera eta bikotekidearen, fami-
liaren edo beste edonoren mende egoteari 
uzteko. Gure azken helburua askatzea eta 
ahalduntzea da.
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OSTIRALA, GOGO BIZIZ 
HARTZEN DUGUN EGUNA

Ostiraletan elkartzen gara, arratsaldeko 
ordu bietatik lauretara. Astero gai bati bu-
ruz hitz egiten dugu, betiere emakumeen 
aurkako indarkeriarekin lotuta dagoena; 
indarkeria horren aurrean jokatzeko eta de-
fendatzeko moduez aritzen gara. Iritsi, elkar 
agurtu, astean zehar gertatu zaiguna konta-
tu eta elkar kontsolatzen gara. Begi itxi-ireki 
batean pasatzen zaigu arratsaldea, astero 
itxaroten dugun elkargunea da guretzat. 
Gure bizipenak eta emozioak sozializatzen 
ditugu, eta hori da, hain zuzen ere, ahaldun-
tzen gaituena.    

Ostiraletako bilera gutako batek dinamiza-
tzen du beti, autolaguntza taldeak erraztea-
ri buruzko trebakuntzak jasotzeari esker.

Gai jakin bati buruzko informazioa nahi du-
gunean psikologoari jakinarazten diogu, eta 
berak kudeatzen du nork eman ahal digun 
laguntza. Normalean, ordu sozialak egiten 
ari diren gazteak izan dira hainbat gairi bu-
ruzko hitzaldiak eman dituztenak. Gure tal-
dearen alderdi polita da hori, ez dugu plani-
fikatzen, berez sortzen da.

Gure bilerak antolatu ahal izateko, barne-
-araudi bat sortu dugu. Kide berri bat iristen 
den bakoitzean, lehenik eta behin taldea 
ezagutarazten diogu. Gaur egun prozesua 
formalizatu dugu, eta eredu gisa balio du 
beste talde batzuentzat. Hona gure araue-
tako batzuk: entzute aktiboa, konfidentzial-
tasuna, politikaz eta erlijioaz ez hitz egitea, 
ez kritikatzea, ez epaitzea ezta aholkatzea, 
ahizpatasuna adieraztea eta hitz egitera ez 
behartzea.

Renacer taldea espazio libre, ireki eta iraun-
korra da, hau da, nahiz eta bakarrik bi edo 
hiru kide agertu, beti egiten dugu bilera, eta, 
gainera, saiatzen gara beti norbait egon da-
din, kide berri bat iristen bada harrera egi-
teko.

Gure arteko komunikazioa garrantzitsua da, 
beti gabiltza telefonoz elkarri deitzen, Wha-
tsApp eta Facebook bidezko mezuak bidal-
tzen, eta aurrez aurre ere hitz egiten dugu 
tailerretara joatean edo kide baten etxera 
bisitan goazenean. Komunikatu egiten gara 
jarduera batera elkar gonbidatzeko eta mo-
tibatzeko, espaziotik alde egin ez dezaten.

Komunikazioa ez da soilik elkarri esateko, 
aizu, ekintza bat dago, etorri nahi duzu? 
Ondo gauden jakiteko da, deprimituta gau-
den eta hitz egiteko beharra dugun jakiteko. 
Hori ere bada taldearen komunikazioaren 
parte.

Pandemia hasi zenean lokalik gabe geratu 
ginen, eta ondorioz ezin izan ginen bildu, 
itxi egin zutelako; hortaz, elkartzeko espazio 
propio baten bila gabiltza.

GURE GAITASUNAK 
ANTZEMATEN

Taldeak indar handia eman digu, babes- eta 
motibazio-iturria da bizi izan dugun guztia-
ren ondoren aurrera jarraitu ahal izateko, 
eta sentiarazi digu gai garela indarkeria 
egoerak pairatu dituzten edo pairatzen ari 
diren beste emakume batzuei laguntze-
ko; izan ere, egia esan, lur jota iristen gara. 
Beharrezko segurtasuna eta konfiantza 
ematen digu geure buruarengan, ohartzeko 
emakume gisa eboluzionatu ahal izateko 
ez dugula gizonik behar gure alboan, ezta 
sos apur batzuen truke umiliatzen gaituen 
bikotekiderik ere, baizik eta geure kabuz ba-
lia gaitezkeela, entzuten gaituzten lagunak 
beti alboan izanda.

Taldeari esker lagun berriak ezagutu ditu-
gu, eta indarkeria gaietan trebatu ahal izan 
gara. Taldeak erraztu egin digu kontzientzia 
hartzea eta bizi genuen indarkeria identi-
fikatzea, eta gure eskubideak ezagutzeaz 
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gain, horiek defendatzeko aukera ere eman 
digu.

Las Dignas-ek emandako tailerren bidez 
trebatu gara, eta bertan ikasi dugu gure 
eskubideei, legeei, emakumeen aurkako 
indarkeria motei eta salaketen ibilbideari 
buruz. Gainera, trebatu egin gara tailerren 
erreplikak gainerako kideei emateko.

Erreplikak ostiraletan egiten ditugu, egun 
hori taldeari eskaintzen baitiogu. Jardunaldi 
hauek egiteko, Las Dignas-ek elikadurare-
kin eta ekonomikoki laguntzen digute. Jar-
duera horiek planifikatuak dira; data jakin 
bat jarri eta antolatu egiten gara. Trebakun-
tza horiek emateko, sareko bi erreferenteak 
prestatu egiten gara; metodologia-kartaren 
bidez gidatzen gara eta berdin garatzen 
dugu, dinamika berberekin, guk jaso ge-
nuen bezala.

Taldeak aldatu egin gaitu, eta, batez ere, 
ahalduntzeko aukera eman digu.  Orain 
balio dugula sentitzen dugu, ez garela uste 
genuenak, edo esaten ziguten horiek. Ba-
dakigu nor garen eta zer egiteko gai garen.  
Aske sentitzen gara; lehen sentitzen ez ge-
nuen askatasuna da.

Eta gauza sinestezina da, halaber, taldeak 
lagundu egin digula gutako batzuei gure 
erasotzaileei barkatzen eta erresumina 
kentzen, izugarria baita emozio horrekin bi-
zitzea, baina barkamen hori ez da erasotzai-
leentzat, baizik eta gure osasun fisiko eta 
emozionalagatik.

GEURE BURUA ZAINDUZ

Elkar zaintzeko modu bat komunikatuta 
egotea da, kideei gertatzen zaienari adi 
egotea. Telefonoz edo whatsappez deitzen 
diogu elkarri beti, ondo, gaixorik edo depri-
mituta gauden jakiteko, hitz egiteko beha-

rra ote dugun jakiteko; izan ere, gure ara-
zoak kontatzen ditugunean barrua husten 
dugu. Denbora hartzen du eta telefono gas-
tu gehiago ditugu, baina merezi du, horrela 
elkar laguntzen dugulako.

Kideren bat bilerara aurpegi tristearekin 
iristen bada, harekin solidarioak izaten saia-
tzen gara irribarre batekin edo kemenezko 
zerbait esanez, batzuetan hitz txiki batek 
dena alda dezakeelako.

Astean zehar gutako batek krisi bat jasaten 
badu, hurbilen dagoen lagunaren bila jo-
tzen du.  Berarekin eseri, hitz egin eta elkar 
entzuten dugu; hala ere, egoera oso gogorra 
bada psikologoari deitzen diogu, ahalik eta 
lasterren artatu dezan.     

Egiten ditugun pasealdiak ere zaintza dira 
guretzat. Psikologoak gomendatu zigun 
gutxienez urtean hirutan bulegotik kanpo 
elkartzea. Baina jardunaldi horietan, pa-
seatzeaz gain, arnasketa terapiak, masaje 
lasaigarriak eta gure osasun emozionala-
ri buruzko hitzaldiak ere jasotzen ditugu. 
Normalean, autozaintza irteerak Las Dig-
nas-ek deitutako La Red taldearekin izaten 
dira.  Renacer talde gisa, geure jardunaldi 
propioak ditugu. Zozketetatik eta banakako 
ekarpenetatik lortzen ditugun aurrezkiekin, 
adiskidetasunaren eguna eta urtebete-
tzeak ospatzen ditugu. Diru gutxi badugu 
Ilopangoko lakura joaten gara, bertan torti-
llak arrainarekin edo arroza jaten dugu eta 
dinamikak egiten ditugu; gainera, askariak 
ere egiten ditugu, bakoitzak zerbait ematen 
du, janaria, pastelak edo edaria. Guretzat 
autozaintza jardunaldiak oso garrantzitsuak 
eta beharrezkoak dira, eta horregatik man-
tentzen ditugu.

Badakigu herrialde eta komunitate oso 
arriskutsuetan bizi garela, horregatik ados-
tu dugu jarduera batera joatean, aurrez leku 
batean geratzea, elkarrekin irteteko; horre-
la, taldean goaz eta elkar zaintzen dugu. 
Gainera, erabaki genuen inori ez esatea 
autolaguntza talde bateko kide garela, ezta 
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feminista gisa identifikatzen gaituen kami-
setarik erabiltzea ere; izan ere, badakigu 
kideetako batzuk bikotekideek mehatxatu 
egin dituztela, eta badakigu erasotzaileak 
edozer egiteko gai direla biktimaren aurka, 
edo hari laguntzen edo aholkatzen diote-
nen aurka. Kontu handiz ibili gara halako 
egoerekin.

Aste batzuetan gertakari biolento oso go-
gorrak gertatzen dira, feminizidioak adibi-
dez, eta horrek alerta egoeran jartzen gaitu 
denok. Horrelakoetan zerbait egin behar da, 
ezin gaituelako beldurrak ito. Gainera, pan-
dilleroek gure kide batzuen seme-alabak 
eta ilobak erail izan dituzte. Egoera horiek 
guztiak beste alde batetik landu behar di-
tugu, kontu eta arreta handiz, gure osasun 
emozionalari gehiago ez kaltetzeko. Horre-
gatik, erlaxazio- eta arnasketa-terapiak egi-
ten ditugu.

Gure osasuna ere garrantzitsua da; horre-
gatik espezialistak bilatzen ditugu, gure tal-
deari osasunaren zaintzarekin zerikusia du-
ten gaiei buruzko hitzaldiak emateko. Izan 
ere, bizi izan dugun indarkeria guztiak kalte 
egin digu, batzuek gibeleko arazoak ditugu, 
beste batzuk bihotzekoak… Horrela, talde 
gisa zaintzen gara.

GURE AKTIBISMOA, 
BETIDANIK KALEAN

La Red taldearen bidez, indarkeria mota 
ezberdinak identifikatzen ikasi genuen, eta 
gainerako kideei irakasteko gai izan ginen. 
La Red-ekin batera, Indarkeria Matxistaren 
Aurkako Eguna ospatzen dugu, eta haie-
kin batera parte hartzen dugu ekintzetan, 
komunikatuak egiten, manifestazio eta fo-
roetara joaten, plantoak egiten, biktimen 
senideei laguntzen eta taldeko emakumeak 
gonbidatzen sareak antolatzen dituen jar-
duera guztietara.   

Sarearen bidez bi ospakizun egiten dira ur-
tean: Martxoaren 8a, emakumeen nazioar-
teko eguna, eta azaroaren 25a, indarkeria 
matxistaren aurkako eguna. Egun horietan 
manifestazioa egiten dugu, genero indarke-
ria bukatu dadin eskatzeko. Horretaz gain 
performance bat sortu dugu, aurkeztu egin 
duguna azaroaren 25ean egiten diren hain-
bat jardueratan. Egun horretan Las Dignas-
-en elkartu ginen, eta denen artean entsea-
tu genuen.

Manifestazioak oso bereziak izan dira beti; 
askapen baten modukoak dira, jendea-
ri existitzen garela erakusteko modu bat. 
Manifestazioetan ateratzea oso polita da, 
guztiek sentitzen baitute gure babesa. Az-
ken aldian ez dugu manifestazioetan parte 
hartu, baina bai Las Dignas-ek antolatutako 
plantoetan.  Gure aktibismoa kalean egon 
da beti.   

PANDEMIARI AURRE 
EGITEN

Ez dugu denborarik galdu, eutsi egin diogu, 
baina ostiraletako bilera faltan dugu beti. 
Noizean behin elkartzen garen arren, ez 
da gauza bera, batez ere konfinamenduak 
antsietate handia eragin digun honetan. 
Ezin elkartzeak eta sentitzen duguna ezin 
partekatzeak kaltetu egin ditu gure osasun 
fisikoa zein emozionala. Zalantzarik gabe, 
pandemiak taldearen funtzionamendua 
ahuldu du.

Pandemiaren hilabeterik gogorrenetan ezin 
izan ginen elkartu, soilik telefono bidez ko-
munikatzen ginen. Espazioak zabaltzen 
hasi zirenean, gutako batzuk Soyapangoko 
kafetegi batean elkartu ginen. Hala ere, ba-
daude pandemiarekin beldur handia sen-
titu duten emakumeak, eta gaur arte irten 
nahi izan ez dutenak; haiekin telefonoz edo 
WhatsApp bidez komunikatzen gara. Beti 
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saiatu gara gure arteko komunikazioa man-
tentzen.

Pandemia gorabehera, aktibo mantendu 
gara. Autolaguntza talde ezaguna eta ongi 
prestatua garen aldetik, instituzioetatik 
kanpo jarraitzeko aukera aztertzen ari gara, 
Prokuradoretzak berriz ere herritarrei zerbi-
tzuak eskaini arte.

GURE ESKAKIZUNAK

Hainbeste gauza eskatu nahi genizkioke es-
tatuari… Hala nola bete ditzala emakumeen 
eskubideak babesten dituzten legeak; sortu 
ditzala autolaguntza talde gehiago maila 
nazionalean; egin ditzala herritar guztiei zu-
zendutako sentsibilizazio-kanpainak indar-
keria matxista desagerrarazteko; biztanle-
ria hezi dezala, batez ere lehen haurtzaroa, 
haurrek estereotipo, mito eta aurreiritzi pa-
triarkalak jaso eta erreproduzitu ez ditzaten.  

Beharrezkoa da gobernuak funtzionario pu-
blikoak gaitzea genero indarkeriaren aurka-
ko legeak ezagutu eta aplika ditzaten, maiz 
haiek baitira emakumeei traturik txarrenak 
ematen dizkietenak. Polizia eta militar era-
sotzaileen kasu asko daude, euren emaz-
teak bortxatu eta are hil dituztenak.

Polizia-ordezkaritzen kasuan, premiazkoa 
da salaketa jartzera joaten diren emaku-
meei ematen zaien arreta hobetzea. Ez da 
posible kolpatua iristen den emakume ba-
tek bost ordu itxaron behar izatea arreta 
jasotzeko; halako kasuetan biktimari ema-
kume batek egin beharko lioke harrera, hura 
gai izango baita enpatizatzeko.

Herritarrei, eta bereziki emakumeei, esango 
genieke indarkeria ez dela naturala, tratu 
txarrak pairatzen badituzte laguntza bila de-
zatela, begiak garaiz zabal ditzatela, ez de-
zatela itxaron ezbeharren bat gertatu arte; 

salaketa jar dezatela, indarkeria jasaten 
duten emakume asko baitaude, baina biko-
tekideen, senideen edo esango dutenaren 
beldur direnez, ez dute salaketarik jartzen.

TALDEA MANTENTZEA, 
BESTE EMAKUME BATZUK 
LAGUNTZEA ETA ESPAZIO 
PROPIOA IZATEA

Renacer gisa, taldea indartzea eta parte-
-hartzaile kopurua handitzea dugu helbu-
ru. Ondo bidean, badakigu uneren batean 
beste talde bat sortu beharko dugula. Gure 
esperientzia bizi ondoren, gurea bezalako 
talde gehiago behar direla uste dugu, eta 
prozesu horiek guk geuk erraztu nahiko ge-
nituzke. Beraz, taldean jarraituko dugu tratu 
txarrak jasan dituzten emakume gehiagori 
laguntzen jarraitzeko, Renacer-ek gurekin 
egin duen bezala. Emakume gehiago ahal-
duntzen laguntzea da gure nahia, gu bezain 
beste ahaldundu daitezen.

Beste autolaguntza talde batzuk sortzeko 
lan egin nahi dugu. Renacer gisa gure es-
perientzia eta ezagutzak parteka genitza-
ke, zenbait urte barru feminizidio gutxiago 
egoteko eta emakume gehiago indarkeria 
egoeretatik ateratzeko.

Argi daukagu, indartsu eta adoretsu gaude 
gure lana egiteko eta autolaguntza talde 
gehiago sortu ahal izateko.

Gure espazio propioa, gure lokala izateko 
tematuta gaude. Lokal zabala, polita eta 
erosoagoa, askatasunez elkartu ahal izate-
ko.  Talde independentea izateko beharra 
sentitzen dugu.

Gure esku dagoen guztia egingo dugu tal-
dea mantentzeko. Orain indarrez, kemenez 
eta erabakitasunez beteta sentitzen gara.
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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.


