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EGIA BIHURTUTAKO AMETS 
BATEN ISTORIOA

Actoras de Cambioren historia konplizitate 
feministen istorioa da, hainbat urtetan jato-
rri desberdinetako emakume feministek eta 
ez-feministek osatu duguna: maiak, mesti-
zoak eta frantsesak. Bizitza, justizia eta as-
katasunarekiko pasio komun baten konta-
kizuna da; bizitza berreraiki daitekeenaren 
ziurtasuna. Nork bere azalean inbasioa eta 
krudelkeria jasan ostean, bizitza berreraiki 
daitekeela jakitea, errurik gabe, beldurrik 
gabe eta bihotza pozik. Amets partekatu 
baten hezurmamitzea da: emakumeen bi-
zitzetatik ezabatzea sexu-bortxaketak, gerra 
eta arrazakeria. Prozesua hasi eta 18 urtera, 
pozik eta asebeteta baieztatu dezakegu: 
ametsa egia bihurtu da. 

2003. HAZIAK

Istorio hau 2000. urtean hasi zen bi femi-
nista autonomoren lagunarteko topaketa 
batekin, guatemalar bat eta jatorri frantse-
seko bat: Yolanda Aguilar eta Amandine 
Fulchiron. Hainbat indarrek eman zioten 
hasiera Actoras de Cambio taldeari. Alde 
batetik, gerra garaian emakumeek paira-
tutako ankerkeria eta ezer jakin nahi ez 
zuen gizarte guztiz patriarkal, arrazista eta 
kontrainsurgente baten bortxazko isilunea; 
eta, bestetik, emakumeek hau azaltzeko, 
sendatzeko eta berriro ez gertatzeko zuten 
premia izugarria. 2003an, Amandinek eta 
Yolandak emakumeen, feministen eta giza 
eskubideen aldeko erakundeak gonbida-
tu zituzten proiektu politiko hau elkarrekin 
eraikitzera: Mama Maquín, Petén Ixqik-eko 

Emakumeen Elkartea, Guatemalako Ema-
kumeen Batasun Nazionala (UNAMG), eta 
ECAP laguntza psikosozialeko erakundea. 
2004an, koordinazio-plataforma bat era-
tu zuten bi feminista autonomoen artean, 
UNAMG eta ECAP: Biktimen Partzuergotik 
Actoras de Cambiora.

2006an, Yolanda Aguilarrek Guatemalatik 
alde egitea erabaki zuen, bere osatze-bi-
dearekin jarraitzeko. Amandinek aliatu be-
rriekin lan egiten jarraitu zuen, prestakun-
tza-osatze lanekin eta memoria historikoa-
rekin bat egiten zutenak: Liduvina Mendez, 
Sara Álvarez, María José Pérez, Angélica Ló-
pez eta Laura Montes. Amets partekatuek 
eta elkartzen gintuen konplizitate politiko 
eta etikoak suzko bola geldiezin bat eraiki-
tzen lagundu ziguten. Hasieratik, Actoras 
de Cambioren helburuak hiru ardatzen in-
guruan antolatu dira: isiltasuna haustea eta 
osatzea, emakumeen ahotsetik memoria 
historikoa berreskuratzea, eta justizia egi-
tea. Taldeko feminista eta emakume maia 
guztiak beste esperientzia batzuetatik 
gentozen, hala nola emakumeen arteko 
antolaketa eta indarkeriatik biziraundakoak 
laguntzetik, eta horien irakaspenak geni-
tuen. Bakoitzak bere bizi-esperientziatik, 
ikaskuntzetatik, jakintzetatik eta ametseta-
tik lagundu zuen taldea eraikitzen. Taldea 
osatzen genuenon esperientzien sintesia 
izan zen. Feminismo korronte desberdinek 
bat egin zuten: Latinoamerikako feminis-
mo autonomoak, feminismo antirrazistak, 
feminismo indigenak eta beltzak, feminis-
mo erradikalak eta lesbikoak; maien mun-
du-ikuskerak, Ekialdeko antzinako mun-
du-ikuskerak eta psikologia alternatiboak, 
holistikoak eta transpertsonalak. Denok 
ezagutzen genituen gogoeta politikoa gor-
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putzetik igaro behar zela azpimarratzen 
zuten metodologiak, ez dadin ariketa dis-
kurtsibo eta ezagutza teoriko soil batean 
geratu. Liduvina Mendez eta Sara Alvarez 
emakume indigenen erakunde feministe-
tatik zetozen, gerraren istorioa sendatzen 
hasiak zirenak eta indarkeriatik biziraunda-
koak laguntzen zituztenak. Eurek sendatze 
feminista holistiko eta energetikoaren ikus-
pegia eman zuten. Angelica López eta Sara 
Alvarez taldeko terapeuta maiek — K ‘aqla 
emakume maien erakundeko kide izan zi-
renak —, beren amonen ezagutzaren oinor-
deko diren Liduvina Mendez eta Maria José 
Sian emakume mestizoek eta biziraundako 
emakumeek osatze-jakintzak, landareei bu-
ruzko ezagutzak eta suarekiko eta eguneko 
energiekiko lotura erantsi zituzten. Amandi-
ne Fulchironek eta Laura Montesek auto-
kontzientzia eta autodefentsa feministako 
taldeen esperientziak zituzten, sexu-indar-
keriaren aurkako batukada feministaren 
parte ziren, eta gerran sexu-bortxaketatik 
bizirik atera ziren emakumeak laguntzeko 
nazioarteko prozesuetatik zetozen. Haiek, 
sexu-bortxaketa izendatzeko eta politiza-
tzeko eta gorputzaz jabetzeko beharra jarri 
zuten mahai gainean. Amandine Fulchiro-
nek bultzatutako memoria historikoaren la-
nak, Angelica Lópezekin, Maria José Siane-
kin eta biziraundako emakumeekin batera, 
emakumeek existitzeko eta egia jakin dadin 
zuten beharrari erantzuten zion. Guatema-
lako Alargunen Koordinakunde Nazionalak; 
Mamá Maquin, Ixmucané eta Madre Tierra 
emakume errefuxiatuen erakundeek; eta 
Tierra Viva, COPRODIMU eta Konbergen-
tzia zibiko-politikoa erakunde feministek 
hasitako memoria-ahaleginetan inskribatu 
zen, bake-negoziazioen esparruan. Gerra 
garaian emakumeei gertatutakoari buruz-
ko egia ezagut zedin nahi zuten eta presio 
politiko horrek ahalbidetu zuen Yolanda 
Aguilarrek sexu-indarkeriari buruzko atala 
idaztea, REMHIko (Memoria Historikoaren 
berreskuratzea) elizbarrutien arteko proiek-
tuaren txostenean. Hainbat ekintzek inspi-
ratu zituzten memoriaren aldeko jaialdiak, 

geroago Actoras de Cambioren zigilua izan-
go zirenak. Esaterako, Kolonbian emaku-
meen mugimenduek gerraren erdian egiten 
zituzten memoria-ekintzak, euren gorputza 
espazio publikoetan jarriz, erritualen, esku-
-hartze artistikoen eta konpartsen bidez; 
edo Frantzian egin den memoria-lana, na-
zien okupazioari, kontzentrazio-esparruei 
eta juduen genozidioari dagokionez.

Horrela, taldean, akonpainamendu meto-
dologia bat eraikitzen joan ginen, taldean 
zeuden jakintza, istorio eta amets guztien 
arteko interakzio etengabean, biziraun-
dakoon behar eta nahiekin joan-etorrian. 
Ikerketa-prozesu bat jarri genuen martxan 
gure lana sistematizatzeko, emakumeen 
ahotsak jasotzeko eta gure ekintzek ema-
kumeen aldaketa-prozesuan zuten eragina 
erregistratzeko. Honi esker, gure helburuen 
inguruko ikuspegi politiko komuna egitura-
tu ahal izan genuen, modu sistematikoan 
elikatu, eta horretara iristeko ekintza-estra-
tegia egokienen inguruan hausnartu.

Emakumeen bizitza erdigunean jartzea izan 
zen hasieratik Actoras de Cambio proiektu 
politikoaren oinarria. Abiapuntu horrek guz-
tion arteko horizontaltasuna eraikitzea ze-
karren, elkarrizketarako prest egotea, pare-
kidetasunetik besteon ikuspegiak entzutea, 
ulertzeko galdetzea, gure egiak eta egiteko 
moduak auzitan jartzea, eta baita erabat al-
datzea ere. Zentzu horretan, oso argigarria 
izan zen justizia penalaren inguruan sortu 
zen eztabaida eta justiziaren ikuspegia za-
baltzeko sortu zen beharra. Partzuergoaren 
hasieran justiziaren inguruan zegoen ideia 
nagusia bertsio instituzionalizatua zen, egia 
jakiteko, erreparaziorako eta erantzuleak 
zigortzeko nazioartean aitortutako eskubi-
deen aldekoa. Guatemalako zigor-sisteman 
nagusitzen den zigorgabetasunak, emaku-
meentzako dakarren lotsaren antzerkiak, 
eta haien bizitzarako eta laguntza ematen 
diegunon bizitzetarako dakarren arrisku izu-
garriak, hasieratik behartu gintuen zigor-sis-
temaren alternatibak irudikatzera. Biziraun-
dako emakumeak Partzuergoko ekintzen 
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protagonistak eta orientatzaileak izatea 
nahi genuen. Horretarako, emakumeen iri-
tziak jasotzen hasi ginen justizia ulertzeko 
moduaren inguruan, justiziarengandik es-
pero zutenaren inguruan eta hori lortzeko 
egiteko prest zeudenaren inguruan. Aldi be-
rean, Giza Eskubideen Batzorde Interameri-
karrean (CIDH) sexu-krimen kasuak aurkez-
teko legezko estrategiak aztertzen ari ginen. 
Emakume q’eqchi’-ek indar handiz eskatzen 
zuten egileen zigorra, baina, une hartan ez 
ziren indarrez sentitzen jendaurrean ager-
tzeak zekartzan mehatxuei eta estigmati-
zazioari aurre egiteko. Bitartean, kaqchike-
lek eta mamek beldur handia zioten zigor 
prozesu bat eramateari, ez baitzuten nahi 
beren komunitateak eta senarrek bortxa-
tuak izan zirela jakiterik, hilko zituzten bel-
durrez. Liduvina Mendez intzestuaren bik-
tima izandako neskatoen lege-prozesuetan 
laguntza emandakoa zen, Guatemalako 
Emakumeen Taldearen (GGM) barruan. Bi-
zirik ateratako emakumeentzat benetan 
lagungarriak eta konpontzaileak izango zi-
ren kasu paradigmatikoak CIDHren aurrean 
eramatearen inguruko eztabaida kolektibo 
horren baitan, berak jarri zuen mahai gai-
nean lege-prozesuek ez dietela errepara-
ziorik ematen emakumeei; birbiktimizatu 
egiten dituztela. Orduan, justizia-prozesua-
ren helburuaren inguruan galdetu beharko 
genieke geure buruei. Zein da,  sistema ju-
ridikoa astintzea, edo emakumeen bizitza 
eraldatzea? Galdera 2006tik zegoen mahai 
gainean, eta eztabaida etengabe berpiz-
ten zen emakume q’eqchi’-ek edo mamek 
auzitegietako justizia nahi zutela esaten 
zuten bakoitzean. Ordutik aurrera, ikuspe-
gia zabaltzen joan ginen, justiziaren ideian 
txertatzeko emakumeek bizitza justua erai-
kitzeko zuten beharra, egileak zigortzeaz 
harago. Pixkanaka, Actoras de Cambioko ki-
deok aurrera eramaten ari ginen estrategia 
desberdinak justiziaren eraikuntzaren parte 
bezala identifikatzen joan ginen: isiltasuna 
eta izua haustea; errutik eta lotsatik irtetea; 
gorputzaren eta bizitzaren gaineko bote-
rea berreskuratzeko osatzea; egia jakiteko 

eskubidea betetzeko emakumeen ahotse-
tatik memoria historikoa egitea; emakume 
maiak modu masiboan eta sistematikoan 
bortxatu zituzten armadako arduradunak 
eta mandatari militarrak publikoki izenda-
tzea; eta komunitatean gizarte- eta kultu-
ra-aldaketa prozesuak bultzatzea, emaku-
meak duintzeko eta halakorik berriro ez 
errepikatzea bermatzeko.

Ematen genuen laguntzari, bere helburuei 
eta gauzatzeko modu egokienei buruzko 
hausnarketa politiko eta etiko horietan, 
Actoras de Cambio taldeko kideek topo 
egin zuten ECAPen eta UNAMGen egitura 
zurrun eta hierarkikoekin eta psikologia-
ren, giza eskubideen eta emakumeen es-
kubideen inguruko ikuspegi konbentzional 
eta instituzionalizatuekin. Hainbat desa-
dostasunek 2008an haustura ekarri zuten, 
hala nola gorputzarekin lan egiteak, maia 
mundu-ikuskeraren osatzeak, emakumeen 
autonomiak, justizia penalaren inguruko 
zalantzek, etengabeko eztabaidek eta ho-
rizontaltasunaren eta erabaki kolektiboak 
hartzearen aldeko apustuak. Jaka institu-
zionala estuegi geratzen zitzaigun. Hegan 
egin behar genuen eta suzko bola aske za-
baldu. 

2008. EGUNSENTI BERRI 
BAT

Haustura horretatik Partzuergoa desager-
tu zen eta Actoras de Cambio agertu zen, 
egunsenti berri batekin batera. Proposa-
men feminista bat egin genuen funtziona-
mendu kolektibo, horizontal, autonomo eta 
antirrazistaren alde. Honen helburua se-
xu-bortxaketaren, gerra patriarkalaren eta 
arrazakeriaren zauriak sendatzea izan da; 
gure gorputzaren, bizitzaren eta lurraldea-
ren gaineko boterea berreskuratzeko eta 
indarkeria sexualik gabeko bizi-baldintzak 
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sortzeko, guztiontzako duinak, alaiak eta 
askeak.

Liduvina Mendezen eta Amandine Fulchi-
ronen arteko konplizitate pertsonal eta po-
litiko sakonak eman zion bizia, indarra eta 
autonomia egunsenti berri honi, Actoras 
de Cambiorentzat, guretzat eta laguntzen 
genituen emakumeentzat geneuzkan desi-
rekin bat eginez. Azken 18 urte hauetan as-
kok egin dute erronkarekin bat, elikatu, be-
rrantolatu, aberastu eta indartu egin dute. 
Baina, egun, horietako batzuk beste bide 
batzuk hartu dituzte. Kronologikoki, bide 
zoragarri honetan parte hartu duten guztiak 
aipatu nahi ditugu: Angélica López (maia 
kitxea), Laura Montes (espainiarra), Marlili 
Morales (mestizoa), Laura Sánchez, (mes-
tizoa), Elsa Rabanales (maia mama), Josefa 
Sales (maia mama), Isabel Domingo Paíz 
(maia chuja), Virginia Galvez (mestizoa), 
Lidia Sagui (q’eqchi’-a), Marta Miza (k’aqchi-
kel-a), Malcom Paíz Domingo (maia chuja), 
Brenda Mendez (maia chuja), Paula Ace-
vedo (mestizoa), Hermencia López (maia 
mama), María José Rosales (mestizoa), 
Mery Castro (mestizoa) eta Paola Mendoza 
(mestizoa). Gaur egun, honako hauek osa-
tzen dute taldea: Liduvina Méndez, Virginia 
Gálvez, Elsa Rabanales, Hermencia López, 
María José Rosales, Mery Castro eta Paola 
Mendoza.

EMAKUME BERRI GISA 
JAIOTZEA

Actorasen historia, batez ere, lagundu di-
tugun eta egunsenti berri bat ehundu 
duten emakumeen istorioa da. Istorio ho-
nen lehen etapa, 2004tik 2008rakoa da. 
Gorputz-memoria sendatzera eta gerran 
bizitako sexu-bortxaketak indibidualki eta 
kolektiboki berradieraztera bideratua izan 
zen. Biziraundako 62 emakumerekin hasi 

genuen prozesua, 4 talde komunitario etno-
linguistikotan antolatuta: chuj-ak, mam-ak, 
kaqchiquel-ak eta q’eqchi-alkk. Ia ezkutuan 
gertatu zen dena. Komunitateetatik kanpo 
biltzen ginen guztien konfidentzialtasuna 
eta segurtasuna bermatzeko, arriskutsua 
baitzen emakumeak gerran bizitako sexu-
-krimenei buruz hitz egiten ari zirela jakitea. 
Lehenengo arriskua zen sarraskiaren eta 
urraketen erantzule ziren egitura paramilita-
rretako kideek beren komunitateetan jarrai-
tzen zutela. Bigarren arriskua senideek eta 
komunitateko pertsonek gure topaketen 
helburuaren berri izatea zen, eta, ondorioz, 
emakume hauek 25 urte baino gehiagoz 
bizirauteko gorde zuten sekretua publiko 
egitea, horretarako prest eta indar hartuta 
egon aurretik. Etapa honetan, emakumeek 
bihotza deskargatzeko eta beren bizitza 
berreraikitzeko baldintzak sortu genituen. 
Prozesuaren lehen etapa honetan, barruan 
zuten mina askatu zuten. Euren larruetan 
sartuta zuten errua eta izua desegitea lortu 
zuten. Lotsa eta estigmatizazioari eta bes-
teen begiradari zioten beldurra albo batera 
utzi zituzten. Sexu-bortxaketa bekatuaren 
eta tabuaren esparrutik atera zuten. Or-
duan ez zen euren errua, ezta jainkoaren 
edo patuaren lana ere, baizik eta gizonen 
kolektiboak emakumeengan eragindako 
botere patriarkalaren arazo larria, eta ge-
rra-politika feminizida eta genozidarena. 
Burututako sendatze-prozesuek elkarri 
duintasuna ematea eta erreparatuta senti-
tzea ahalbidetu zuten. Bizitzeko gogoekin 
eta askatasunarekin elkartu ziren berriz. 
Emakume maientzako bereziki garrantzi-
tsua izan zen antzinako jakintzekin berriz 
elkartzea, osatze-prozesuentzako, autoeza-
gutzarako eta autobaloraziorako. Emaku-
meek horrela baloratu zituzten euren ama-
mek, amek, aitonek eta aitek irakatsitako 
antzinako jakintzak, sorgin gisa salatuak 
izateko beldurrez ezkutatu edo lurperatu 
zituztenak. Harrotasunez eta pozez bete 
zituen maien zibilizazio handi honen parte 
sentitzeak.  Beren burua baliozkotu eta be-
ren autoritatea legitimatu zuten. Berriz jaio 
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ziren “emakume berri gisa”, beren baliozko-
tasunaren ziurtasunarekin, beren bizitzak 
axola duen ziurtasunarekin, eta nahi duten 
moduan aldatzeko ahalmenarekin.

2008. urtean, autoritate eta alaitasun hori 
berreskuratuta, biziraundako emakumeek 
beren istorioa ezagutarazteko hautua egin 
zuten. Beren aurkako estigmatizazio soziala 
geldiarazi nahi zuten, komunitatean erres-
petuzko leku bat hartzeko eta “ez alabei ez 
bilobei” berriro ez gertatzeko. Orduan etapa 
berri bat hasi zen, non emakumeek espa-
zio publikora salto gin zuten eta isiltasun 
soziala hautsi zuten. Hori prozesuko beste 
funtsezko etapa bat izan zen, emakumeei 
izua gainditzen eta behin betiko lotsa uzten 
lagundu ziena. Memoriaren aldeko hain-
bat jaialdi antolatu genituen biziraundako 
emakumeekin batera: Huehuetenangon 
‘Sobreviví, Estoy aquí, Estoy viva’ (2008ko 
azaroa), Chimaltenangon ‘Yo soy voz de la 
memoria y cuerpo a de la libertad’ (2011ko 
otsaila), Nebajen ‘Mujeres sanando la vida’ 
(2015eko azaroa), eta Guatemalako Hi-
rian ‘Abramos el corazón para despertar la 
conciencia’ (2017ko azaroa). Jaialdi hauen 
erdigunea biziraun dutenen ahotsak eta 
esperientziak dira. Publikoak dira, eta gai-
tasun biderkatzaile handia duten gizarteko 
hainbat sektore artikulatzen dituzte: artis-
tak, irakasleak, gazteak, kazetariak. Bertan 
emakumeek publikoki azaltzen dute beren 
egia. Memoriaren espazioak balio soziala 
eta legitimitatea ematen dio emakumeen 
hitzari, eta sexu-bortxaketek haien bizitze-
tan eragin dituzten kalte handiak baliozko-
tzen ditu. Duintasun eta erreparazio espa-
zio bihurtzen da guztiontzako. Jendaurrean 
agertzean eta sexu-bortxaketez hitz egi-
tean, krimena politizatzen dute. Sexu-bor-
txaketa ez da jada emakumeen arazotzat 
hartzen, eta gerra-politika, genozidio eta 
kalte handia egin zien krimen larri gisa izen-
datzen dute. Emakume guztiontzako justi-
zia-ekimenean, egindako krimenen lotsa 
dagokionari itzultzen diote: armadari. Lotsa 
beraiena da! Emakumeek errua alde batera 

utz dezakete. Beste batzuek, entzuten di-
tuztenean, arima berreskuratu dezakete.

Jaialdietan isiltasuna publikoki hautsi iza-
nak baliotsu sentiarazi zituen eta indarra 
eman zien. 2011n beste jauzi bat egin zuten. 
Beren familia eta komunitateetan isiltasuna 
hausteko kemena bildu zuten, familiaren 
eta komunitatearen estigmatizazioaren 
eta indarkeriazko errepresalien izua gain-
dituz. Komunitatean bortxatuak izan diren 
beste emakumeen alde egin nahi zuten, 
berriro ez errepikatzeko. Oroimenaren al-
deko jaialdiak antolatzen zituzten komuni-
tate-mailan, eta osatze-prozesuak bultza-
tzen zituzten beren komunitateko beste 
emakume eta gazte batzuekin. Eskoletan 
prebentzio-ekintzak egiten zituzten dese-
raikitzeko jabetzearen, menderatzearen eta 
indarkeriaren maskulinitatea eta obedien-
tziaren, mendekotasunaren eta pairamena-
ren feminitatea. Kolektiboki adostu zuten 
asanblada komunitarioak bultzatzea, non 
sexu-erasotzaileak seinalatzen zituzten, eta 
komunitatea interpelatzen zuten zigor bat 
aplikatzeko eta praktika komun hori desa-
gerrarazteko. Kolektiboki mobilizatzen zi-
ren, behar zuten emakumeak, gazteak eta 
neskatoak babesteko eta defendatzeko. 
Beren hitzetan, beren legeak sortu zituzten, 
eta ari dira, gizonen legeak barre egiten die-
lako eta deuseztatu egiten dituelako.

Prozesuan zehar, desira eta ekintza berriak 
batzen joan ziren: antzezlan bat sortzea 
euren ahots eta hizkuntzen historia kon-
tatzeko; batukada bat antolatzea arreta 
erakartzeko eta artearen bidez bizi duten 
sexu-indarkeria hitz egiteko, salatzeko eta 
desagerrarazteko; gazteei laguntzea beren 
autonomia eta erabakitzeko ahalmena erai-
kitzen, bereziki sexualitatearen esparruan, 
erotismoa, antisorgailuak eta abortua jo-
rratuz; beren komunitatean intzestuen, 
sexu-abusuen edo bortxaketen biktima 
izan diren beste emakumeak emozional-
ki, gorputzez eta energetikoki laguntzeko 
prestatzea; beren indarra, berezko bote-
rea eta botere kolektiboa berreskuratzeko 
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suzko zeremoniak egitea eta mendien eta 
naturaren indarrarekin konektatzea; beren 
jakintzak balioestea, sendabelarrei buruzko 
antzinako ezagutza berreskuratzea eta be-
ren medikuntza propioa egitea, sendagaiak 
sortzeko eta farmazia-sistemaren mende ez 
egoteko; larrialdietarako botikina sortzea 
sendabelarrekin, eta COVID-a sendatzeko 
temazakalak egitea... Komunitateetan egin-
dako prozesuen ondorioz, beren autoritatea 
sendotu zuten, eurentzako, familientzako 
eta komunitate osoarentzako. “Handi” eta 
“garrantzitsu” sentitu ziren. Orduan hasi 
zen duintze-prozesua. Orain komunitateak 
errespetatzen dituela sentitzen dute. Bote-
rea berreskuratu dute eta taldearen babe-
sak indarra eman die, errua alde batera utzi 
dute eta euren bizitzari eta besteenari bide 
eman diote.

Ametsa egia bihurtu zen: emakumeak bikti-
ma izatetik aldaketaren eragile izatera igaro 
ziren; eta gu, kolektibo gisa, haiekin batera. 
Jada ez dute lotsarik, eta erreferente eta 
agintari bihurtu dira beren komunitate eta 
familietako emakumeentzat. Hilda egon 
ondoren, orain pozik bizi dira. Hitz egin de-
zakete, dantzatu, kalera atera eta bakarrik 
ibili beldurrik gabe. Izateko zilegitasuna 
berreskuratu dute, bizitzeko, barre egiteko 
eta dantzatzeko gogoa. Aldaketa handia da-
goela sentitzen dute. Pozik daude. Komuni-
tatean, errespetatu egiten dituzte eta beren 
lekua ematen diete, badakitelako emakume 
indartsuen talde antolatu bat dagoela, ez 
duena onartuko gizonek emakumeei min 
ematen jarraitzerik. Une horretan gure ize-
nak zentzu osoa hartzen du eta prozesua 
zabaltzen hasten da, komunitate bakoi-
tzean sare bat egon dadin. Izan ere, birizaun 
duten emakumeek dioten bezala: “antola-
tuta ez dauden emakumeek ez dute bizitza 
askerik”. Gaur egun, Actoras de Cambiok 
1.000 emakume baino gehiagoko sare bat 
osatu du, komunitatean antolatuak, gerra-
ren eta kolonizazioaren istorioa sendatzeko; 
sexu-indarkeria prebenitzeko; eta haien bi-
zitza, gorputza eta lurraldea defendatzeko; 

guztiek merezi duen bizitza duin eta betea 
izan dezaten.

JUSTIZIA- ETA ASKATASUN-
AMETSAK EGIA 
BIHURTZEKO LEKUA

Bakoitzak leku bat aurkitu zuen Actoras de 
Cambion, besteekin jarduteko eta beren 
justizia eta askatasun ametsak egia bihur-
tzeko. Denok ginen gure familia eta ingu-
ruetako errebeldeak, haserretuak, arraroak. 
Sumindurak eta edozein injustiziaren eta 
indarkeriaren aurkako errebeldia amaiga-
beak elkartu gintuen, bai eta mandatu pa-
triarkalen, arrazisten eta kolonialen aurkako 
desobedientziak ere. Bakoitzak bere intsu-
misioaren, men ez egitearen, ausardiaren, 
alaitasunaren eta sormenaren istorioen be-
rri eman zuen, isiltasuna hausteko eta sexu-
-bortxaketa sendatzeko, bai gerra garaian, 
bai gure egunerokoan, eta bai azpiratzea-
rekiko lotura orotan. Bizitzarekiko, askata-
sunarekiko eta alaitasunarekiko maitasun 
amaigabe batek bildu gaitu, baita emaku-
meen gorputzaren aurkako gerra desage-
rrarazteko eta esklabotza guztietatik irtete-
ko konpromiso sakon batek ere. Actoras de 
Cambio lana baino askoz gehiago izan da. 
Pasioa izan da, gure bizitza. Ongizate eta 
askatasun bide bat izan da; bide kolektibo 
bat, non bakoitzak bere bilaketa propiorako 
lekua izan duen, eta, aldi berean, antzinako 
bide komun batean topo egin dugun, aska-
tasunean eta pozik bizitzeko gure nahiak 
entzuten eta babesten dituena. “Gustatzen 
zaizkit emakumeak”, dio Ana Aupik bere 
poema batean, “hor aurkitu baitut munduak 
egunero ukatzen didan lekua”. Actoras fun-
tsezkoa izan da gure bizitza, oinazeak, on-
doezak eta sufrimendua azaltzeko, eta, aldi 
berean, sendatzeko eta askatasunerako di-
tugun gogoen berri emateko. Ez gaude ero-
tuta. Guztion arteko erresonantzia horrek, 
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Actoras de Cambio taldean gauzatu zenak, 
komunitate bat eraikitzeko zilegitasuna eta 
indarra eman dizkigu, baita nahi genuen 
gisako prozesu sozial eta politikoak sortze-
koa ere, barneratutako hierarkiatik, balio eta 
egiteko modu patriarkaletatik, misoginoeta-
tik eta kolonialetatik kanpo. Andrea Smith 
idazle natibo amerikarraren hitzei berriro 
helduz: “Mundu patriarkal, kolonial eta na-
gusitasun zuriko batean hazi garenez, ezin 
dugu erabat imajinatu nola funtzionatu de-
zakeen zapalkuntza-egituretan oinarritua ez 
den mundu batek”. Hala ere, prozesu kolek-
tibo eta sortzaile baten parte izan gaitezke, 
menderakuntzan oinarrituta egongo ez den 
jendarte baterantz hurbilduko gaituena. 
(Smith, 2005: 191)

HARRITZEN DUEN 
PROIEKTU FEMINISTA

Actoras de Cambio asko harritzen duen 
proiektu politiko feminista da, eta, batzue-
tan, deseroso sentiarazi dezake. Egia da, ha-
rritu egiten du. Inoiz ikusi gabekoa delako. 
Emakume maiak, mestizoak eta europarrak 
elkartzen ditu, aintzatespenez eta maitasu-
nez. Ez dugu eskubideei buruz hitz egiten, 
gure bizitzez eta hauek eraldatzeko moduez 
baizik; ez dugu indarkeria-mota ezberdinen 
zerrenda bat egiten, guk jasan ditugunen 
inguruan aritzen gara, identifikatzen ditugu 
eta hortik ateratzeko indarra hartzen dugu. 
Era berean, indarkeria nola barneratu du-
gun, nola erreproduzitu dugun, eta noren 
aurka egin dugun adierazten dugu. Zapal-
tzaileak agerian uzten ditugu, baina, batez 
ere, barrura begiratzen dugu, gure arteko 
zapalkuntza  guztiak desartikulatzeko eta 
gure buruak erreferente positibo gisa eraiki-
tzeko. Boterea lekuz aldatzen duen apustu 
politiko feminista. Orain ez dago estatua-
ren, armadaren, paramilitarren eta min egin 
diguten gizonen esku. Gure barnean dago, 

gure existentzian, gure gorputzetan, gure 
eskuetan, emakume gisa. Ezarritako es-
klabotza-baldintzak eta sufrimendua alda-
tzeko dugun gaitasunean dago, elkarrekin 
bizi-baldintza duinak eta askeak eraikitze-
ko dugun gaitasunean. Eraldaketa helburu 
duen proiektu politiko bat da, zeinetan ga-
rrantzitsuagoa baita bizitza berreraikitzea 
eta desiratutako bizitza eraikitzea, edozein 
epai judizial baino. Apustu politiko feminis-
ta bat da, berriz sentiaraziko gaituena, gure 
gorputzaz jabetzen lagunduko gaituena eta 
lurrarekin, suarekin eta naturaren energie-
kin berriz lotuko gaituena, askatasunean 
eta duintasunean bizitzeko: gure gorputza. 
Askok galdetuko zioten bere buruari: zer 
da hori? Zergatik hitz egiten dute sexu-bor-
txaketen inguruan? Zergatik egiten dute 
negar? Zergatik oheratzen dira elkarrekin? 
Zergatik laztantzen diote elkarri? Zergatik 
dantzatzen dira eta gerria mugitzen dute? 
Zergatik pizten dituzte kandelak eta sua 
egiten dute? Zergatik hartzen dute erabaki-
tzeko boterea? Zergatik esaten dituzte hitz 
horiek, bulba, bagina, sexualitatea...?  Zerga-
tik daude beste emakume batzuekin musu-
katzen diren emakumeak? Plazera? Ez, nik 
ez dakit zer den hori sentitzea. Actorasen 
ezer ez da tabua, ezta ukiezina ere. Ezer ez 
da ziurtzat jotzen. Eta inork ezin du maska-
ra bat luzaroan eraman. Dena dago mahai 
gainean, sakon sendatzeko eta gure buruak 
deskolonizatzeko. Hainbatek azpimarratzen 
duten bezala, Actorasen lan-metodologia 
guztiz desberdina da beste edozein antola-
kunderekin alderatuta.

KOHERENTZIA SAIAKERA 
BAT: PERTSONALA DENA 
POLITIKOA DA

Hemen koherentzia saiakera bat egin dugu. 
Sentitzen dugunaren, esaten dugunaren 
eta egiten dugunaren arteko oreka dago; 
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enuntziatuen eta praktiken artean; ez ditu-
gu kontraesanak ezkutatzen, eztabaidatzen 
ditugu, proposatzen duguna gauzatzeko 
modu eta estrategia onenak bilatzeko. 
Bihotza duen leku bat da, norberaren tau-
padak eta hitza entzuteko aukera ematen 
duena. Isiltasuna hautsi nahi dugu, ondo 
egon nahi dugu, aske izan. Sexu-bortxaketa 
gehiagorik ez gertatzea nahi dugu, ez gure 
alabei, ez gure bilobei, ez gure lagunei, ez 
gure bizilagunei. Gerra sendatu nahi dugu. 
Gure eta gure arteko gorrotoa utzi nahi 
dugu. Harreman desberdinak izaten ikasi 
nahi dugu, aintzatespenetik eta maitasune-
tik abiatuta. Asmo politiko hori sentitu ge-
nuenean, denoi gustatu zitzaigun. Saiakera 
gustatu zitzaigun, eta gustatu zitzaigun 
koherentzia. Feminismoaren leloa, “pertso-
nala dena politikoa da”, gorpuztu egiten 
da; bai zentzu batean, bai bestean. Isilta-
sunetik, lotsatik eta errutik ateratzen dugu 
emakumeoi gertatzen zaiguna. Politizatu 
egiten dugu, azaldu, desegin, eta leku berri 
batetik berreraikitzen dugu: gutako bakoi-
tzaren nahien arabera diseinatutako leku 
justu eta aske batetik. Bakoitzaren istorio 
pertsonalak dimentsio politikoa eta sozia-
la hartzen du besteekin elkartzean. Mai-
tasunak, afektibitateak eta eraldaketarako 
egunerokotasunak garrantzia hartzen dute. 
Horrela, politikoa ere pertsonala bihurtzen 
da, eraldaketarako proposamen politikoak 
ez baitira diskurtso bat bakarrik, inplikatuta-
ko guztien esperientzien, gorputzen eta bi-
zitzen inguruko hausnarketa komun baten 
emaitza baizik.

GORPUTZA ERDIGUNEAN

Gorputza izan da Actoras de Cambioren 
metodologiaren erdigunea. Horrek egiten 
du gure proposamena berdingabe. Hasie-
ratik, talde osoan argi geneukan funtsezkoa 
zela gorputzaz jabetzea; inbaditutako, tor-

turatutako eta zikindutako espazio material 
hori berreskuratzea; hainbeste krudelkeria-
ren mina ez sentitzeko ihes egin genuen 
lekura bueltatzea. Barrutik berpizteko, izua 
sendatu behar da, arima gorputzera buelta-
razi eta errurik eta beldurrik gabe bizi.  Errua 
sendatzea gorputzaren prozesua da. Berri-
ro sentitu behar dugu gorputz hori, lotsarik 
gabe, eta haren erruz bortxatu, umiliatu, gu-
txietsi eta gizatasuna kentzen diguten sus-
moa desegin behar dugu. Horretarako, gure 
gorputzarekin konektatzen hasi ginen, eta 
mugimenduan jarri genuen. Hainbat gor-
putz-teknikaren bidez, hala nola masajea, 
gogoeta aktiboa, arnasketa, laztana eta be-
sarkada, naturako elementuekiko kontaktua 
eta dantza, gure gorputzera hurbiltzen joan 
ginen, eta, pixkanaka, sistema patriarkalak 
gugan zapaltzen dituen bizitzarako ahal-
men guztiak berreskuratu genituen: poza, 
gozamena, plazera, indarra eta askatasuna. 
Gorputzaz jabetzea izan zen bidegabekeria-
tik justiziara igarotzeko aukera eman zigun 
metodologia: heriotzatik bizitzara, errutik 
duintasunera, esklabotzatik askatasunera, 
norbere buruarekiko gorrototik norbera-
ren maitasunera, umiliaziotik norberaren 
boteretzera. Gorputza oinaze-iturri izatetik 
gozamen-iturri izatera igaro zen, eta bidega-
bekeriaren kausa justiziaren printzipio. Gor-
putzean sentitzen ditugu justizia eta aska-
tasuna. Gorputzean sentitzen da bizitzaren 
gaineko botere berreskuratua, ezetz esate-
ko eta norberak nahi duena erabakitzeko 
ahalmena. Ez ohean, ez etxean, ez kalean, 
berriz gertatuko ez zaigula bermatzeko, gor-
putza berreskuratu behar dugu, taldean, 
gertu egoteko eta mugak jartzen ikasteko. 
Taldeko batzuk maien espiritualtasunarekin 
ohituta ez geunden arren, gure gorputzare-
kin eta sentipenekin berriz konektatzeak, 
suarekin, zeruaren bihotzarekin eta lurraren 
bihotzarekin berriz konektatzeko aukera 
eman zigun. Horrela unibertsoaren eta na-
turaren energiekin lotuta egoteak senda-
tzeko ematen duen indarra esperimentatu 
ahal izan genuen. Gure gorputzetan ego-
teak aukera eman zigun emakume gisa du-
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gun existentzia konkretuarekin lotutako es-
piritualtasuna garatzeko, gure ongizatearen 
zerbitzura, ez gugandik kanpoko autoritate 
maskulino bati obeditzeko. Horrela barneko 
sua berreskuratu ahal izan genuen, beti ba-
rruan dagoena, baina indarkeria, umiliazio 
eta bazterketen esperientziek itzalarazten 
eta galtzen dutena. Gorputza erdigunean 
jartzeak taldean bizitzeko dauden modu 
desberdinen artean zubiak eraikitzea ahal-
bidetu zuen, eta proposamen politiko eta 
metodologiko feminista batean integratzea, 
gure gorputza birjabetzearen zerbitzura, 
sexu-krimenek, gerrak eta genozidioak era-
gindako kalte krudelak konpontzearen zer-
bitzura, eta guztiontzako justizia-baldintzak 
eraikitzearen zerbitzura. 

BETI NIRETZAT NORBAIT 
EGONGO DEN LEKUA

Actorasen indarra hartu dugu eta “aurrera” 
esaten digun esku bat aurkitu dugu. Tal-
dean martxan jarri genuen emakumeen 
arteko maitasuna ezinbestekoa izan da 
guztion bizitzetarako. Presente egoteko 
aukera eman digu, bakoitzaren behar eta 
irrika sakonenak legitimatu eta babesteko. 
Interesgarria da biziraun zutenek justizia 
gisa izendatu zuten presentzia hori izatea: 
“Justizia da niretzat norbait egotea”. Vicky-
ri, Actorasek indarra eman zion familia oso 
erlijioso batetik irteteko, non ezkontzea es-
pero zuten; eta horrela, aldaketarako erre-
ferente izan zen indarkeriak gurutzatutako 
harremanak zituzten bere ahizpentzako. 
Emakumeen artean eraldatzeko eta sortze-
ko dugun gaitasunarekiko maitasunak eta 
grinak indarra eman zion Amandineri bere 
bide propioa eta desioak onartzeko. Bere 
bizitza erabat eraldatzeko indarra eman 
zion: bere jatorrizko lurraldea eta bizitza-
ren ikuspegi kartesiar eta bitarra uzteko eta 
kabawilaren begiradarekin ordezkatzeko; 

heterosexualitatea eta instituzionaltasu-
na lesbianismoarekin eta askatasunarekin 
ordezkatzeko; etengabeko borroka uzteko 
maitasunaren, bizitzaren edertasunaren 
eta espiritualtasunaren loturaren ordez. 
Actorasen beti egon da norbait guri eskua 
luzatu eta aurrera egitera animatu gaituena. 
Elsak bere bizitzako erabakirik zailena hartu 
behar izan zuenean ere (abortatzea, erabaki 
hori bere testuinguruan sakon kondenatu-
ta dago), bakarrik ez sentitzeko eta espe-
rientzia zeharkatzeko behar zuen laguntza 
aurkitu zuen. Ez gara inoiz epaituak sentitu 
gure bizitzan hartu ditugun erabakienga-
tik, eta hori ez da erraza topatzen. Actora-
sen hasi aurretik, Hermenciak bere buruaz 
beste egin nahi zuen. Actorasengan aurkitu 
zuen indarra eta bizipoza eman zion sarea; 
bere aukera sexuala errurik gabe bizitzeko 
aukera eman zion lekua. Actoras de Cam-
bio izan da lotzen gaituena, sufriarazten di-
guna eta jada gure bizitzetan nahi ez dugu-
na uzteko ausardia eman diguna; eta, aldi 
berean, nahi duguna eraikitzeko ausardia 
eman diguna.

INSPIRATZEN DUEN 
BIZIMODUA

Actoras de Cambiok inspiratu egiten du, ez 
delako diskurtso bat; bakoitzaren bizitzan 
gorpuztutako praktika kolektiboa baizik. 
Askatasuna inspiratzen dugu, gure bizitzan 
lortu ditugun aldaketengatik eta bizi dugun 
pozagatik; bai guk, talde gisa, eta bai lagun-
du ditugun emakume guztiek. Argi dago, 
elkarrekin indarkeriatik atera gaitezkeela, 
gure bizitzak aldatu eta bizitza hau merezi 
duen abentura bihur dezakegula. Eztarriko 
korapiloa askatu dezakegu, adierazten uz-
ten ez diguna, burua makurtzeari utzi eta 
existitu. Elkarrekin gure gorputza berresku-
ra dezakegu errurik eta lotsarik gabe, bizirik 
egotearen pozetik bizitza eta komunitatea 
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biziberritu. Biziraun zutenak sendatu zire-
nean, zein botika hartu zuten galdetu zieten. 
Eraiki duten indarragatik indigena gazteek 
duten miresmena ere inspirazio bihurtu zen 
beren bizitzetarako: beren istorioari buruz 
publikoki hitz egitea, espazio publikoan 
dantzatzea eta abestea, baita beren komu-
nitatean bertan ere... hori guztiz ezezaguna 
zen, eta landa-komunitateetako emakume 
helduentzako imajinario posible guztietatik 
kanpo zegoen. Haientzat, oso zirraragarria 
eta hunkigarria izan zen ikustea  komunita-
teko jaialdietan zelan ospatzen den pozez 
bizitza. Garai horretan Elsaren ametsa, bere 
komunitatetik atera eta ikastera joatea zen, 
norbait izateko esperantzarekin. Bere ama 
eta biziraundako beste emakumeak beren 
etxeetatik eta komunitateetatik ateratzen 
ikusi zituen, besteekin elkartzen, isiltasuna 
hausten eta sendatzen, komunitatearen 
kritika bortitzak gorabehera. Orduan senti-
tu zuen haiek lortu bazuten, berak ere bere 
ametsak gauzatu zitzakeela. Gizarte-lanean 
lizentziaduna izan nahi zuen, bere komuni-
tatera itzuli eta horren alde zerbait egin ahal 
izateko. Gaur egun, hamar urte geroago, li-
zentziaduna eta bi neskato maitagarriren 
ama izateaz gain, bere komunitatean lider 
handia da. Actoras emakume guztientzako 
inspirazioa izan da. Agindu patriarkalarekin 
hausteko, femeninoa dena deseraikitzeko 
eta izateko askatasuna berraurkitzeko au-
kera eman digu. Gure bizitzak berrizendatu 
ditugu. Desberdinak, eroak, errebeldeak, 
sorginak, feministak, lesbianak eta maiak 
izateak jada ez dakar bazterketarik, kan-
poratzerik, erbesterik, ezta heriotzarik ere 
gure bizitzetan, baizik eta parte izatea, alai-
tasuna eta askatasuna. Zoriontsu sentitzen 
gara, beteak denak. Lagundu ditugun ema-
kumeei bezala, Actorasek bizitza eta mun-
du ikuspegia aldatu dizkigu. Hortik, guk ere 
Actoras de Cambio izena haragitzen dugu, 
lagundu ditugun emakumeekin batera gure 
bizitzak aldatzea ere lortu dugulako.

MISOGINIA, ARRAZAKERIA 
ETA GERRA GUGAN 
ELKARREKIN SENDATU, 
GURE BOTEREA 
BERRESKURATZEKO

Beste batzuk bizi aske eta alai bat izan de-
zaten sexu-bortxaketatik ateratzen lagun-
tzeak besteekin bizitza eraldatzea dakar. 
Horrek gorputza eta bihotza jartzea es-
katzen du. Ez dago laguntza edo aliantza 
posiblerik besteak prozesutik kanpo utziz, 
ustez neutrala eta arrotza den leku batean, 
galderak egin eta aholkuak ematera mu-
gatzen den profesionalaren ohiko lekuan, 
prozesuak gure bizitzarekin zerikusirik ez 
balu bezala. Kontrara, eraldaketa-prozesu 
kolektibo honen parte sentitzea dakar. His-
toria patriarkal koloniala eta emakumeen 
gorputzen aurkako gerra gure bizitza eta 
lurralde guztietatik igaro dira, era eta ga-
rai desberdinetan. Istorio kolektibo batek 
zeharkatzen gaitu: gerrak, sexu-bortxake-
tek, arrazakeriak eta kolonizazioak. Guztiok 
gara hori eraldatzearen arduradunak, histo-
rikoki bizitzea egokitu zaigun lekua edozein 
dela ere. Hortik dator Actoras de Cambio-
ren erabaki politikoa, elkarrekin sendatzea. 
Ez gara inor sendatzera etorri. Elkarrekin 
sendatu ditugu krudelkeria, misoginia, za-
palkuntza, militarizazioa eta kolonizazioa. 
Horrela egiten dugu sufriarazten gaituen 
oroitzapen bat gure bizitzetan agertzen den 
bakoitzean eta aukeratu dugun bidea ozto-
patzen duen bakoitzean. Bide honetan ikasi 
dugu ezin diogula inori eman ez daukaguna, 
eta ez garela inor nork bere bidea egiteko 
egin behar dituen joan-etorriak epaitzeko. 
Ildo horretan, ezinbestekoa izan da gure 
praktiketan, harremanetan eta munduan 
egoteko moduetan ditugun gutxiagotasun 
eta nagusitasun dinamikak sistematikoki 
zalantzan jartzea eta desartikulatzea. Apus-
tu politikoa izan da, eta gutako bakoitzak 
hartu duen konpromiso pertsonala, hau 
da, kontzientziaz jokatzea, indibidualki eta 
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kolektiboki eraldatzeko. Inor ez da orbanik 
gabe atera prozesutik.

Bakoitzak sendatu beharrekoa sendatu du, 
gure barruko gorrotoak, amorruak eta zau-
riak; gure gorputzetan eta leinuan inskriba-
tutako indarkeria, gerra, umiliazio, inbasio 
eta deuseztapen memoriak. Denok landu 
ditugu bortxaketekin, sexu-abusuekin eta 
gure sexualitatearekin lotuta ditugun isto-
rioak. Elsa 12 urte zituenetik bere amarekin 
joaten zen osatze eta formakuntza espa-
zioetara. Horrela, gerraren historia ezagutu 
ahal izan zuen, bere amaren istorioa ulertu, 
eta berarekin batera sendatu sexu-bortxa-
ketaren memoria, antzinatik gorputzean 
zuena. Horrek aukera eman zion bere ama-
rekiko hurbiltasuna eta konplizitate handiko 
harremana garatzeko; eta 19 urterekin Acto-
ras de Cambio taldeko kide izatea proposa-
tu genionean bere pasio eta energia guztia 
komunitateko emakumeen bizitzen eralda-
ketara bideratzeko. Hermenciaren bizitza, 
ordea, gorrotoak elikatzen zuen. 12 urte 
zituenean osaba batek arrastaka eraman 
zuen eta bortxatzen saiatu zen, eta orduz 
geroztik bere kabuz justizia egitea bilatu 
du. Kasu askotan bezala, bere amak ez zion 
garrantzirik eman eta ez zuen babestu. Or-
duan, osaba eta bere familia guztia hiltzeko 
pistola bat erosteko ideiarekin obsesionatu 
zen. Honi buruz hitz egin zuen lehen aldia 
Actoras de Cambiora batu zenean izan zen, 
hamar urte geroago. Orduan konturatu zen 
osaba hiltzeak ez zuela hobeto sentiara-
ziko, ez zuela erreparatuko eta ez ziola la-
gunduko bere bizitzaren zentzua aurkitzen. 
Are okerrago, legearen pisu eta zigor guztia 
bere gain eroriko zen, dudarik gabe, eta ez 
osabarenaren gain; eta bizitza suntsituko 
zion. Osatze prozesu horretan ikasi zuenak 
bizitza aldatu zion eta beste emakumeen-
gana iristea nahi zuen. Horregatik engaiatu 
zen Actoras de Cambio taldera, eta orain 
sutsuki partekatzen du laguntzen ditugun 
taldeekin duen esperientzia.

Gugandik kanpo utzi genituen sistema 
patriarkal eta kolonialak gure gorputzetan 
inokulatu dituen erru guztiak, ez duin sen-

tiarazi gaituena, eta, existitu beharrean, 
desagertzea nahiago izatera bultzatu gai-
tuena: emakume jaiotzeagatik errua, bor-
txatua izateagatik, maia izateagatik, beltza 
izateagatik, zuria izateagatik, bizirauteaga-
tik, gerrillan parte hartzeagatik, abortatzea-
gatik, bikotekidearekin harreman prostitui-
tuak izateagatik, nahikoa ona ez izateagatik, 
agindu patriarkalak ez betetzeagatik, ema-
kumeei min ematen dieten gure kulturako 
eta familietako ohitura jakin batzuei leial 
ez izateagatik... Hori asko gustatzen zaigu 
Actorasetik: dei hori, kanpora bakarrik be-
giratzeari utzi eta zapalkuntza patriarkal 
eta arrazistak gugan utzi dituen aztarnak 
lantzen has gaitezen, horri buruz egin de-
zakeguna bilatu, banaka eta taldeka, hura 
eraldatzeko. 

Munduaren ikuspegi desberdinen artean 
sortzen den elkarrizketan, gure helburu ko-
muna lortzeko modurik onenak aurkitzeko 
esperientziak, istorioak eta egiteko moduak 
eraldatzen eta aberasten doaz. Prozesu ho-
netan, besteekin elkartzean bustitzen gara, 
eta gure egietatik urruntzen gara. Denok ja-
rri ditugu zalantzan gure herrietako autori-
tate maskulinoek idealizatutako eta sakratu 
bihurtutako posizioak: ezkontzeko, sexu-ha-
rremanak izateko, seme-alabak izateko eta 
autoritate maskulinoari obeditzeko agin-
dua; autoritatea gizonek bakarrik haragitu 
ahal izatea, epaile, apaiz, patroi, senar, ajqij, 
maisu edo sendagile moduan. Desobeditu 
dugu. Gure gorputza ezagutzeko, ukitzeko, 
esploratzeko eta gozatzeko debekua urra-
tu dugu. Elkarrekin, geure buruaz baliatzen 
hasteko beldurra gainditu dugu, gure gor-
putzei eta bizitzei buruz erabakitzeko bel-
durra, abortatzeko beldurra, bakarrik edo 
emakume-komunitatean bizitzeko beldu-
rra, baita harreman lesbikoak izateko bel-
durra ere. Denok ikasi dugu zerbait. Actoras 
gure etxearen beste aldea izan da, hazten 
hasi garen lekua, Elsak dioen bezala. Sen-
datze-prozesuak boterea itzuli digu, bizirik 
egoteko eta gure ametsak gauzatzeko go-
goa eman dizkigu. Gure barruko sua berres-
kuratu dugu eta hedatzen ari gara.
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DESBERDINTASUNETIK 
GU BAT ERAIKITZEA

Ez da erraza izan emakume maien, mesti-
zoen eta europar jatorrikoen artean hitz 
egiteko eta elkarrekin jarduteko konfiantza 
berrezartzea, beste batzuek ezarritako egi-
turazko desberdintasun historikoek, kolo-
nizazioak eta gerrak zeharkatuta baitaude. 
Gainera, desobedientzia ekintza zoragarria 
izan da, beti ezinezkoa dela esaten diguten 
agindu patriarkalen eta arrazisten aurrean. 
Gurutzatzen gaituzten botere-harremanez 
eta desberdintasunen eraikuntza histori-
koaz kontzientzia hartzea ekarri du, baita 
horiek desartikulatzeko metodologiak sor-
tzeko borondate politikoa ere; beste ba-
tzuek definitu dituzten baina gure larruan 
eta subjektibotasunean inskribatuta dau-
den botere-posizio horiek iraultzeko. 

Taldea konplizitatetik eta aliantzatik abiatu 
zen, botere-harreman menderatzaileak, au-
toritarioak, tutoretzakoak eta hierarkikoak 
hausteko eta eraldatzeko ahaleginean eta 
eztabaidatzean oinarrituta. Berdintasunean 
oinarritutako harremanak eraikitzen saiatu 
ginen, desberdintasunak, autonomiak eta 
erabakien aniztasuna aitortuz, bai eta ba-
koitzaren erritmoak eta botere pertsonal 
zein kolektiboak ere. Arrazakeriaren gaia 
oinarrizkoa izan zen, biziraundako emaku-
me guztiak maiak zirelako. Zazpi emakume 
maia, lau emakume mestizo eta emakume 
frantziar bat talde berean elkartu ginen. 
Guztiok, salbuespenik gabe, lan pertsonal 
handia egin behar izan genuen barneratu-
tako arrazakeria desmuntatzeko, arrazake-
ria bizitzea edo gauzatzea egokitu zaigun 
tokitik, gutxiagotasun/nagusitasun dina-
mikan oinarritutako harreman ereduetatik 
ateratzeko.

Gure arteko eraikuntzak, tresna kolektibo 
propioak imajinatu eta eraikitzera eraman 
gintuen, “ugazabaren tresnetatik kanpo” 
(Audre Lorde), gizonen arteko truke-araue-
tatik kanpo. Besteekin erlazionatzeak eragi-

ten dizkigun emozioak askatzea eta lantzea 
ahalbidetzen diguten metodologiak sortu 
ditugu, bestea gure istorioak eragindako 
min eta haserre itzelaren kopla-buruko 
bihurtu gabe. Konturatu ginen, konfiantzaz-
ko baldintzak sortu behar genituela gure 
artean hitz egiteko, “begietara begiratzeko” 
(Audre Lorde) eta “solaskide baimenduak” 
ginela onartzeko (Milango Emakumeen Li-
burudenda). Horretarako, ezinbestekoa izan 
da denok entzunak, maitatuak eta aitor-
tuak sentituko ginen espazio bat sortzea. 
Albokoak gure sentimenduak adierazteko 
konfiantza eta segurtasuna ematen dizki-
gu, baztertuko eta kanporatuko gaituzten 
beldurrik gabe; eta, ordainetan, bestearen 
mina eta haserrea entzuten uzten ditugu, 
bera suntsitu, deskalifikatu eta eraso gabe. 
Misoginia eta arrazakeria praktikek guztiok 
zeharkatzen gaituztela onartzea – hainbat 
modutara adierazten dena, hala nola hase-
rrearekin, egiaren jabe izango bagina bezala 
jokatzearekin, eraso zuzenekin, deskalifika-
zio gainjarriarekin, esamesekin, bandoekin 
edo besteekiko isiltasun epaiekin – funtsez-
koa izan da norberak bere gain hartzeko 
gure artean beste harreman mota batzuk 
eraikitzearen erantzukizuna. 

Eguneroko aitorpen, maitasun eta osatze 
politika bat eraiki genuen gure artean; eta  
ezberdintasun ez menderatzaileetatik eta 
elkarren arteko samurtasunetik harreman-
tzen ikasteko aukera eman ziguten meto-
dologiak ezarri genituen (Audre Lorde). Mai-
tasunak lotura eta eraldaketa sakonerako 
indarra du. Horri esker ikasi genuen begie-
tara elkar begiratzen eta gure buruengan 
eta gure artean konfiantza izaten, min eta 
gorroto historikoak askatzeko, desadosta-
sunak gainditzeko eta desberdintasunei 
irtenbideak aurkitzeko. Konfiantza izaten 
ikasi genuen gainerakoak bihotzarekin en-
tzutean; ulertzen, babesten eta epaitzen 
ez duten besarkada eta begiradekin; eta 
sentitzen duguna azaltzeko prozesuan — 
ahotsa eta gorputza dardarka egonda ere, 
maitatuak eta kide izateari uzteko beldu-
rragatik—. Aitorptzaren zurrunbiloa honela 
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gertatu zen: hitz egin ahal izateko, konfian-
tzazko espazio bat eraiki behar genuen, 
epaiketarik eta deskalifikaziorik gabe. Gure 
ahotsa entzuten zela sentitzean, bihotza 
ireki eta geure burua defendatzeko jarritako 
korazak kendu ahal izan genituen. Entzu-
nak eta maitatuak sentitzean, gure burua 
adierazi ahal izan genuen eta ondokoa bere 
berezitasunekin onartu. Elkar aitorpen bero 
horretan, geure burua eta besteak onartzen 
ikasi genuen. Elkar maitatzen ikasi genuen. 
Liduvinak bere lehen alaba jaio zen unean 
hasi zuen bide hau, bere burua maite ez 
zuela konturatu zenean. Actorasen bes-
teengan bere burua islatuta ikustean hasi 
zen horretan sakontzen. Chuj kide batek 
Actorasen deskubritu zuen bere izatea, eta 
benetako maitasuna zer den sentitu ahal 
izan zuen, hau da, “nire burua maitatzea”. 
Eraikitzen ari ginen benetako eraldaketa-
gatik guztion artean sortu zen maitemintze 
horrek indarra, segurtasuna eta konfiantza 
eman zigun gure zauri sakonak sendatzeko, 
geure buruari begiratzeko beldurra zeharka-
tzeko eta garen bezalakoak onartzen ikaste-
ko. Han, Amandinek ulertu zuen maitasuna 
dela partaidetza ematen duena, ez beste 
batzuek asmatutako mugek, gu banatzeko 
eta gure eraldaketa kolektiborako boterea 
kentzeko.

Bestearen hitza, esperientzia eta jakindu-
ria legitimatzean, garrantzia eta autoritatea 
ematen diogu bere bizitzari. Gure bizitzak 
eta ahotsak garrantzia zutela sentitzean, 
gure existentzia baimentzen hasi ginen. 
Elkar aitortzarako politika horrek indar 
handia eragin du. Elkarri ematen diogun 
konfiantzari eta zilegitasunari esker, bakoi-
tzak bere proposamena egin, eztabaidatu, 
gauzatu, eta aberastu ahal izan du besteen 
alboan. Aurrekoaren ondorioz, Actorasen 
suzko bola hedatzen duen botere propio 
eta kolektiboa sortu da, Guatemalako eta 
planetako txoko askotan emakumeentzako 
bizi-baldintza osoak, askeak eta indarkeria-
rik gabekoak sortzen dituena. Hala ere, es-
perientziak erakutsi digu berreskuratutako 
botere hori beste batzuen aurka ere erabil 

daitekeela, baldin eta ez badugu espresu-
ki erabakitzen indar hori aldaketarako eta 
eraldaketarako bideratzea. Horren ordez, 
beste batzuekiko boterea izateko erabili 
daiteke, emakumeok elkarrekin lan egiten 
dugunean ezartzen den botere patriarkal 
misoginoaren dinamikan lehiatuz eta min 
eginez. 

Maien antzinako jakituriak erakutsi digu el-
kar ikusten eta elkar ulertzen, gure energia, 
dohain eta erronken bidez. Gure nahualak 
irakurtzeak nor bere burua aitortzera era-
man du. Gure buruak sakon ezagutzeko 
eta ahalmen ezberdinak ditugula ikusteko 
aukera eman digu: suak hasteko eta eral-
datzeko duen ahalmena; urak jariatzeko eta 
malgutzeko duen ahalmena, beste bideak 
aurkitzekoa; lurrak ametsak gauzatzeko 
duen ahalmena; aireak ideia berriak zabal-
tzeko eta komunikatzeko duen ahalmena. 
Besteen botereak eta horiek dakartzaten 
erronkak ezagutzeak aukera eman digu 
bakoitzaren distira ezagutzeko eta, horre-
la, elkar osatzeko, gure artean boikota egin 
beharrean. Besteen inbidia izan beharrean, 
bakoitzak sorrarazi digunaren argitan hazi 
ahal izan ginen: poza, berotasuna, malguta-
suna edo askatasuna; sua, jakinduria, eza-
gutzak; pazientzia, maitasuna, argitasuna, 
antolatzeko gaitasuna eta indarra. Vickyk, 3 
Kan den heinean, bere ideia eta arrazoibi-
de guztiak lurrera jaitsi behar ditu, eta gau-
zatzeko metodoak aurkitu. 3 Kan energiari 
esker, hainbat forma eta ikuspegiren arteko 
elkargunea da. Liduvina, Tzikin bezala, as-
katasunaren energiaren ikurra da, eta ezin 
du jasan buruzagi bat izaterik. Elkarrizketan, 
Guatemalako Emakumeen Taldean botere-
-harreman horien inguruan izandako ezta-
baida gogoratzen du. Oso borroka gogorra 
izan zen, ez zen modurik egokienean bide-
ratu, baina feministen artean harremanak 
izateko eta antolatzeko modu berriak aur-
kitzeko beharrezko ikaskuntza ekarri zuen. 
Horizontaltasunetik eraikitzeko bilaketa 
horretan feminismo autonomoarekin egin 
zuen topo, eta Amandineren Toj nahuala-
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ren askatasunaren, elkarrekikotasunaren 
eta eraldaketaren energiarekin.

Horizontaltasuna desberdintasun ez-men-
deratzaileetatik antolatzeko espazioak, 
mekanismoak eta metodoak sortu ditugu. 
Eraikuntza kolektiboaren prozesuan zehar, 
guztiok leku bat izan dezagun egiturake-
ta eta ordena garrantzitsuak direla ohartu 
gara, eta guztion jarduna kolektibitateak 
ebaluatu behar duela. Toki hau eraikitzeko, 
bakoitzak hazteko dituen ametsak aitortu 
ditu, bai eta Actorasen prozesua aurrera 
eramateko bere gain hartzen dituen eran-
tzukizunak ere. Nagusi/langile, biktimari/
biktima, txar/on, goi/behe dinamika desarti-
kulatzea etengabeko prozesu sistematikoa 
eta erronka bat izan da, denok gure ahotsa, 
gure nahiak, gure boterea eta Actorasen 
eraikuntza kolektiboan dugun erantzukizu-
na gure gain har dezagun. Konstelazioek 
gure buruari begiratzen lagundu ziguten 
eta besteetan zenbat zauri proiektatzen 
ditugun ohartzen, haietatik askatzeko irri-
kaz. Gure traumek, gabeziek eta behar 
afektiboek kolektibitatearen dinamikan eta 
antolaketan zelan eragiten duten ikusteko 
aukera eman ziguten. Actoras de Cambio 
eraikitzeak gainerakoak iraganeko historia 
oso bat osatzeko betebeharretik askatu 
ditu, eta guk geure historiaren ardura hartu 
dugu. Horrela, gauza bakoitza bere lekuan 
kokatu ahal izan dugu, eta eraikuntza kolek-
tiboan dugun erantzukizunaren zatia onar-
tu: niri dagokidana, Actorasi dagokiona eta 
besteari dagokiona. Gure lekua aurkitzen 
eta hartzen joan ginen kolektiboan, ez mi-
nik, gatazkarik edo haserrerik gabe; baina 
prozesu honetarako guztiok behar genuen 
kontzientzia politikoarekin. Argi dago ezin-
bestekoa dela gure artean beste harreman 
mota batzuk eraikitzea, emakumeen arteko 
epe luzerako eraldaketa- eta ekintza-proze-
su kolektiboei eutsi ahal izateko.

IKASKUNTZA 
KOLEKTIBOAK, 
ERRONKAK ETA 
GALDERAK

2003an bidea hasi genuenetik, asko eta 
asko ikasi dugu. Lantaldearen hileroko bi-
lera bakoitzean, urteko plangintza eta eba-
luazio bilera bakoitzean eta bazkari eta kafe 
inguruan izandako elkarrizketa bakoitzean 
galderak egin dizkiogu elkarri, gure lana 
ebaluatu dugu eta emakumeen bizitzan 
izan duen eragina aztertu dugu. Beti galde-
tu izan diogu geure buruei nola bermatu de-
zakegun errepikapenean edo konbentzio-
nalki onartutakoan ez geratzea; nola joan 
pixka bat harago, betiere guztiontzako sexu-
-indarkeriarik gabeko bizi-baldintzak sortu 
ahal izateko.  Ikaskuntza bakoitza ekintza-
rako eta lan-metodoak sortzeko gida gisa 
erabili genuen berehala, gure balioekin eta 
helburuekin bat etorrita. 

Gure istorio kolektiboko ikaskuntzarik ga-
rrantzitsuenetako bat da posible dela mi-
netik eta zapalkuntzatik ateratzea, nahiz 
eta politika feminizida eta genozida gure 
gorputzetan bizi izan. Mina malkotu daiteke 
eta izua, lotsa eta errua desegin. Zauri sako-
nenetatik libra gaitezke eta geure gorputzez 
gozotasunez eta samurtasunez birjabetu, 
geure buruenganako justiziazko ekintza 
batean. Posible da norberaren ahotsa aur-
kitzea, inposatutako agindu patriarkal eta 
arrazistetatik kanpo, bizitakoa azaltzea, 
zentzu pertsonal eta politikoa ematea, eta 
erruaren posiziotik ateratzea. Posible da bi-
zitza beste batzuekin batera legitimitatean 
eta gozamenean egitea; indarkeriarik gabe. 
Sufrimendutik ateratzen saiatzean, beste 
ikasketa bat nabarmendu genuen: toki ho-
rretatik ateratzea erabaki pertsonala dela.  
Actoras de Cambio prozesuaren hasieran 
min handia zegoen, min oso sakona, amai-
gabea, eta lotsa handia. Min hori pixkanaka, 
presarik gabe, negar luze batean, behar den 
unean eta moduan adierazteko espazioa, 
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denbora eta metodoak sortu ditugu.  Hala 
ere, hiru urteko prozesuaren ondoren, kon-
turatu ginen emakumeak menderakuntza-
rekin eta minarekin identifikatzen jarraitzen 
zirela; eta, gu, euren minarekin, honek gure 
lana egiteko edo entzunak izateko behar 
den kalitate morala emango baligu bezala. 
Salto egiteko eta sufrimenduaren zirkulua 
hausteko moduari buruzko galdera egin 
genuen. Horretarako, handik irteteko era-
bakia hartu behar genuela konturatu ginen. 
Beraz, erabaki genuen indarrak minean jar-
tzeari utzi eta gero eta leku gehiago eman 
behar geniola bizitzeko alaitasunari, aska-
tasunari eta bakoitzak lotzen eta mintzen 
dituen kateetatik askatzeko duen energiari. 
Puntu horretan garrantzia hartu zuten gure 
barnean geratutako minaren energiatik as-
katzen gaituzten terapia energetikoek, hala 
nola AIT (Advanced Integrative Therapy) 
eta EFT (Emotional Freedom Techniques) 
sistema terapeutikoak, zeinaren sustraia 
Abya Yalaren eta Ekialdearen antzinako 
ezagutzetan baitago. Biodantzarekin, auto-
defentsa feministarekin, antzerkiarekin, eta 
suaren, landareen eta naturaren botereare-
kiko loturarekin, paralisia zeharkatu genuen; 
gorputza mugimenduan jarri genuen, eta 
bizitzarekin eta gozamenarekin batu ginen. 
Hasieran erotikoa lantzea pentsatu ez bage-
nuen ere — sentitzea, laztantzea, gozatzea 
eta berriro gure gorputzarekin eta gorputz 
kolektiboarekin harmonian egotea—, eroti-
koak gure bizitzetan duen boterea berres-
kuratu genuen, eta erotismoa sendatzeko 
tresna gisa proposatu genuen. Horrela, 
bakoitzak bere barnean dituen bizitzarako 
potentzialekin bat egin dugu, esklabotza 
guztietatik irteteko berezko boterea piztuz 
eta gure bizitzan ez errepikatzeko baldin-
tzak sortuz.

Gogoeta hori beste hausnarketa batekin 
eman zen aldi berean. Prozesuko une ba-
tean konturatu ginen gerran izandako sexu-
-bortxaketaren kontakizuna prozesatu eta 
berrizendatu arren, hainbat emakumek ez 
zietela elkartasuna adierazten euren alabei 
bizilagunengandik intzestuak edo sexu-bor-

txaketak jasaten zituztenean. Emakumeak 
alargun eta gerrako biktima gisa identifi-
katzen zuten beren burua eta egunero-
koan sexu-bortxaketak bizi izandako beste 
emakume batzuekin lehiatzen ziren sufri-
menduaren eskalan. Haiek gehiago sufritu 
zutela zioten. Orduan ulertu genuen ema-
kumeen arteko elkartasuna ez dela bat-
-bateko ekintza bat, baizik eta gure arteko 
aintzatespen-proiektu politiko bat eskatzen 
duela. Ez errepikatzea bermatzeko nola la-
gundu aztertu genuen, azalean ez geratze-
ko eta emakumeen artean ematen ari zen 
bazterketa eta inklusio dinamika ez babes-
teko. Horretarako, berriro gogoetatu behar 
genuen Actorasen prozesuaren helburua 
zein zen: gerrako sexu-bortxaketen biktima 
gisa aitortzea? Edo emakumeen artean ba-
besa lortzea, elkarrekin jardun ahal izateko 
eta beren bizitzetan eta lurraldeetan sexu-
-bortxaketekin amaitzeko? Biktima eredu-
garriak sortzea epaiketa bat irabaz dezaten 
edo beren bizitzak eta lurraldeak alda di-
tzaten? Zerk motibatzen gaitu gure artean 
antolatzera? Bortxaketaren biktima izateak 
edo indarkeriarik gabe eta askatasunean 
bizi ahal izateko ametsak?  Ondorioz, tal-
dekideok geure biktimizazioarekin batera 
lan egin behar izan dugu, eta tokiz aldatzea 
ere erabaki dugu. Sistemak biktima-lekuan 
jarri gintuen, eta gu bertan mantendu gara 
horrela  bakarrik izango dugulakoan aitor-
penen edo onuraren bat. Leku honek es-
klabotzan jartzen gintuela ulertu genuen, 
mendekotasunaren errepikapenean, eta ez 
zigun nahi genuen eraldaketa bultzatzen 
uzten.  

Sendatzeko, tokiz aldatu behar da. Eta ho-
rretarako, bakoitzak bere erabakia hartu 
behar du, eta erabaki horretarantz jo. Mun-
duan ikusi nahi dugun aldaketa izatea dakar, 
Gandhiren esaldi ospetsua atzera hartzeko. 
Hartzen dugun edo hartzen ez dugun era-
baki hau, aldez aurretik egindako prozesu 
baten emaitza da, gure gorputzaz jabetzea-
rena, geure buruarengan konfiantza berres-
kuratzearena eta gure bizitza eraldatzeko 
ahalmena izatearen gorputz-kontzientzia 
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hartzearena. Orduan sentitzen dugu “era-
bakitzeko ahalmena dugula”. Une horretan 
erabakitzen dugu ez dugula inoiz gehiago 
garrasi bat jasango; ez dugula inoiz sexu-
-harremanik onartuko joko edo utziko gai-
tuzten beldurrez; ez diogula inoiz inori umi-
liatzen utziko; ez garela inoiz tratu txarrak 
ematen dizkigun harreman batean egongo. 
Gure ahotsa entzutea erabakitzen dugun 
unea da, beste edozein ahotsen gainean, 
sentitzen duguna legitimatzea nahi ez du-
gunari muga jartzeko, “inoiz ez gehiago” hori 
errealitate bihurtzeko, eta gure lekua har-
tzeko behar eta nahi duguna gauzatzeko.

Taldearen sendotzeak gure mugak eraiki-
tzen irakatsi zigun: Actoraseko bakoitzaren 
muga pertsonalak, baita kanpora begira 
egiten ditugun ekintzen mugak ere. Bes-
teekiko eta taldekideekiko geure mugak 
eraikitzeko, gure gorputz-memorian inpri-
matutako erru historiko eta judu-kristaua 
eta ama salbatzailearen arketipoa landu 
behar izan genituen. Inoren bizitzak ez du 
merezi kausa baten izenean sakrifikatua 
izatea, ezta beste batzuk salbatzearen ize-
nean ere. Inork ez du merezi tratu txarrak 
jasotzea, ez erabilia izatea, ez manipulatua 
izatea, ez amorru historikoen kopla-buru-
koa izatea. Inor ez dago inorekin zorretan. 
Askeak eta erantzunkideak gara gure bizi-
tzarako eta beste batzuen bizitzarako bul-
tzatu nahi ditugun aldaketa-prozesuekiko. 
Askatasun eta elkar-sorkuntza ariketak 
erantzukizun handia eskatzen du gure bi-
zitzekiko eta besteen bizitzarekiko, guztion 
potentzialak pizteko espazioak sortuz eta 
guztiok gure bidea eta gure bizitzetako al-
daketa onartzeko gaitasuna dugulakoan. 
Horrela, gure arteko maitasunak, aitortzak 
eta sendatzeak, Actorasen ekintza kolekti-
boari eusten diona, ezetz esaten ikastera 
eraman gaitu. Ezetz, barrurantz, gure ba-
lioekiko inkoherenteak eta zintzoak ez diren 
jardunbideei. Ikasi genuen, adibidez, talde-
ko kide batek bere sendatze-bideari ekiteari 
edo jarraitzeari uko egiten dionean, taldea 
eta, beraz, prozesu kolektiboa geldiarazten 
dituela, eta bideak bereizteko unea dela. Ez 

dago mugarik gabeko maitasun-politikarik, 
ez baikaude maitasun erromantiko patriar-
kalean — mendekotasuna, sakrifizioa eta 
ahanztura dakarrena—, baizik eta norbera-
rekiko maitasuna jasotzen duen eta bene-
tako harremanak ezartzeko eta egia esa-
teko behar besteko segurtasuna ematen 
duen maitasun batean. Bidean ikasi dugu 
arrazakeriagatik, jaioterriagatik edo pobre-
ziagatik gure aurrean desabantailan zeude-
la uste genuen emakumeei mugak jartzen 
eta erru historiko hori identifikatzen. Muga-
rik gabe ematea erruarekin lotuta dagoela 
ikasi dugu. Erru historiko horrek ez dio bes-
teari uzten bere eraldaketa-prozesuaren 
erantzukizuna bere gain hartzen, eta txiki 
egiten du, bere bizitzan aldaketa sortzeko 
gai ez dela uste duelako, eta, azkenean, 
oharkabean, gutxiagotasun- eta nagusita-
sun-dinamika arrazistak errepikatzen ditu. 
Erruak ez du aukerarik ematen berdintasun 
eta elkarrekikotasun baldintzarik sortzeko, 
berdintasun-oinarri baten inguruko elkarriz-
keta bat izateko. 

Actorasetik kanpo, leku guztietan ezin ego-
tearen, larrialdi guztiak ezin laguntzearen 
eta emakume guztiak ezin salbatzearen 
errua ere kendu genuen gainetik. Horri es-
ker, ondo mugatu ahal izan genuen gure 
ekintza, eta gure energia eraiki nahi dugun 
horretara estrategikoki bideratu genuen. 
Erakutsi zigun urgentziazko gauzek indarra, 
energia eta fokua kentzen dizkigutela gure 
helburuetatik; eta ezinbestekoa dela gure 
ekintzaren jomuga nagusira itzultzea, be-
girada estrategikoa eta epe luzeko prozesu 
sozial eta politiko eraldatzaileak indartzeko, 
emakumeen bizitzatik indarkeria desage-
rrarazten dutenak.

Gure ekintza politikoak zertarako eta zelan 
egiten ditugun hausnartu dugu, eta horrek 
emakumeenganako indarkeria desagerra-
razten duten ekintza kolektiboa sustatzen 
duten (eta ez duten) aliantzak identifikatzen 
lagundu digu. Aliantza guztiak ez dira onak. 
Guatemalakoa bezalako botere-testuingu-
ru batean, non estatu militarista, kontrain-
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surgente eta koloniala izan den emakume 
maien aurkako sexu-bortxaketaren politika 
feminizida eta genozida bultzatu duena, 
Bake Akordioak sinatzeak ez du boterea eta 
eragileak aldatzea ekarri, eta emakumeen 
aurkako indarkeriaren inguruko zigorgabe-
tasuna da nagusi. Horregatik, estatuarekin 
eta sistema judizialarekin interakziorik ez 
egitea erabaki dugu. Tokian-tokian, erra-
zagoa izan liteke presio politikoa egitea 
eta antolatutako emakumeek estatuko 
instantziei kontuak eskatzeko baldintzak 
eraikitzea. Baina, esperientziak erakusten 
du “emakumeak eskailera gisa erabiltzen 
dituztela haiek tronua izan dezaten”, Her-
menciak dioen bezala. Trukerako objektu 
eta bitartekotza sinboliko gisa erabiltzen 
gaituzte beren itunak eta botere patriarkala 
eraikitzeko. Gertatu izan zaigu emakumeen 
defentsarako udal-guneetan dauden lanki-
deen gonbidapena onartzea eta azkenean 
ohartzea gure indar kolektiboa, gure artea, 
gure lana eta gure ezagutzak erabili dituz-
tela beren botere-posizioa legitimatzeko, 
emakumeen sareak eta Actoras de Cambio 
aintzat hartu gabe. Erakunde horietan, argi 
geratu zitzaigun hierarkia dagoeneko ezarri-
ta dagoela, eta Audre Lordek zioen bezala, 
nagusiaren tresnek ez dutela nagusiaren 
etxea suntsitzeko balio. 

Emakumeen botere kolektiboa eraikitzeko 
egin dugun apustuarekin bat etorriz, gure 
bizitzak legitimatzeko eta defendatzeko 
tresna gisa, gizonen arteko trukearen araue-
tatik ateratzea erabaki dugu, eta aliantzak 
sortzea, emakumeen bizitza ardatz izango 
dutenak; ez, ordea, interes instituzionalak. 
Izan ere, emakumeen botere patriarkala-
ren dinamikak eskubide maskulinoa eta 
koloniala babesten du guregan, ikusezin 
bihurtzen gaitu eta umiliatu egiten gaitu.  
Aliantzak egiten ditugu emakume indige-
nen, mestizoen eta atzerritarren erakunde 
eta sareekin, erakunde feministekin, irakas-
leekin, emakume gazteen kolektiboekin, 
artistekin eta kazetariekin. Helburu komun 
bat partekatzen dugu haiekin: sexu-bor-
txaketaren inguruko isiltasunarekin haus-

tea, erasotzaileak babesteari uztea, ema-
kumeentzako babes- eta defentsa-sareak 
sortzea, bizitza sendatzea, gure ahots eta 
esperientzietatik memoria egitea, gure gor-
putz-lurraldeaz jabetzea eta guztientzako 
indarkeriarik gabeko bizitza duin eta alai bat 
sortzea. Aliantzetan, formek eta metodoek 
helburuak bezainbesteko garrantzia dute: 
gure arteko harreman modu berri bat ehun-
tzeko apustu politikoa, aintzatespenetik 
eta desberdintasun ez-menderatzaileetatik 
abiatuta, lehia, ikusezintasuna, misoginia 
eta arrazakeria deseginez.

Eraikuntza kolektiboak alde guztien arte-
ko joan-etorria ekarri du: gure artean talde 
gisa, taldearen eta laguntzen ditugun ema-
kumeen artean, eta guztion artean Acto-
rasen helburuetarako. Beti izan dugu argi 
gure ekintza politiko eta kolektiboaren mui-
na emakumeen gorputzaren eta bizitzaren 
gaineko boterea berreraikitzea dela, norbe-
rak eta kolektiboan bizitza betea, alaia eta 
indarkeriarik gabekoa sortzeko gaitasuna 
izan dezan. Horrek esan nahi du sakon en-
tzun behar dugula bakoitzak zer nahi eta 
behar duen, eta zer ez. Laguntzen ditugun 
emakume guztien ametsak jasotzen ditugu, 
eta taldearen ikuspegiekin eta lortu nahi di-
ren helburuekin harremantzen ditugu. Guz-
tion ametsen etengabeko interakzio bat da, 
indarkeriarik gabeko bizitzak eta lurraldeak 
sortzeko, eta helburu hori betetzeko modu 
egokienen inguruko etengabeko elkarrizke-
ta, prozesuaren garapenaren ebaluaziotik 
abiatuta. Taldeko kide gazte batek esaten 
duen bezala, ez da beste espazio batzuetan 
bezala, tailer batera goazela, entzun eta alde 
egiten dugula. Actorasen, elkarrekikoa da. 
Partekatzen nauzu, partekatzen zaitut. Ger-
tatzen zaigunari beste zentzu bat ematen 
diogu eta irtenbideak bilatzen ditugu, oinez 
jarraitu ahal izateko. Horretarako, plangin-
tza-, jarraipen-, monitorizazio-, ebaluazio- 
eta sistematizazio-sistema bat sortu dugu, 
hasieratik laguntzen dugun emakumeak 
inplikatzeko. Ekintzekin batera egin dugun 
ikerketa-prozesuari esker, emakumeen 
berreraikuntza- eta eraldaketa-prozesuari 
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buruzko ahotsak eta sentipenak jasotzeko 
beharrezko mekanismoak ezarri ahal izan 
ditugu. Proposatzen dutena entzuteko eta 
gure estrategiak horren arabera hobeto bi-
deratzeko aukera eman digu. Azken finean, 
bakoitzaren ametsak prozesuari baietz esa-
ten dioten unean integratzen dira. Beste-
la, Hermenciak dioen bezala, emakumeek 
esango lukete: “Beitu, ondo dago zuen es-
pazioa, baina ez da nirea. Hobe dut joatea”. 
2004tik ez da emakumerik joan sareetatik, 
areago, gehiago batu dira eta sareak beste 
komunitate batzuetara zabaldu dira; horrek 
asko esaten du.  

Halere, oraindik erronka bat da emakume 
guztiok gure ahotsa eta gure iritzia onar-
tzea, eta erabakiak hartzeko espazio ko-
lektiboetan eztabaidatzea eta argudiatzea; 
eta idaztea. Behin espazioak, mekanismoak 
eta metodoak ezarrita nork bere isiltasu-
na, haserrea edo balio ez duenaren senti-
mendua desblokeatu eta bere gaitasunak 
garatu ahal izateko, bere istorioari buruzko 
lan pertsonal bat behar du, kolektiboak or-
deztu ezin duena.  Erronka bat da, oraindik 
ere, guztiok prozesuaren gaineko erantzu-
kizuna hartzea, konpromiso berarekin eta 
lan-karga berarekin.  Posible al da hori? Eta 
desiragarria al da?  Ez al da onartu behar 
kolektiboa bakoitzaren interes pertsonale-
tatik abiatuta eraikitzen dela, helburu ko-
munarekin artikulatuta? Ez al da beharrez-
koa izango taldean ordena bat aurkitzea, 
bakoitzaren interesen osagarritasunetik 
abiatuta, eta ekintzarako ezinbestekoak di-
ren funtzioetatik abiatuta? Bakoitzak bere 
burua osatzen jarraitzeko, kolektiboan bere 
lekua hartzeko, bere ahotsa adierazteko eta 
taldean garatzen jarraitzeko beharrezkoak 
diren espazioak eta prozesuak kolektiboki 

bultzatzeari utzi gabe. Gaur egun ere, ida-
tziak mestizoek eta atzerritarrek egiten di-
tugu.  Oraindik erantzunik gabe galdetzen 
diogu elkarri: zerk egiten du huts? Agian 
eraikuntza paraleloko espazioak falta al dira, 
emakume maien artekoak bakarrik, mesti-
zoak eta atzerritarrak ez gauden tokiak, 
beren gaitasunak garatu ahal izateko epai-
tuak izateko beldurrik gabe, eta gero gure 
jakintzak komunean jartzea. Edo nahikoa 
da aitortzea idazketak ez duela zertan guz-
tien trebetasuna edo interesa izan behar, 
onartu dugun bezala guztiok ez dugula sua 
irakurtzeko eta landareekin sendatzeko po-
tentzialtasuna garatu?

Ez ditugu erantzun guztiak, baina ziur gau-
de Actoras eraikuntza kolektibo zintzoa izan 
dela, eta baimena eman diogula geure bu-
ruei emakumeen arteko beste harreman, 
antolaketa eta ekintza kolektibo batzuk 
praktikan jartzeko, agindu patriarkal eta ko-
lonialetatik kanpo, arlo pertsonalaren eta 
kolektiboaren arteko joan-etorri batean, 
eraiki eta eraldatu nahi dugunari erantzu-
teko. Maria andreak dioen bezala, biziraun 
duen Colotenangoko mamak: “Dei egiten 
diet emakume guztiei bide honetan bat 
egin dezaten, benetan gure askatasunerako 
baita!”.

Actoras hori izan da, eraldaketaren eta as-
katasunaren eguneroko praktika kolektiboa.
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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.


