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SAN JACINTOKO EMAKUMEAK 
EMAKUMEEN ESKUBIDEEN 
ALDE

San Jacinto auzoko Mujeres Salvadoreñas 
en Acción elkartea (AMSAB SJ), guk diogun 
moduan, bizitza da, gure familia da, gure 
etxea da, konfiantza da, adiskidetasuna da, 
gure sostengua da. Elkartea izan da gure 
eraldaketen oinarria. Dagoeneko ez gara 
beldurrez bizi ziren lehengo emakume ho-
riek, etxetik ordu batzuk ateratzearen errua 
sentitzen zutenak, “erositako txitatxoen” an-
tzera bizi zirenak, ‘eskubideak’ deitzen zio-
ten horri buruz ezer gutxi ezagutzen genue-
nak, eta ez genekienak zer zen indarkeriarik 
gabeko bizitza.

GURE ESKUBIDEAK 
DEFENDATZEAREN 
ERREBELDIA

Elkartearen sortzaileak San Jacintoko ko-
munitateetako zuzendaritza-batzordeetako 
liderrak ginek, eta bagenuen esperientzia 
antolakuntzan. Elkartearen ideia Las Dig-
nas eta AMSAB SJ erakundeok Alkatetza-
ko Emakumeentzako Arreta Zentroarekin 
koordinatuta egin genuen azterlan batetik 
dator, emakumeen arazoen ingurukoa. Ber-
tan, komunitateetako eta auzoetako ema-
kume guztiok gure beharrak azaldu geni-
tuen. Gehien azaleratu zen arazoa etxean 
bizi genuen indarkeriarena izan zen. Bertan 
adierazi genuen premia nagusia emakume-

-talde bat sortzea zela. Horrela, 1997an jarri 
genuen martxan elkartea, gure buruak tre-
batu eta gure eskubideez jabetzeko. Garai 
hartan errebeldia deitzen zioten; nik ez da-
kit errebeldeak ote ginen, nahi genuen ba-
karra pentsatzen genuena adieraztea zen, 
urteak isilik eman ondoren sentitzen ge-
nuena azaltzea. Gaur egun ere, San Jacinto 
auzoko emakumeen elkarte bakarra gara.

Sistemak etxean gera gaitezen nahi du, 
asko jota, elizetara joatea, hor otzanago 
mantendu gaitzaketelako. Horregatik gu ko-
munitateetara joaten hasi ginen eta emaku-
meei galdetzen genien ea etxe komunalera 
etorri nahi zuten zineforum batera, baina 
gizonek ez zieten etortzen uzten. Erronka 
handia izan zen emakumeak euren etxe-
tik ateratzea lortzea. Horrela, talde batzuk 
egitea lortu genuen eta zoragarria izan zen. 
Guri buruz hainbeste gauza entzun ditugu, 
“kaletarrak”, “liberalak”, “prostitutak”, “les-
bianak”, “beren familia abandonatzen dute-
nak”… baina guk oinez jarraitu dugu.

Eta urte askoan alkatetzaren aurka borro-
katu ondoren, 2007ko martxoaren 12an, 
Violeta Menjívar alkatearen administrazioa-
rekin, pertsonalitate juridikoa lortu genuen.  
Hortik aurrera, komunitate desberdinetako 
emakumeekin batera lanari ekin ahal izan 
genion. Emakume erreferenteak ditugu ko-
munitate guztietan. Pertsonalitate juridikoa 
oso garrantzitsua da, GKEekin eta erakun-
deekin kudeaketak egiteko aukera ematen 
baitigu.
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GURE LEKUA, GURE 
ETXEA

Gure borroka elkartea osatu baino lehen 
ere hasi zen. Aparkalekuko zuhaitza gure 
etxetzat hartzen dugun espazio honen le-
kuko da. Eraikin hau abandonatuta zegoen, 
zaindu gabe, eta egun batez su hartu zuen. 
Horren ondoren, etxea hutsik geratu zen, 
eta orduan guk esan genuen: “Tira, orain da 
unea”; eta aparkalekuan sartu ginen.  Gau 
eta egun geunden zuhaitz horretan, txan-
dak egiten genituen etxea auzoko jendea-
ren ongizaterako eman zezaten. Gutunak 
bidali genizkion alkatetzari komodatu bat 
eskatzeko, baina une horretan oraindik ez 
genuenez pertsonalitate juridikorik, kolonia 
militarreko zuzendaritza-batzordeari eman 
zioten. Prozesu luze eta korapilatsu baten 
ondoren, etxearen atzeko aldean leku bat 
ematea lortu genuen. Pozik geunden, azke-
nean lortu baikenuen hainbeste desiratzen 
genuen espazio propio hori. Eta orduan 
hasi zen dena, ikastaroak, laguntza-taldea, 
trebakuntzak... dena.

Baina alkate berri bat iritsi zenean, berriro 
ere, etxea hustu egin zuten, konpontzeko 
aitzakiarekin. Ostatuz ostatu ibili ginen bes-
te leku batzuetan, eta batzuetan parkeetan 
biltzen ginen. Orduan etxe bat alokatzeko 
erabakia hartu genuen, denon artean or-
daintzen genuena. Animoak ematen ge-
nizkion elkarri eta esaten genuen: “Elkartea 
ez da lokal bat, elkartea denok gara, parke 
batean bildu behar badugu, egingo dugu”. 
Etxea konpondu ondoren, espazio berri bat 
eman ziguten, baina aurrekoa baino txikia-
goa.

Etxe honetan askatasuna izan dugu, inoiz 
aipatu ez ditugun karga emozional horiek 
adierazi ditugu, negar egin dugu, barre egin 
dugu, dantza egin dugu, sortzaileetako ba-
tek ekartzen zituen tortilla gatzatuak eta 
indabak jan ditugu. Elkarrekin gure buruak 
emakume gisa aintzat hartzen ikasi dugu.

AUTOLAGUNTZA TALDEA, 
FUNTSEZKO ESPAZIOA 
GURE PROZESUAN

Emakumeok guztiei galdetzen diegu: “Ze-
lan zaude?”, “Nola doakizu lanean?”. Guri 
ez digute askotan galdetzen, eta egiten 
dutenean ohiko erantzuna ematen dugu: 
“Ondo”. Ez dizkiogu inori kontatzen barruan 
ditugun zama horiek guztiak. Are gutxiago 
tartean indarkeria dagoenean. Isiltasun ho-
rrek gorputz osoa zeharkatzen digu eta blo-
keatu egiten gaitu. Emakumeak gaizki, oso 
gaizki etortzen ginen elkartera: bortxaketak, 
abusuak eta mota guztietako indarkeria ja-
sanda.

Las Dignas taldekoek indarkeria jasandako 
emakumeen autolaguntza taldearekin la-
gundu gintuzten; haien bulegora joaten gi-
nen. Gero, hemen antolatu genuen eta asko 
lagundu zigun, negar egiten genuelako, ki-
deei gertatzen zitzaienaren inguruan hitz 
egiten genuelako, eta negar egiten genuela-
ko gertatzen zitzaigunari buruz hitz egitean. 
Oso espazio erosoa zen, elkarri abegi egiten 
genion.

Autolaguntzako talde propioa sortzeko 
ideia etxean geundela izan genuen. Egun 
batean, bortxatua izan zen emakume bat 
etorri zen; minez eta oinazez betea, baina 
baita amorruz ere. Orduan, zerbait pentsa-
tu genuen bere barrenak hustu zitzan zer-
bait. Erabili eta botatzeko genituen plater 
guztiak eman eta barruan zuena askatzeko 
esan genion. Dena txikitzen hasi zen; negar 
eta negar egin zuen. Gutxinaka-gutxinaka 
lasaitzen joan zen eta hobeto sentitzen 
zela esan zuen. Beste egun batean itzuli 
zen eta beste kide batzuekin elkartu ginen. 
Bost ginen eta, tira, hizketan hasi ginen, ba-
tzuk negarrez, besteak barrez, eta horrela. 
Orduan pentsatu genuen: “Zergatik ez di-
tugu emakume gehiago gonbidatzen gure 
esperientziak partekatzeko?”. Hasieran 15 
emakumez osatutako talde bat egin ge-
nuen, baina, gero eta gehiago gerturatzen 
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zirenez, beste talde bat osatu genuen eta 
15 egunean behin elkartzen hasi ginen. Hor 
eraiki genituen gure arauak. Funtsezkoena 
honako hau zen: “Hemen hitz egiten dena, 
hemen geratzen da”. Denon artean elkar 
laguntzen genion, elkar entzuten genuen, 
ahalduntzen joan ginen eta esaldi hau bar-
neratzen hasi ginen: “Ni baliagarria naiz, 
gu baliagarriak gara”. Esaldi hau, jasandako 
indarkeriagatik askotan isilarazi diegu gure 
buruei.

Marielosek, alkatetzako langile eta gure 
bazkideak, laguntza handia eman zigun 
arretagune hau ireki genuenean. Bera Las 
Dignas eta La Colectiva taldekoek gaitu 
zuten taldeak gidatzeko. Oso garrantzitsua 
izan da guretzat, edozertan laguntzen zi-
gun, ospakizunetarako gauza artistikoak 
ere prestatzen zizkigun.

Indarkeria jasan duten emakumeei lagun-
tza psikologikoa emateaz gain, legezko la-
guntza eta akonpainamendua ere ematen 
dugu. Kasua ixten ez den bitartean, gu hor 
egoten gara. Prozesu bat igaro ostean, ema-
kumeak produktuak ekoiztera bultzatzen 
ditugu, gizonarekiko mendetasun ekonomi-
korik izan ez dezaten.

Hainbeste lagundu gaituen talde hau orain 
geldirik dago pandemia dela-eta. Abokatu 
partikular batzuekin eta prozesuetan lagun-
duko gaituen psikologo batzuekin berrar-
tzeko prozesuan gaude. Aliantzak bilatzen 
ditugu beti, elkartean lagun gaitzaten.

GURE IDEIAK ZABALTZEN

Las Dignas taldekoak hasieratik egon ziren 
gure ondoan laguntza emateko. Ondoren, 
Colectiva Feminista izan zen, eta hare-
kin lanean jarraitu genuen. Bi erakundeek 
ikastaro ugari eman dizkigute. Gu ondo 
prestatuta gaude, kontzientziatuta. Hemen 

begietako estalkia kendu genuen, gure es-
kubideak ezagutu genituen, gure buruak 
errespetatzen ikasi genuen, baita gutako 
bakoitza zein baliotsua den. Gutako asko 
eskubideak genituenik eta babesten gintuz-
ten legeak existitzen zirenik ere jakin gabe 
heldu ginen elkartera: ia ezin genuen hitz 
egin erakunde batera joatea egokitzen zi-
tzaigunean. Hemen gauza asko ikasi ditugu, 
eta fokua zabaldu dugu hobeto ikusteko eta 
esnatzeko. Lege-prozesuei aurre egiten ere 
ikasi genuen. Prozesu horiek oso serioak 
dira eta batzuetan erakundeek beraiek era-
sotzen gaituzte.

Hor hasi ginen ikasitako guztia erabiltzen, 
ikastaroak eman behar genituen, bidera-
tzaile eta erraztaile bihurtu ginen. La Co-
lectivak beti lagundu digu material didak-
tikoarekin eta bere laguntza daukagu gaiak 
azaltzeko.

Emakume gisa ditugun eskubideak eza-
gutzeaz ez ezik, beste erakunde batzuekin 
kudeatutako formakuntzak eman ditugu, 
esaterako: elikadura osasuntsua eta ja-
sangarria izateko baratzeen ingurukoak, 
baliabideak ere sor ditzaketenak; bisuteria 
ikastaroak, xaboiak egiteko tailerrak, etab. 
Osasun kanpainetan eta ikus-entzunezko 
kanpainetan ere parte hartu dugu.

BIRTUALTASUNA. 
PANDEMIA GORABEHERA, 
AURRERA EGITEKO 
ESTRATEGIA

Orain Whatsapp bidez koordinatzen gara, 
baina pandemia baino lehen 15 egunero 
elkartzen ginen, ostiraletan. Pandemia zela-
-eta, Colectivak telefono batzuk eman zizki-
gun, gure artean komunikatzen eta koordi-
natzen jarraitzen laguntzen digutenak.
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Arlo pertsonalean izugarri lagundu digu. 
Ez geunden giltzapetuta egotera ohituta, 
egoera zaila izan zen, kaiola batean geun-
dela sentitzen genuen. Harremana man-
tentzeko beharra sentitzen genuen, tele-
fono bidez bazen ere, eta horregatik sortu 
genuen taldea eta ekarri idazten hasi ginen. 
Amanda ekaitzaren garaian, bereziki zaindu 
genuen gutako bakoitzaren egoera, asko 
arrisku-eremuetan bizi baikara. Eta une ho-
rietan asko lagundu digu taldeak, barrenak 
husteko, gure bihotzak zabaltzeko, eta par-
tekatzen jarraitzeko, beti egin dugun bezala.

Konfinamenduak iraun zuen bitartean ez 
ginen gelditu: elikagaiak lortzeko kudea-
ketak egin genituen eta kideen artean ba-
natu genituen; zoom plataforma erabiltzen 
ikasi genuen ikastaroak eta bilerak egiteko, 
kontuan hartuta dugun adinagatik gutako 
batzuei fobia ere ematen zigutela aparatu 
hauek, baina ez genuen amore eman.

ELKAR ZAINTZEN ETA 
LAGUNTZEN

Whatsapp taldeak komunikazioa erraztu 
digu itxiera garaian, dei eta mezuen bidez 
bazen ere, elkar zaintzen genuen. Ia egune-
ro elkarren berri emateko ohitura dugu, eta 
batek egiten ez badu, gertu bizi den kide-
ren bat bere etxera iristeko modua bilatzen 
dugu, berari buruz jakiteko. Horrela zaindu 
izan dugu elkar.

Eta itxialdiaren garairik txarrenean, Artis-
tas de El Salvador taldeak asko lagundu 
gintuen. Janari saskiak emateaz gain, au-
tozaintzaren ikuspuntutik asko lagundu 
gintuen, garai hartan asko depresioan erori 
baikinen.

Telefono talde horretatik gaixotu eta lane-
ra joateari utzi behar izan zion kideren bat 
zegoen jakiten genuen. Orduan, hor ego-
ten ginen denok, botikekin laguntzeko, edo 

azukre edo gatz pitin bat emateko, gure 
gaitasunen arabera kidearen beharrei eran-
tzuteko.

Gainera, prozesu hauetan ikasten joan ga-
ren tekniken bidez indibidualki autozainketa 
praktikatzen dugu. Masajeak, arnasketaren 
kontrola, paperezko poltsa batean oihu egi-
tea barruan dugun guztia atera behar dugu-
nean, edo behar dugunean negar egitea.

Elkartean topaketak eta elkarguneak ere 
antolatu ditugu. Partekatzea, bainatzea, ja-
tea, desestresatzea. Behin, Chalatenangon 
barrena joan ginen, zulo bat egin genuen 
zuhaitz baten ondoan, paper batzuetan ida-
tzi genituen “gorroto” ditugun gauzak, gure-
tzako nahi ez ditugunak, eta lurperatu geni-
tuen. Eta han geratu ziren, gugandik urrun.

Garrantzitsuena gu eta gure ongizatea iza-
ten ziren une horiek berreskuratu nahi di-
tugu, batzuetan antolatzen ditugun irteera 
horietan bezala: “Libre zaude? Goazen la-
kura, edo La Libertadera, goazen bada!”; eta 
hamar dolarrekin egun osoa ematen dugu 
han. Eta une horietan ahaztu egiten zaigu 
ez dugula ezer saldu denda itxi dugulako, 
edo ez ditugula etxeko lanak egin; izan ere, 
hori ikasi dugu emakume gisara baliotzeko 
prozesuan, ez garela denbora guztian bes-
teentzako egon behar, guretzako denbora 
ere behar dugula.

Beti dago kideren bat laguntzeko prest 
egongo dena, goizaldean bada ere, eta hitz 
bat, aholku bat edo soilik bere ahotsa en-
tzutea behar dugunetan hots egiten digu.

KOLOKAN JARRI 
GINTUZTEN UNEAK

Bidean poztasun eta betetasun une asko 
izan ditugu, baina une zailak ere igaro behar 
izan ditugu, batzuetan elkartea kolokan da-
goela sentiarazi digutenak.
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Une horietako bat Marielos joan zenekoa 
izan zen, asko laguntzen zigun alkatetzako 
langilea. Gutako askok pentsatu genuen: 
“Zeri helduko diogu orain?”. Erabateko al-
daketa nabaritu genuen eta beherakada 
handia izan zen. Kontua da elkarte horietan 
sartzen garenean beti pertsona bera egotea 
nahiko genukeela, baina hori ez da posible, 
bizitza aldatu egiten da. Elkarte gisa jarrai-
tu dugu, egoera bakoitzari aurre egiten eta 
iristen diren emakumeei babesa ematen, 
baina sentitzen dugu berarekin joan zirela 
bizi genituen pozak, oraindik berreskuratu 
ezin izan ditugunak.

Beste momentu zail bat San Jacintoko mer-
katuan genuen zenbaketa-zentroa galdu 
genuenekoa izan zen. Gure borroka izan 
zen alkatetzak berriz ireki zezan FODES fun-
tsekin. Horra emakumeak joaten ziren orde-
nagailuak erabiltzen ikastera. Baina, alkate 
berri bat heldu zen eta itxi egin zuen. Pena 
handia eman zigun espazio hori galtzeak, 
emakumeentzako oso onuragarria baitzen. 
Orain berriro hasi gara hori mugitzen eta bi-
lera baten esperoan gaude, baina adminis-
trazio berriak oraindik ez du deitu.

Eta, bat-batean, pandemia heldu zen, arazo 
ekonomikoekin, gaixotasunekin, heriotze-
kin eta traumekin. Orain beldurrez bizi gara, 
eta birritan pentsatzen dugu ekintza batera 
joan edo ez: “Ni ez naiz horra joango”, “Ez 
dut atera nahi”, “Traumatuta nago”. Oraindik 
ez gaude ondo, beldur gara. Hor gaude, ki-
deak galtzearen beldurrez. Maskor batean 
gaudela sentitzen gara, denak pilatuta.

Pandemiaz gain, gure bizitzako esparru guz-
tietan eragina duen gizarte-indarkeriak ere 
urrundu dizkigu lagunak. Emakume batzuk 
beste departamentu edo herrialde batzue-
tara ihes egin behar izan dute, seme-alabak 
hil ondoren.

Elkartea sortu zuten funtsezko kide batzuk 
ere galdu ditugu.  Zoritxarrez, beheraldiak 
izan ditugu eta lagunak galtzearen min hori 
sentitu dugu.

Oraingo egoera ez da ona guretzako. Per-
tsonalitate juridikoa berrizteko zain gaude 
eta alkatetzarekin desadostasunak ditugu. 
Egoera konpontzea eta borrokan jarraitzea 
espero dugu, elkarteak beti egin duen mo-
duan, tokiko gobernu bakar batek ere ez 
baitu sekula bermatu San Jacintoko ema-
kumeen eskubiderik.

Izugarri mintzen gaitu etxe hau galtzeko au-
keran pentsatzeak, berriz jaio ginen etxea. 
Etxetxo hau ezin digu inork kendu, gu he-
mengoak garelako. Herrialde honen mu-
turreko polarizazio politikoaren ondorioak 
pairatzen ari gara, alderdi asko aurrekoen 
lorpenak eta aurrerapenak alde batera uz-
tera eramaten dituena. Uste dugu, komu-
nikazio ofizialik egon ez den arren, Emaku-
mearen Udal Idazkaritzak etxetik irtenarazi 
nahi gaituela.

Leku duin eta propio bat behar dugu el-
kartzeko, eta hori izan da etxe hau. Emaku-
meok ezingo gara besteei zabaldu bizitzen 
ari garen egoera azaltzeak lotsa ematen ba-
digu eta besteek jakiterik nahi ez badugu. 
Horregatik behar dugu gure prozesuekin 
jarraitu ahal izateko espazio pribatu bat. 

Leku hau lortzeko gauak eman genituen 
itzarri, egarria igaro genuen, baita gosea 
ere. Alkatetzaren 5. barrutiak ez gaitu inoiz 
bisitatu, ez du egiten dugun lana ezagutzen, 
ez du elkartea ikusi. Ez dakigu zergatik. Eta 
hainbeste urtetako lanaren ondoren, orain 
esaten dute elkartea, gu, ez garela existi-
tzen. Gure buruari galdetzen diogu zergatik 
pentsatzen duten hori, eta ez dugu uler-
tzen, hemen egin ditugun jarduera guztiak 
ikusita. Zuhaixkak landatu genituen lurra-
ren egunean, desfileak antolatzen genituen, 
maratoiak egiten genituen, hitzaldiak ema-
ten genituen, bilerak egiten genituen, mar-
txak egiten genituen. Nola ez zen kontura-
tuko alkatetzako 5. barrutia hau guztiaz?

Gure etxea utzi behar dugula ofizialki esa-
ten diguten momentuan bertan, emaku-
meen 35 taldeak etorriko dira espazioa bo-
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rrokatzera. Biziki minduko gintuzke leku hau 
galtzeak, lan handia egin dugulako irabaz-
teko, birmoldatu eta hornitu dugu, eta orain 
oso polit dago. Espazio hau gurea da, behar 
dugu eta merezi dugu. Alderdi guztiak dira 
zaborra, baina berri honek are gaiztoago 
jokatu du. Jendearentzako lan egiten duela 
esaten du, baina ez, nahi dutena da gu etxe 
honetatik irtenaraztea eta emakumeen mu-
gimendua eta antolakuntza ahultzea.

BETETZEKE DITUGUN 
AMETSAK

Akaso garai hau ez da onena izango amets 
egiteko, bizi dugun guztiagatik, baina ez 
digute etorkizun hori imajinatzeko aukera 
kenduko. Indarkeria jasan duten emaku-
meentzako aterpe batekin egiten dugu 
amets. Indarkeria jasaten ari diren emaku-
meentzako babesleku bat behar dugu.

Eta espero dugu emakume gehiagok ere 
elkartea ezagutzea eta euren arazoak gain-
ditzea, ez baita laguntasuna bakarrik, he-
men gure burua hobetu dugu, ahaldundu 
gara eta ikasi egin dugu. Antolatuta jarraitu 
behar dugu, elkarrekin indartsuagoak ga-
relako emakume guztien onurarako izango 
diren gure ametsak eta helburuak lortzeko.

2021eko azaroa
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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.


