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“Tradizioz, emakumeak arduratu izan dira ehungintzaren ogibi-
deaz. Honek lotura estua dauka emakumeak bizitzaren eta pen-
tsamenduaren sinboloen ehule gisa ikustearekin.”

Ximena Hoyos Mazuera
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GURE SAREAREN 
HASTAPENAREN ISTORIOA… 
NAGUSIEK KONTATUTA

1 Medellingo hezkuntza-korporazioa, adineko helduen alfabetatzea bultzatzen duena eta giza eskubideen gaietan sakontzen lagundu duena, 
bereziki emakumeen eskubideetan, munduko emakumeen historiaren analisian eta emakumeen eskubideen aldeko Kolonbiako legediaren 3 
lerrotan: giza garapena, ahalduntzea eta ekintzailetza.

Horrela hasi zen gure historia, ahots asko-
tan kontatutako istorioa, Asociación Mu-
jeres Tejedoras de Derechos (Eskubideak 
Ehuntzen dituzten Emakumeak) taldearen 
historia. Ia hamaika urtez herriko emakume 
borrokalarien desirak, errebeldia, elkartasu-
na, maitasuna, ausardia eta erresistentzia 
gurutzatu dira hemen, Marta Cecilia Yepe-
sena kasu. Bera elkartearen fundatzailea eta 
ehule nagusia da, eta oraindik ere etengabe 
ari da lanean hainbat eta hainbat emakume 
bertara gerturatu gaitezen eta denontzako 
duintasunezko bizitza bat josi dezagun. 

Irmoak izan gara feminizidioen eta genero 
indarkeriaren aurrean, eta Caldasen tra-
gedia hauei elkartasunez erantzun dieten 
bakarrak izan gara. Kolonbiako bake proze-
sura lotu gara, Ruta Pacíficarekin eta giza 
eskubideen aldeko elkarte askorekin bate-
ra. Kolonbiako herriaren helburu nagusia 
bakea da, justizia sozialarekin eta gazteen-
tzako aukerekin, herriaren duintasunaren 
zor historiko hori kitatzea eta kendutako 
lurrak urgentziaz berreskuratzea. Eraildako 
lider guztien galerek min ematen digute, 
sarraskiek, min ematen digu langabeziak, 
gerraren, balen eta beldurraren bidez zapal-
dutako eztanda sozial honek; baina, hori da 
bizitzaren zaindari eta giza eskubideen, lu-
rraren eta bakearen babesle izatera eraman 
gaituen arrazoi nagusia.

“2006an iritsi nintzen Caldasera, -CLE-
BA1- GKEarekin, helduentzako hezkuntza 
herrikoia ematen zuena giza eskubideen 

inguruan, herritarren parte-hartzean eta 
emakumeen eskubideen gainean”.

Caldasen ez zegoen emakume elkarterik. 
Bazeuden emakume oso interesgarriak, li-
derrak, baina ez zeuden antolatuta. Orduan 
GKE horretan herriko emakumeak prestatze-
ko hiru urteko prozesu bat abiatzea erabaki 
genuen, Emakumearen Bulegoaren bitartez 
(hori baitzen existitzen zena) eta komuni-
tateetako emakumeen laguntzaz. Hiru urte 
horietan herritarren parte-hartzean, giza 
eskubideetan eta nazioarteko zein nazio 
mailako emakumeen eskubideei buruzko 
legerian sakondu genuen; landa-eremuko 
zein hiriko 35 emakume integratu ziren eta 
oso ederra izan zen. Proiektua amaitzear 
zegoela emakumeok esan genuen: orain 
ezin gara banandu, pentsatu dezagun nola 
antolatu gaitezkeen. Antioquíako Goberna-
zioko Emakumeen Idazkaritzara joan ginen 
eta emakumeen elkarte bat sortzeko pro-
posamena egin ziguten. Hori 2012an izan 
zen. Baina, 2010ean gure prestakuntza-pro-
zesuarekin hasiak ginen, Medellingo familia 
baten bidez, etxe bat alokatzeko laguntza 
ekonomikoa jaso baikenuen. Guretzat fun-
tsezkoa zena egin genuen, emakumeen ara-
zo ekonomikoari heltzea. Senarekin egoitza 
honetan hiru urtez landu genituen unitate 
produktiboak, baina ez genuen izan admi-
nistrazio publikoaren ez inoren laguntza 
ekonomikorik. Itxi behar izan genuen, pro-
duktuak merkaturatzeko zailtasunengatik 
eta herrialdeek sektore herrikoiei ekoiz-
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pen- era ahalduntze-ekimenak garatzeko 
ezartzen dizkieten exijentziengatik (…). Me-
dellingo elkarte batzuekin jarri ginen harre-
manetan: Mujeres que Crean, Ruta Pacífi-
ca, Convivamos, Emakumeen Mugimendu 
Soziala… horrek indartu gintuen. Beti egon 
gara 30 emakume inguru, batzuk adinaga-
tik joan dira, edo laneko konpromisoenga-
tik, baina beste batzuk gerturatzen doaz, eta 
sentitzen dut Tejedorasen sustraia Caldas 
udalerriaren bihotzean dagoela. Batzuetan 
ez dute ulertzen zergatik defendatzen ditu-
gun eskubideak feminizidioak daudenean. 
Gaur egun 20 emakume oso aktibok osa-
tzen dugu taldea, eta besteak euren laneko 
eta familiako konpromisoetan daude (…)”.

Une honetan berriz ere ari gara aldarrika-
tzen emakume landatarren eta nekazarien 
ikusgarritasuna eta duintasuna, baina he-
men gutxi dira, metropoli-eremuan bai-
kaude eta oso gutxi dira nekazariak, baina 
landatarrak asko dira. Landa eremuaren 
inguruan dugun ikuskera, urbanizatutako 
landa eremuarena, alegia, guztiz hiritartua 
da. Landa eremua auzo pobreak dira, balia-
biderik ez dutenak, edateko urik gabekoak, 
beharrizan asko dituztenak; prozesu honen 
erdian, non herria mendeetako sarraskia 
eta ukatutako eskubideak aldarrikatzen 
hasi den eta Estatuak indarkeriarekin eran-
tzun duen. Egoera honetan, emakume gaz-
te eta profesional askok Tejedorasen atea 
jo dute. Une honetan hiru emakume gazte 
ditugu: bata komunikatzailea da eta karrera 
amaitzen ari da, bestea gizarte-langilea da 
eta bestea psikologoa; hau da, nagusiek 10 
urte hauetan egindako bidea laga diegu, eta 
prozesu honetan gazte zein nagusi Kolon-
bia eraikitzen jarraituko dugu.

Ahots polifonikoen ehundura honetan, bes-
te nagusi baten ahotsa dugu, Ester Julia 
Zapatarena, erakundearen hasieratik parte 
hartzen duena. Bere maitasunezko pre-
sentzia beroarekin antolakuntza-prozesu 

2 Aburra harana Antioquía departamenduarekin eta herrialdearekin lotzen duen bide nagusia da. 

honen inguruko bere ikuspuntua eta parte-
-hartzea azaldu dizkigu: 

“Ni Ester Julia Zapata naiz, Caldas udale-
rrian bizi naiz duela 60 urte, 75 urteko per-
tsona bat naiz, eta Marta andrearekin hasi 
nintzen CLEBAn, 30 emakume zeudela. 
Niretzako oso garrantzitsua izan zen CLE-
BAra joatea, ikasteko aukera izan nuelako, 
baina lehen hezkuntzako bosgarren mailara 
arte baino ez nuen jarraitu (…). Gauza asko 
ikasi nituen, eta prozesuaren ostean Marta 
andreak esan zigun udalerrian kontratua 
amaitzen zitzaiola. Emakume guztiak trista-
tu ginen, hemen ez zegoelako beste erakun-
derik Marta andreak bezala hartu gintuenik 
(…); orduan denok joan behar genuen etxe-
ra (…). Egun batean, Martak albiste bikaina 
eman zigun: bere familiak etxea ordainduko 
zion emakumeen taldeak jarrai zezan; eta 
horrela lortu zuen etxe hau. 8 urtez egon gara 
etxe honetan berarekin. 8 egunean behin el-
kartzen hasi ginen, eta emakume berri asko 
iristen hasi ziren. Asko joan dira. Nik 60 urte 
horietan ez nekiena ikasi dut hemen; Marta 
andreak behin eta berriz errepikatzen digu 
bakean eta bizikidetzan ikasi behar dugula. 
Gauza asko ikasi ditut, orain nire familiari 
kontatu behar dizkiodanak. Ahizpa batekin 
bizi naiz eta bilera hauetatik iristen naizene-
ro ikasitakoak kontatzen dizkiot. Nik lan egi-
ten nuen, negozio bat neukan, eta klasera 
ikastera etorri behar nintzen egunetan ixten 
nuen (…). Saihesbidea2 egin zutenean nego-
zioa amaitu zen eta ni lanik gabe geratu nin-
tzen. Marta andreari esan nion nire etxean 
zoratu egingo nintzela, eta berak esan zidan 
‘ez, inoiz ez’, eta hona etortzen hasi nintzen. 
Gaur hemen dauden kide asko izan ziren 30 
urteko lanaren ondoren depresioarekin ez 
amaitzeko arrazoi nagusia. Gero, hemen Se-
narekin hasi ginen lanean, hiru urtez gauza 
askoren inguruan prestatu ginen (…), baina 
ni fruta-mamiengatik joan nintzen (…); ez ge-
nuen kapitalik eta gu ez ginen lanera ezeren 
truk joaten; hemen ordaintzen ziguten, eta 
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ondo ordaindu ere. Orduan, iritsi zen unea 
non ezinezkoa zen horrekin jarraitzea (…); 
denbora askoz egin genuen han lan, 12 per-
tsona ginen (…); pulpa egiten jarraitu zuen 
bakarra ni izan nintzen. Egun nire diru-sarre-
ra da, ez diot horretaz bizi naizenik, bada-
kizuelako fruta garesti dagoela, baina nire 
dirutxoa lortzen dut nire gauzatxoak kon-
pontzeko eta nire gauzatxoak erosteko. Ho-
nen ostean, SENA erretiratu egin zen, gauza 
asko irakatsi zizkigun, eta bakean trebatzen 
hasi ginen (…). Babes handia izan dut he-
men, eta beti esan diot Marta andreari etxe 
hau amaitzen denean ni izango naizela ate-
rako den azken pertsona…”.

Amaliak istorio horrekin egiten du bat, eta 
honako hau esan digu: 

“(…) ni CLEBAn sartu nintzen (…), bizikidetza 
eskuliburuak irakatsi zizkiguten eta gure 
udalerriko auzoetara eraman genituen 
(…); Martha andrea 2010 eta 2012 urtee-
tan eskuliburu hauekin buru-belarri egon 
zen. CLEBAren lana oinarrian geratu zen, 
emakumeen formakuntza eta herritarren 
elkarbizitzarako eskuliburuak bezala (…), 
ASOCOMUNALekin interakzioan, honek ere 
eskuliburuak eraikitzeko ariketan parte har-
tu baitzuen, auzoetan bizikidetza eraiki ahal 
izateko. Gero, Martha andreak, Tejedorasen 
egondako Margarita Velez izeneko kideare-
kin batera, Caldasetik ez joatea eta Mujeres 
Tejedoras de Derechos elkartea osatzea 
amestu zuen. Haiek eman zuten lehen pau-
soa emakumeekin jarraitu behar dugula 
esateko”.

Emakumeen indarrez eta ia hamaika urtez 
txirikordatutako kolore, forma eta bihotz 
anitzez betetako ehun horretatik 64 ema-
kume inguru igaro gara, bazkide eta parte 
hartzaileen artean. Gaur egun, gure elkar-
tea (28) ehulek osatzen dute, erakundea-
ri atxikita daudenak, 18 eta 74 urte bitarte 
dituztenak, eta 82 urtetik gorako emakume 
batek, Eulaliak, bere argitasun, alaitasun 
eta konpromiso komunitario osoa manten-
tzen duena. 2020az geroztik, emakume be-

rriak gure elkartera lotzen joan dira, horien 
artean gazteak, unibertsitate ikasleak eta 
aktibistak. Haiek, gazteriaren gogo biziare-
kin, akademiaren jakintzarekin eta emaku-
meentzako justiziazko eta duintasuneko 
gizarte bat ehuntzeko nahiarekin, gure ‘odol 
berria’ dira orain, Martha Cecilia gure lan-
kideak dioen bezala, orain gurekin batera 
dabilena erakundea bizigarritzen. Taldeko 
emakumeok lurralde desberdinetatik gatoz. 
Gutako gehienak, jakina, Caldaseko udale-
rrian jaiotakoak gara; hala ere, Antioquíako 
beste udalerri batzuetako emakumeak dau-
de, hala nola Medellin, Puerto Berrio, San 
Carlos, Carmen de Viboral eta Andeetatik 
datozenak, eta hainbat arrazoirengatik iris-
ten dira Caldasera, Martharena bezalako 
apustu sozialetatik hasi eta gatazka arma-
tuak behartutako Rocioren desplazamen-
duraino. 28 ehule horietatik 13 landa-ere-
muko emakumeak gara, udalerriko hainbat 
auzoetan kokatuak: La Quiebra, La Playita, 
La Clara, La Corrala (goiko eta beheko par-
teak), La Chuscala, El Sesenta, La Salada 
(goiko partea), La Clara. Gainera, gure diru-
-sarrerei erreparatuta, gutako 9 Kolonbia-
ko klase pobrearen barruan gaude, 7 klase 
ahulean eta 12 klase ertainean. Gure hezike-
ta-mailak askotarikoak dira: analfabetismoa 
(2 emakume), lehen hezkuntzako ikasketak 
(14 emakume), bigarren mailakoak (5 ema-
kume) eta unibertsitate-ikasketak amaituta 
edo amaitzear dituzten 7. Aipatu beharra 
dago, Tejedoras taldearen barruan Kolon-
biako gatazka armatuaren barruan indarke-
ria patriarkala jasandako 5 biktima daudela. 

DESEGINDAKO EHUNAK 
ETA HAMAR URTETAN 
BERRIZ EHUNDUTAKOAK

Aipatu dugun bezala, elkartea osatzearen 
ekimena CLEBAren prestakuntza-proze-
suaren parte ziren emakumeena izan zen 
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eta haiek onartu zuten kolektiboki. Baina, 
CLEBAk ez zuen inoiz erabaki horretan par-
te hartu, eta ez zuen inolako babesik eman 
erakundea eratzean. Gainera, ez genuen 
inolako aholkularitza instituzionalik izan.

Helburu orokorrak eta espezifikoak 2012an 
planifikatu eta idatzi ziren Elkartearen es-
tatutuak egin genituenean, erakundearen 
ikuspegiarekin, misioarekin eta printzipioe-
kin batera, urte horretako irailean Eraketa 
Batzarraren testuinguruan. Gero, estatu-
tuek izapide guztiak jarraitu zituzten, 2013ko 
hasieran Pertsonalitate Juridikoa lortzeko.

“10 urteetan helburu horiek ez ziren inoiz 
aldatu. Gure ibilbidean, urteko-planak egi-
ten genituen, erakundearen lehentasunez-
ko ildoak zehazteko eta taldearen beharren 
araberako unean uneko ekintzak zehazteko. 
Estatutuetan jasotako helburu orokorrak 
eta espezifikoak erakundearen nortasuna-
ren eta garapenaren gida izan dira beti”.

Jarraian, gure Elkartearen helburuak azal-
tzen dira: 

HELBURU OROKORRA

Caldaseko (Antioquía) udalerrian emaku-
me ahaldunen eta ekintzaileen presentzia 
eta parte-hartzea indartzea, emakumeen 
eskubideak defendatzeko giza dimentsio 
guztietan: soziala, familiarra, komunitarioa, 
politikoa, etikoa, kulturala, ekonomikoa eta 
ekologikoa.

HELBURU ESPEZIFIKOAK

- Bazkideen garapen pertsonala eta talde-
koa indartzea, autoestimuaren, autonomia-
ren eta autokonfiantzaren bidez, eta jendar-
tearen dimentsio desberdinetan emakume 
ahaldundu gisa haztearen bitartez.

- Elkartea partaidetza demokratikoko, la-
guntasuneko, talde-laneko, ekarpen ardura-
tsuko eta solidarioko erakundea bihurtzea, 

bai arrakasta-egoeretan, bai zailtasun-
-egoeretan.

- Emakumeen eta, oro har, herritarren giza 
eskubideak urratzen dituzten egoerei adi 
egotea eta bidezko konponbideak bilatzea, 
eskubide horiek betetzeaz arduratzen diren 
gobernu-erakundeen bitartez.

- Antolakuntza esparruak emakumeen in-
klusio eta parte-hartzean lagundu nahi du-
ten udalerriko beste emakumeei zabaltzea.

- Irmoak izatea ekoizpen- eta ekintzailetza-
-proiektuak bultzatzean, eta helburuak lor-
tzeko aholkularitzak eta laguntza bilatzea.

- Erakunde publiko eta pribatuekin ekarpe-
nak kudeatzea (formakuntzakoak edo eko-
nomikoak), egiten diren proiektu eta jardue-
retan kalitate- eta iraunkortasun-urratsak 
egiteko.

- Tokiko, eskualdeko eta nazio mailako bes-
te erakunde batzuekin partekatzea ema-
kumeak jendarte-, komunitate- eta familia-
-garapenaren protagonista bihurtzeko lan 
handi hau.

ELKARGURUTZATUTAKO 
SAREAREN MEMORIA

2010-2011

2010ean taldearen sortzaileetako batzuk 
elkar ezagutu genuen. Egun CLEBAren bi-
tartez hasi genuen formakuntza prozesua-
rekin jarraitzen dugu, hasieran Cardalito, 
Santa Lucia, La Miel Sinifaná, Chuscala eta 
La Corrala auzoetako landa-eremuko ema-
kumeekin abiatu genuena. Urte horretatik 
aurrera, formakuntza zehar-lerro bat izan da 
Tejedorasen prozesu osoan zehar.
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Horrela, 2011n, 1991ko Konstituzioaren in-
guruko formakuntza-prozesu bat garatu ge-
nuen, 20. urteurrenaren testuinguruan. La 
Salleko Unibertsitatean egin genuen, Kons-
tituzioaren eta herritarren prestakuntzaren 
inguruko foroan. 

Gutako batzuk elkarbizitzarako 22 eskulibu-
ruren sortze prozesuan hartu genuen parte. 
Eskuliburu horiek udalerriko Ekintza Komu-
naleko Batzordeetako kideekin garatu ziren, 
CLEBAren eta ASOCOMUNALen artean 
artikulatuta. Ekintza hori mugarri garrantzi-
tsua da gure historikotasunean, dokumentu 
horiek oso baliotsuak izan baitziren Caldas 
udalerriaren garapenerako. 

2012-2013

2012an sendotu zen gure antolakuntza-pro-
zesua, iraileko Eraketa Batzarrean. 35 ema-
kumek hartu zuten parte Emakumeen De-
partamentuko Idazkaritzaren babesarekin. 
Pertsonalitate Juridikoa lortu genuen eta 
hamabost egunean behin bilduko zen Zu-
zendaritza Batzordea osatu genuen. Urtean 
bazkide guztiekin bi bilera egitea proposatu 
genuen. 

2013an etxea lortu genuen, eta erakundea-
ri nortasuna emanez estreinatu genuen, 
beste botere bat emanez. Harrerarako eta 
babeserako leku bat izateaz gain, elkarri 
entzuteko eta batzeko leku bat ere bazen. 
Hazi-kapitalekin hasi ginen, mamiak, heste-
beteak, izozkiak eta opilak sortzeko ekoiz-
pen-proiektuak abiatzeko. 

Garai horretan (2012-2013) erakundearen 
barruan hausturak izan genituen. Hau ur-
teetan zehar errepikatu da, nortasun poli-
tiko desberdinek tentsioak eta bereizketak 
sortzen dituelako, eta ez dugulako anto-
lakuntzaren aldetik nahikoa heldutasunik 
mota honetako gaiei aurre egiteko. “Norbe-
ra askea da edozein alderdi politikorengan 
sinesteko eta kide izateko; alabaina 10 urte 
hauetan Mujeres Tejedoras de Derechos 
barruan haustura asko gertatu dira. Emaku-

me hauetako batzuk desberdintasun politi-
koengatik joan dira”. 

2013an Emakumeen eta Familien Idazka-
ritza sortu zen Caldas udalerrian, Mónica 
Raigosaren alkatetzan. Orduan, emakume 
asko elkartu ginen Idazkaritzaren sorrera 
ospatzeko, kalera atera ginen, gauza ede-
rrak egin genituen, dantza egin genuen, 
erritualak egin genituen… Caldas udalerriko 
emakumeen lehen martxa ere egin genuen 
2013ko azaroaren 25ean. Caldaseko ema-
kumeen politika lantzen hasi ginen. 2014an 
amaitu genuen, parte-hartze zabal baten 
ostean. Azpimarratu nahi dugu, Tejedoras 
bezala ez geundela ados Idazkaritza bakar 
batean gai hau lantzearekin, emakumeek 
familietan zuten pisua ezkutatzen baitzuen. 
Gainera, ez gentozen bat emakumeak fami-
lia-ikuspegi batetik begiratzeko jarrera tradi-
zional eta kontserbadorearekin. 

2014-2015

2014an gure ekoizpen-unitateak lehen po-
rrota izan zuen eta gidatzen zuten emaku-
meak gogor kolpatu zituen. Guztiz kapazak 
eta ausartak izan arren eta irudi propioa 
eduki arren, inongo erakunde publiko eta 
pribatuk ez zigun lagundu INVIMA erregis-
troa lortzeko, ordurako 5 milioi peso inguru 
balio zituena. Erregistro horren bilaketan, 
Osasun Idazkaritzaren bisita izan genuen. 
Ekoizpen-unitatearen instalazioa eta ber-
tan egiten genuen elikagaien manipulazioa 
egiaztatu zituen eta agerian geratu zen 
egiten genuen lana ordenatua eta zorrotza 
zela. Azpimarratu nahi dugu, urte honetan 
Antioquíako gobernazioan parte hartu ge-
nuela ekoizpen-unitatearekin, mikroenpre-
sei zuzendutako proiektu batean. Tamalez, 
zapore txarra geratu zitzaigun, interes poli-
tikoengatik estimulua beste erakunde bati 
eman baitzitzaion, eta guk merezi genuen.

Aldi berean, generoari buruzko prestakun-
tza-zirkulu bat osatu genuen erakundean. 
Bi urtez hilean behin bildu ginen lider ko-
munalekin. 
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2015erako adostasunez erabaki genuen 
ekintzailetza-proiektua bertan behera uz-
tea, produktuak merkaturatzeko etengabe-
ko oztopoak zirela eta. Salmentekin lortuta-
ko dirua proiektuan parte hartzen genuen 
22 emakumeen artean banatu genuen, eza-
rritako ekitate-irizpideen arabera. 

Garrantzitsua da aipatzea ekintzailetza-
-proiektu hau amaitzean ez zela inolako 
ekonomia- eta antolamendu-gatazkarik 
sortu gure artean, gerta zitekeen bezala.

Urte horretan, martxoaren 8a ospatzeko, al-
kateak Florence Thomas ekarri zuen udale-
rrira, herrialdeko feminista ospetsuenetako 
bat. Ekitaldi hau oso garrantzitsua izan zen 
udalerrian lehen aldiz ikusarazi zelako femi-
nismoak zer esan nahi duen. Urte horretan 
ere, guk geuk, Tejedoras de Derechos talde-
ko kideok, Iván Marulanda Gómez ekarri ge-
nuen, Antioquía departamentuko Bake kon-
tseilaria. Bake akordioen inguruan hitz egin 
zuen; horrela kontatzen du Dora Patricia 
gure kideak: “ ‘Paz Palabra de Mujer’ ekital-
diko hizlari handienetako bat Iván Marulan-
da jauna zen. Nik agendan idatzitako ohar-
txo bat bidali nion: ‘Emakumeen elkarte bat 
gara. Ohore handia litzateke egunen batean 
guri bisita bat egitea edo bakeari buruzko 
hitzaldi bat ematea (…)’. Inurritxo batek be-
zala egin nuen, bere idazkariari pasatu nion 
oharra, eta pankarta bat jartzen ari ginela, 
bere maletinarekin urbildu zen -joatear ze-
goen bera- eta zera esan zidan: ‘Zu izan zara 
oharra bidali didana eta Tejedoras de De-
rechos taldeari buruz mintzo zaidana?’. ‘Bai, 
jauna -erantzun nion-, ohore handia litzate-
ke zu Caldasera etortzea eta bakeari buruz 
jardutea. Behar dugu, une honetan ez baitu 
inork bake-elkarrizketez hitz egiten’ ”.

Guretzat garrantzitsua da aipatzea 2015ean 
tragedia latza gertatu zela, amama eta bi-
loba baten feminizidioa, Rosa Elvira eta 
Natalia erail zituzten. Guk berehala deitu 
genuen martxa bat eta justizia aldarrikatu 
genuen udalerri osoan zehar.

“Bi metroko pankarta bat egin genuen on-
doko esaldiarekin: Natalia Álvarez eta bere 
amama Rosa Maríaren feminizidio aberran-
teak gaitzesten ditugu. Caldaseko udalerria, 
2015eko apirila. Ostean, Medellingo ekital-
di batean erakutsi genuen. Dora Patricia 
eta Concepción oholtza nagusira igo ziren 
pankartarekin. Inork ez zuen ezer ulertzen, 
inork ez zuen ezer esan. Isilik gurutzatu zu-
ten areto osoa. Une batean emakume bat 
gerturatu zitzaidan eta ea Caldasekoa ote 
nintzen galdetu zidan. ‘Nola duzu izena?’ 
galdetu nion nik. Eta berak erantzun: ‘Tere-
sa Aristizabal’. Esan zidan: ‘Zure telefonoa 
emango zenidake?’. Baietz esan nion, Ruta 
Pacíficarekin batera antolatu behar genue-
la gauza bera. Handik zortzi egunera, Ruta 
Pacíficaren autobus bat etorri zen, batu-
kada batekin eta feminizidioen aurkako al-
darri gogorrekin. Caldasen bihotzean kolpe 
gogorra izan zen, jendeak ez baitzuen inoiz 
batukada feminista bat ikusi (…), mezatik 
ateratzen hasi zen jendea eta ez zekiten zer 
ari zen gertatzen. Feminizidioengatik izan 
zela ulertu zuten eta erritual eder bat egin 
genuen. Ruta Pacíficaren bihotzean sartu 
ginen, hori Tejedorasen historian geratuko 
da betiko”.

Orduan hasi zen Ruta Pacíficarekin genuen 
aliantza eta artikulazioa. Elkarrekin mobi-
lizazio bat antolatu genuen udalerrian bi 
emakumeren feminizidioa salatzeko eta 
elkartasuna adierazteko. Rutari esker bake 
prozesuan trebatzen hasi ginen eta indar-
tzen lagundu gintuen. Medellingo Rutaren 
bileretan parte hartzen hasi ginen, baita Be-
rrioko parkean egiten ditugun hileroko plan-
toetan ere. Caucako Rutaren mobilizaziora 
gonbidatu gintuzten, Popayán udalerrian, 
emakumeek bake-prozesuari eta, bereziki, 
hain kaltetutako eskualde honi babesa era-
kusteko modu gisa. Lehen aldiz gure taldea 
horren martxa jendetsu batean egon zen. 
Herrialde osotik etorritako 5.000 emakumek 
hartu zuten parte, eta gehienak emakume 
indigenak ziren. Tejedoras de Derechos tal-
deko sei kidek Corporación de Mujeres que 
Crean ekimenaren (Emakume Sortzaileen 
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Korporazioa) laguntza ekonomikoa jaso ge-
nuen, gure parte-hartzea bultzatzeko.

Urte honetan zehar Caldas udalerriko Ema-
kume Hiritar eta Landatarren Agenda hirita-
rra osatu genuen. Horrekin, eragin politiko-
ko prozesu bat abiatu genuen. Urrian bi foro 
egin genituen alkategaiekin (soilik gizonak) 
eta udalbatzako hautagaiekin (emakumeak 
eta gizonak). Bertan, beren agenda politi-
koak aurkeztu zituzten, eta guk gurea aur-
keztu genuen.

2016-2017

2016an bereziki gatazkatsuak izan ziren bi 
une bizi izan genituen elkartean. Horietako 
batean, orduan elkartearen presidenteorde 
zena aurrekontu handiegia ezartzen saiatu 
zen kolektiboki sortu genuen proiektuaren 
jardueretarako, interes indibiduala kolekti-
boaren gainetik gainjarriz.

Zuzendaritza Batzordeko gainerako ema-
kumeek jarrera hori oztopotzat hartu zuten, 
proiektua aurkeztu behar genuen herrizain-
tzaren eta alkatetzaren babes instituziona-
la lortzerako unean. Orduan, alkateordeak 
aurrekontua 50 milioira jaistea proposatu 
zuen, baina, gainerako batzordekideen iri-
tziz balio hori ere ez zegokion proiektuaren 
dimentsioari, landa-eremuko emakumeen 
prestakuntza bilatzen zuena. 

Bazkide gehienek ez zuten proiektua ba-
bestu. Krisi horrek iraun zuen bitartean el-
karteak bi hilabetez eten zuen bere jardu-
na. Azkenean, gatazka azaroan konpondu 
zen. Zuzendaritza Batzordea desegin zen, 
15 emakumez osatutako koordinazio za-
balago bat eratu zen eta presidenteordea 
kanporatu zen. Horrela, erakundeak arti-
sau-proposamen bati heldu zion, lehengo 
ehuna berreskuratzeko eta berriro elkartze-
ko: “Puntillismoa egiten hasi ginen egurrean 
eta harrietan baita Gabonetako apainga-
rriak ere (…); astean bitan elkartzen ginen, 
taldea salbatu genuen, (…) berpiztu genuen”.

Beste une zail bat elkarteko kide batek 
Martha Cecilia Yepes elkartearen funda-
tzailea telefonoz mehatxatu zuenekoa 
izan zen: “Ez zaitugu Caldasen nahi, zoaz 
Caldasetik… ez dugu onartuko zuk hemen 
jarraitzea”, esan zion. Gertaera tamalgarri 
honen aurrean, Marthak salaketa jarri zuen 
fiskaltzan, horrela, gure babesa jaso zuen 
eta gerta zitekeen beste edozein egoeratik 
babestu zen. Beste kidea erakundetik joan 
zen eta antolakundea guztion elkartasunari 
esker indartu zen. 

2016a mobilizazioen urtea izan zen herrial-
dean. Askok Bakearen Aldeko Plebiszitua-
ren ekimena babestu genuen. Tejedoras de 
Derechos gisara Medellinen antolatutako 
hiru martxa jendetsutan parte hartu ge-
nuen gure bakearen aldeko apustuarekin. 
Horietako batean 100 bandera zuri egin ge-
nituen eta Ruta Pacíficarekin batera banatu 
genituen. Parte-hartze hori oso esangura-
tsua izan zen gu guztiontzat. Medellingo 
Plebiszituari BAI jaialdian ere parte hartu 
genuen, eta gero Medellingo mugimendu 
sozial guztiarekin batera egin zen mani-
festazioan, Kolonbian Bakearen Aldeko 
Plebiszituari ezetzak irabazi zuenean. Hala 
ere, gero, aurreko presidenteak (F. Santos), 
dekretu bidez negoziazio-prozesuarekin eta 
FARC-EPekin bake-akordioa sinatzearekin 
jarraitu zuen. Plebiszituaren aurreko tes-
tuinguru honetan, Conciudadanía korpo-
razioarekin elkarlanean Bakearen Aldeko II. 
Foroa antolatu genuen Caldasen. 

Bestalde, herrialdeko gatazka armatuaren 
baitan sexu abusuak jasan zituzten 9 ema-
kumeren prozesu juridikoan parte hartu 
genuen legezko ordezkaritzarekin. Emaku-
me horietako bat antolakundeko kidea zen. 
Intzidentzia-ekintza bat egin genuen eta 9 
tutoretza ezarri genizkion Kolonbiako Esta-
tuari (kidearena barne), haien eskubideak 
aitortzeko eta eragindako kalteengatik kal-
te-ordainak exijitzeko. Prozesua oraindik 
ere zabalik dago. 
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Urte horretan bertan Anorí udalerrira egin-
dako Ruta Pacífican hartu genuen parte, 
indarkeriaren biktima izandako emakumeei 
elkartasuna adierazteko. Kideetako batek, 
Dora Patricia Ríosek, Estatu Kontseiluak 
antolatutako Kolonbiako Emakume Lide-
rren Topaketetan hartu zuen parte, Rutak 
gonbidatuta eta Antioquíako emakumeen 
ordezkari gisa. Bertan Mujeres Tejedoras 
de Derechos taldea ikusarazi zen maila 
nazionalean, eta honek harrotasunez bete 
gintuen. 

2016an zehar, intzidentzia eta prestakuntza 
politikoaren prozesuarekin jarraitu genuen. 
2016-2019 aldiko Udal Garapen Planaren 
formulazioaren baitan izan zen, hau da, bi-
garren une politiko batean. Indar kritikoari 
esker eta Caldaseko emakumeak ikusaraz-
teko eta garapen eta bizitza onaren erai-
kuntzan egindako lanaren bidez mantendu 
genuen gure lidergotza. Landa eremuko eta 
hiriko emakumeen artikulazioaren bitartez 
osatutako Agenda Hiritarrari esker lortu ge-
nuen hori. 

2017an Tejedoraseko bost kide Chocóra 
joan ginen, Ruta Pacífica de Mujeresekin 
batera, departamentu horretako emaku-
meei elkartasuna adieraztera, indarkeria ol-
darraldi bortitza pairatzen ari baitziren.

Udalerrian sortutako ‘Caldas despierta’ mu-
gimenduan aktiboki hartu genuen parte. 
Zenbait pertsonek, artistek, intelektualek 
eta abarrek jarri zuten martxan Etxe His-
torikoaren eraistearen aurka. Izan ere, etxe 
honek kultura-ondare handia zuen, bertan 
kokatzen baitzen alkatetza; eta orduko alka-
tearen aginduz eraitsi zuten. Honek eragin 
politiko nabarmena izan zuen udalerrian. 
Prozesu horretan aktibista gisara hartu ge-
nuen parte, eskubideak aldarrikatzen, baita 
ondare-eskubideak ere.

2018-2019

2018an bost feminizidio izan genituen Cal-
dasen, horietako bat orain taldeko kidea 

den baten alabarena. Taldekideok sumindu-
ta atera ginen kalera Yanedi erail eta 8 egu-
nera. Planto bat eta mobilizazioak egin ge-
nituen neskaren familia babesteko. Ekintza 
honen bitartez ezagutu zuen Tejedoras No-
ria Upeguik (hildako neskaren ama). Handik 
hilabete gutxira taldean sartu zen. Ekintza 
politiko honen ostean, feminizidio gehiago 
izan ziren, beste lau, zehazki. Udalerriko la-
saitasuna belztu eta gure kolektiboa minez, 
amorruz eta suminez bete zuten. Orduan 
hasi ginen emakumeen heriotzak ikusaraz-
teko eta justizia aldarrikatzeko martxak an-
tolatzen. Urte horretatik aurrera, Yanediren 
familiak urtero egiten dion omenaldian par-
te hartzea erabaki genuen. Ekintza honen 
bidez udalerrian izan diren feminizidio guz-
tiak ikusarazten ditugu. 2015etik 2021era 
bitartean, Tejedoras mobilizazioekin hasi 
zenetik, 19 krimen izan dira tamalez.

Urte horretan bertan parte hartu genuen 
Bakearen Aldeko Emakumeen Lurralde 
Agenda sortzen, ‘Voces y acciones de mu-
jeres por la paz’ izenekoan, eta Medellingo 
ipar-ekialdeko Emakumeen Zentro Komu-
nitarioak antolatutako ‘Sanándome para la 
paz’ (Bakearen alde sendatuz) jardunaldie-
tan egon ginen. 

2018an ‘Caldas despierta’ mugimendu so-
zialarekin elkarlanean eragina izatea lortu 
genuen, mobilizazioen bidez eta hedabide 
masiboei esker. Alkatetzaren etxe zaharra 
eraistearekin lotutako anomaliak salatu 
genituen, baita udalerriko taxilari kupoen 
inguruan zeuden irregulartasunak ere, alka-
tearen interes partikularrei jarraiki, kanpoko 
taxi-enpresak sustatzen ari baitziren, toki-
koen kaltetan. Medellingo mobilizazioetan 
lortutako indarrari esker, Ruta Pacíficarekin 
eta udalerriaren babesarekin, oihu egin ge-
nuen alkatearen dimisioa eskatzeko.

2019an udalerriko emakumeen bigarren 
Hiritar Agendaren eguneratzean hartu ge-
nuen parte, ‘Mujeres caldeñas, tejiendo 
derechos, construyendo paz 2019-2029’ ize-
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nekoa (Caldaseko emakumeak, eskubideak 
ehuntzen, bakea eraikitzen 2019-2029).

Urte horretan bertan, gure lankide batek 
Antioquía iparraldean dagoen Briceño uda-
lerriko Emakumeen Agendaren eraikuntzan 
lagundu zuen, eta Ruta Pacíficak kontratatu 
zuen, Egiaren Batzordeko dokumentatzaile 
gisa, Antioquíako departamentuko gatazka 
armatuaren esparruan indarkeriaren bikti-
ma diren emakumeen testigantzak jasotze-
ko. Honek taldearen eragin sozial eta politi-
koa areagotu zituen. 

2020-2021

2020aren hasieran, gure elkarteak udale-
rrian garatzeko plan berriaren formulazioan 
parte hartu zuen, eta 2019an eguneratutako 
Emakumeen Hiritar Agendan aurreikusita-
ko proposamenak txertatu zituen.

2020ko martxoan pandemia heldu zen eta 
eragin handia izan zuen gure erakunde-
ko emakumeen eta beren familien egoera 
ekonomiko, psikologiko eta emozionalean. 
Orduan, kaltetuenak laguntzeko hainbat 
ekintza solidario sustatu genituen, institu-
zio publikoen laguntzarekin.

Azaroaren 25aren bueltan, instituzioetara 
bideratutako ekintza publiko bat egin ge-
nuen. Bertan, azken 6 urteetan udalerrian 
eraildako 19 emakumeak omendu genituen, 
emakumeen aurkako indarkeria ikusaraziz 
eta emakumeok indarkeriarik gabeko bizi-
tza izateko dugun eskubidea aldarrikatuz. 

Aro honetan kide gazte berriak sartu ziren 
elkartean eta ekarpen esanguratsua egin 
zuten gure antolaketa-dinamika mobiliza-
tzeko, gure memoria jasotzeko eta Tejedo-
ras de Derechos taldearen 10. urteurrena 
ospatzeko. Horietako batek, Carolina Pie-
drahita gizarte-komunikatzaileak, bideo 
eder eta baliotsu bat sortu zuen guretzat, 
urte hauetan erakundearen jarduna ikusa-
razten duena. Gu guztiok elkartzeko eta os-

patzeko aukera izan zen, narrazio feminista 
honen ahots-sare honetan:

Gure 10 urteak ospatzeko Medellingo lagun 
batzuen laguntza izan genuen, gu guztiok 
elkartzeko. Bi ospakizun-ekintza egin ge-
nituen. Bata barrura begira, hau da, gure 
kideekin, ‘Memorias, tejidos y vuelos en 10 
años de vida de las Tejedoras de Derechos’ 
deitu genuena. Bestea kanpora begira, An-
tioquíako eta herrialdeko beste antolakun-
de batzuekin batera, ‘Memorias, tejidos y 
vuelos de organizaciones feministas popu-
lares’ izendatutakoa.

Aipatu beharra dago, 2020an Tejedoras de 
Derechosen beste neska gazte bat sartu 
zela, Yasenia Arrubla, auzokidea bera ere. 
Gizarte Langintza ikasten ari zen eta urte 
horretan lan akademiko bat egin zuen uni-
bertsitateko beste kide batzuekin Tejedoras 
taldea ezagutzeko. Antolakundearen analisi 
bat egin zuten, eta gure proposamen kolek-
tiboaren diagnostikorako dokumentu bene-
tan baliotsua bihurtu zen. 

2021erako, taldekideok buruan genuen 
martxoan Emakumeen Asanblada Iraun-
korra bultzatzea, baina, udalerriko ema-
kumeen deialdian izan genuen babes ins-
tituzional urria zela eta, ezin izan genuen 
nahi bezala garatu. Horrela etorri zitzaigun 
gerora Topaketa Ekofeminista batzuk an-
tolatzearen ideia. Horretarako, udalerriko 
Emakumearen eta Familiaren Idazkaritza-
ren eta Área Metropolitanaren babesa izan 
genuen. ‘Guardianas de la vida, de la tierra 
y de la paz’ deitu genuen topaketaren me-
todologia gure antolakundeak sortu eta ga-
ratu zuen. Ekitaldira 40 emakume bertaratu 
ziren, landa-eremukoak eta biktima izanda-
koak. Ekintza hura gure kolektiboaren anto-
lakuntza-ibilbidea markatu duen mugarria 
da geroztik; … “ekitaldi hau funtsezkoa da 
Caldasen bide berri bati ekiteko Tejedoras 
gisara”.
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Ondoren heldu zen Paro Nacionala3, eta el-
karteak bete-betean babestu zuen. Lehen 
lerroko gazteak4 udalerrian mobilizatzen 
hasi ziren, eta herrialdera sartzeko bide na-
gusietako bat blokeatu zuten (Saihesbidea). 
Alkatetza eta giza eskubideak babesteaz 
eta defendatzeaz arduratzen diren tokiko 
erakunde instituzionalak ez ziren inondik 
inora azaldu. Poliziak basatiki jazarri zituen 
gazteak eta armada lau gau izugarriz egon 
zen kalean, helikoptero bidez gazteak jarrai-
tuz, kale guztietan zehar, motorizatutako 
militar ugarirekin eta indarkeria neurriga-
bea erabiliz armarik gabeko gazteen aurka, 
gerra-eszenatokirik sekula bizi ez zuen herri 
batean. 

Horietako batzuk inguruko etxeetan babes-
tu behar izan ziren, asko gure egoitzan, ha-
rrapatuak, torturatuak eta desagerraraziak 
izan ez zitezen, ordurako bi gazterekin egin 
zuten bezala. Tokiko gobernurik ez zegoe-
nez, Medellingo giza eskubideen babesa 
jaso genuen, kide defendatzaile baten bi-
tartez, emakumeen talde berri batean parte 
hartzen duena. Paro Nacionalaren testuin-
guruan sortu zen eta gaur egun Tejedorase-
ko hainbat emakumek hartzen dugu parte 
bertan: ‘Matrias por la vida, la justicia y la 
paz’.

Maiatzaren 27an, Matriekin batera, gure 
antolakuntza-ibilbidearen espazio solem-
ne, sinboliko eta politiko bat sortu genuen 
Medellinen, hain zuzen ere, ‘Marcha de las 
Matrias por la vida, la justicia y la paz’ mobi-
lizazioan izan genuen parte hartze aktiboa. 
Gure elkarteak deitu zuen manifestazioa 
eta 300 emakume elkartu zituen, artistak, 
eta zenbait gizon. Ama biologiko eta so-

3 2021eko Kolonbiako protestak faktore anitzeko manifestazioak dira, Iván Duqueren Gobernuak proposatutako zerga-erreformaren 
iragarpenak eztandarazitakoak. Kolonbian Paro Nacional gisa ezagutarazi zen, eta komunikabide batzuek Kolonbiako Eztanda Sozia-
la izendatu zuten. Hasiera batean, protestak erreforma geldiarazteko piztu ziren, eta Polizia Nazionalaren indarkeria neurrigabeak 
areagotu zituen. 18 hilabete lehenago, 2019-2020ko Paro Nacionalean aldarrikatutako jendarte-arazoak konpontzea ere eskatu zuten.

4 Lehen Lerroaren helburua Kolonbiako Gobernuaren aurkako protestetan ESMAD-aren (istiluen aurkako eskuadroi mugikorra) era-
soak eta indarkeria saihestea eta manifestariak babestea izan zen. Lehen Lerroa izenak erreferentzia egiten die ESMADetik hurbilen 
dauden manifestariei, honek bonba zorabiagarriak edo gas negar-eragileak jaurtitzen dituenean. Horrelako taldeak Txileko edo Hong 
Kongeko manifestazioetan ere sortu ziren lehenago. Gaur egun, eraso-lerro bat ez ezik, ildo politikoa ere badira, eta eskakizun eta 
proposamen oso argiak dituzte gazteen eta, oro har, herrialdearen prekaritate-egoeraren aurrean, gobernu ustelen eta giza eskubi-
deen urratzaileen esku daudenak.

zialek (amamak, izebak, ahizpak, arrebak, 
proiektu sozial eta kulturalen sortzaileak…) 
mezu indartsu bat zabaldu zuten Kolonbia-
ko Bakearen alde eta gizonen eta emaku-
meen errespetuaren alde. 

Paro Nacionaleko testuinguru honetan, 
mobilizazioekin eta Lehen Lerroko gazteak 
babestearekin gure taldea udalerrian an-
tolatzen hasi ziren ‘Asanblada Herrikoie-
tan’ parte hartzen hasi zen. Horrela, ahots 
propioz mahaigaineratu genuen gazteek ez 
ezik udalerriko biztanle guztiek jasan zituz-
ten eskubide urraketak, protesta soziala isi-
larazteko esku-hartze militarraren ondorioz. 
Era berean, gertakari horietatik abiatuta, 
Tejedoras gisa, gure esperientzia politikoa-
rekin gazte ekimen hau laguntzen jarraitzen 
dugu, erresistentziaren eta herrialdearen 
eraldaketaren testuinguruan sortzen ari 
dena. 

Gure ibilbidearen kontakizunean agerian 
geratu den bezala, 2016an salto kualitatibo 
bat eman eta koordinazio-figura zabalago 
bat lantzea erabaki genuen, Zuzendaritza 
Batzordearekin izandako barne-gatazka 
baten ondorioz. 15 emakumek osatu zuten 
koordinazio marko berria, horien artean ha-
sieratik taldean egondakoak zeuden. Anto-
laketa modu berri honek dinamika horizon-
talago bat bermatzen du eta komunikazioa 
eta erabakiak hartzeko prozesuak azkarra-
goak dira. Ahal den neurrian barne demo-
krazia handitzen da eta horri esker gutako 
asko hitza hartzen ausartzen gara, gauzak 
proposatzeko antolakundearen onena bi-
latuz. 
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Tejedoras de Derechosen, bi astean behin 
edo hilean behin elkartzen saiatu gara gure 
11 urtetako ibilbide osoan, izan formakun-
tzarako, erabakiak gartzeko, edo bidelagun 
ditugun beste talde batzuekin elkartzeko. 
Plangintza eta ebaluazioa beti egon dira 
presente gure antolatzeko eran. Modu sin-
plean eta adostasunez, urteko ekintzak is-
latu nahi izaten ditugu, eta elkarrekin berri-
kusten ditugu gure nahiak. 

2020an pandemiaren krisiak gure ohiko bi-
lerak murriztera behartu gintuen. Informa-
zio eta elkartasun prozesuak indartsu man-
tendu genituen WhatsApp bezalako sare 
sozialen bidez, baina, koordinazio prozesua, 
ezinbestean nabarmen ahuldu zen. 2020. 
urte amaieran, 10. urteurrenaren ospakizu-
nak koordinatuko zituen 5 emakumez osa-
tutako talde antolatzaile bat eratu genuen, 
eta oraindik ere aktibo mantentzen da.

2021eko bigarren seihilekoan koordinazio 
zabalaren markoa berraktibatu behar izan 
genuen urgentziaz, eta Tejedorasen Batzar 
Orokorra deitu. Elkartearen figura juridi-
koarekin jarraituko genuen edo ez erabaki 
behar genuen, ez baikenituen gure artean 
proposatutako proiektu ekonomikoak lortu. 

Familia-dinamikek eta pandemiak oztopo 
handiak jarri dizkigu astero edo bi astean 
behin egiten genituen aurrez aurreko to-
paketak egiteko, bilerak egiteko edo el-
karretaratzeetan parte hartzeko. Izan ere, 
“emakumeok, adinean aurrera egin ahala, 
askatasuna mugatzen diguten aldaketak 
bizi ditugu familia barruan, eta askata-
suna mugatzen digute. Deskantsatuago 
egon beharrean, betebehar gehiago izaten 
ditugu: “Niri aurrez aurre elkartzea gusta-
tzen zait, baina birtualtasunera mugatu 
behar gara… eta gure antolakundeak ez du 
horretarako baliabiderik. Emakumeen eta 
Familiaren Idazkaritzaren bidez tableta ba-
tzuk eskatu genizkion administrazioari (…), 
gutxienez nagusienek komunikazioa man-
tendu ahal izateko, baina ez dugu erantzu-
nik jaso urte eta erdi igaro ostean”. Onartu 

behar dugu elkarteko emakume herrikoi eta 
nagusi ugari ez daudela ohituta birtualtasu-
nera.

Bestalde, garrantzitsua da aipatzea auto-
kudeaketa izan dela antolakuntzaren fun-
tzionamendua mantentzeko gakoa; elkarri 
laguntzen diogu. Ekoizpen proiektu txikiek 
autonomia eman digute, txikiak izan arren, 
diru-sarrerak eman dizkigutelako. “Izan ere, 
iaz pandemian zehar laguntza bat eman 
ahal izan genien zoritxarrean zeuden ema-
kumeei, ez zen oso handia izan, baina ema-
kumeei gure maitasuna adierazteko unea 
zen, nahiz eta xentimorik gabe geratu”. 

ELKARTERA IRISTEA, SARE 
KOLEKTIBOA MARKATZEN 
DUTEN BIDEAK

Asko pozten gaitu beti emakume berriak 
erakundera batzeak. Horietako asko beren 
arazo pertsonal eta familiarren aurrean ba-
bes bila gerturatzen dira, eta horrela konta-
tzen digute. 

Antolakuntza laguntzera eta indartzera 
etorri dira, ikastera, partekatzera, entzunak 
izatera eta entzutera, eta beren jakintza eta 
ekintzetatik ekarpenak egitera. Denok prest 
gaude egin behar dena egiteko. 

Hala ere, prozesu hori ez da erraza izan, 
ahuleziak izan ditugu kide berriak integra-
tzean. Integrazio-prozesua maila pertsona-
lean egiten da, elkarrizketen, dokumentuen 
eta, batez ere, udalerrian egin ditugun era-
gin politiko eta sozialeko Hiritar Agenden 
bidez. Hori dela eta, elkartean sartzen diren 
gazteek lidergotza hartzea erronka bihur-
tzen da.

Gaur egun, emakume gazte berriekin an-
tolaketa-dinamika bat ezarri dugu, haien 
artean prestakuntza-jarduerak eta taldeko 
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ekintza zehatzak koordinatzeko. Carolina 
Piedrahitak Gazteriaren arloa koordinatzen 
du eta Martha Cecilia Yepesek Nagusien le-
rroa. Beste alde batetik, espaziora iristen ari 
diren emakume gazteen lan konpromisoek 
ez diete beti uzten nahi beste ematen. 

…Berriok aurten (2021) ez dugu nagusiekin 
elkartzeko aukerarik izan, gure agenda egu-
nean-egunean antolatu baitugu, kosmosak 
eta unibertsoak esaten zigunaren arabera. 
Esaten dugu, ez dago besterik, kalera ate-
rako gara, mugitu behar gara, nagusi bat 
ekonomikoki larri dabilelako, edo beste era-
kunde batetik tailer bat eskaintzen digute; 
eta martxa horretan ezin izan ditugu berriak 
sartze prozesuan lagundu, eta esperoan 
daude. Oraindik ere kide batzuen ekono-
miaren korapiloak kezkatzen gaitu... Ekono-
mia, batzuena batez ere, gehien kezkatzen 
nauen korapiloetako bat da, pentsaezina 
baita egunean behin baizik jaten ez duten 
nagusiak izatea.

ELKARREKIN EHUNTZEN 
IKASTEN

Hauek dira gure begiradak eta ahotsak, ba-
koitzarentzat Tejedoras de Derechosen his-
toria markatu duten mugarriak: 

Dora Patricia: “Nire mugarriak: Bakearen Al-
deko Foroa, Iván Marulandarekin, Florenche 
Thomas feministarekin, bakearen aldeko 
eragina Medellingo auzoetan, Cochóra egin 
genuen martxa beste emakumeekin, Pa-
poyánera martxak, Berrioko parkean egin-
dako eserialdiak, ‘Caldas despierta’ mugi-
menduarekin batera udal-administraziora 
egindako bi martxa Carlos Durán alkatea-
ren aurka. Matriekin egindako martxa, teo-
logia herrikoiaren inguruko eskola ibiltaria…

… nik uste dut Matrien martxak bizi-ziklo 
desberdinetan dauden emakumeen bo-

rondatea sendotzen duela, gazteak, ez hain 
gazteak eta adinduak elkartzen direlako Es-
tatuari bere desadostasuna erakusteko; eta 
oso kota altua jartzen ari gara… “

Magnolia… “Gobernuko erakundeei gure es-
kubideak aldarrikatzeko egindako martxak 
eta lanuzteak”.

Esther… “Tejedorasera iristea 30 urte lanik 
gabe egon ostean… niretzat historikoa izan 
zen, jakitea 30 urteren ostean ez nintzela 
lanik gabe geratuko (…) egunero hitz egiten 
nuen Martha andrearekin… hemen izuga-
rrizko indarra eman zidaten aurrera egin 
ahal izateko”.

Martha: “Tejedorasen ausartak gara giza 
eskubideak defendatzen. Medellinen gaude 
beste prozesu batzuekin elkarlanean, eta 
horrek asko indartzen gaitu”.

Carolina: “Tejedorasera iristea. Ni Medellin-
dik nator, hiriburutik, eta han era askotako 
elkarketak daude, baina Caldasen ez nuen 
horrelakorik aurkitzen, eta 5 urte darama-
tzat hemen (…). Lehen itoa Tejedorasekin 
topo egitea izan zen (…); esan behar dut 
Emakumearen Idazkaritzari esker aurkitu 
nuela. (…) 2020ko azaroan heldu nintzen eta 
hori izan zen bidea, gero, abenduan 10. ur-
teurreneko ospakizunak prestatzen egon gi-
nen (…). Beste mugarri bat Noria ezagutzea 
izan zen (…) bere istorioak liluratu ninduen, 
esan dezagun positiboak ez diren gauzez 
ere maitemindu gaitezkeela…”

Yessica: “Dinamizatzaile herrikoien teologia 
eskola ibiltaria da, Tejedoras berriak, umeak 
eta gazteak. Baietzaren aldeko martxa. Ruta 
Pacíficarekin egindako ekintza desberdinak, 
feminizidioak salatzeko egindako plan-
toak,… eragin-lana”.

Elkarteko emakumeek Paro Nacionalean 
izandako parte-hartzea nabarmendu behar 
dugu, “feminista, zoro eta sorgin gisara pu-
blikoagoak eta ikusgarriagoak bihurtu bai-
kintuen. Eztanda sozialaren markoan”.
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Korapiloek askotan gure ibilbide pertsonal 
eta kolektiboa oztopatu dutela onartzea 
bihotz barruan daramatzagun erronka guz-
tiei aurre egiten lagunduko diguten estrate-
gia berriak aurkitzeko aukera bilakatu zen. 

Korapiloen artean pandemia aipatu behar 
dugu, kolpe gogorra eta min handia eragin 
ziguna:

“…pandemia, ekonomia, aldaketa teknolo-
gikoak, osasuna, horiek izan ziren niretzako 
korapiloak”.

“Pentsatu nahi dut berrogeialdiak benetan 
zenbateraino eragin zigun…; niri ez dit bes-
te batzuei adina eragin, baina, Tejedorasen 
ikuspuntutik begiratuta, talde gisara izugarri 
eragin gintuen. Berrogeialdian galdu dugun 
guztiak sentimentalki izugarri eragin digu…”.

Gure kontakizunetan jaso ditugun beste 
korapilo batzuk dira hauek:

“… haurren eta emakumeen aurkako indar-
keria ere etsigarria izan da; esaterako, de-
sagertutako mutiko bat daukagu, nik jaio-
tzen ikusi nuena negozioa nuenean, bere 
ama haurdun etortzen zen… Juan Esteban 
deitzen da eta desagertuta dago… argazkia 
ekarriko nuen, baina ahaztu zait, nik infor-
mazio guztia daukat”.

“… Min handia ematen dit Caldasen feminis-
tak garela esatean zorotzat hartzen gaituz-
tela; feminismoaz hitz egiteak izugarri estig-
matizatu gaitu, hitza aipatzeagatik baino 
ez”.

“Alkatetzarekiko harremana eta, zehazki, 
emakumeen asanblada herrikoiaren deial-
dia administrazioak bereganatu izana. He-
rriko asanbladetatik sortu zen eta haiek ez 
dakite batzar nazional bat zer den ere ez. 
Guk herria deitu genuen, asanblada herrikoi 
batek zer esan nahi zuen jakin gabe… Uste 
dut oraindik ere oso korapilo estua dugula 
administrazio publikoarekin, ez dute gure-
kin hitz egin nahi, ez dute negoziatu nahi”.

“…Amets bat amaitu zen, itxaropen bat, 
ilusioa, bizitza bat, Yanedi Andrea Morales 
nire alabaren bizitza. Horrekin konturatzen 
naiz udalerrian axolagabetasuna dela na-
gusia, isiltasuna, 16 feminizidio isilpean. 
16 nik ezagutzen ditudanak… Zer gehiago 
dago isilpean herri honetan? Zer gertatzen 
da drogazaletasunarekin? Zer haurrekin, zer 
gazteekin?”.

Eta mugarri eta korapilo hauen artean ema-
kumeen ikaskuntzak azalarazten dira:

“Entzuten, borrokatzen eta erresistentziari 
eusten ikasi nuen, eragiten, beldurrik ez iza-
ten eta lan egiten.

“Nire giza eskubideen inguruan ikasi nuen, 
erreklamazioak zuzen bideratzen, nori erre-
klamatu behar zaion… emakume baliotsu 
gisa nire burua aitortzen, baita nire eta bes-
teen alde izateko eta egiteko gai naizen guz-
tiaz jabetzeko ere (…). Ikasi dut malko artean 
elkartzen, itxaropen askorekin elkartzen, 
ilusiotik elkartzen ikasteko eta desikasteko. 
Erakunde askorekin ibiltzen ikasi dugu, egia-
tik eta justiziatik entzunak izateko”.

“Bada, niretzat, azken urteotan bake-pro-
zesuaren ingurukoak dira ikaskuntzak, eta 
hemen, asko dut eskertzeko. Emakumeen 
Ruta Pacíficari aitorpena ematea Tejedo-
rasen bizkarrezurra izan da, bakearen alde, 
betiere Kolonbiaren desira sakonenaren 
alde jardunez, Kolonbian samin eta krudel-
keria honetaz guztiaz bestelako garaiak bizi 
ditzagun”.

“Ikasketa prozesu bat izan da, beti egin 
baitzait arrotza instituzioak kudeatzea eta 
bertan eragitea eta beti izan naiz oso kriti-
koa eskuineko eta zentroko alderdi politiko 
tradizionalekin, sistema neoliberal bidega-
be hau indartu besterik egiten ez dutenak, 
promesa faltsuekin herria tenteltzen dute-
nak eta hainbat egoeraren errudun direnak. 
Niretzat, une hori esnatze bat izan zen, eta 
pandemian bizitakoari esker onartu nuen; 
ekofeminismoaren inguruan urteak nera-
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matzan, eta lurraren zaintzaren inguruko 
kontzientzia kritikoa nuen”.

“Niretzako, ekofeminismoak bi korronte kri-
tiko hartzen ditu, politikoak. Ez ama lurraren 
ekofeminismo erromantiko bat, ni ez naiz 
erritual erromantiko horien aldekoa…; lurra 
ekintza sakratu bihurtu behar da, baina 
ezin da kontzientzia ekofeminista bat egon 
ez bada etikoa, politikoa, interakziokoa, lu-
rraren eta bere baliabide guztien eraldaketa 
eta defentsakoa. Gaur egun, hondamendia 
dago Latinoamerikako herrialde guztietan, 
estraktibismoarekin, gorputzak, lurraldeak 
eta gure komunitateak suntsitzearekin, be-
reziki etnikoak, non gatazka guztiaren erroa 
dagoen”.

“Niretzako beste irakaspen bat bat gerra ho-
nen krudelkeria guztiagatik Kolonbian bizi 
dugun koiuntura nazionala da. ‘Haiek’ mo-
bilizatzeko, hitz egiteko eta lidergotzarako 
beldurra eragin ziguten, baina gazteek bel-
durra hautsi zuten eta herri gisa mugiarazi 
gintuzten; mobilizatuta gaude, eta ez gara 
geldituko. Izan ere, hau aldatzen ez bada, 
oraina den etorkizunaren errudun izango 
gara, hau da, helduok ez ginela gai izan he-
rri hau eraldatzeko deia egin zuen gazteria-
ren indarrari bultzada emateko”.

Tejedorasen nire ahots isil eta ahula desi-
kasten ikasi dut. Lehen pentsatzen nuen: 
‘Zer herri, Kolonbia, zelako gobernua’; eta 
negarrez hasten nintzen eta sumindu egi-
ten nintzen. Negar egiten nuen, min ema-
ten zidan. Orain ikusten dut nire ahotsa ez 
dagoela bakarrik, adin askotako emakume 
askok jarraitzen dutela, eta gauza bera du-
gula ardatz. Horregatik itzultzen naiz eta 
esaten dut Tejedoras itxaropen bat dela eta 
ez dela guretzat, munduarentzat baizik. Nik 
hori deskubritu dut, itxaropen hori urrutira 
iritsiko da, bat-batean, eztanda bat izango 
da (…), eta norabide aldaketa egingo du, 
baina gu hor gaudelako, gure alea jartzen, 
eta hori gertatuko da. Horrek beste zerumu-
ga batera eramango gaitu (…), lasaiago hitz 
egin ahal izateko eta umiliatuta ez egoteko. 

Tejedoras-en adierazpen-berdintasuna ira-
kasten digute eta, herrikoa izan, goragokoa 
izan edo beheragokoa izan, denok eman 
dezakegu iritzia, eta uste dut hortik hasten 
dela nik esaten dudan itxaropena».

“Beste ikasketa handi bat elkarketa modu 
organikoan mugitzen dela ikustea izan da: 
nagusiak gosea badu janaria ematen diogu, 
nagusiak edo gazteenak mina badute, be-
sarkatzen ditugu. Elkartzea da emakumeoi 
hainbeste gustatzen zaiguna, koordinatuta 
egotea, baina erlaxatuta egoten ere ikasi 
nuen (…), alboan ditudalako kideak, arazoak 
konpontzen goaz pixkana, elkarri lagunduz.”

Tejedorasen bakoitzaren bizitzaren isto-
rioan egin dugun gauza adierazgarrienei 
dagokienez: 

“Egin ditugun gauza askok esanahi handia 
dute, baina feminizidek hildako emakumeak 
oroitu eta laguntzeko egiten dena historikoa 
izan da niretzat, balio afektibo handia du, 
balio sentimentala, gure bihotzen barru-ba-
rrutik laguntzeak”.

“Halaber, Emakumeen eta Familiaren Idaz-
karitza udal-administrazio batean itxi ez 
zedin Tejedoras de Derechos taldeak egin 
zuen lana; lau urtetako borroka izan zen, 
administrazioaren apeta batengatik itxiko 
baitzen…”

“Burua eta bideak ireki zizkidan beste mo-
mentu garrantzitsu bat baiezkoaren aldeko 
bozkaren eguna izan zen. Heldu nintzenean 
Ruta Pacífica zela jakin nuen, emakumeen 
aniztasuna ikusi nuen, desberdintasun 
eder hori; niretzako emakume multzo han-
di bati aurre egiten nion lehen aldia zen, 
ordura arte gizonez inguratuta egon nin-
tzelako beti, soroslea nintzen eta gizonen 
artean ibiltzen nintzen. Hori izan zen adie-
razgarriena (…) hortik aurrera, gai hauen in-
gruan interesatzen hasi nintzen. Alejandra 
Sierrarekin egon nintzen, Convivamoseko 
psikologo bat, eta asko ikasi nuen berare-
kin. Bera gizarte-lanekoa zen. Orduan bere 
ezagutzen arloak arreta piztu zidan eta gai 
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horietan murgiltzen hasi nintzen. Egun ba-
tean, Martha andreari esan nion Medelli-
ni asko eskertu behar diogula, Medellinek 
beti ireki dizkigulako ateak, emakume gisa 
aitortu gaitu, beso zabal hartu gaitu ikasta-
roekin, formakuntzekin… komunetan bertan 
lurraldearen aitortzarekin. Babes eta atxiki-
mendu handia eman zidaten, eta hori oso 
zaila da udalerri bereko emakumeen artean 
lortzea, niretzat oso esanguratsua izan zen. 
Hasiera bat izan zen, babes gehiago lortze-
ko eta helburu komun baten alde lan egiten 
jarraitzeko, zabalagoa, proiekzioen gaiari 
garrantzia gehiago emango diona”.

“«Hemen niretzat zeharo garrantzitsuak di-
ren gauzak izan ditugu, baina, era berean, 
inolako beldurrik gabe kalera atera ginen 
egun bat egon zen (…) alkatearen aurka pro-
testa egitera atera ginenekoa (…) bihotzez 
esan genion zer zen gizon hori Caldasentza-
ko, zer egin zuen eta zer ez udalerriko biz-
tanleekin. Etxe bat bota zuen eta zabortegi 
bat utzi zuen parkean (…) emakumeok iritsi 
ginen eta aurre egin genion, beldur gabe, 
hori historikoa izan da, esan digutena esan 
digutela, hori izan zen Tejedoraseko emaku-
meentzat istorio oso baliotsu bat, guretzat, 
gizon horrentzat eta Caldas osoarentzat”.

Matrien martxa, niretzat gauza esangura-
tsuenetako bat izan zen Tejedorasen pro-
zesuan, zergatik?, ikastean idatzi nuen hori 
sentitzeko aukera eman zidalako. Nire bu-
ruaren jabea naiz, eta nik aspaldi nahi nue-
na egiten ari naiz, egiteko gogo hori, buruan 
nuen, baina nik ez nituen ikasitako jendeak 
zituen tresnak, erakundeetan egondakoek 
zituztenak, nik ez nekien hori existitzen ze-
nik, batxilergo ikasketak baino gehiago di-
tuen emakumerik, diplomarik duenik… bai-
na jendarte honetan ikasketarik gabe dena 
da zailagoa, benetan diot. Nik hiru seme-
-alaba hazi nituen eta lan bat nuen; atza-
marrak galdu nituen han, eta umiliazioak 
eta denetarik jasan behar izan ditut, langile 
xumea nintzelako. Martxa honetara joateak 
hazi eta iturri askotatik elikarazi ninduen”.

“Nire ustez Tejedorasera iristea. Mugarri bat 
egon zen, 2018ko otsailean, orduz geroztik 
Tejedorasen kontzientziatzen hasi ginen, 
ama guztiak laguntzen hasi ginen, familia 
ugarik une zailak bizi zituzten, eta nik, per-
tsonalki, dena bizi nuen minez eta tristeziaz. 
Horrela adierazten nuen, ‘hau sufrimendua 
familia hauena’; nik aurretik bizi izan nuen, 
eta orain mina baino indar gehiagoz diot, 
‘hau sufrimendua familia hauena’. Eta orduz 
geroztik familia guztiekin bizi dut min hori. 
Tamalez, ezin izan dugu familiekin konekta-
tu, eta nik beti esaten dut, baina ez. Ez da-
kit interes gehiago edo zer falta izan zaigun 
ama horiekin konektatzeko, oinaze horreta-
tik igarotzen jarraitzen duten familia horie-
kin gehiago konektatzeko, izan ere, baliteke 
nik nire barrenak askatzea, nire sentipenak 
ateratzea eta oinazeari buruz hitz egitea, 
baina beste ama horiengan ere pentsatzen 
dut, erabateko isiltasun horretan, herritar 
gisa guztiok dugun axolagabetasun horre-
tan, plantoi bakoitzean, martxa bakoitzean, 
eta nire buruari esaten diot, ‘Caldasengatik 
egin behar dugu, nire alabarengatik egin 
behar dut’. Era berean, oso esanguratsua 
izan zen udalerriko Clara Veredan egin ge-
nuena, baina ez zuten inon aipatu. Nik gal-
detzen jarraitzen dut: non dago? Erakuts 
dezatela, zeinen esanguratsua izan zen.

BIZITZA ETA AFEKTUA 
EHUNTZEN CASA MADREN, 
CASA RAÍZ-EN

Gure taldean zerbait ehundu bada erresis-
tentzia eta maitasunaren hari koloretsuez, 
hori afektibitatea, ahizpatasuna eta ema-
kumeekiko errespetua izan da: “Sororitatea 
oinarrizko ehuna da gure elkartean. Gure 
asanblada eta bileretan beti izan dugu es-
piritualitatearen ildo hori. Gure mandalen 
inguruan gure bizitzak eta herrialdearen 
errealitatea kokatu ditugu, bakearen, duin-
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tasunaren, erresistentziaren eta emaku-
meen eta herriaren giza eskubideen inguru-
ko gure arazoekin, ametsekin, utopiekin eta 
elkartasun keinuekin”.

Bi urtez espiritualtasun talde bat osatu 
genuen, ‘Círculo Sophia de Espiritualidad 
Feminista’ izenekoa. Gure helburua espi-
ritualtasun ofizial katoliko, patriarkal eta 
moralista desikastea eta deseraikitzea zen. 
Hainbat testu landu ditugu kolektiboki, 
munduko emakumeen duintasunaren eta 
eskubideen bilaketa horien adierazpen gisa, 
gure gorputzetan, sexualitatean, erabakie-
tan eta emakumeen askatasun-proiektue-
tan sakratua dena aldarrikatzeko.

Beste erakunde ahizpekin, espiritualtasun- 
eta sendatze-prozesu sakonak bizi izan di-
tugu. 6 hilabetez gai hau landu genuen: ‘Ba-
kearen bost azalak’. Horri esker, sendatu eta 
berreskuratu egin genuen babesten gaituen 
habitata, komunitatearekin eta bizitzarekin 
bere osotasunean elkargurutzatuta dagoen 
emakume eta izaki gisa definitzen gaituena. 
Halaber, ‘Sanándonos para la Paz’ topake-
tetan, beste emakume batzuekin elkartu 
ginen. Bat egiten dugu Kolonbian eta gure 
lurraldeetan bakearen aldeko apustuak 
bultzatzeko, defendatzeko eta zabaltzeko 
dugun gogoan. Eta mistika eta konpromiso 
horren ondorioz, Emakumeen lurralde-ba-
kerako gure hiritar agenda landu genuen.

Emakumeen Ruta Pacífica erresistentzia-
ren, espiritualtasunaren, sinbologiaren eta 
herrialdeko bizitzaren aldarri askatzaileen 
‘Putzu Berria’ ere izan da. Hainbat faktorek 
inspiratu gaituzte ‘Mujeres guardianas de 
la Vida, de la tierra y de la Paz’ (Bizitzaren, 
lurraren eta Bakearen zaindariak) izate-
ko: bakearen eta justizia sozialaren aldeko 
Ruta Pacíficako emakumeen aldarriek, gure 
lurraldean izandako feminizidio guztien 
arbuiaketek, eta beren komunitateetako 
eskubideak babesteagatik eraildako ema-
kume liderrei erakutsitako elkartasun na-
zionalak.

Era berean, emakume guztiok azpimarra-
tzen dugu erakundearen bizitza afektiboa 

etxe ama bat edukitzeari lortu dugula, ba-
besten gaituen sustrai-etxe bat. “Eta etxean 
sentitzen gara eta zoriontsu, hemen gure 
tristura guztia, gure pozak eta gure aurre-
rapenak partekatzen ditugulako, hemen 
lortu duguna. (…) Nik hiru zatitan laburbil-
tzen dut: etxea, familia eta ahizpak aurki-
tzen ditut, erabat zoriontsu sentitzen naiz 
etxera etortzen naizenean. Askatasuna eta 
lasaitasuna topatzen ditut, nire bihotza, ba-
tzuetan, asaldatuta egoten da eta hemen 
lasaitasuna aurkitzen dut.

GURE EHUNAK ZAINTZEN

Gure kontakizunetan argi geratu da etxea-
ren espazioa, taldearena, kidetasunarena, 
laguntasunarena eta manifestazioena oso 
garrantzitsuak izan direla gure poztasun, 
min, errebeldiak eta beharrak laguntzeko: 
“Kide guztiok askatasun osoz plazaratzen 
ditugu gure kezkak eta sufrimenduak fa-
milia edo bikote harremanetako arazoen 
inguruan, edo langabezia eta zailtasun 
ekonomikoen gainekoak. Eta, era berean, 
seme-alabek ikasketetan eta lan-aukeretan 
egiten dituzten lorpenak kontatzen ditugu, 
muga ekonomiko eta sozialei aurre egiteko”.

Elkartean adiskidetasun-, konfiantza- eta 
autolaguntza-loturak aurkitu eta sendotu 
ditugu gure artean. Sendabelarren era-
bileren herri-jakintzak partekatzea edo 
artisautzako eta sukaldaritzako eskuzko 
trebetasunak partekatzea, elkartzeko eta 
sororitatezko gune bihurtzen dira guretzat. 
Maila profesional-juridikoan, arlo horretan 
gaitasunak dituzten lankide batzuek izapi-
deak, gutunak eta eginbideak bideratzen 
laguntzen digute, gure kolektiboko emaku-
meek adierazten dituzten beharrei lotutako 
salaketa eta izapide instituzionalak. “Elkar-
tean egotea entretenitzen gaituen mundu 
bat sortzea izan da, gure arazoetatik alden-
tzen gaituena, babesten gaituena, besarka-
tzen gaituena”.
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Garrantzitsua da nabarmentzea elkartea-
ren etxean egiten ditugun topaketa guz-
tietan beti izaten ditugula zaintzari lotuta-
ko detailetxoak: kafea, ura, zukuak, jakiak… 
Espiritualtasunez, sinbolismoz, talde-bizi-
tza lotzen duten mandalez betetako giroa. 
Behar handienak dituzten emakumeen-
tzako arnas hitzak eta elkartasun ekintza 
iraunkorrak. Erakundeekin eta pertsonekin 
harremanetan jartzea, emakumeen egoera 
problematikoak izapidetzeko. Zaintza Casa 
Madreren erdigunean dago, gure etxe na-
gusian. 

Urte bakoitzaren amaieran beti antolatzen 
dugu ospakizun bat guztiok elkarrekin. Ai-
tortzako, partekatzeko, distrakziorako, alai-
tasunerako, musikarako eta dantzarako 
gune hau gure Elkartearen dinamikan ezarri 
da 10 urte hauetan. 

BESTE KOLEKTIBO ETA 
ERAKUNDE BATZUEKIN 
EHUNTZEAK EMANDAKO 
ESPERIENTZIAK

Caldasen nabarmena izan da talde sozia-
len arteko elkartasun sareen absentzia, 
eta emakumeen antolakuntza prozesurik 
ez egotea. Oso udalerri kontserbadorea da 
maila politikoan eta erlijiosoan eta, beraz, 
herritar helduen kultura beldurrarena eta 
axolagabekeriarena da egungo jendarteak 
bizi dituen aldaketa historikoen aurrean. 
Kontrol sozial horren aurkako ahots disi-
denteak estigmatizatu egin dira eta, asko-
tan, metropoli-eremuko beste udalerri ba-
tzuetara emigratzera behartuak izan dira. 
Unibertsitateko gazteriak eta kritikoek, bere 
potentzial artistiko, politiko eta sozial guztia 
hedatzen dute Caldasetik kanpo.

“Gu ere, Tejedoras de Derechoseko emaku-
meak, seinalatuak eta bakartuak izan gara. 
Egoera hori ausardiaz eta kontzientzia eti-
ko eta politiko handiz onartu dugu, bada-

kigulako ezerk ezin duela historiaren bidea 
geldiarazi. Egoera hori kide askok onartzen 
dute lasaitasunez eta ausardiaz. Indartsua-
goa da batzen gaituen maitasuna, bizitza-
ren eta bakearen alde, gure lana oztopatzen 
duten indar negatiboak baino”.

Herriak aukeratutako kargu politikoetara 
emakume jakin batzuk iristeak ere frustrazio 
handia eragiten digu, udal kontzejuetan eta 
Emakumeen Idazkaritzan. Emakume hauek 
ez dute inolako loturarik hiriko eta landako 
emakumeen beharrekin, ez dute formakun-
tzarik generoan eta emakumeen eskubidee-
tan. Eta gainera, hauteskunde-kanpainetan 
emakumeen erabilera triste eta sumingarria 
egiten dute. “Horietako batzuk funtzionario 
gisa amaitzen dute, uneko agintarien kota 
politiko gisa, genero-kontzientziarik gabe 
eta emakumeen eskubideak exijitzeko bene-
tako konpromisorik gabe”.

Hala ere, Medellingo beste emakume-era-
kunde batzuekin ehundu dugun sare- eta 
eragin-esperientzia funtsezkoa izan da gure 
formazio, borroka eta erresistentzia apus-
tuak elikatzeko. Emakumeen Ruta Pacífica-
ren, Mujeres que Crean erakundearen eta 
Convivamos-en babesa izateak lorpen han-
diak ekarri dizkigu udalerrian eta udalerritik 
kanpo egiten ditugun ekintza politikoetan. 
Indarkeria matxisten aurkako plantoak egi-
ten ditugu eta Cauca, Chocó eta Antioquía-
ko beste udalerri batzuetako emakumeei 
laguntzeko maila nazionalean egindako 
hainbat Ruta Pacíficatan hartu dugu parte 
aktiboki. Honek ahalbidetu du egun Martha 
Cecilia emakume landatarren ordezkari 
izatea bai Ruta Pacíficaren Antioquíako Re-
gionalean eta bai Antioquíako Emakumeen 
Aholku Kontseiluan, emakumeen aurkako 
indarkeriari buruz jardun daitekeen ahots 
legitimo gisa. Era berean, emakumeen ba-
kerako lurralde-agendaren eraikuntzan eta 
udalerrian sortu diren bi emakumeen agen-
da hiritarretan hartu dugu parte, egoera so-
ziopolitiko desberdinetan erabakitasunez 
kokatu ditugunak.
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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.


