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Sarrera
Esku artean duzun ikerketa hau emakumeek euskal bakegintza prozesuan izan duten 
partaidetzaren inguruko hurbilpen bat da, bertako emakume bakezale eta feministen 
hausnarketa eta bizipenetatik abiatuz eta emakume latinoamerikarren esperientzia lagun 
hartuz.  

Mugen Gainetik GKEk bi hamarkada daramatza garapenerako lankidetzan genero 
ikuspegia txertatzen eta Hego eta Iparreko emakumeen esperientzien elkartrukea eta 
aliantzak elikatzen. Latinoamerikako bake-prozesuetan emakumeek izandako partaidetza 
gertutik ezagutu ondoren, Euskal Herriko errealitatea ezagutzeko eta Latinoamerikako 
esperientziak baliozkotzat hartzeko, ikerketa bat abiatu dute 2016ko hasieran.

Ikerketa honek bakegintzatik, bizikidetzatik eta feminismotik datozen emakumeak jarri 
ditu elkarrizketan. Batetik, bakea eta elkarbizitza egunerokotasunean eta era anonimoan 
eraikitzen duten emakumeei eman zaie ahotsa, eta horretarako, Elkarbizitzarako 
Foroetan, prozesu instituzionaletan edo mediatzaile gisa parte hartzen duten emakumeen 
testigantzak jaso dira. Foro hauek eremu ezberdinetatik sortuak izan dira (Udala, herri 
ekimenak…) Euskal Herriko herri batzuetan, eta Lokarri edo Baketik elkarteengandik 
dinamizatuak izan dira gehienak. Beren helburua anitzen arteko elkarrizketa bultzatzea 
izan da, elkarbizitzara bidean.

Bestetik, mugimendu feministako kideei ere ahotsa eman zaie. Euskal testuinguruan 
gatazka eta bakearen inguruko planteamendu feministak jaso dira eta mugimendu 
feministak etorkizuneko bakegintza prozesuan izan beharko lukeen lekua eta funtzioen 
inguruan ere hausnartu da. 

Emakume guzti hauen bizipenei eta hausnarketak partekatzeari balioa eman nahi izan 
diogu eta orain arte emakumeek bakegintzan egin duten ekarpenen hasierako bilduma 
bat osatu nahi izan dugu. Modu honetan, dokumentu honek, gai honek sor ditzakeen 
eztabaidak edo luza ditzakeen hariak, identifikatu eta kaleratzeko ahalegin bat izatea 
bilatzen du, hausnarketarako bide posible bat irekitzeko. Bestetik, dibulgatiboa izatea ere 
bilatzen du, eta edozein pertsonentzat argia eta ulerterraza izatea.   

Emakume latinoamerikarren esperientziei ere espazio bat eman nahi izan diegu. Lan 
bibliografikoan herrialde hauetako esperientziei bereziki begiratu diegu, eta Kolonbia, 
Guatemala eta El Salvadorreko hiru emakume bakezale eta feminista elkarrizketatzeko 
aukera izan dugu. Beraien hausnarketa eta esperientziak inspirazio iturri izan dira, eta 
horrela azaltzen dira testuan zehar. Esperientzia hauei erreferentzia egiteko “Latinoamerika” 
terminoa erabiliko dugu, honela Erdi zein Hego Amerikan kokatzen diren herrialdeak 
barnebiltzen direlako.

Beraz, elkar ezagutzeko eta konpartitzeko topagune bat aurkituko du irakurleak ikerketa 
honetan. Emakumeek eta mugimendu feministak euskal bakegintzan izan duten eta izan 
beharko luketenaren inguruko hurbilpen bat, eztabaida edukiz bete eta elikatzen jarraitzeko 
bokazioa duena.
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Metodologia
Ikerketa hau burutu ahal izateko, lehendabizi, lan dokumental eta bibliografiko bat egin da, 
gaiaren inguruko lehen marko orokor bat osatzeko. Marko hori osatu eta kontrastatu ahal 
izateko, gaian aditua den Irantzu Mendia Azkuerekin hastapen-elkarrizketa bat egin zen. 
Ondoren eta landa lanaren bitartez, jende eta perfil ezberdinak elkarrizketatu dira, gaiaren 
inguruko informazio zuzenekoagoa eta sakonagoa eskuratzeko. Euskal egoeran edo 
testuinguruan zentratutako ikerketak gutxi direnez, “bidean eraikitzen den” ikerketa bat 
planteatu dugu: hau da, errealitate honetara tentuz gerturatu eta bidea pixkanaka marrazten 
joatea ahalbidetuko duen metodologia bat. Modu honetan, jendearengana hurbildu eta lehen 
ideia edo jarraibideak identifikatzen joan eta horren arabera gure ikerketa eraikitzea edo 
moldatzea ahalbidetzen da. 

Landa lanean zehar, hurrengo emakumeen 5 perfil hauek elkarrizketatu ditugu1: emakume 
bakezale aktibistak, bakegintza prozesuetako bitartekariak, mugimendu feministako 
kideak, instituzioetatik bakea eta elkarbizitzaren alde lanean dauden emakumeak eta 
emakume bakezale eta feminista latinoamerikarrak. Guztira 19 emakumek hartu dute parte 
elkarrizketetan. 

• Emakume bakezale aktibisten bidez, bakearen eraikuntzan euren ekarpenak eta 
parataidetza aitortzeaz gain, euren iritzi eta hausnarketek duten balioa ere erakusten 
da, bakea eraikitzeari begira. Hauen baitan, bake eta elkarbizitzaren aldeko elkarte 
ezberdinetan zein herri batzuetan antolatu diren Elkarbizitzarako Foroetan parte 
hartu duten emakumeak elkarrizketatu dira.

• Bakegintza prozesuetako emakume bitartekariei dagokionez, emakumeek jardun 
edo dinamizazio lan hauetan izan duten partaidetza eta esperientziaren bidez jaso 
dituzten ezagutza eta hausnarketak zeintzuk diren ezagutu nahi izan da. Honela, 
Elkarbizitzarako Foroen dinamizazio lanetan zein bizikidetza eta giza eskubideei 
lotutako elkarteetan lan egiten duten emakumeak elkarrizketatu dira. 

• Mugimendu feministaren baitan kokatzen diren, eta Euskal Herrian feminismoaz eta 
bakegintzaz hausnartu duten emakumeak elkarrizketatzeko saiakera ere egin da. 
Izan ere, euren irakurketek eta iritziek ere genero aldagaia kontuan hartuko duen 
bakegintza prozesu horren baitan egon behar dute, eta gatazka zein bakegintza 
garaien berrirakurketa feminista eta kritiko bat egiteko beharrezkoak dira.

• Instituzioetatik elkarbizitzaren alde lanean dauden emakumeek euren ibilbide 
politiko eta instituzionaletatik ikasi, bizi eta hausnartu dutena jasotzea esanguratsua 
izan da. Azken batean, elkarbizitza eta bakegintza ere instituzioetatik sustatzen da 
eta bertan emakume asko lanean dabiltza.

• Latinoamerikako gatazka eta bakegintza testuinguruen berri izateko, bertako 
emakume bakezale eta feministak ere elkarrizketatu dira, euskal testuingurua marko 
nazioarteko edo globalago batean nola kokatzen den ikusteko, eta horrez gain, 
inspirazio-iturri izan daitezkeen esperientzia modura jokatzeko.

1 Kontuan izan behar da ez direla perfil estankoak; hau da, emakumeetako batzuk kategoria eta ezaugarri bat baino 
gehiago barnebiltzen zuten, baina horietako bat gailendu da ikerketa honetan.
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Elkarrizketatuen izenak anonimotasunean mantentzeko erabakia hartu da, elkarrizketatuei 
nolabaiteko intimotasun eta babesa eskaintzeko. Izan ere, gai honek oraindik ere gutxi jorratua 
eta sentsibilitate ezberdinei eragiten diena izaten jarraitzen du; ez da gizartean modu ireki eta 
normalizatu batean lantzen den gai bat, eta hargatik, pribatutasun maila hori mantendu nahi 
izan dugu. Salbuespen moduan, aurrez aipatutako Irantzu Mendia Azkue. 

Modu honetan, eta aurrez aipatutako 5 perfil horiei jarraituz, honako erreferentzia hauek 
erabiliko dira elkarrizketatuak identifikatzeko:

 - Irantzu Mendia Azkue, ikerlaria bakegintzan eta generoan

 - Bitartekariak bakegintzan 

 - Bakezale aktibistak

 - Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko zuzendaria

 - Instituzioetatik bake eta elkarbizitzaren alde lanean dagoen PSEko militante 
emakumea

 - Militante feminista internazionalista

 - Ezker Abertzaleko militantea eta feminista

 - Talde feminista: Bilgune Feminista

 - Elkarbizitza Foroetako partaideak

 - Guatemalako militante feminista eta bakezalea

 - El Salvadorreko militante feminista eta bakezalea

 - Kolonbiako militante feminista, bertako gatazkan abokatua eta ikerlaria

Bestetik, latinoamerikar emakumeen anonimotasuna mantentzeko eskaera berezi bat ere 
egon da, hauek beren herrialdeetan sufritu dezaketen errepresioagatik, beren bakezale, 
feminista eta aktibista politiko posizionamenduen eraginez.

Mugimendu feministaren baitan, “Ahotsak” alderdi politiko ezberdinetako emakumeen 
eta bestelako eragile batzuen plataforma, eta “Emagune”, Euskal Herriko Unibertsitatetik 
sortutako ekimen berria elkarrizketatzeko saiakera egin da. Hala ere, ezin izan da bi hauekin 
elkarrizketarik lotu, eta ondorioz, hauen inguruko informazioa beste bide batzuetatik eskuratu 
behar izan da. 
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1.1.  Zer da bakea?

Bakeari eta justiziari buruz hitz egiten hasi ahal izateko, ezinbestekoa da “gatazkaren teorietan” aditua den 
Johan Galtung2  norvegiarraren ideia teorikoetara jotzea. Autore honen ideiak erreferenteak izan dira ondoren 
gatazkaren eta bakearen inguruan sortu diren ikerketa ezberdinak aurrera eramateko, eta baita ikuspegi feminista 
batetik kontzeptu hauek birdefinitzeko ere.  

Galtung-ek hiru indarkeria mota bereizten ditu, elkarri lotuta daudenak eta elkar elikatzen dutenak: 

1. Zuzeneko indarkeria (indarkeria fisikoa edo hitzezkoa).

2. Egiturazko indarkeria (injustiziak eta ez-parekidetasuna).

3. Indarkeria kulturala (aurreko bi indarkeria motak justifikatu eta elikatzen dituzten ideiak eta balioak). 

Indarkeria mota hauen bereizketatik abiatuta, bakearen bi definizio ere azaltzen ditu: 

1. Bake negatiboa, zuzeneko indarkeria edo gatazka armaturik gabeko egoera izango litzatekeena.

2. Bake positiboa, hiru indarkeria motak aldi berean gainditzeko lan egingo lukeen prozesua.  

Ideia teoriko hauek gure ikerketaren landa lanean ere agertu dira. Izan ere, elkarrizketatutako emakume 
ezberdinek bakea edo gatazka politikoa gainditzen duen egoera bat definitzeko saiakera egiten dutenean, “bake 
positiboaren” ideia honetara hurbiltzen dira. Guztiek ulertzen dute egoera hori indarkeria mota ezberdinak 
gainditzeko lan egingo duen prozesua dela eta justizia egitearekin lotzen dute: maila guztietako injustiziak 
gainditzeko proiektua litzateke.

2 HUESO GARCÍA, V. (2000) “Johan Galtung. La Transformación de los conflictos por medios pacíficos”, In: Cuadernos de Estrategia, 111. 125-159

1. 
Bakea eta 
Justizia
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Gure ikuspegitik, bakea da justiziaren faltarik ez egotea. Ez indarkeriarik eza baizik eta justizia egotea: 
justizia ekonomikoa, soziala… orotariko justiziarik gabe ez da bakerik izango (Bakezale aktibista 2).

Bake prozesuez hitz egin behar dugula, eta ez bakeaz baizik eta prozesuaz. (…) orduan, sinadura hori ta 
gero, prozesu bat abiatu behar da. Eta hor, prozesuan, denak kabitu beharko genuke, ez batzuk bakarrik. 
Hain dago lotuta justizia sozialarekin ez? (…) Eta justizia sozialak dazka espazio asko: definitzen dana 
publiko bezela, daka pribatua, daka intimoa, daka pertsonala… Ta azkenian alde asko dauzka ez? Indarkeriak 
dauzkan alde guzti hoiek (Talde feminista).

Latinoamerikar emakumeek ere bat egiten dute ideia honekin eta bake prozesua bake-itunetatik haratago doan 
prozesu bat dela azpimarratzen dute, gatazka anitzak kontuan hartu behar dituena: 

Guretzat oso garrantzitsua da bakea ez dela soilik su-etena edo bake-akordioak sinatzea, baizik eta zailena 
dela ordutik aurrera zer egin (…) akordio horiek bete daitezen. Giza eskubideen urraketak ere batzuetan 
areagotu egiten dira gatazka armatuko garaietan eta beste batzuetan halakorik gabe ere areagotzen dira 
(Guatemalako militante feminista eta bakezalea).

Euskal testuingurura itzuliz, emakume bakoitzaren ibilbide pertsonal eta militanteak asko baldintzatzen du 
bakearen ideia honi atxikitzen zaizkion ñabardurak, baldintzapenak eta kontraesanak. Batetik, beraien burua 
bakegintza mugimenduan kokatzen duten emakumeek, bakea helburu moduan irudikatzen dute, mundu hobe 
batera heltzeko horizonte utopiko bezala:

Nire ikuspegitik, espazio bat da non denek edukiko baitute tokia eta esan ahal izango baitute zer pentsatzen 
duten (…) Berdintasunezko gizarte bat, ezta? Eta botere banatu bat, zeinean pertsonek parte har baitezakete 
(…). Nire ikuspegitik bakea helburu bat da baina horraino iristeko gauza horiek guztiak lortu beharko 
genituzke lehenik, ezta? (Bakezale aktibista 4).

Ikuspegi holistikoago batetik, bakegintza mugimendu edo erakundeetan diharduten bitartekari eta eragileek, 
bakea prozesu moduan ulertzen dute: kolektiboa, gatazkak kudeatzeko erari lotua baitago; eta banakakoa, 
jarrera aktiboa eta erantzukizun pertsonala eskatzen duelako. 

Bakea etortzen zaidanean, lehen etortzen zitzaidan agian egoera idiliko eta uxoaren sinbologia guzti hori. 
Orain iruitzen zait oso aktiboa, eguneroko lanean egin behar dena, ezberdinari entzuteko eta onartzeko egin 
behar den esfortzu guzti hori (Bitartekaria bakegintzan 2).

Gatazka ez da konponduko. Bilatu behar ditugu moduak ahal dan modu proaktiboenean bizitzen jarraitzeko. 
Baina konpondu? Ez dago el edén. Planteamendu iraultzaile guztiek euki dute un edén (...) Ta ni ez nago 
edena egiteko, ni nago prozesuan elkarrekin bizitzeko. Bakea prozesu bat da. Egunero egin behar da bakea. 
(Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko zuzendaria)

Ibilbide pertsonal eta profesionala politikagintzan edo erakunde publikoen kudeaketan eman duten emakumeek, 
bakearen inguruko hausnarketak esparru honetan ere kokatzen dituzte, eta posizionamendu politiko batzuek 
bakearen inguruan duten ikuspegi murriztailea salatzen dute.

Honen guztiaren ondoren ondo ikasi behar duguna da bakeak askatasuna behar duela. (…) Zure herriko kale 
guztietara sartu ahal izatea, denda jakin batzuetan ezin sartzea irain egingo dizutela, hori gertatu zaigu guri 
(Instituzioetatik bake eta elkarbizitzaren alde lanean dagoen PSEko militante emakumea)

Batzuk bilatzen dutena orain, ezker abertzalea umillatzea, ordaindu dezala egin duena eta ez dakit zer, eta 
hor ez konbibentzia sortzen. Pentsatzea bakea irabazle eta galtzaileen artekoa dela, hori ez da bakea, hori 
da irabaztea. (Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko zuzendaria)
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Bestetik, gizarte desberdintasunak botere-harremanen baitan kokatzen dituzten herri mugimenduek, borroka 
soziala (klasea, generoa…) estrategiatzat hartzen dute, non gatazka ezinbestekoa litzatekeen botere harremanak 
iraultzeko. Bakearen egungo ikuspegia problematizatzen dute, injustizia eta indarkeria estrukturala ezkutatzen 
duelako, eta termino berriak proposatzen dituzte.

Biolentzia uste dut gauza oso konplexua dela, oso zaila da definitzen zer da biolentzia, zer ez da biolentzia, 
orain denari deitzen zaio biolentzia… Oro har bai uste dut mundu biolento baten bizi garela eta biolentzia 
eragiten digula gure barruan. Eta batzutan biolentzia ere dela tresna bat, hori horrela da orduan ez dakit… 
Niri bakegintza baino herrigintza, beste herri bat! Herri burujabea dimentsio guztietan: desde yo qué hago 
con mi cuerpo a qué hacemos como pueblo. Ni gehiago identifikatzen naiz horrekin  (Ezker Abertzaleko 
militantea eta feminista).

Ikusten denez, bakearen kontzepzioan ikuspegi desberdinak daude. Bakea indarkeria armaturik gabeko errealitatea 
baino haratago doala adostua dago jada, baina norbanako bakoitzak bakearen inguruko kontzeptualizazio eta 
balorazio desberdinak egiten ditu. Honetan, ibilbide ideologiko eta militanteek eragin nabarmena dute.

1.2. Gatazka eta bakearen irakurketa feminista 

Galtung-ek planteatutako definizioak kontuan hartuta, mugimendu feministak ere indarkeria edo gatazka anitz 
jasaten ditugula azpimarratu du. Horixe da mugimendu feministak gatazka eta bakearen definizioetan egindako 
ekarpen nagusia: hauen kutsu patriarkalaz ohartu eta mahai gainean jartzea, beste indarkeria mota batzuk (eta 
ondorioz, bakea ulertzeko beste modu batzuk) badaudela defendatuz. Horien artean, emakumeok emakume 
izateagatik bizi dugun zapalketa eta indarkeria legoke, besteak beste. Genero femeninoa zapaltzen duten gizarte 
patriarkaletan aurkitzen gara eta bakeaz hitz egin nahi badugu, indarkeria mota hau ere kontuan izan behar da. 
Irantzu Mendia Azkuek3  aipatzen duen bezala: genero arloko justizia aintzat hartzen duen bake proiektu bat behar 
dugu (2009:17). 

Halako proiektu bat aurrera eramateko, beharrezkoa da emakumeen eta aktibista feministen ekarpenak kontuan 
izatea, eta euren partaidetza sustatzea bake prozesuetan. Helburu horrekin sortu zen 5.2. atalean modu 
sakonagoan azalduko den 1325 erresoluzioa, 2000. urtean eta Nazio Batuen eskutik. Kontuan izan behar dugu 
emakumeen partaidetza sozio-politikoa aldarrikatzen denean, sarritan emakumeen funtzio bakezaletik egiten 
dela, berau argudiatu eta indartuz. Honen atzean gerra eta maskulinitatearen arteko lotura historikoa dago, 
eta oposizioz, emakumeak eta bakearen artekoa (3. atalean sakonduko dugu honetan). Ahots desberdinetatik 
salatu duten bezala, “emakume bakezalearen” ideiak emakumeak erabaki guneetatik baztertu eta beraien hautu 
politikoak ukatzeko erabili izan da.

Carmen Magallon eta Jule Goikoetxea bezalako ikertzaile feministek 4 haratago doaz, eta bake eta norma-ltasun 
egoerak edo definizioak, diskurtso patriarkaletik egin direla salatzen dute. Bakearen eta norma-ltasunaren 
definizio hauetan, norma edo araua, emakumeen kontrako biolentzia eta zapalkuntza da: sistema patriarkaleko 
normalizazioak emakumearen menpekotasuna esan nahi du. Ikuspegi honen arabera, patriarkatuan, gizonen 
bakea, emakumeenganako biolentzia da, eta emakumeak, beren zapalkuntza eta beren parte hartzea kanpoan 
uzten dira sistematikoki. Kanporaketa horri aurre egin eta emakumeen partaidetzarekin, genero aldagaia kontuan 
hartzen duten bake ereduak sustatzeko, emakumeek eta planteamendu feministek dimentsio honetan kokatu 
beharko luketen galdetzen dute batzuek. Hemen aukera ezberdinak egon daitezke: esate baterako, botere- eta 
erabaki-guneetan kokatu eta bertan modu zuzenean parte hartzea (Goikoetxea, 2015), edo oinarrian egon eta 
indar sozialaren bidez, halako bake proiektu bat behetik eraikitzen joatea, erabaki-gune edo negoziazio-mahaietan 

3 MENDIA AZKUE, I. (2009) Emakumeek bakearen alde egiten duten aktibismoari buruzko oharrak, Hegoa Institutua
4 MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2006) Mujeres en pie de paz. Pensamiento y prácticas, Siglo XXI de España Editores;  GOIKOETXEA MENTXAKA, 
J. (2015) Bakea ez da existitzen, feminismoa bai. UEUren ‘Euskal Herriko gatazkaren irakurketa, etorkizuneko bake feministaren bidean’ udako 
ikastaroan emandako hitzaldia (Iruñea, 2015-07-20): http://www.klitto.com/bakea-ez-da-existitzen-feminismoa-bai- i/ 
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presio eginaz. (Mendia Azkue, 2009). Bestetik, emakumeen aurkako zapalkuntza eta emakumeak berak, bake 
edo konponbide politiko markoetatik at uzteaz gain, beste gatazka eta subjektu mota batzuk ere baztertzen dira 
norma-ltasun eta bake egoera patriarkaletan; eta horretaz ere ohartu dira eragile eta banako batzuk ikerketa 
honetan zehar:

Mundu mailan beti eman da eta jarraitzen du ematen, ba generoen arteko gatazka, gatazka politikoen 
aurretik, bitartean, eta ondoren ematen dana. Orduan planteatzen dena da, zein terminotan esan dezakegu 
bakean bizi garela emakumeok? Zein da guretzako bake-prozesua? Nola gauzatzen da? (Irantzu Mendia 
Azkue).

Euskal Herrian existitu existitzen ziala beste gatazka politiko batzuk eta hoiek aitortu ein behar ziala nolabait 
ere bai gatazkaren konponbideari buruz hitz egiterakuan. Bazeuzkala beste aldagai batzuk kontutan 
hartzekuak, bai sexu-genero, bai klase gatazka, bai jatorriagatikua. Hor eramaten genun gure ideologian 
oinarrituta dagon gatazka hirukoitz hori eta hor txertatzen genun (Talde feminista).  

Euskal Herriaren azken aldiko historian “euskal gatazka” deritzonari baino ez zaio jarri izena eta hari lotutako 
indarkeriari besterik ez zaio erreparatu. Begirada hori murriztailea izan da eta gure gizartean sustraituta eta 
egituratuta dauden beste gatazka eta desparekotasun sozial batzuen garrantzia ezkutatu eta desitxuratu 
du (…). Gatazka horiek indarkeriarik gabe gainditzea ezinbestekoa da bakea eta elkarbizitza gure herrian 
finka daitezen (Emagune).  

Mugimendu feministaren baitan badaude, gatazka anitzen irakurketa hau zabalegia dela eta nahasgarria gertatu 
daitekeela uste dutenak ere. Modu teorikoan planteamendu hauekin bat egiten badute ere, praktikan bake agenda 
edo prozesuetan eragin nahi dugunean, irakurketa honek deszentratu egin gaitzakeela uste dute. Hargatik, hauen 
ustez, beharrezkoa da bizitako gatazka politikoan zentratu eta bertan genero ikuspegia txertatzea, emakumeek 
gatazka honetan izan duten parte hartzean begirada jarriz.

Gure beldurra, gure ohartarazpen erabatekoa hauxe da: gatazka honek baditu, baita ere, emakumezko 
biktimak, eragileak eta subjektuak. Orduan, emakumeen ikuspegia eduki behar dugu gatazka honetan. 
Euskal Herrian genero-indarkeria dago bai… Baina, gatazka honen harira? Orduan horixe izan zen gure 
hausnarketa (…), gatazkak sortu du egoera berezi bat, emakumeen aurkako indarkeriarena, egoera zehatz 
bat gatazkaren barruan (…). Gatazkak badauka genero-irakurketa bat eta egin behar da. (Militante feminista 
internazionalista).

Ezin dugu bakea problematizatu biolentzia oraindik ez badugu problematizatu. Esan nahi dut, gatazka 
politiko-armatuan egon da genero biolentzia, eta hori oraindik ez dugu hitz egin. Orduan, ez da bakarrik 
gatazka honen ondoan egon diren beste biolentziak, eske gatazkaren barruan egon da ere: komunikabideek 
zelan hitz egin duten gutaz, kartzelan, komisarian, zure familian ere, ordun… (Ezker Abertzaleko militantea 
eta feminista).

Ikus dezakegun bezala gaia oraindik eztabaida askotarako irekita dago: hausnarketarako zirrikituak daude eta 
ezin dugu erabateko adostasunez hitz egin.
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Eusko Jaurlaritzaren Bake eta Bizikidetza planean (2013-2016) 3 ardatzetan 
oinarritzen den diagnostiko bat egiten da: abiapuntua “errealitatea aldatu egin 
da eta ez du bideragarria den atzerako bueltarik”, oinarrian “indarkeria edo 
terrorismoa erabiltzea edo edozein giza eskubide urratzea, gaur egun, sozialki eta 
politikoki ezeztatuta daudela” eta lehentasuna “orain da komenigarria bizikidetzan 
inbertitzea”. 

Ikerketan parte hartu duten emakumeek bakea eta bizikidetzaren oinarriak sendotzeko momento historiko 
importante bat bizitzen ari direlaren pertzepzioa partekatzen dute. Ditugun erronkak zeintzuk diren galdetuta 
armak behin betirako entregatzea, preso politikoen gaiari erantzutea eta biktima guztientzako egia, justizia eta 
erreparazioa izan dira. Prospeccion sociologica gabinetearen azkenengo estudioetan aipatutako kexkak gain ere 
politikoen arteko adostasun falta ere azpimarratzen ditu:

 - Alderdi politikoak adostasunetara ezin heldu (%38)

 - Españako estatuak presoen egoera hobetzeko urratsik ez ematea (%36)

 - ETA ez desarmatzea ezta desagertzea (%18)

Prozesuaren punturik delikatuenetako bat memoria konpartituarena da Bakea eta Bizikidetza Planean (2013-
2016) jasotzen den bezala, eta hau izan da ere elkarrizketatutako emakumeen artean ere muga bat:

“Asaldura eta bortizkeriazko garai baten ostean, gizartea berriro elkartzeko prozesu baten oinarrizko 
mugarria da argi uztea ea noraino adostu dezakegun elkarrekin iraganaren balorazio kritiko bat. Minimo 
horrek adierazten du zein den tradizio politiko guztiek konpartitu dezaketen maximo komuna, gertatutakoa 
modu kritikoan baloratzeko orduan” (Bake eta Bizikidetza Plana, 2013-2016).

2. 
Euskal bake 
prozesua: 
zertaz ari gara?
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Egia esan, hainbat bilera egin ditugu eta itxura batean nahiko ondo zihoan dena. Baina egia da baita ere 
memoriaren eguna ate-joka geneukala eta adierazpen instituzional batean atera nahi genuen. Eta une 
horretan, gai zehatzei buruz hitz egin behar izan dugunean, hainbat egoerari buruz, eta dezente korapilatu 
da (…). Guk ez baitugu uste hemen gatazkarik egon denik. Hemen egon dira pertsona batzuk beste pertson 
batzuk hiltzen interes batzuengatik. (Instituzioetatik bake eta elkarbizitzaren alde lanean dagoen PSEko 
militante emakumea).

Bake prozesu bat zer den zehaztuean, Christina Bellek azaltzen duen bezala, gerra hotzaren amaieran gatazkaren 
konponbiderako saiakera berriekin “apareció un enfoque común de resolución de conflictos que conlleva 
negociaciones directas entre los gobiernos y sus oponentes armados” (2006). Handik aurrera, eta Viellas aipatuz 
“todas las definiciones (de los procesos de paz) están ligadas a los esfuerzos organizados para terminar con 
los conflictos armados a través del diálogo, implicando a las partes en conflicto, y a menudo, con asistencia 
externa” (Viellas, 2010). Bake prozesuaren parte honetan, ETA eta Españako Gobernuaren elkarrizketetan, 
elkarrizketatuek aurrera pausu gutxi eman direla zalatzen dutena.

Elkarrizketatutako emakumeek aipatzen duten beste arrisku bat bake prozesuan eta bizikidetzan interesa jeistea 
da, bereziki jende gazteenaren artean. Bakea eta bizikidetza estudioak (2016) erakusten duen bezala 1999an 
populaketaren %61 interesatua edo oso interesatua zegoen, 2016ko azaroan aldiz %52a. 

Horretaz gain, mugimendu sozialetara hurbilago egon diren emakumeak prozesua instituzionalizatuegia egon 
dela zalatzen dute, baita herritarren eta eragile sozialen parte hartze aktiboa ez dela bultzatu. Bestalde, alderdien 
ahotsek ez dute lagundu bizikidetza hobetzera, eta deskonfiantza dute hauek egin dezaketen aportazioetan. Hau 
guztia dela eta, elkarrizketatutako batzuk herritarren aktibatzean, parte hartzean eta jabetzearen alde agertzen 
dira bake prozesua eta bizikidetzan aurrera egiteko, eta mugimendu feminista lekua izango duena.

(…) politika partidariak izan du historikoki eta jarraitzen du izaten pisu gehiena. Eta hori nik azken urteetan 
ikusten dut sekulako arazoa bezala edo, lastre bat. Ze horrek ekiditu egin du nire ustetan ba mugimendu 
sozial honek adibidez (mugimendu bakezaleak) izan dezakeen eragin handiago bat (…). Eta hor, politika 
partidario horretan, ba batez ere gizonezkoak dauzkagu (Irantzu Mendia Azkue).

Gure gizartean nagusi izan den kultura politikoan alde handia egon da alderdi politikoen eta herritarren 
artean, eta horren ondorioz tentsio nabarmena sortu da bi munduon artean. (…) Gizartea ez dago pentsarazi 
nahi diguten bezain zatituta. (Emagune).

Emakume latinoamerikarrek kontatutako esperientziak kontuan hartzen baditugu, eta bake prozesuaren zati 
handiena instituzioetan egiten bada ere, jendarteak eta honen ekintzek ere indar handia hartzen dutela ikus 
dezakegu. Oro har, gizarte-egitura bera ere ez dago hemen edo gizarte mendebaldarretan bezain instituzionalizatua. 
Horrek, mugimendu sozialek pisu handiagoa izatea eragiten du. Horren adibide gisara, mugimendu sozialek 
hainbat ekintza bere gain hartzen dituztela ikus dezakegu, instituzioen inmobilizazioaren aurrean:

Batzuetan, geure esperientzia propioa sistematizatu behar izaten dugu, koiunturaren ondorioz. Geuk, 
Guatemalan, hauxe esan genuen: emakumeei ez zaizkie aitortzen bakearen alde egindako ekarpenak, 
baina sistematizatu ditzagun 100 emakumeren bizipenak. Ez genuen 100ekin egitea lortu, finantzaketarik 
ez geneukalako, baina tira… (Guatemalako militante feminista eta bakezalea).



EMAKUMEEN PARTAIDETZAREN HURBILPENA EUSKAL BAKEGINTZAN

17

Gatazka politikoak modu ezberdinean eragiten du gizon eta emakumeengan, eta 
hargatik, beharrezkoa da bake-prozesuan errealitate hau eta genero ikuspegia 
kontuan izatea. Izan ere, genero rolen arabera antolatutako gizarte patriarkaletan 
bizi gara eta antolaketa honek, gizon-emakumeak bizi-eremu ezberdin eta ez-
parekideetan kokatzen ditu. Gatazka ere bizi-eremu ezberdin horietatik bizi dugu, 
eta beraz, modu ezberdinean. 

Carmen Magallonek (2004)5 “hiritar” kontzeptuaren sorrera eta Rousseauren planteamenduetaraino eramaten 
gaitu, “hiritar” kontzeptua “iraultza eta borrokari” lotua sortzen dela azpimarratzeko frantziar iraultzaren 
testuinguruan. Modu honetan, hiritar kontzeptua rol maskulinoari lotua sortuko litzateke: gizonezkoa naturaz 
borrokalaria eta hiritarra litzateke, eta eremu publikoan legoke. Emakumea berriz, horren aurkakoa litzateke: 
ama eta zaintzailea, eremu pribatuan dagoena eta eremu publikotik baztertua dena. “Ama hiritarra”, edo 
eredua, beraz, nazioagatik hiltzeko prest dauden hiritar-gudariak sortzen dituena izango da. Honenbestez, gizon-
emakumeok, bizi-eremu edo rol ezberdin horietatik bizi dugu gatazka gizarte patriarkaletan. Horrez gain, gatazka 
testuinguruetan genero rolak indartu edo polarizatu egiten dira, eta beraz, ezartzen duten banaketa ezberdin 
hori are muturrekoagoa da (gizonak are borrokalari edo oldarkorragoak dira nazio gudariaren figura betetzeko, 
eta emakumeak are zaintzaileagoak, nazio amaren figura betetzeko). 

Militarizatua dagoen gizarte batean, emakumeek eta gizonek tradizioz izan dituzten rolak areagotu egiten 
dira, armada oso polarizatuta dauden genero-identitateko ideien mende dagoelako erabat. Gainera, maiz, 
gizonen “gizontasuna” nabarmentzen da, borrokalariak izan daitezen, eta, emakumeei dagokienez, berriz, 
bestelako kontuak espero dira: gizonek babestu behar duten herrialdeko edo talde etnikoko hurrengo 

5 MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2004) “Las mujeres como sujeto colectivo de construcción de paz” In: Cuadernos Bakeaz, 61. 1-7
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belaunaldiak hezteaz eta zaintzeaz arduratu daitezen. Bestalde, kasu gehienetan, gerra dagoen bitartean, 
armadek eta dauden era guztietako talde armatuek gizontasun oldarkorraren ideia berezi bat sustatzen 
dute; eta ikuspegi hori, azken batean, emakumeen aurkako indarkeriari lotuta dago (Mendia Azkue, 2009:9).

Emakumeen kasuan, beraz, gatazka testuinguruko indarkeria gizarte patriarkal batean bizitzearen indarkeria 
sistematikoarekin gurutzatzen da, eta honela, emakumeenganako indarkeria espezifikoak sortzen dira. Adibide 
ikusgarriena, sexu-indarkeriari lotutakoa da, herrialde askotan gerra estrategia gisara erabili izan dena (Guatemala, 
Ruanda, Uganda, Balkanak…). Helburua, beste bandoko emakumeak fisikoki zein psikologiko deuseztea da, eta 
horren bidez, beste bandoko gizonak erasotzea.

Baina badaude, gerra eta gatazka armatu garaietan emakumeengan berebiziko bortizkeriarekin eragiten duten 
beste indarkeria erak ere. Hauek, sarritan, ez dira gizonezkoengan eragiten duten bezain ikusgarriak, eta ez dira 
sozialki kontuan hartzen. Alor honetan, askok aipatzen dute emakumeengan gatazkak izandako eragina beren 
egunerokotasunean eta eguneroko biziraupenean oinarritzen dela gehien bat: razionamentua elikagaietan edo 
elikagai falta, etxea eta haurrak bakarrik aurrera ateratzeko zailtasunak, gizarteak eurengan ezarritako presioa… 
Guzti hau, indarkeriazko edo bortxazko eragin zuzenen kasuak bezala, ikertzeko dago gatazka armatuak pairatu 
dituzten herrialde ia guztietan.  

Latinoamerikako gatazken kasuan, emakumeek gatazkak beraiengan izan duen eragin espezifikoaren inguruan 
kolektiboki hausnartu eta salatzeko bideak abiatu dituzte. Testuinguru hauetan, emakumeen aurkako sexu-
indarkeria gerra-estrategia gisa erabiltzearen errealitatea bisibilizatu ahal izateko aurrera pausuak eman dituzte. 
Guatemalako kasuan, esaterako, kontzientzia hartzeko helburua zuen tribunal bat sortu zen, 2010ean, bertako 
gatazkan zehar emandako emakumeen aurkako sexu-indarkeria kasuak ikertzeko. Han ateratako datuen bidez, 
baieztatu ahal izan zen emakumeen aurkako sexu-indarkeria sistematikoki ezarritako gerra estrategia masibo 
bezala erabili zela:

Guatemalan 1960 eta 1996 bitartean gertatu zen gatazka armatuan modu orokor, masibo eta sistematikoan 
bortxatu zituzten emakumeak estatuko eragileek, matxinadaren aurkako politika gisa. Guda-tresna bezala 
baliatu zen, bai eta izua sortzeko ere; giza eskubideak eta nazioarteko zuzenbide humanitarioa urratu zen. 
Indarkeria sexuala emakumeen aurka egin zen %99an eta emakume gehienak indigenak ziren. (Mendia 
Azkue, Guzmán Orellana, 2012:9 6)

Euskal testuinguruari dagokionez, hemen ere gai honen inguruko ikerketa hutsunea izugarria da. Orokorrean, 
Espainiako gerra zibiletik egondako indarkeria politikoa eta giza eskubideen urraketak ez dira nahikoa ikertu, eta 
genero ikuspegitik, are gutxiago. Eta hau lehendabiziko urratsa litzateke, genero ikuspegitik, egia, erreparazioa 
eta justiziaren bidea abiatzeko.

Sekulako atzerapena daukagu herrialde honetan, sekulakoa. Ez dela atzerapen bat soila emakumeen 
inguruko esperientziaz, eta emakumeen giza eskubideen bortxaketaren aurrean egin den edo egin ez den 
horren inguruan, inpunitatearen markoa oso orokorra delako, pentsatzen badugu adibidez, gerra zibila eta 
frankismoaren garaitik (Irantzu Mendia Azkue).

Jartzet berriro adibidia 80. hamarkadakua, baina Mari Jose Bravotaz ez da inor gogoratzen (…), zan Loiolako 
militante bat, 15 urte zauzkan, ta txikitu in zuen, bortxau in zuen, ta mugimendu feministak kokatu zun 
gerra-bortxaketa bat bezela, gerra-bortxaketa batek daukan irakurketa guztiarekin, eta gaur egun ematen 
du hori bakarrik gertatzen dala Kongon (Talde feminista).

Elkarrizketatutako emakume gehienek sentitzen dute gatazkak era batean edo bestean eragin diela, eta 
emakume izateak intzidentzia espezifikoa izan duela haiengan. Indarkeria zuzenaren kasuan, generoaren 
araberako bizipena oso desberdina izan daitekeela azaltzen dute; eta gatazkaren zeharkako ondorioak ere 

6 MENDIA AZKUE, I. eta ORELLANA GUZMÁN, G. (2012) Ni olvido, ni silencio. Tribunal de Conciencia contra la violencia sexual hacia las mujeres 
durante el conflicto armado en Guatemala, Hegoa Institutua eta Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG): Bilbo eta Guatemala
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gizartean ditugun genero rol eta funtzioen arabera oso baldintzatuta daudela. Zentzu honetan, emakume gehienek 
identifikatzen dituzte gatazkaren ondoriozko indarkeria eta genero indarkeria gurutzatzen diren esperientziak.

Andre guztiok jasan ditugu gatazka politiko-armatuaren ondorioak eta bertan murgilduta bizi gara denok, 
baina oso modu desberdinetan eragin eta eragiten digu. Gatazkak gure bizitza, harreman pertsonal eta 
sozialak eta geure identitatea bera ere baldintzatzen ditu. Hala ere, gatazkarekiko harremanaren neurriak 
askotarikoak dira: andre batzuek sentitzen dute gatazkak alderik alde zeharkatzen dituela zuzenean; beste 
batzuek, aldiz, zeharka eragiten diela uste dute (Emagune).  

Nik esango nuke baietz, beste modura sufritu dute (…). Mutilak izandu dia los guerreros eta emakumiak 
izandu dia soportatu dutenak horren ondorioa. Pentsa zenbat emakume ibili dian gora ta behera egun 
guztiya bakarrik umiakin, gogorra izan behar da eh? (Elkarbizitza Foroetako partaidea 2).

Emakume batzuk urrutirago doaz eta gatazkaren eragina uste baino globalagoa eta sakonagoa izan dela 
defendatzen dute: euskal kolektibo osoa eta bere barnean dagoen norbanako bakoitza ukitu ditu. Honela, 
gatazkak gure identitatea eta gorputzak moldatu ditu, gatazkaren parte eginaz. Gatazkak gorputz kolektiboan ez 
ezik, norbanakoen gorputzetan ere eragin du, kanal ezberdinak erabiliz: beldurra, mehatxua, aurreiritziak, lotsa, 
kontraesanak… Eragin hau espazio pribatu eta intimoenetaraino sartuko litzateke horrela:

Gorputza norbanakua ta kolektibua. Ez zait iruitzen, bake publiko hori, mugatzen denik eremu publiko 
batera, baizik eta ere bai sartzen da etxian, espazio sinboliko bezala ere bai, eta sartzen da ere bakoitzaren 
gorputzean, ze nik uste ere bai badala gauza bat sentitu behar dezuna, bakea egin behar dezuna ere zure 
buruarekin ez? (Talde feminista).

Gatazkak emakume eta gizonengan daukan eragin desberdin hauek bake prozesuetan ere kontuan hartu 
beharrekoak dira. Izan ere, bakegintza garaian egiten diren gatazkaren irakurketek, ez badute gatazkaren 
genero perspektiba kontuan hartzen, egia, erreparazioa eta justizia definitzeko garaian eredu androzentrikoak 
erreproduzituko ditugu. Bake prozesuek ziklo sozio-politiko berriak abiatzeko aukera ematen dute eta honek, 
gatazka garaien berridazketa kritiko bat egin eta etorkizuneko gizartea oinarri berrietan eraikitzeko saiakera 
egitea inplikatzen du.

Hala ere, nazioarteko bake-prozesuetan erreparatzen badugu, normalean hau ez dela bermatu ikusiko dugu: 
bake-itunak gizonek adostu dituzte eta gizonentzat adostu dituzte. Ez dituzte emakumeak, beren ekarpenak eta 
beren beharrak kontuan izan7.

Hala ere, gatazka armatuen eta indarkeria sozio-politikoko egoeren osteko bake- eta negoziazio-prozesuen 
agendetan, tradizionalki, ikuspegi patriarkal bat nagusitu da eta kanpoan utzi dira emakumeen esperientziak 
eta ezagutzak, salbuespenak salbuespen (…). Eta horixe gertatu da nahiz eta emakumeen ekarpenak 
giltzarri izan bakea eraikitzeko eta nahiz eta, sarritan, beren presentziari esker, bake-akordio eta -prozesuen 
iraupena bermatu. (Villellas, 2006:6)8.

Euskal Herriko testuinguruan ere, bakegintzaz ari garenean, gizonezkoek bideratutako prozesuez ari gara, 
bakearen kontzepzio patriarkal batean oinarrituta. Emakumeen partaidetza gatazka garaian aitortu ez den 
moduan, konponbide edo erresoluzio bidean ere ez zaie ahotsik ematen. Beraien presentzia sinbolikoa izaten 
da sarritan, eta emakumeen rol tradizionalak indartzen diren funtzio eta esparruetara mugatzen da. 

Gatazkaren inguruko ikuspegi patriarkal eta hertsiak bakea ulertzeko eran ere eragiten du, bakea biolentzia 
konkretu batzuk ez dauden egoera moduan definitzen delarik (gizonen arteko indarkeria zuzen eta armaturik 

7 Emakumeak eta hauen ekarpenak bake-prozesu eta itunetan egongo daitezen bultzatzeko 1325 erresoluzioa  aurkeztu zuen NBE-k. Aurrerago 
azalduko da erresoluzio hau zertan den.
8 VILLELLAS ARIÑO, M. (2006) Hallar nuevas palabras, crear nuevos métodos. La participación de las mujeres en los procesos de paz, Centro de 
Investigación para la Paz (CIP-FUHEM): Madrid
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gabeko bake negatiboaren ideia). Emakumeek bakea eta elkarbizitzaren inguruan izan dezaketen ikuskera 
integralagoa, eta batzuetan, feminista kanpo gelditzen da, eta beraien ekarpenak esparru honetan ez dira 
onartzen eta balioan jartzen. “Emakumeen partaidetza bakegintza prozesuan” atalean ideia honetan sakonduko 
dugu, euskal testuinguruan kokatuz.
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Arestian aipatutako genero bereizketaren ondorioz, emakumeei funtzio jakin batzuk 
esleitu zaizkie gatazka eta bakegintza testuinguruan. Posizio hauek, batzuetan, 
sozialki babestu eta saritu dira, eta emakumeek hortik ez ateratzeko presio soziala 
izan dute. Hala ere, aipatu behar dugu, emakumeen gehiengoak funtzio guzti 
hauetatik transitatu dutela beraien bizitza egoeraren arabera. Hau da, aipatuko 
ditugun funtzio hauek ez dira estankoak eta gehienetan batetik bestera transitatu 
dute eta haien identitate pertsonala gai honen inguruan eboluzionatzen edo aldatzen 
joan da.

Euskal gatazkari dagokionez emakumeen paperataz ez da asko idatzi eta hausnartu egin dena 80. eta 90. 
hamarkadatako testuinguruari lotua egon da, eta bereziki gatazkaren alde bati lotua, hau da, ETAren inguruari. 
Egin diren ikerketa hauetan bereziki 2 emakume rol azpimarratzen dira, ama edo zaintzailea eta militante politikoa. 
Aldiz, gatazkan ETAk erail dituen aldekoen inguruan gutxi edo ia ezer ez da ikertu emakumeen paperaren inguruan.

Ikerketa honetan gai honi dagokionez, alde batetik, orain arte hausnartu dena berreskuratuko da eta ahal den 
heinean jaso dugun informazioarekin gaurkotuko da, eta bestaldetik informazio eta hausnarketa berriak txertatzen 
saiatu gara.

Beraz, honen arabera emakumeei esleitu zaizkien 4 “rol” bereizi ditugu: Emakumeak zaintzaileak direnean, 
emakumeak biktimak direnean, emakumeak bakea eta elkarbizitzaren alde daudenean eta emakumeak militante 
politikoak direnean.

Bereizketa honek ez du esan nahi emakume bakoitza batean edo bestean soilik kokatzen denik, sarritan elkarren 
artean uztartzen baitira, elkar indartuz edo kontraesanak sortuz eta gehienetan denak transitatu dituzte. Eta 

4. 
Emakumeak 
gatazkan eta 
bakegintzan
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ezta hemendik kanpo emakumeek ez dutenik partaidetza sozial edo politikorik; izan ere, bertan mantentzeko 
gizarte presioa dagoen moduan, erresistentziak ere badaude, eta hortik kanpo kokatzen direnek, babes sareak 
eta indar-guneak ere aurkitzen dituzte. Beraz, 4 “rol” hauetaz hitz egiten dugunean azpimarratu nahiko genuke 
gaiari sakontasun gehiagori helduz, hauen inguruko xehetasunak gehitu edo beste bereizketa batzuk ere egin 
daitezkeela.

4.1. Emakumeak zaintzaileak direnean

Emakumeak zaintzaile funtzioaz ari garenean euskal kulturaren imaginarioaren baitan nola landu den aipatzea 
gustatuko litzaiguke. Azken batean euskal kulturan zaintzaile rolaren metaforarik handiena amaren figura 
litzateke. Gure gaiari dagokionez, emakumearen irudia testuinguru nazionalistan hasieratik ama, lurra, birjina eta 
aberriarekin lotua egon da. Ideia honetan emakumea oinarrizko elementu bat bezala ikusi izan da hizkuntzaren 
transmisioan, familiaren zaintzan eta ongizatean eta “arrazaren” betikotzean (Valle, T del; 1985).

Euskal kulturan baitan eraiki zen emakumearen ideial hau esparru politikora EABk (Emakume Abertzale Batza)9  
modu antolatu batean gorpuztu zuen. Beraien sorkuntza manifestuaren arabera, emakumeen eginkizun nagusia 
etorkizuneko gudariak prestatzea zen eta hori izan zen EABren helburu nagusietako bat, horretarako, alde batetik 
euskara sustatu, morala eta ohitura zuzenak mantendu behar zituzten eta bestetik, emakume abertzaleak 
“borroka” politikoaren eremu guztietan babesa eman behar du, bereziki gizonei laguntza emozionala emanez.

“Borroka politikoan, izan zaitez ukendu, kontsolamendu, senideen, senarraren, semeen eta abarren aringarri, 
hartara, idealaren alde borrokan jarrai dezaten, adorez” (Del valle, T; 1985)

Emakumearen imaginario hau urteetan luzatu da, baita gure gizartean errotu egin dela esan dezakegu, horretaz 
gain gatazkaren testuingurua batzen badiogu amaren ideia hau, testuinguru abertzalean bereziki, goraipatu dela 
esan dezakegu. Testuinguru abertzalean jarraituz, urteak aurrera joan ahala eta gatazka politikoa armatuan 
bihurtzean, zaintzailearen ardura amaren figura gainditu du, eta zaintza lanak familiako beste emakume batzuk 
gorpuztu dituzte, neska laguna, emaztea, alaba …

Elkarrizketatuko emakume batzuek ere oso argi identifikatzen dute sozialki esleitu zaien posizio hau eta honek 
beraiengan izan dituen ondorioak. Emakumeen zaintzaile figura izan da sozialki goretsi dena, alderdi eta eremu 
guztietan, eta emakumeek bertan tinko mantentzeko presioa sentitu dute. Hauxe zen beraien eginbeharra eta 
“etxeko gizona” jasaten ari dena gogorragoa denez, ezin zuten huts egin.

Indarra aitortzen zaie baina indar bat zaintzailearena, indar bat babesteko kapaza izango dena, eta zuk 
aipatzen duzun neskalagun hoiei ama-neskalagunak deitzen zaie (…) Ere bai egon dira zailtasunak emozioak 
eta sentitzen zenuna esateko, ahultasuna ez erakutsi eta beti aurrera egitearen ideia hori, ere genero arteko 
bereizketatik edo genero-roletatik datorrena… (Talde feminista)

Emakumearen figura hau, modu honetan ulertuta, eremu abertzaleak gehiago landu du, baina ez dugu ahaztu 
behar beste aldean ere emakumeak egon direla eta haiei ere zaintzaile lanak egotzi zaizkiela. Azken batean, 
emakumearen zaintzaile rola euskal gatazka gainditzen duen rol bat da eta gizartearen oinarrian dago. Beste 
kasu hauetan, gure iritziz, emakume hauen zaintza lanen gainean ez da irakurketa politikorik egin, eurak gizarteak 
esleitu egin diena bete dute, hau da beraien familiak eta familiakideak zaintzea eta ahal den heinean familiako 
gizonak hartutako erabakiak moralki babestu, batzuetan ados egon direlako eta beste batzuetan hola egin behar 
zutela sentitu dutelako. ETAk eraildako gizonen emazteen testigantzek zaintza eta sostengu hau erakusten dute:

9 1922an Bilbon sortutako EAJko emakumeen elkarte nazionalista da. baina, Miguel Primo de Riveraren diktadura-aldian legez kanpo utzi eta 
desagertu egin zen.
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“Bere alargunak (Fernando Múgica Herzogenak) gogora ekarri zuenez, aspaldi proposatu zion beste toki 
batera joatea bizitzera, bere familiak intimidazio benetan gogorra jasan behar baitzuen (…). Hau esan zuen 
emazteak hari buruz: Fernando patriota handia zen eta ez zuen sekula atera nahi izan Euskal Herritik, nahiz 
eta bazekien hil egingo zutela” (Alonso, R; 2010) 

Emakumeen rol honek inplikazio zuzenak ditu beraien bizitzako arlo guztietan, eta oso era zuzenean, partaidetza 
politikoan. Izan ere, emakume sostengatzaile onaren rolak gizonek hartutako erabakiak baldintzarik eta 
kritikotasunik gabe onartzea ekarri izan du. Ondorioz, emakumeak isilarazi eta beraien iritziak eta ikuspegiak 
gutxietsi egin dira. Gainera, “etxeko gizonek” hartutako erabaki hauek izan dituzten ondorioak ere pairatu eta 
sufritu izan dituzte.

(…) bikotearen mailan, emakumeak sostengua ematen du, baina ez du egiaz parte hartzen. Akaso, ez 
zetorren bat beren bikotekideen iritziekin, baina ez zuten esaten, ez zeukaten beren iritzia norekin konpartitu 
(…). (Bakezale aktibista 4).

Baino ama hoientzako izan behar du la ostia, zure seme edo alabarekin ez zaude ados, y te lo comes 
con patatas (…). Eta ze paper hartzen duten bere seme edo alabak ETA kide izaten jarraitzeari uko egiten 
dionean. Emakume horrek bere herrian entzun behar zituenak! Ordura arte, sareak babestu zaizunak, bat-
batean uzten dizu, ez? Pertsona hoiek eukiko zituzten bakardadeak eta… (Bitartekaria bakegintzan 2).

Era berean, herrian ezarritako presioak ere handia izan dira, emakume guzti hauek beren zaintzaile eta 
sostengatzaile funtzioak bete zitzaten. Kontrol soziala bizitzaren esparru guztietan egon da, eta emakumeak 
ingurukoen begiradapean zeudela sentitu dute, edo “planto” eginez gero zigor sozial bat jasango zutela. Presio 
hau, jendartean eraiki den rolen banaketa eta imajinariotik elikatzen da, eta aldi berean, emakume hauek ere 
erreproduzitzen dituzte rol eta imajinario horiek.

Ba nik esango nuke pentsaezina zala gure garaian hori. Pentsaezina zan ze bilerak baldin bazian, eurak 
juten zian, zuk haurrak zaindu ta… Ni behintzat ez nintzen kuestionatzen momentu hartan. Gainera atzetik: 
baina nora joango zera senarra utzita ta lanak? (Elkarbizitza Foroetako partaidea 1)

Emakume latinoamerikarren kasuan ere, oro har, fenomeno bera gertatzen da, nahiz eta bertan emakume 
gehiago egon diren “gudari” figuran hemen baino. Hala ere, hauek salbuespentzat hartzen dira eta borrokalariaren 
figura, bertan ere, gizonezkoarena da. Emakumeak hartzen duen figura zaintzaile eta sostengafatzailearena da: 
herriaren edo komunitatearen zaintzaileak bihurtzen dira, eta bertan ere, gatazkak eguneroko bizitzan sortzen 
dituen hainbat zailtasunei aurre egin behar izaten diote, gudariak “ekintzan” dabiltzan bitartean.

Bestetik, gudari figuran dauden emakumeek ere, zaintzari lotuta dauden eginkizunak bete behar izaten dituztela 
aipatzen dute sarritan, erakunde armatuaren barnean. 

Gatazka armatuek iraun bitartean, sarri, emakumeek sostengatzen dituzte komunitateak eta familiak eta 
beren gain dauden pertsonen oinarrizko beharrak asetzen dituzte; horregatik, zenbait funtsezko sektoreren 
jardun kaskarrak, hala nola nekazaritza eta osasungintzarenak, emakumeen gainean eragiten du batez ere 
(Villellas, 2006:7).

Modu honetan, argi ikusten da herri eta testuinguru ezberdinetako emakumeek, gatazka garaietan betetzen duten 
(edo esleitzen zaien) rol nagusia, zaintzaile eta sostengatzailearena dela. Fenomeno unibertsal bat dela ere esan 
daiteke. Beren lekua ezkutuan eta oinarrian kokatzen da, eta hor mantentzera bultzatuak dira.
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4.2. Emakumeak biktimak direnean

Nazio Batuen Batzar Nagusiaren 1985eko azaroaren 29ko 40/34 ebazpenaren arabera, biktima kalte fisiko 
edo mentala, sufrimendu emozionala edo galera ekonomikoa jasan duen edozein pertsona fisikoa, hori barne 
zuzenbide zehatzailea urratzen duten egintza edo egintza faltak zuzenean eragindakoa bada.

Baina definizio orokor honen baitan, gatazkaren ondorioz hildakoek hartzen dute biktimaren errepresentazio 
nagusia. Batetik, giza eskubideen urraketa gorena delako, eta bestetik, pertsonen galerak dakarren 
sufrimenduagatik. Gerra testuinguruetan, eta baita euskal gatazkan ere, hildako gehienak gizonezkoak izan dira, 
eta emakumeen rola hauen ahotsa eta memoria gorpuztea izan da. Hauek ere biktima moduan onartuak dira 
arestian aipatutako erresoluzioaren arabera: zeharkako biktimak biktimarekin harreman estua duten senideak 
edo pertsonak ere badira.

Emakumeen biktima posizio hau sozialki onartua eta baloratua dago, eta aurretik aipatutako zaintzaren rolarekin 
oso lotuta dago, kasu honetan, hildakoaren memoria eta familiaren zaintzari lotua. Gatazkan emakumeen 
partaidetza sozio-politikoa identitate eta funtzio honi oso lotuta egoten da, eta sarritan, posizio hau muturrera 
eraman eta iraunarazten da, gatazkan emakumeen biktima rol hau elikatuz.

Konbentziozko irudiaren arabera, emakumeak gatazka armatuen biktima pasiboak eta errugabeak dira. 
(…) emakumeak biktima unibertsal gisa hautemateko joera izan da; eta, horren ondorioz, mende eta 
mendeetan barrena, ezin izan da behar bezala aztertu emakumeek indarkeriaren sustatzaile modura bete 
duten eginkizuna (Mendia Azkue, 2009:12).

Biktima posizio hau gertatutakoaren memoria egitearekin oso lotuta dago, eta euskal gatazkaren barruan egondako 
posizionamendu desberdinetan emakume senitartekoek hartu dute funtzio hau. Euskal abertzaletasunaren 
barruan, zaintzaile figurarekin lotuta dago, eta hor azaldu dugun moduan, ikerketa batzuek ama eta emaztearen 
figurak irudikatzen dutela azpimarratzen dute. ETAk hildako pertsonen kasuan, ez dago lanketa teorikorik, baina 
elkarrizketatuko emakumeak bat datoz arreba eta alabek hartzen dutela biktimaren ahotsa espazio publikora 
eramatearen funtzioa.

“Bilerak eta foroak egiterakoan, normalean, hildakoen emazteek ez dute parte hartzen prozesu horietan. 
Seme-alabek edo anai-arrebek egin ohi dute. Akaso seme-labak ari dira jasotzen prozesuetan parte 
hartzeko lan hori” (Instituzioetatik bake eta elkarbizitzaren alde lanean dagoen PSEko militante emakumea)

Figura edo imajinario hauen eraikuntzan, komunikabideek zeresan handia izan dute. Honez gain eta modu 
inplizituan, emakumeak modu bisible batean biktimizatzea, helburu politiko bat aurrera eramateko estrategia 
izan da kasu batzuetan, ez soilik emakumeak “jokoz kanpo” uztekoa, baizik eta baita ere alderdi politikoen 
estrategiei lotutakoa. Horregatik, elkarrizketatu batzuek biktimen sufrimenduarekin egindako erabilera politikoa 
eta alderdikaria salatu dute. 

Biktima batzuen diskurtsoa gorrotoan oinarritua izan da, baina biktima gehienak ez daude hor. Ze zu 
gelditzen bazara traumari engantxatuta ez zara bizi. Aurre egin behar duzu eta gainditu nahi duzu. (…) 
Eta zenbait elkarteren papera izan da biktimak biktimatzea eta hor, trauman, mantentzea.  (Bakea eta 
elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko zuzendaria)

Izan ere, biktima hauen indarra familiaren sufrimendua espazio publikoan irudikatzean datza, posizio horretan 
tinko mantentzea indartzen delarik. Honek “biktima ona”ren ezaugarriak betetzeko presioa eragin lezake, eta 
emakume batzuk biktima rol horretan iraunaraztea eta etengabeko biktimizazio hori gainditzeko zailtasunak 
eragin lezake.

Biktima da gatazkak zuzenean eragiten dizunean, eta hor daude pila bat. Baina beste gauza bat da 
biktimizatzia ze biktima bai, izan zaitezke zerbaiten biktima ta punto. Eta nik uste bai mugatzen saiatu geala 
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edo biktima biktimizatu izan dala. Emakumeen kasuan hori izan dala onartu zaigun papera (…) Emakumeak 
hortik atera direnean eta gainera publikoki salatu dutenean egoera hori, egokitu zaien biktima paper hori eta 
ez dutela hor egon nahi, zigorra jaso dute (Talde Feminista).

Esparru honetan, emakumeen errekonozimendua egokitu zaien egoerari (sufrimendua, sakrifizioa eta galera) 
lotuta dago, eta ez beraiek zuzenean hartutako erabaki bati. Era honetan, egoera sostengatzako indarra eta 
hildakoaren memoria mantentzeko gaitasuna izango dira baloratuak izango direnak. Posizio honek beraiek 
gatazkaren konponbidean izan dezaketen agentzia eta subjektu aktibo mugatu lezake.

Baina, aldi berean, emakume askorentzat biktima rol honek partaidetza sozio-politikorako saltoa egitea 
ahalbidetu du, eta hor, gatazkaren konponbidea eta bakegintzaren bidean urratsak emateko aukera irekitzea. 
Zentzu honetan, euskal testuinguruan emakume biktima askok bestea errekonozitu eta bidegabekeria guztiak 
ulertzeko ahalegina egin dute, eta beraien ibilbidea eta hausnarketak publiko egitean, elkarbizitzarako eredu 
bihurtzen dira gizarte guztiarentzat.

Daukagu jente mordua asko sufritu dutenak, eta ez bakarrik erabaki dutenak ez gorrotatzea, baizik eta 
erabaki dutenak papel aktibo bat hartzea bakearen alde. Eta ejemplo izatea. Badakitelako indar berezi bat 
dutela. Beraiek agertzen badira elkarbizitzan alde, besteak nortzuk dira elkarbizitzan alde ez agertzeko 
eta gorrotoan instalatuan jarraitzeko? (Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko 
zuzendaria).

Beste alde batetik, hil dituzten emakumeak ere egon dira. Kasu honetan oso emakume gutxi izan dira erailak 
gizonezkoekin konparatuz. Datu honek ere genero izaera du, azken batean, indarkeria maskulinizatua egon da 
bai egile eta pairatu dutenei dagokionez, beraz, objetibo militarrak ere, gizonezkoak izan dira. ETAk eraildako 
emakumeak gizonekin zihoazelako edo atentatua gertatu zen lekuan zeudelako izan dira. Era berean, ETAko 
militanteen artean ere, emakume kopuru baxuagoa egon denez, eraildakoak gutxiago izan dira.  

Nazio Batuen definiziora bueltatuz, biktimak kalte fisiko edo mentala, sufrimendu emozionala edo galera 
ekonomikoa jasaten dutenak dira, baina kalte guztiek ez dute aitortza sozial eta instituzional berdina izan. Hemen, 
elkarrizketatu batzuen ustez, maila politikoan kokatzen den biktimen errekonozimendu desigualak eragiten du, 
baina badago generoaren araberako desberdintasun bat ere. Izan ere, gatazka termino androzentrikoetan ulertu 
denez, zer den biktima izatea eta zer ez, zein den biktima bihurtzen zaituen “kalte” hori ala ez, termino hauen 
arabera eraiki dira. Gatazkak emakumeengan izan duen intzidentzia espezifikoa ez denez onartu eta errekonozitu, 
beraiek jasandako “kalte” espezifikoak ez dira ikusi eta dimentsionatu, eta biktima izaera horretatik kanpo gelditu 
dira.

Hor dago kontua! Hori ez degula ulertu gatazkan ondorio bezela. Ondorioa da presoa zara edo akabatu 
zaituzte, frenteen gerra ikuspegi oso tradizional batean. Baina hemen espetxetara bisitetara joan behar 
izan dutenak, eta batzuk hil dira errepidean… Hori biktima izatea da baina ez dugu ulertu! (Talde feminista). 

4.3. Emakumeak bakea eta elkarbizitzaren alde 
daudenean 

Gizontasunaren eraikuntzan borroka eta gerra oinarrizko elementuak izan dira, eta beraz, emakumea, oposizioz, 
bakezale moduan definitu izan da. Emakumeak eta bakearen arteko lotura naturazkotzat jo izan da, baina ikerlari 
desberdinak salatu dute emakumeek gizarte patriarkalean duten sozializazio prozesuaren eraginez izan 
ditzaketela bakegintzarako jarrera aktiboagoak. Baina horrek ez du esan nahi emakumeak biolentoak izan ezin 
direnik, edo gizonezkoek jarrera bakezaleak hartu ezin dituztenik.
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Bakearen aldeko emakumeen egitasmoak ez dira hutsetik abiatzen. Badago tradizio historiko bat, 
indarkeriaren eta gerraren aurkako feminismo internazionalista bat. Kontua ez da emakumeak gizonak 
baino hobeak direla halako gorputz batean jaio direlako. Gizonek bezalaxe, emakumeek ere hainbat 
rol jokatzen dituzte gatazka armatuetan: biktimak dira; indarkeria ere gauzatzen dute, ordea. Baina, 
proportzioan, emakumeek egitasmo berritzaile gehiago bideratzen dituzte bakea eraikitzeko. Sarritan, 
emakumeek abiatzen dute komunitate zatituen arteko solasa, muga psikologiko eta materiala gurutzatzen 
dituzte, eta berradiskidetzera bidean jarraitzeko pausoak ematen. (Magallón, 2008 10)

Edozein kasutan, emakumeek bakearen eraikuntzarako jarrera aktiboagoak izan dituzte, eta aitzindariak izan 
dira herrietako elkarbizitza sendotzeko sareak sortzen. Baina bakearen aldeko jarrera edo ekintza hauek ez dira 
bake-prozesuen alderdi ikusgarrian edo negoziazio-mahaietan eman. Eremu horretan, gizonezkoek hartu dute 
parte nagusiki. Emakume hauen jarduna eta ekintzak bake-prozesuen alderdi ikusezinean kokatuko lirateke, 
eta bereziki, oinarri sozialaren edo jendartearen elkarbizitza lortu eta mantentzeari begira egongo lirateke. 
Honela, beren ekarpenak era anonimoan eta ikusezintasunean geratzen dira eta ez zaie behar bezalako aitortza 
bat egiten. Nolabait esateko, gizonezkoak lirateke bakea adostu eta sinatzen dutenak, izen eta imajinario bat 
jartzen dietenak, eta emakumeak, berriz, modu anonimoan bakea gizartean ehundu dadin lan egiten dutenak. 

Elkarrizketatu batzuek lotura zuzena egiten dute emakumeen zaintzarako sozializazioa, eta besteak entzuteko 
eta akordioetara heltzeko gaitasunen artean, eta emakumeak eta bakearen arteko lotura naturala ukatzen dute. 
Haurtzarotik barneratu eta garatutako prozesu hauek medio, emakumeek elkarbizitza “txikitik” eta “pixkanaka” 
eraikitzeko joera gehiago dutela narmentzen dute batzuek: ideia ideologiko ezberdinak dituen auzokoarekin 
elkartzea, eta honela, norbanakoen arteko sare txikiak eraikitzea…

Bestetik, elkarrizketatutako emakume batzuk ez dira identifikatuak sentitzen emakume bakezalearen izaera 
naturalizatuarekin, beren izaeraren parte bat ukatzen zaiela argudiatuz. Kontzientzia feminista zenbat eta 
garatuago izan, orduan eta kritikoagoak azaltzen dira emakume bakezalearen ideiarekin.

Nora arte da bakezaleak garela emakumeak, edo ez digutela utzi ateratzen gure otsoa (…). Gu izan gaitezke 
oso asertiboak, baina beharbada ez erasotzaileak (…). Ordun emakumeak zer gara? Zer da bakezalea? 
(Bitartekaria bakegintzan 1).

Bakea ulertzeko eta baloratzeko posizio desberdinek, emakume bakezalearen figura ere baldintzatzen dute. 
Elkarrizketatutako emakumeek bakegintza terminoaren inguruan ikuspegi eta identifikazio maila desberdinak 
dituztela azaldu dugu dagoeneko, eta honek asko baldintzatuko du haiek non kokatzen diren profil honen baitan. 

Emakume batzuek erabaki politiko eta kontziente batetik hartu dute posizio bakezalea, eta horren alde egindako 
lana aldarrikatzen dute.

“Beti egon naiz giza eskubideen eta bakearen posizio politiko bital batean, gazte gazteatik inplikazio 
unibertsitatean hasi nintzen Elkarrin, kontzientzia politikoa beti izan dut eta beti indarkeriaren kontrako 
jarrera batean 80ko hamarkadan suposatzen zuenarekin… nik asanblada guztietan esan det hiltzea ez 
dagoela ondo eta hori asanbladatan esatea… mundu guztiaren kontra egotea… ez jende asko ez zuelako 
bera pentsatzen baizik eta ez zelako esaten” (Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko 
zuzendaria)

Ondoren azalduko dugun moduan, posizio honetatik herritarren artean kontzientzia pizteko eta elkarbizitza eta 
herri kohesioa mantentzeko egindako ekarpenak balioan jartzen dituzte.

Euskal gizartea oso polarizatuta egon den garaietan, bando bat edo bestearekin identifikatuz eta horren 
alde eginez lortzen da ekintzaile aitortza eta komunitatearen babesa. Emakume batzuek posizio bakezalea 

12 MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2008) Las mujeres en los procesos de paz en el mundo. Pensamiento y prácticas, Seminario de Investigación para 
la Paz, Fundación SIP: Zaragoza 
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bando hauetatik kanpo kokatuz defendatu dute, eta bertan, ez zaie ekintzaile izaera onartu. Kasu batzuetan, 
bakezaletasuna publikoki defendatzeagatik sozialki zigortuak izan direla sentitu dute.

(Manifestazio baten testuinguruan) Gauza pila bat oihukatzen zituzten baina niri beti iltzatzen zitzaidan 
esaldi bat, zeina elkartzen ginenean oihukatzen baitzuten: pasiboak konplize dira! Eta hori iritsi egiten 
zitzaidan, ni ez bainintzen batere pasibo sentitzen (Bakezale aktibista 2).

Emakume latinoamerikarren kasuan ere, bakegintzaren alde egindako lana handia baina ezkutukoa izan da. 
Bertako emakume asko herriko talde ezberdinetan eta justizia sozialaren alde lanean jardun dira, eta horri 
esker, beren komunitateetako egoera hobetzen (edo egoera hau sostengatzen) lagundu dute. Jardun hau modu 
antolatuan eman ala ez, ikusezintasunean mantendu da eta oro har, ez zaie izan duten balioa aitortu:

Galdezka hasten nintzen: Baina, zuk zer egin zenuen? Oso-oso zaila izan zen haiek gogoratzea zer egin 
zuten (…). Orduan hasten dira oroitzen, ez doaz hain azkar eta oroitzapenetan geratzen dira, eta hasten 
dira konturatzen zenbat gauza eraiki zituzten ehundura sozial baten bitartez; hasiera batean ez zioten 
garrantzirik ematen, baina, gero, oroitzen joan ahala, ikusten ez zen historia bat ehuntzen joan ziren. 
(Kolonbiako militante feminista, bertako gatazkan abokatua eta ikerlaria).

Bestetik, euren kasuan, bakezale posizioa hartzeak zigor sozialaz gain, arriskuan egotea ere ekarri izan du. 
Arrisku horren presentzia agerikoa zen elkarrizketatutako emakumeen artean ere, eta posizio horretan lerratzean 
segurtasun faltaren kontrako neurriak hartzera behartuak izan dira.

4.4. Emakumeak militante politikoak direnean

Politika eta ardura publikoaren esparruak tradizionalki gizonei esleitu zaizkie, hiritartasuna eta gizartearen 
kudeaketari lotuak. Modu honetan, besteak beste, emakumeek gatazka testuinguruetan izan duten parte hartze 
edo militantzia politikoa ezkutuan mantendu izan da:

Emakumeen eta bakearen arteko lotura sinboliko horrekin batera, esparru politikotik kanpo utzi zituzten 
(…). Emakumeen eta bakearen arteko lotura behin eta berriro mantentzen da nahiz eta errealitateko 
hainbat daturekin talka egin, hala antzinako historiarekin nola gertukoenarekin. Datuek agerian uzten dute 
emakumeek gerran parte hartu dutela eta gerra babestu dutela hainbat modutan: gudari izan dira hainbat 
talde armatutan, munizioaren ekoizpena sostengatu dute, babes logistikoa eman diote borrokalariei, eta, 
bereziki, heroiak miretsi dituzte, Virginia Woolfek Hiru ginea lanean ondo islatu bezala. (Magallón, 2007:2111).

Gatazka garaietan, gainera, genero rolak polarizatzen diren momentuan, militante politikoaren figurak 
maskulinotasun eredu hegemonikoaren ezaugarri gehiago hartzen ditu, eta exijenteagoa bihurtzen da 
emakumeentzat eta eredu horrekin bat egiten ez duten gizonentzat.

Latinoamerikako esperientzietan, gatazka armatuak hemen baino dimentsio eta partaidetza maila altuagoak 
hartu zituen eta emakume gehiagok beraien rol tradizionalak utzi eta erakunde armatuetan sartzeko hautua 
egin zuten. Elkarrizketatutako informatzaileen arabera, egoera hauetan beraiekiko presioa eta kontrola are 
bortitzagoa zen, izaera sexualari oso lotuta. Gainera, emakumeak partaidetza politikoan izaera aktiboa izateak ez 
dakar halabeharrez genero rolen iraulketa, eta gatazka egoera baretzen denean, emakumeei beraien zaintzaile rol 
tradizionaletara bueltatzeko exijitzen zaie.

Nire ustez, emakumeok giro maskulinotan agertzen garen bakoitzean, erresistentzia eta kontrakotasunei 

11 MAGALLÓN PORTOLÉS, C.  (2007) “De la reclamación de la paz a la participación en las negociaciones. El feminismo pacifista” In: Feminismo/s, 
9. 15-30 
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aurre egiten diegu hainbat modutan, eta, hainbat kasutan kontrakotasuna horiek indarkeria eta zigor 
sozial bilakatzen dira, emakumeen sarrera iraultza bat delako. Zigor soziala gauzatzeko lur emankorra 
da emakumeen jarrera sexualak zalantzan jartzea. Adibidez, oso ohikoa da “puta” etiketa: zenbatekin 
oheratuko ote zen? Eta horrek zatitu egiten gaitu, baita emakumeok ere! Geure proposamen kolektibo 
femeninoa zatitzeko eta ahultzeko tresna bat. Daude txintxoak eta daude putak. (El Salvadorreko militante 
feminista eta bakezalea).

Ni neu informatzen ari naiz, ez naiz ukatzen ari, baizik eta idealizazio hori hausten, ez baita egia 
emakumeok automatikoki berdintasun handiagoa lortzen dugunik hor parte hartzeagatik (gerrillan). 
Emakumeok gizonek halako bi edo hiru erakutsi behar genuen, eta, batzuetan, hori eginda ere ez zitzaigun 
aitortzarik ematen. Era berean, gizartean geneukan paper subordinatuaren prezioa ere askoz handiagoa 
zen, familian, harremanetan, gizartean, eta baita maila pertsonalean ere, gure izen ona zikintzen zutelako 
sexualitatearen kontuarekin. (El Salvadorreko militante feminista eta bakezalea).

Euskal testuinguruan ere, militantzia politiko publikoaren hautua egin duten emakumeak kontrolatuak eta 
epaituak izan dira: beren ekarpenak eta hauek izan ditzaketen balio zein garrantzia, ukatu egiten dira, emakume 
hauek gutxietsiz eta subjektu politiko eta aktibo bezala ez aitortuz. Honekin batera, emakume hauengan ezartzen 
den zigorraren eta kontrolaren baitan, ezartzen zaien presio bikoitza ere egongo litzateke: beren kide gizonezko 
bati eskatzen zaionaren bikoitza eskatzen zaie. Honek kostu pertsonal eta politiko handia dakar. Egoera honen 
aurrean, batzuk egoera onartu eta bertan irautearen aldeko apustua egin dute, eta beste batzuek, zailtasun eta 
kontraesanen aurrean, beste militantzia esparru batzuen aldeko apustua egin dute.

Gatazka testuinguruan, gainera, politikagintzan aritzeko ohiko egoerak gainditzen dituzten arrisku batzuk onartu 
behar dira, norbere burua eta ingurukoentzat. Emakumeentzat, zailagoa izan daiteke hau onartzea eta bizitza 
militanteak exijitzen duena onartzea.

Mehatxuek ez zidan niri bakarrik eragiten. Gure ingurune guztia zegoen mehatxupean. Azkenean, autoan 
sartzea, bizkartzainekin, zure seme-alabak edo senarra edo gurasoak ere hartzen bazenituen, azken batean 
ari zinen onartzen haiek ere arriskuan egotea, haiei ez zegokien arriskuan; tira, guri ere ez zegokigun… 
(Instituzioetatik bake eta elkarbizitzaren alde lanean dagoen PSEko militante emakumea).

Elkarrizketatutako batzuek militantzia politiko eredua oso androzentrikoa dela salatzen dute eta emakumeentzat 
oso zaila dela hor irautea. Presio eta zigor sozialak gogorrak dira eta beraien figura eta beraien ekarpenak 
ezkutatu edo gutxietsi egiten direla azpimarratzen dute. Gainera, ez zaie militante politiko izaera aitortzen, 
gizonen babesle, laguntzaile edo egoeraren biktima moduan ikusiak izango direlarik.

Bazegoen esaldi bat Cristina Alberdina, azpadi esana (…) que los hombres entran en política y se quedan, 
y las mujeres pasan por la política. Askoz ere printzipialistagoak gara, hau ez dut onartuko eta banoa. (…) 
Arantza Quiroga joan da, gizonak ez dira joaten. (Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional 
bateko zuzendaria)

Egia da gatazka armatuaren imajinarioa oso androzentrikoa izan dela, emakumeak parte hartzen genuen, 
baina ez zaigu eman protagonismorik sozialki, eta emakumearen figura oso lotuta zegoen biktimaren 
figurarekiko. Presoaren amaren figura, ETAko biktimek ere beti emakume figura zuten… Eta gu ez ginen 
biktima zera horrekin batere identifikatuta ikusten, eta hor bagenuen gure zera… Ba gure izaera politikoa 
ukatu egiten zala, ez? (Ezker Abertzaleko militantea eta feminista).

Aurretik aipatu bezala, emakumeen partaidetza politikoan eta baita bakegintzaren esparruan ere, askoz 
onartuagoak izan dira taldearen edo taldekideen zaintza eta sostengatze funtzioak bete izan dituztenean. 
Oinarrizko lanak diren arren, sozialki bigarren mailakoak kontsideratuak dira, eta errekonozimendu eta 
protagonismorik gabekoak. Sarritan eztabaida eta erabaki guneetatik baztertuak eta kanporatuak dira eta 
beraien presentzia, maila sinboliko batean eskatzen da. Elkarrizketatu askok azaltzen dituzte horrelako egoerak: 
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Adibidez (…) gertatu zan momentu bat iritsi zala ni bakarrik gelditu nintzala, neska bezela taldean. Eta klaro 
nire familia, ba nik ere ulertzen nien ez? Ba atxiloketak eta… Eta beraiek esaten zien: tu Amaia no, ¡tu en 
prensa! Eta gustura egon nintzan prentsan baina momentu baten ba igual nahi nuen ekintzan parte hartu 
(…) (Elkarbizitza Foroetako partaidea 3). 

Lehenengo filan egotea baldin bada izatea una mujer florero, ba ez det nahi. Ze askotan deitzen ziguten 
elkarrizketak eta egiteko eta: nahi zaitugu zu! Ya, zuk nahi duzu Pedro, baina Ohianaren aurpegiarekin 
baietz? Ze emakumea naiz eta gaztea. Eta hori niretzako da humillante. Ordun zuk ez duzu nahi Ohiana, 
esaten ditulako gauzak beste modu batera (…). (Bitartekaria bakegintzan 1)

Elkarrizketatu batek baino gehiagok azaldu dute Ahotsak plataformaren adibidea emakumeak rol sostengatzaile 
eta babesle horretatik atera eta ekarpen propioak egiten dituztenean isilaraziak direla irudikatzeko. Beraiei ez 
dagokien esparru batean zeudela gogorarazi zitzaien, eta muga honen gainditzeak, bazterketa soziala dakarrela. 
Izan ere, emakumeen rol bakezaleari oihartzun handia ematen zaion arren, ez zaio ekintzaile rola onartu edo 
agenda politikoa markatzen utziko. Horregatik, ikerketan parte hartu duten emakumeen artean emakumeak 
erabakitze guneetan egon behar dutenaren ideia modu batean edo bestean agerian gelditu da.

“Ahosaken ekarpena zein izan da azkenean? Egitan, egitan, ze eragin izan du? Prozesu interesantea da, 
hasteko entzun egiten geralako. Niretzat esperientzia polita izan zan Parlamentuan sartzea. (…) Ez dut egon 
nahi beste mahai paralelo batean non emakumeak dauden, beste mahai paralelo batean non umetxoak 
dauden. Ez dut sinisten eskema horretan. Ze iruditzen zait emakumea guneetatik kanpo uztea (…). Politikan 
zenbat eragin zuen? Joe, goazen errealistak izatera!” (Bakea eta elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional 
bateko zuzendaria)
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5.1. Bake prozesuen dimentsioak eta genero banaketa

Partaidetza sozial eta politikoaren esparru guztietan gertatzen den bezala, genero desberdintasunak daude 
bakegintza prozesuetan ere. Gai honi heltzeko, Irantzu Mendia Azkueren ideietatik abiatuko gara, zeinak bi 
dimentsio aipatzen dituen. Lehendabizikoan, bakegintza prozesuen alderdi ikusgarria legoke, negoziazio 
prozesuak eta hauek eusteko esku-hartzeak, eta ekintza hauetan, gizonezkoak daude:

Bake-akordioak lortzeko egiten diren negoziazioak (peacemaking) eta bakeari eutsi ahal izateko egiten 
diren esku-hartzeak (peacekeeping), normalean, gatazkak kudeatzeko eta konpontzeko arlo “politikoan” 
edo “gogorrean” daudela jotzen da; eta arlo horretan guztiz murriztuta dago emakumeen parte-hartzea. 
Emakumeak inoiz gutxitan izaten dira negoziazio-mahaietan, ia sekula ez dute parte hartzen trantsizioko 
gobernuetan, eta, aldi berean, gutxiengo bat osatzen dute bakeari eusteko izaten diren nazioarteko indarren 
artean (Mendia, 2009:15).

Bestetik, ordea, bakea negoziazio eta esku-hartze batzuetatik haratago doan zerbait dela uste du. Hasieran 
aipatu dugun bezala, eta “bake positiboaren” ideiara itzuliz, bakea prozesu bat litzateke: zuzeneko indarkeria 
ekar dezaketen egiturazko indarkeria eta gatazkak gaindituko dituena, eta justizia eta elkarbizitzaren bidean 
etengabe elikatu behar dena. Hau denboran gehiago luzatzen den eta jendartearen oinarrietatik, modu inplizitu 
edo ezkutuagoan ematen den prozesua litzateke. Hemen bai, emakumeen partaidetza handiagoa da:

Hala ere, bakea eraikitzeko (peacebuilding), epe luzeagoko ikuspegia izan behar da, gatazkaren azpian 
dauden eta desberdintasuna sustatzen duten egiturak eraldatu behar direlako, eta oinarritik abiatuta 
adiskidetzeko ekimena antolatu behar direlako. Arlo hori “leunagoa” dela jo ohi da; eta, beraz, arlo horretan 
emakumeak egoteak ez du susmo txarrik pizten eta, azken batean, arian-arian balioespen ona izaten 
du. Ildo horretan, emakumeek bakea eraikitzeko jardueretan duten partehartzeari buruzko eztabaidetan, 
normalean, emakumearen rol biologikoa aipatzen da, bizitzaren zaintzaile gisa betetzen duen zeregina 
(Ibidem:15).

5. 
Emakumeen 
partaidetza 
bakegintza 
prozesuan
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5.2. Bakea “egin” eta “mantendu”: negoziazio mahaiak eta 
esku-hartzeak

Aurrerago aipatu bezala, “peacemaking” eta “peacekeeping” dimentsio hauek gizonek osatzen dituzte nagusiki. 
Bake-prozesuaren alderdi ikusgarria lirateke, jendartean legitimotasuna eta garrantzia hartzen duen esfera, 
sinadura, negoziazio eta esku-hartze garrantzitsuak barne-hartzen dituena. Asko izan dira esfera hauetan 
emakumeek gehiago parte hartu beharko luketela salatu dutenak. Izan ere, bakea sinadura batzuek osatzen 
dutena baino prozesu global eta iraunkorrago bat denez, sinadura eta akordio hauen atzean jendartearen 
errepresentazio handiago bat egotea beharrezkoa da. Errepresentazio horren baitan, bakearen gauzatzean edo 
“peacebuilding” dimentsioan ezinbesteko agenteak diren emakumeek eta beren ekarpenek egon behar dute. 

Baldin eta negoziazioak prozesutzat hartzen baditugu, zeinaren mende baitago elkarbizitza berreraikiko 
duen egitura soziala, bada, orduantxe ikusten da zer garrantzitsua den emakumeek prozesu horretan parte 
hartzea” (Magallón, 2004:6).

(…) emakumeek aukera edukiz gero beren ekarpenak egiteko, bada, orduan, askoz aukera handiagoak daude 
akordioak eta agiriak bideratzea parekidetasun handiagoko neurrien bidean, gizarte ez hain diskriminatzaile 
eta barne-hartzaileagoa baten bidean. (Villellas, 2006:13).

Ikerlari eta agente ezberdinek azpimarratutako honi jarraiki, 2000. urteko urrian “1325 ebazpena” aurkeztu zuen 
Nazio Batuen Erakundeak, emakumeak bakea eraikitzeko prozesuetan eta gatazka ondorengo berreraikuntza 
garaietan txertatzearen alde. Magallonen arabera (200612), ebazpenak elkar lotuak dauden honako lau eremu 
hauek sustatzea bilatzen du:

 - Emakumeen parte hartze handiagoa bake-prozesuetan eta erabakiak hartzerako garaian.

 - Bakea mantentzeari begira entrenatzea, genero ikuspegitik.

 - Emakumeen babesa eta segurtasuna bermatzea gatazka armatuetan eta gatazka ondorengo 
testuinguruetan.

 - Genero-ikuspegia txertatzea datu-bilketak egiten diren garaian, Nazio Batuen informazio-sistemetan eta 
programa ezberdinak praktikan jartzen diren garaian.  

Ebazpen honen aplikazioak ekintza eta iniziatiba berriak sortu ditu munduko herri ezberdinetan, eta gainera, 
ebazpenetik eratorritako ekimen berri hauek urtero ebaluatzen dira. Horrez gain, ebazpen hau tresna baliotsu 
eta erabilgarria izan da, beren herrietako bake-prozesuetan emakumeen partaidetza handiagoa izatea nahi izan 
duten emakumeen elkarte eta erakundeentzat. Besteak beste, Euskal Herriko mugimendu feministak ere erabili 
izan du ebazpen hau, bertako bake-prozesuan emakumeen partaidetza handiagoa izan dadin aldarrikatzeko, hain 
zuzen ere Aieteko Konferentziaren bueltan eragile sozial ezberdinekin egin zen bilkura batean.

Latinoamerikako esperientziei dagokionez, eta hain zuzen, Kolonbian kokatuz, 1325 ebazpenaren bidez IMP 
deitua sortu zen, “Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz”. Instituzioetatik bultzatutako ekimen 
bat izan zen, emakumeen partaidetza bake-prozesuaren barruan sustatzeko. Gerora garrantzia handia hartu du 
mugimendu feministaren baitatik sortutako “Ruta Pacifica de las Mujeres” ekimenarekin batean:

IMP sortzeko prozesuan (...), lerrokatzearen foko nagusia aldatu zen, guztiz; kasu honetan ez zuen 
mugimendu feministak osatu herritarren eskubideak bermatzeko espazio neutrala, baizik eta instituzioak. 
IMPren lehenengo ekintzan izan zen Errepublikaren Kongresuaren aurrean aurkeztea “Bakearen aldeko 
emakumeen agenda”. (Sánchez eta Rodríguez, 2015:16313).

12  MAGALLÓN PORTOLÉS, C. (2006) Mujeres en pie de paz. Pensamiento y prácticas, Siglo XXI de España Editores
13 SÁNCHEZ MORA, M. L. eta RODRÍGUEZ LARA, Z. (2015) “Acciones colectivas de las organizaciones de mujeres por la paz en Colombia”, In: 
Revista de Paz y Conflictos, 2. 149-177



EMAKUMEEN PARTAIDETZAREN HURBILPENA EUSKAL BAKEGINTZAN

33

Euskal Herriko bake prozesura gerturatuz, “peacemaking” eta “peacekeeping” deritzogun dimentsio formal 
hauek esparru desberdinetan gauzatu eta indartu direla esan dezakegu. Negoziazio mahaiak alderdi politikoen 
artean eta ETA eta Espainiako gobernuaren artean egin dira, nazioarteko bitartekaritzaren laguntzarekin. Alderdi 
politikoen baitan ere, gatazka politikoaren konponbiderako urratsak landu dituzte eta bake-prozesuari ekarpenak 
egin dizkiote. Era berean, Euskal Herriko zein nazioarteko eragile instituzional desberdinek bideratuta, bake-
prozesua indartzeko konferentziak antolatu edo hitzarmenak sinatu dituzte. 

Espazio guzti hauek oso instituzionalizatuta egon dira, eta mugimendu sozialek beraien ekarpenak egiteko 
aukera oso mugatuak izan dituzte. Gainera, oso maskulinizatuta egon dira eta erabaki ahalmen eskalan zenbat 
eta gorago joan, emakumeen partaidetza murrizten joan da. Ez dugu zehaztasunez espazio hauen genero 
irakurketa egingo, informazio hau eskuratzeko zailtasunak daudelako eta ikerketa honen helburuak gainditzen 
dituelako, baina gaiaren hurbilpen bat egingo dugu ondorengo lerroetan.

Euskal bakegintza prozesuan hiru negoziazio-mahai nagusi eman dira, eta hiruretan emakumeen partaidetza 
ezer edo oso baxua izan da. Aljerko negoziazioetan (1989), zazpi partaide edo ordezkari nagusietatik, bakar 
bat izan zen emakumea: ETAren ordezkaritza osatzen zuen Belen Gonzalez Peñalva, “Carmen”. Lizarra-Garaziko 
negoziazioetan (1998) eta HB eta EAJren arteko bilerei dagokionez, ez zen emakumerik egon. EA, EAJ eta 
ETAren arteko bilerei dagokionez, emakume bakar bat egon zen: EAko Nekane Alzelai. Eta azkenik, Loiolako 
negoziazioetan (2006), Batasunatik Olatz Dañobeitiak, hasieran, eta ondoren, Arantza Santestebanek hartu zuen 
parte. Gainerako ordezkari eta partaide guztiak, gizonezkoak izan ziren.

Loiolako negoziazio-mahaian parte hartu zuten alderdi politikoek ez zuten beraien egituretan genero ikuspegia 
txertatuta, eta militante gehienek ez zuten lanketa feminista egina. Era berean, mugimendu feministak ere ez 
zuen gaur egun duen indar eta aitortza maila, eta gatazka politikaren eta bakegintzaren gaia ia landu gabe zituen. 
Testuinguru honetan, egoera gertutik ezagutu zuten emakumeek aitortzen duten moduan, negoziazio-mahaietan 
parte hartzen zuten emakumeek aukera oso gutxi zituzten ikuspegi feminista txertatzeko. 

Gainera, negoziazio-mahaietan lantzen ziren gaiak ere gatazka politikoa ulertzeko termino androzentrikoetatik 
eraikiak izan ziren. Loiolako negoziazioan, alderdi politikoen mahaian gatazka politikoaren arrazoiez eztabaidatzen 
zen, eta hauen mugak oso ondo definituta zituzten bertan ordezkatuta zeuden alderdiek.

“Orain gatazkaren kontzeptua problematizatu denean, eta beraz, bakearen kontzeptua problematizatu 
denean bai… baina nik uste garai horretan irakurketa horretatik oso urrun geundela, orduan gure irakurketa 
mugatzen zan… ba klaro, badakigu emakumeak partaidetza politikorako ez ditugula baldintza berdinak, 
hasta ahí llegábamos. (…) “las mujeres tienen más capacidad para la paz”, hori kuestionatzen zan, por 
ejemplo, horretara heltzen ginen. Baina, klaro, kostatzen zitzaigun irakurketa hori, gainera zelan txertatu 
agenda politiko batean edo negoziazio prozesu batean non, negoziazio prozesu horretan hitz egiten ziren 
gauzak nahiko mugatuak ziren. (…) zen gatazkak eragin duena da eta hori da autodeterminazio eskubidearen 
ukapena eta lurraldetasunaren ukapena” (Ezker Abertzaleko militantea eta feminista)

Negoziazio-mahai hauetan egon diren militante politiko emakumezkoek beraien dagozkien rol tradizionala 
gainditzen dute espazio publiko politikora heltzean. Eta kasu honetan, aurretik aipatu den rol honi dagozkion 
ohiko oztopo eta zailtasunez gain, negoziazio mahaiek duten berezko tentsioa eta presioa gehitu behar zaizkio. 
Emakumeentzat are zailagoa izan daiteke prozesu hauek suposatzen dioten exijentzia bikoitza mantentzea.

Era berean, aipatzekoa da, negoziazio-mahai hauek ematen ari ziren bitartean, “Ahotsak” (2006) plataforma sortu 
zela, alderdi politiko ezberdinetako emakumeak batzen zituena. Hala ere, plataforma honek ere ez zuen nahikoa 
indar izan ikuspegi feminista bake-prozesuan txertatzeko: kontzientzia feminista oraindik nahikoa garatua 
ez zuten emakumeen elkartze bat izan zen eta emakume hauek ez zuten autoritaterik izan beraien alderdien 
norabidean eragiteko14.

14  “Ahotsaken” ibilbidea modu sakonagoan azalduko da aurrerago, 4.5. atalean
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Ondorengo azken hamarkadan Euskal Herriko mugimendu feminista errotzen eta garatzen joan da. Honekin 
batera, mugimenduaren sektore batean, euskal abertzaletasunetik gertu kokatzen diren feministen artean, 
alegia, gatazkaren, eta baita bakegintzaren, irakurketa feminista bat egiten hasi dira, eta tresna kontzeptual 
garatu eta bideak ireki dituzte. Modu honetan, gerora egin diren ekintza ezberdinetan (esaterako, Aieteko 
Konferentzia, Oinarrizko Hitzarmen Demokratikoa edo Gernikako Akordioaren harira) mugimendu feministaren 
baitako zenbait eragile beren ikuspegia txertatzen joan dira: gatazka eta bakegintzaren irakurketa feminista baten 
bidean, planteamendu posible ezberdinak proposatu dituzte. Hala ere, elkarrizketatu zaien emakumeek beraien 
ekarpenak ez direla serioski hartzen edo bigarren maila batera alboratuak izan direla sentitzen dute, eta erabaki 
garrantzitsuak hartzen diren guneetatik kanpo kokatzen dituztela.

Egia esan nik sentitu nun izan zala pixkat paripea egin zutena eragileekin, ze igandean gurekin bildu zian 
eta astelehenean zan toda la parafernalia y era lo importante, (…) eta gainera hori egiten zen guk kritikatu 
genulako, zergatik aditu batzuekin eta politikariekin egiten zen eta ez Euskal Herrian zeuden, gatazkaren 
inguruan lanean ari ziren eragile ezberdinekin. Eta orduan okurritu zitzaien guri eta beste elkarte batzuei 
deitzea. (Talde feminista)

Bestalde, bakea eraikitzearen dimentsio formal honen baitan, Eusko Jaurlaritzak “Bake eta Elkarbizitzarako 
Plana” aurkeztu zuen 2013ko azaroan. Honen barruan, hurrengo urteetan bakea eta elkarbizitza lortzeari begira 
eman beharreko urratsak zein diren zehazten da. Aipagarria da dokumentu honetan ez dagoela generoarekiko 
espezifikoa den atal zehatzik. Gaia beste neurri zehatzen barruen kokatzen da eta aurrerago aipatu dugun 1325 
ebazpena kontuan izango dela esatera mugatzen da.

Gatazka eta bakegintza genero ikuspegitik landuko dituen atal jakin bat ez egotea eragile askorengandik salatua 
izan da, baita ikerketa honetan elkarrizketatutako emakume batzuengandik ere:

Genero ikuspegia ez da Planean kontenplatzen analisi ardatz bat bezala. Badago paper bat ematen zaiona 
Emakunderi, nolabait Emakunde izango balitz bezala emakumeon ideien eta iritzien errepresentazioa, 
orduan, oso hanka motz gelditzen da. Egiten da erreferentzia bat Nazio Batuetako 1325 erresoluziora, 
baina gelditzen da lehen esaten genuen plano generiko horretan, ba eskubidea daukagu… Inkluso 
erresoluzioan uste dut ez dela eskubideaz hitz egiten, baizik eta “de la necesidad de”, “de lo importante que 
es”... Emakumeok parte hartzea bake-prozesuan, baina horrek gero ez du izan akzio-neurri zehatzen artean 
inongo materializaziorik. (Irantzu Mendia Azkue).



EMAKUMEEN PARTAIDETZAREN HURBILPENA EUSKAL BAKEGINTZAN

35

5.3. Bakea eta elkarbizitza “eraiki” 

Zeri eta nori buruz ari gara?

Hasieran aipatu bezala, Irantzu Mendiak “peacebuilding” terminoaz izendatzen duen bakea eraikitzearen 
dimentsio hau, oinarri sozialean eta egunerokoan eraikitzen da eta elkarbizitzarekin lotuko litzateke. Bakegintza 
“prozesu” moduan ulertzen du eta prozesu hori  gizartea sakonetik ehuntzeari lotua legoke, urrats txikietatik 
eta pixkanaka emaitza globalagoak lortuz. Nolabait esateko, aurreko dimentsioan adostu eta sinatu dena 
jendartean gauzatzeko prozesua litzateke beraz. Bake prozesuen alderdi oinarrizkoa eta ezkutukoa da, eta 
hemen emakumeen partaidetza altuagoa da. 

Historian emakume askok sentitu dute bakearen aldeko mugimenduaren deia eta horrekin batu dira. 
Askotariko eremu sozial eta politikoetatik abiatua, emakumeek, gehien-gehienetan modu anonimoan, 
indarkeriaren eta gatazka armatuen ondorioen aurka protestatu dute, desertore eta intsumisoak babesteko 
sareak ehundu dituzte, eta ahotsa altxatu dute giza harremanak garatzeko modu berrien alde, zeintzuetan 
indarkeria ez baita solaserako tresna (…). (Magallón, 2004; Villellas, 2006:8).

Euskal gatazka gainditzeko bidean eragile eta gizabanako askok egin dituzte ekarpenak dimentsio honen 
baitan, herrigintzan, egitasmo sozialean, alderdi politikoen baitan, eguneroko harreman eta sareetan… Ibilbide 
guzti hauen balioa aitortzen dugu eta ikergai interesgarri eta beharrezkoak direla dakigu. Baina ikerketa honen 
markoan, perfil konkretu batean zentratu gara: bakegintzaren aldeko hautu kontziente, aktibo eta publikoa egin 
dutenak, eta bakea eta elkarbizitzaren aldeko talde edo egitasmo kolektiboetan parte hartu dutenak. Kontuan 
izan 6. atalean mugimendu feministaren baitan egin diren ekarpenak azaltzen direla.

Ikerketa honetan parte hartu dutenen arabera eta aipatutako markoaren baitan bakearen alde ezagutu ditugun 
elkarteak ondorengo ezaugarriak izan dituzte: elkarbizitza eta bizikidetza helburu dute, indarkeria guztiak 
arbuiatzen dituzte eta ez dira alderdi politikoekin identifikatzen. Jasotako esperientziak Elizarekin lotutako herri-
ekimenak, bakea eta elkarbizitza helburu duten Elkarbizitzako Foroak eta Elkarri-Lokarri elkarteak izan dira. 
Horietako ekimen bat, gerora Gesto Por la Paz elkartearekin batu zen. 

Ondorengo lerroetan, talde hauetan parte hartu duten emakumeen esperientziak eta hausnarketei emango diegu 
lekua, beti ere genero ikuspegia kontuan izanez.

Emakumeak oinarri sozialean

Emakumeek bakearen dimentsio honetan aritzeko edo elkarbizitza gauzatzeko perfil egokiagoa dutela 
aitortzen da sozialki, “emakume bakezalearen” figura edo imajinario horri lotuta. Honen arabera, emakumeek 
beren rol femeninoari dagokionez jaso duten sozializazio-prozesua dela eta, gaitasun gehiago izan dezakete 
adostutako bake- eta elkarbizitza-prozesuak, praktikan jartzeko. Gaitasun horien artean egongo lirateke bestea 
entzuten jakitea, enpatizatzeko gaitasun handiagoa izatea, bestearen beharrez ohartu eta hauek errespetatzea, 
malgutasuna… Hauek guztiak elkarren arteko zaintzari begira dauden jarrerak dira eta emakumeak txikitatik 
entrenatzen dira sozialki besteak zaintzeko. Ondorengoengatik eta hauek zaintzeari begira, bakea eraikitzeko 
behar bat sentitzearen ideia ere hor legoke. Elkarrizketatu guztiek bat egiten dute emakumeek elkarbizitza eta 
bakea sustatzeko duten jarreraren atzean beraien sozializazio prozesua dagoela, baina maila desberdinetan.

Irene eta Maria bezalako emakumeak zien, eta alderatzen badezu Alicia eta Rosin ekarpena, gure taldeko 
beste gizonezko batzuenarekin, ikusten dituzu oso lehentasun ezberdinak, ze gauzetan jartzen duten 
garrantzia… Niretzako, gizonezkoak izan dira gehiago diskurtsiboak, eta emakumeak saiatu dira gehiago 
begiratzen zer zegoen diskurtsoen atzetik. (…) gehiago juten dira, ba hori eramaten dute beren bizitza 
pertsonalera, ba nola eragin dien entzun duten zeozerrek medioetan, enlazatuz beren bizipen batekin… 
Egiten dituzte eztabaida gauzagarriagoak (…). Gizonek esaten dute: “Estatuak ez du egiten…” eta beraiek 
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esaten dute: “Ya baina begira, lehengoan topatu nintzen nire bizilaguna goikoaz, dena alderdi hontakoa, eta 
jo ba berarekin adibidez bai hitz egin dezaket gai hauetaz”. (Bitartekaria bakegintzan 1). 

Emozioez hitz egiteko gaitasuna ere rol femeninoari lotutako ezaugarri bat litzateke, elkarbizitza berreraiki eta 
zauriak sendatzeari begira beharrezkoa dena. Emozioetan, sentsazioetan eta bizipenetan erreparatzeko gaitasun 
honek, iritzi edo ideologia ezberdinetako jendea gerturatzeko aukerak irekitzen ditu. Hargatik, emakumeei 
gaitasun gehiago aitortzen zaizkie aurkariarekin enpatizatu eta beregana hurbiltzeko, baita sare berriak josi edo 
zubi-lanak egiteko ere.

Baina, zentzu horretan, orotariko gatazkei aurre egiteko orduan, norberak bere moduan egiten du, eta 
nik uste dut emakumeok sekulako gaitasuna daukagula hor sentipenetan sartzeko, baina ez bakarrik 
sentipenetarako baizik eta arrazoiak emateko… Eta, gizonek, bada: ea, nola konpontzen da, hiruko erregela, 
hau eta hau eta hau. Bai, baina ez da konpontzen. Bat-batean egin duzu, irteera bat bilatu duzu. Benetako 
gatazkan sartzea, eta harreman pertsonalen modukoa da hori, askoz gehiago kostatzen zaie. (Bakezale 
aktibista 4)

 (…) seme edo alaba ETA kide izan eta dago espetxeratuta Cadizen, ba andre batek esaten zian: etorri zan 
ama bat eta amatik amara eman zian dirua, eta badakit politikoki ez dela nire iritzikoa (…). Konturatzen 
zera eguneroko harreman mailan egon direla beste sare batzuk (…), bestelako gertutasun batzuk, eta 
sufritzen ari den pertsonarentzako, askotan baliagarriagoa da ama horrek emandako ez dakit zenbat diru, 
zure semea bisitatzera juteko, ze egin duen esfortzua gerturatzeko, enpatizatzeko… Eta ez momentu baten 
politikari batek egin dezakeen diskurtsoa (Bitartekaria bakegintzan 2).

Sozialki emakumeei aitortzen zaizkien gaitasun hauen ondorioz, esfera hauetan emakumeen partaidetza oztopatu 
beharrean (negoziazioen dimentsio ikusgarrian bezala), euren partaidetza sustatu, babestu eta baloratzen 
da. Baina kontuan izan behar dugu ezkutuko espazio batean geratzen direla eta beren ekarpenen balioa ez 
dela islatzen bakegintzaren dimentsio ikusgarriagoan. Izan ere, emakumeei dimentsio honetan egiten duten 
jarduna baloratzen bazaie ere, ez zaie autoritaterik ematen: beren ekarpenak garrantzitsuak dira, baina erabakiak 
hartzerako garaian bigarren mailan uzten dira, hauen botere faltagatik. Oro har, bakegintzaren dimentsio edo 
espazio hau bera, ezkutukoa eta botere gabekoa da. 

Emakumeak bakegintzaren espazio honetan baloratzean eta iraunaraztean, emakumeen rol tradizionala 
berrindartzen ari da. Izan ere, emakume hauen ekintzak zaintzari, elkarbizitzari, errespetuari etab. begira egongo 
lirateke: hau da, emakumeen ohiko rol tradizionalari eta emakumea naturaz bakezalea den ideiari. Honen 
aurrean, naturaz bakezalea den emakumearen iruditeriarekin hautsi, eta emakumeak beste rol, eredu eta 
arrazoi batzuengatik parte hartzen duela onartu eta iruditeri berriak eraikitzeko bideak abiatzea aldarrikatzen 
dute elkarrizketatutako emakume batzuek.

Emakume latinoamerikarren esperientziari erreparatzen badiogu, gauza bera ikusiko dugu. Bakegintzaren 
dimentsio oinarrizkoago eta ezkutu honetan emakume asko egon dira eta emakume hauek, oro har, beren rol 
tradizionaletik jardun dute edo “emakume bakezalearen” figura horretatik. Bakearen alde egon diren elkarte 
batzuetan erreparatzen badugu ere, segituan ohartuko gara horretaz: Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala (CONAVIGUA),  Comite de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador  Monseñor 
Romero (CO-MADRES)… Hala ere, beste elkarte asko ez dira zuzenean amaren edo alargunaren roletara zuzentzen, 
eta bertan, era guztietako emakumeek eta posizio ezberdinetatik parte hartzen dute, giza eskubideak eta batez 
ere, emakumeenak defendatuz, ekintzailetza sozialaren baitatik. Asko zigortuak izan dira bakegintzaren alde 
egiteagatik:

Baina Kolonbiako gatazka armatuan, emakumeei jazarri zaizkie (…), ez bakarrik zerbaiten buru zirenean, 
emakumeen elkarte bateko koordinatzailea edo zuzendaria, baizik eta buru izan direlako eta kontra egin 
diotelako talde armatuek komunitateetan esku hartzeari. (…) berehala, bortxatzen dituzten, mehatxatzen, 
beren semeak errekrutatzen (…). Kontua ez da zu ezeren burua izatea, baizik eta aurka egitea eta haiek 
inposatutako jarrera-arauak ez onartzea (Kolonbiako militante feminista, bertako gatazkan abokatua eta 
ikerlaria).
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Ekintza guzti hauengatik, emakume hauen praktikak eta beren ekarpenak aldarrikatu eta feminismotik babestea 
ere beharrezkoa da. Izan ere, “emakume bakezalearen figuratik” edo emakumeen rol tradizionaletik eginak badira 
ere, emakume hauek subjektu politiko aktiboak eta militanteak ere izan direla aitortu behar da.

Bakea egunerokoan eraikitzen delako

Bakearen aldeko jarrera konprometitua hartu duten emakume guztiek egunerokotasunean eta espazio 
informaletan eraikitzen den bakearen garrantzia azpimarratzen dute. Elkarbizitzaren alde urratsak eman 
dituzten emakumeek plano horretan kokatzen dute beraien burua, egunerokoan, aldaketa txikiak bultzatzen, 
kontzientzietan eragiten eta sareak josten. 

Emakume latinoamerikarrek ere, egunerokotasuneko aldaketa txiki horiek gauzatzearen garrantzia azpimarratzen 
dute. Euretako batzuen kasuan, bakegintzan aktiboki parte hartzen hasteko abiapuntua, beren egunerokoan eta 
ingurunean ikusten zituzten zailtasunak gainditu eta bizi-egoerak hobetzeko urratsak ematen hastea izan zen: 

Nire ikuspegitik, bizi ginen bidegabekeria hura, jendearen begi tristeak… gogoan dut gaztetxoa nintzen horrek 
asko mugitzen ninduela, jendearen begirada tristeak (El Salvadorreko militante feminista eta bakezalea).

Eragin esparru informalak aipatzen dituzte: auzoan, lantokian, lagun artean, kaleko elkarrizketetan, aisialdi 
taldeetan, edo sozializaziorako beste espazio batzuetan. Maila hau erabat ezkutuan gelditzen da, izen propio eta 
aitortzarik gabea. Ingurunean eragina era indibidualizatu eta pertsonal batean egiten da, sarritan honen inguruko 
hausnartzeko espazio kolektiborik gabe.

Nik aukera eduki dut pentsatzen nuena esateko eta horrela, pixkana-pixkana, bada beste ikuspegi bat 
txertatzen duzu, ezta? (…). Niretzat egunerokoa da garrantzitsuena, neuk adibidez hezkuntzan aritu naiz 
lanean eta azkenean, dena da bat, ezta? (…) Nik uste dut gizarte-aldaketa norbere aldaketatik abiatzen dela, 
ezta? (Bakezale aktibista 4).

Elkarrizketatutako emakume batzuek, bere militantzia politikoaren baitan gatazka politikoa gainditzeko urratsak 
eman dituztela azaltzen dute, ingurukoen ikuspegi politikoan eta kontzientzian eragitearen bitartez. Batzuek, 
beraiek parte diren erakunde edo elkarteetan tabuak hautsi eta hausnarketa sustatu dute, eta beste batzuek, 
beste eragile batzuekin zubiak eraikiz edota beraien iritzia publiko eginez. 

Publikoki ez, baina egon ahal izan naizen toki guztietan esan dut ez zitzaidala estrategia ona iruditzen, eta 
estrategiarik onena zela antolakunde armatua desagertzea, jarduera horren harira (…) beraz agian norbaitek 
pentsatzen du zuk diozun hori badela zerbait (Militante feminista internazionalista). 

Hitz egiteko beharretik abiatuz

Kontzientzia indibidual honetatik abiatuz, emakume batzuek hausnarketa kolektiborako edo salaketa publikorako 
urratsa egiteko beharra sentitu zuten. Honen atzean aipatzen diren faktore nagusiak isiltasuna hautsi eta 
gizartearen polarizaziotik kanpo dagoen espazio bat aurkitzearen beharra izan dira. 

Elkarrizketatutako emakumeetatik jasotako bizipenetan erreparatuz, gatazka politikoaren eragin nagusia 
jendartean ezarritako isiltasuna izan da: gatazkari buruz ez hitz egiteko tabua, eta baita genero aldagaiak 
gatazkaren barruan izan duen eragin espezifikoaz ez hitz egiteko tabua ere. Isiltasun honek elkarrenganako 
ezjakintasuna areagotzea eta aurreiritziak sendotzea dakar.

Izan da beste maila bateko eragina: ba isiltasunak. Ni enteratu naiz oso berandu, gure auzoan, pertsona 
bat uste genun umezurtza zela, eta ez da umezurtza izan, izan da ETAk erahildako pertsona bat. Pertsona 
bat atxilotzen dute eta nola joan pertsona horrengana, “zemouz zaudete” galdetzea, hori ez zan ematen (…) 
egon dira isiltasunak (Bitartekaria bakegintzan 2).
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Gainera, gatazkaren beste eragin nagusi bat, jendartea posizio ezberdinetan kokatzearena litzateke, polarizazio 
bat ematearena. Gatazka politiko testuinguruan jendartea bandotan kokatzeko joera dago, eta honek, bestearekiko 
ez-ezagutza eta aurreiritziak indartzea eragin du. Testuinguru honetan, elkarrizketatutako emakume batzuek 
beti erdian zeudela sentitu dute: bando ezberdinen tartean eta erdian egoteagatik, edo bere burua inon ez 
kokatzeagatik, bi aldeetatik zigortuak izan direla sentitu dute. 

Presio eta zigor sozialak beraien jarduna asko mugatu dutela sentitzen dute, eta batzuetan, beldurra eta lotsa 
sentitu dutela azaltzen dute. Kasu batzuetan, ez dira ausartu bakearen aldeko jarduera publikoetan parte hartzen, 
edo beraien iritzia espazio konkretu batzuetan azalarazten. Gainera, emakume zaintzailetik, beraien buruarekiko 
babesgabetasuna inguruko senideengan ere islatu dute.

Nik askotan amesten nuen, bada marrazki bizidunetan bezala, balak eta pilotak ikusten nituen, ni erdian 
nengoen beti, eta ezin atera. Beti nengoen asko maite nuen norbaitekin (Bakezale aktibista 1).

Eta egon gea oso baldintzatuak: zenbat aldiz egon zeran gogoakin Gestoren ekintza batera joateko (…) eta 
ez zera joaten (Bitartekaria bakegintzan 1).

Egoera hauei aurre egin ahal izateko, isiltasunari aurre egitea beharrezkoa izan da emakume hauentzat. Isiltasuna 
gainditzeak, neurri batean, askatasun sentsazioa lortzen lagundu lezakeela uste dute. Horretarako, gatazkaren 
gaiaz hitz egiteko beharra asetzeko espazioak eta ekimenak behar zituzten. Hitz egiteak edo elkarrizketa hauek 
hartzen zuten espazioak berak, bando horietatik at kokatuko zen beste espazio bat sortzea ahalbidetzen zuen: 
hausnarketarako hirugarren espazio bat, bi bandoen dinamika eta hauengatik aurreiritzi zein estereotipoak 
gaindituko zituena. Emakume hauek, beraz, gatazka gainditzeko aurrera pausuak emateko hautu kontzientea 
egin dute, ingurunean eragiteko gaitasuna duten jarrera aktibo eta ausartak hartuz.

Elkarrin sartu nintzen ze behar nuen, izan zen behar bat: honetaz hitz egin leikela? Elkarrizketa? Bai, bai, bai! 
Eske nau nazkatuta! (…) fue como una balsa, un sitio donde respirar, porque estaba agotada, te tiraban de 
un lau, del otro, no te sentías cómoda poniéndote en un lado, en el otro… Entonces, a mí Lokarri me dio un 
lugar, el eje del tercer espacio y la espiral del dialogo (Bitartekaria bakegintzan 1).

(…) kalean oihukatu nahi genuen bakea nahi genuela, ez genuela heriotzarik nahi (…), batzuentzat, erdian 
egon gara beti (…) zu hantxe zeunden batzuen eta besteen erdian, ikusarazten saiatzen heriotza guztiak 
direla berdinak. Herri honetan horixe oihukatzeko beharra zegoen, ez zela heriotzarik gertatu behar 
(Bakezale aktibista 1).

Emakume latinoamerikarren kasuan ere, bizi zituzten egoera zailen aurrean zerbait egiteko edo gauzak hobetzen 
saiatzeko behar bat antzeman dezakegu. Modu honetan, gatazkatik at egongo zen eta bakearen aldeko urratsak 
emango zituen espazio bat sortu beharra zuten, Honela, eurak ere, bi bandoetatik at, eta erdian, kokatu dira. 
Hargatik, zigor soziala jasotzeaz gain, zuzeneko errepresioa ere jasaten zuten bi bandoen aldetik, beren buruak 
egoera larrian kokatuz.
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5.4. Elkarbizitzarako Foroak

Aurretik aipatu bezala, ikerketa honen markoan elkarbizitzarako ekimenez ari garenean, aukeraketa bat egin da, 
eta bereziki, bakearen alde, indarkeria guztien kontra eta indibidualki, inongo alderdi politikoetan lerratzen ez 
diren emakumeen esperientzietan zentratu gara. Atal honetarako elkarrizketatuko emakumeek Elkarbizitzarako 
Foroetan parte hartu dute, partaide edo dinamizatzaile rolekin, eta espazio hauetan izandako esperientzia eta 
hausnarketetatik hitz egin dute.

Lehendabizi, emakume hauen partaidetzan identifikatu ditugun ezaugarri amankomunei heldu nahi diegu: 
gatazkak beraiengan izandako eraginaz hitz egiteko eta konpartitzeko behar batetik abiatu dira; herritar 
bezala hartzen dute parte, eta ez inolako elkarte edo eragileren izenean; partaideek amankomunean duten 
horretan jartzen dute arreta, eta ez bereizten dituenean; eguneroko politika eta eraldaketa pertsonalaren balioa 
aldarrikatzen dute.

Foro hauek espazio ezberdinetatik sortutako dinamikak izan dira, Euskal Herriko herri ezberdinetan eman 
direnak: batzuk Udaletatik sortuak izan dira, beste batzuk herritarren ekimenetik edo herrian lehendik zeuden 
talde ezberdinetatik… Hauek dinamizatzeko lanetan Lokarri eta Baketik elkarteak ibili dira eta metodologia jakin 
bati jarraitu diote.  Foro hauen edo jarraitu duten metodologiaren helburu nagusia, “ezberdinen edo anitzen arteko 
elkarrizketa” bultzatzea izan da. Hasiera batean, Foro hauek gatazka politikoaren inguruan gehiago zentratzen 
baziren ere, 2011tik eta su-eten iraunkor baten ondoriozko koiuntura berri batekin, bizikidetzari eta elkarbizitzari 
buruz hitz egiten hasi dira. 

Ekimen hauek ez ziren modu publikoan egiten, eta parte hartzaileak ere anonimoak izaten ziren. Izan ere, bertan 
parte hartzen zuten pertsonek azaldu duten bezala, herritarren sektore batek ez du begi onez ikusi beraien 
partaidetza. 

Badago maitasun grin bat barrutik (…), ikusterakoan badakizu ze bizi izan dezun pertsona horrekin taldian 
(…). Ez da denbora asko pasatu zan kaletikan eta: Honbre, ayo! Eta neska batekin negoen onduan eta: ¿Tú 
te saludas con ese? (Elkarbizitza Foroetako partaidea 3, Elkarbizitza Foroetako partaidea 1)

Ekimen hauetan parte hartzen zutenen aldeko erreparo edo mesfidantzez gain, antolatzaileak edo elkarteak parte 
hartzaileen anonimotasuna mantentzeko beharra ikusten zuten, manipulazioarekiko sentitzen zuten presio eta 
beldurragatik: oso baldintzatuak sentitu izan dira beren ekintzetan, jendeak beren jarduna manipulatu zezakeen 
beldurragatik eta baita parte hartzaileek horrekiko jasan zezaketen eraginagatik ere. Izan ere, hirugarren pertsona 
horiek parte hartzen zutenen erabilera partidario bat egiteko arriskua hor zegoen.

Ezin izan ditugu gaiak modu garbi baten hitz egin, ezin izan diegu biktimei gure elkartasuna adierazi 
askatasunez, ze beti sentitu degu manipulazioaren presioa, bai eurengan eta bai gugan (…). Oso-oso 
nekagarria izan da, itto baten egon gera. Ordun, gatazka politikoa ere uste dut ez dela landu (Bitartekaria 
bakegintzan 1).

Tentu handiz ibiltzen ginen, inork ez zezan senti, ez alde bateko ez besteko senideek, ez geundela denen 
alde ekiten, eta argi gera zedin ez geundela ez alde batean ez bestean (…). (Bakezale aktibista 1)

Espazio eta ekimen guzti hauei dagokionez eta euretan parte hartu zuten emakumeen esperientziari begiratuz, 
ekarpen nabarmenak egin dituztela antzeman daiteke. Ekarpen hauetako batzuk emakume hauen ongizateari 
begirakoak dira: barrenak hustu ahal izatea eta horrek dakarren askatasun sentsazioa… Besteak ezagutzeari 
esker, Euskal Herriko errealitatean egon diren egoera eta bizipen ezberdinak ere ezagutzeko aukera izan dute, 
beraien ikuspuntua eta errealitatearekiko pertzepzioa zabalduz. Hori ere ezinbestekoa litzateke, elkarbizitza 
sustatzeari eta aurreiritziak edo jendartean hedatu den polarizazioa gainditzeari begira.
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Ba ezagutzea ez? Gure herriyan beti izandu gea: Hoyek, kabroi hoyek! Ta ez degu harremanik izan, ze 
azkenean herrietan tributan bizi gea (…). Ordun, ez jakitiak ere eiten dizu, estereotipo pila bat, zuk zure 
analisiya egiten dezu ta, jendiak ze sufrimenduak ditu, ta ze pentzatzen du… Neri honek aportatu dit 
(Elkarbizitza Foroetako partaidea 2). 

Nik daukat nire Euskal Herriaren irudi bat, edo nire errealitatearen irudi bat (…). Eta ezagutu dudan jende 
berriak eman didan informazioarekin konturatu naiz nik dudan irudia, eta jendeak duen irudia, ez dela 
berdina. Eta askotan espazio berean egon direnen ikuspegiek ere ez dutela bat egiten. Ordun oso aberatsa 
izan da (Bitartekaria bakegintzan 2)

Bestetik, Foroetan parte hartu duten emakume askorentzat tabu bat apurtzea eta espazio konpartitu batean hitza 
hartzeak izugarrizko balioa izan du. Izan ere, beraien iritziak eta esperientziak kontuan hartuak zirela sentitu 
dute, lasaitasun eta askatasunezko giro batean. Honek emakume hauen ahalduntze prozesuan lagundu lezake.

Emakume arruntez ari naiz ni, bilera batera iritsi eta esan, ea, zeuk ere izango duzu zer esana… Bai, baina 
kontua da ez dakidala hitz egiten… Eta hortik toki batera pasatzea non emakume hori bazen norbait eta 
bazeukan zer emana. Oso polita da ikustea zer-nolako bidea egin duten (Bakezale aktibista 4)

Hala ere, norberarengan izandako ekarpen pertsonal hauek errealitate sozialean eta herritarrengan eraginik 
ez izatearen pena ere aipatzen dute. Eta batzuek zailtasunak izan dituzte beraien bizipenak eta hausnarketak 
publiko egin eta herritarrengan era zuzen batean eragiteko orduan. 

Beste batzuk positiboagoak dira honekiko, eta herritar batzuengandik hasten den hausnarketa eta eraldaketa 
honek, herri-mailan eraginak izan ditzakeela uste dute. Zentzu honetan, nahiz eta sarritan era anonimoan egindako 
topaketak izan, parte hartzen duten pertsonek beraien inguruetan zabaltzen dituzte egindako hausnarketak 
eta eraldaketa prozesuak, eta honek zeharka gizartean ere bere eragina du. Hedapen hau zabaltzeko herrietan 
esanguratsuak diren figurek pisu handia dute, ondorengo partaideak azaltzen digun moduan:

Azkenean herrietan elkartu eta oso pertsona liderrak izan daitezkeenak, edo ez (…) elkartzen direnean eta 
hasten direnean beren bizipenetatik abiatzen, horrek izugarrizko indarra dauka, ze momentu batean hori 
ezagutarazten baldin bada, eragin handia izan dezake bere inguruko errealitatean: ta nola elkartu da hau 
honekin? Ta zergatik? Ta zertaz hitzein dute? Ta horrek dauka askoz potentzialtasun gehiago ba Gemma 
Zabaleta bat eta Onintza Lasa bat elkarrekin ikusteak baino (…) Horregatik da garrantzitsua, liderrak bilatzen 
ditugunean, hor emakumeak egoteko esfortzu bat egitea (…)  (Bitartekaria bakegintzan 2).

Aipatu bezala, beharrezkoa da Foro hauen parte hartzaileen artean emakumeak ere egon daitezen bermatzeko 
saiakerak egitea. Izan ere, eta “peacebuilding” deituriko bakegintzaren eremu oinarrizkoan emakume gehiago 
egoten direla ikusita, jendeak Foro hauetan emakumeen partaidetza ere handia izango dela uste du. Datuetan 
erreparatzen dugunean ordea, hori ez dela horrela ikusiko dugu: herritar ororentzat irekitako Foroak diren arren, 
lidergo soziala izan duten pertsonak eta gatazkaren alde ikusgarrian egon direnen partaidetza sustatu da neurri 
batean, eta hemen, gizonezkoak egon dira oro har. Hargatik, Foro hauetan, normalean, gizonezko gehiago egon 
dira emakumezkoak baino. 

Gure taldean iruitzen zait, batzuk zeuden en primera fila, eta beste batzuk eon gea sufrikarioak bezela denian, 
baino ez en primera fila, esan nahi det: ni ez naiz eon ez ETAn eta ez PSOEn como concejal. Beharbada alde 
hortatikan gehio ikusi dut diferentziya, eta denak gizonezkuak gainea! (Elkarbizitza Foroetako partaidea 2).

Emakumeak gutxiengoa izateaz gain, Foroetan bertan hitz egiterako garaian ere, bigarren maila batean gelditzen 
dira. Gizonek gaiari buruz garatua duten diskurtsoa eta eurak bizi izan dituzten esperientziak, emakumeenak 
baino garrantzia gehiago hartzen dute. Espazio publikoan ematen diren elkarrizketak “diskurtso” bihurtzen dira, 
egitura, forma eta edukia hartzen dute, eta behin eraikita, errazago konpartitzen dira taldean. Emakumeek izan 
dituzten esperientziak oro har, bigarren mailakoak kontsideratuak izan dira, gatazkaren eremu ezkutuan kokatu 
izan dira eta ez dute diskurtso konpartitu eta komunik egituratu.
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Izan ere, emakumeen ekarpenak eta gai hauei begiratzeko moduak, ezberdinak direla argi ikusten dute partaideek: 
emakumeek fokoa “beste leku batzuetan” jarri eta diskurtsoa handik eraiki izan dute, ordura arte gizonek 
ezarritako gatazkaren diskurtso hegemonikoan pitzadurak irekiz. Esaterako, emakumeek eguneroko bizipenetan 
eta emozioetan fokoa jartzeko joerak eztabaidak astintzen zituen:

Nik uste det zuek, emakume bezala, lizentzia hartu dezutela, zuzenagoak izaten, hitz egiterakoan eta 
zenbait gauzetan, eskatzerakoan taldeari gehio (…) baina horrek be eragiten zuen gero elkarrizketan, ez 
modu txarrean, baizik eta horrek astintzen zuela ateratzeko gero zegoena azpitik, eta zu baita beldurrekin: 
inor ez da gai hau aipatzeko? Ba nik aipatuko det! Hemen daukagu honi eta honi beldurra! (Elkarbizitza 
Foroetako partaidea 2).

5.5. Emakumeen aliantza politikoak, Ahotsak:

Gatazka politiko garaietan emakumeen elkarrekintzarako espazio formalak sortzea ohikoa izan da. Sarritan 
elkartegintzatik datozen mugimenduak izan dira, baina badaude maila politiko formalean egin diren aliantzak ere. 
Esaterako, Irlandako alderdi unionista-protestanteko eta nazionalista-katolikoko emakumeek, “Women´s Coalition 
Party” alderdia sortu zuten 1996an. “Northern Ireland Forum for Political Dialogue”-ra aurkeztu zuten euren burua, 
bertan batuko baitziren bake-negoziazioetarako ordezkariak. Honela, emakumeen aliantza politikotik sortutako 
alderdi honek bi ordezkari izatea lortu zuen: Monica McWilliams eta Pearl Sagar, bata alderdi nazionalistakoa eta 
bestea unionistakoa (hala erabaki zuten, aliantza horretako bi alderdiak ordezkatuta egoteko). Hasieratik argi 
zuten negoziazio mahaietan mantenduko zuten posizioa, urteetan garatutako irlandar mugimendu bakegile eta 
feministan oinarrituko zela, eta hiru helburu nagusi izango zituela: inklusioa, parekidetasuna eta giza eskubideak 
(Byrne, 2009:715).

Euskal Herriko testuinguruan, Ahotsak plataforma izan da bilgune politiko honen adibide bakarra. Bertan, 
euskal gatazka politikoari konponbide bat ematen laguntzeko helburuarekin alderdi politiko desberdinetako 
emakumeak batu ziren. Hauek izan ziren parte hartu zuten politikari esanguratsuenak: Nekane Alzelai (EA), Kontxi 
Bilbao (EB), Aintzane Ezenarro (Aralar), Gemma Gonzalez de Txabarri (EAJ), Jone Goirizelaia (Batasuna) eta 
Gemma Zabaleta (PSE). Horrez gain, sindikatu ezberdinetako emakumeek, mugimendu feministako emakumeek 
eta aktibistek, zein bake eta elkarbizitzarako eragile ezberdinek ere parte hartu zuten bertan. Talde honetako 
kideekin elkarrizketa bat egiteko saiakera anitz egin ondoren, ez dugu lortu beraiekin biltzea, eta beraz, atal 
honetan beste iturri batzuetan oinarrituko gara.

2006ko apirilaren 8an sortu zen eta 2007ko otsailean aurkeztu zuen bere azken agiria. Aktibo egon zen garaian, 
Euskal Herrian aliantza politiko bat islatu zuen ekintza bakarra izan zen. Beren aurkezpen agirian, “modu 
pertsonalean” eta “batzen gaituen horretatik” elkartu zirela adierazten zuten, eta beren asmoa gatazka egoerari 
konponbidea emateko bidean “bultzada bat ematea”,  “laguntzen saiatzea”, eta prozesu hau “blindatzea” zela 
adierazten zuten. Emakumeek “bakearen aldeko eragile aktiboak” izan behar zutela uste zuten:

Gure herriko bizitza politikoan gizon eta emakumeon papera ez da bera. Hala ere (…), konponbideak 
bilatzerakoan emakumeok ere izan behar dugun parte-hartzea eta protagonismoa aldarrikatzera gatoz 
(Ahotsaken aurkezpen agiria, 2006ko apirila, Donostia).

Euren planteamendua hiru premisa hauetan oinarritzen zen: 

1. Bakea, demokrazia eta gizarte justiziarekin lotzen zutela, 

2. Proiektu politiko guztiak baldintza berdinetan garatzeko aukera eman behar zela,

15 BYRNE, S. (2009) “Women and the transition from conflict in northern ireland: lessons for peace-building in Israel/Palestine”, In: IBIS Working 
paper no. 89



42

3. Euskal gizarteak orduko marko juridiko-politikoa eraldatu nahi bazuen, horretarako berme eta baldintzak 
ireki behar zirela.

Zentzu honetan, “gizonek eta emakumeok gizartean dugun parte-hartze ezberdina zehazten duten baldintzei 
aurre egin beharko zaiela” baieztatzen zuten, egun ez dagoen eskubide eta aukera berdintasuna bermatzeko 
asmoz.

Elkarrizketatutako emakume gehienek Ahotsak taldeak egindako ekarpenak baloratzen dituzte, eta bereziki, 
gatazka politikoaren erresoluzioan emakumeen partaidetza aldarrikatzeko emandako urratsa. Elkarrizketatutako 
emakume batek argi uzten du bere posizionamendua era honetako egitasmoen inguruan:

“Ez dut egon nahi beste mahai paralelo batean non emakumeak dauden, beste mahai paralelo batean 
non umetxoak dauden. Ez dut sinisten eskema horretan. Ze iruditzen zait emakumea guneetatik kanpo 
uztea (…) Politikan zenbat eragin zuen (Ahotsak plataformak)? Joe, goazen errealistak izatera!” (Bakea eta 
elkarbizitzaren aldeko ekimen instituzional bateko zuzendaria)

Gainontzeko elkarrizketatuek emakumeen arteko elkarguneak sortzeari balioa aitortzen diote, baina honen 
eragiteko gaitasun urriaz kontziente dira, alderdi politikoen mugak eta emakumeen autoritate faltaren ondorioz. 
Eragin sinbolikoa izan zuela eta mediatikoki emakumeak eta bakearen arteko lotura naturala irudikatu zela 
salatzen dute.

Ahotsak egin zenean, hura izan zen, negarrez geunden. Euskaldunan geunden eta ni negarrez ari nintzen, 
emakume mordo bat ari zen negarrez. Zeren hori nahi genuen, ezta? Eta zer gertatu zen? Alderdiek zer egin 
zuten? Deitu egin zieten, eta esan: aizu, atera hortik. (Bakezale aktibista 4)

Elkarrizketatutako militante feministen aburuz, Ahotsak taldeak emakumeen batasunaren iruditeria zabaldu 
zuen, baina ez zuen eduki feministarik izan. Parte hartu zuten emakume gehienek ez zuten ikuspegi feminista 
landuta, eta ordezkatzen zuten alderdiak feminismotik oso urruti zeuden, edukiei zein partaidetza eta antolatzeko 
erei zegokionez. Aurretik aipatu bezala, Ahotsak sortu zen garaian, Loiolako negoziazio prozesua zegoen abian, 
eta bertan, emakumeen partaidetza urria izan zen, agerian utziz, aginte lekuetan gizonek jarraituko zutela. 

“Ahotsakek amaitu zuen Euskaldunako ekitaldi horretan emakumeen parte hartzea eta leku hori 
reibindikatzen, baina paraleloki, garatzen ari ziren negoziazioetan, ez zegoen agendan (…) ezker abertzalea 
ez zelako feminista” (Ezker Abertzaleko militantea eta feminista).

Dena den, alderdi politikoek eta gizonek erabat bideratutako bake-prozesu baten baitan, alderdien mugak gainditu 
eta gizarte zibilarekin, eta bereziki, mugimendu feministarekin zubiak eraikitzeko aukera eman zuen Ahotsak 
taldeak. Zentzu honetan, elkarrizketatuko emakumeentzat mugarri bat izan zen, emakumeak batzen hasteko 
lehen aukera eskaini zuena.  
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Nazioartean zehar eman diren esperientziei edo gatazka ondorengo bakegintza 
garaiei erreparatzen badiegu, honako hau antzeman dezakegu: emakumeek ez dute 
lekurik bake agenda edo akordioetan, edo iraganaren irakurketetan, gatazkaren 
parte garrantzitsua izan badira ere. Ez da kontuan hartzen gatazkaren genero 
espezifikotasuna eta honek dakartzan ondorioak ere, eta hau guztia, besteak 
beste, mugimendu feministak prozesu guzti honetan izan beharreko partaidetza 
baztertzen delako gertatzen da. Hargatik, beharrezkoa da mugimendu feministak 
prozesu hauetan ahotsa izateko zilegitasun osoa duela aldarrikatzea eta horretarako 
bideak irekitzea. 

Gainera, mugimendu feministaren partaidetza estrategikotzat jo daiteke, batetik bake agendetan intziditzeko, eta 
bestetik, emakume hauek barruan daramatena ateraz “sendatze prozesu” antzerako bat garatzeko. 

“Hau beste herrietan ere gertatu da, batuketa fuerte bat egon dela barnerantz, eta gauza asko irentsi, 
baina destentsionatu egiten denean egoera, ba hor bigarren edo hirugarren planoan mantendu diren 
desigualdadeak… bizitzen direnak hemen (bihotza seinalatuz), eta agian ez kontzienteki, horrek eztanda 
egiten duela” (Irantzu Mendia Azkue).

Hala ere, gerta daiteke gatazka testuinguruak berak, mugimendu feministaren partaidetza bateratu bat emateko 
zailtasunak ezartzea: zatiketak, tabuak...

6. 
Mugimendu 
feministaren 
partaidetza
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6.1 Mugimendu feminista euskal gatazkan eta 
bakegintzan

Mugimendu feministak euskal gatazka politikoan izan duen paperaren inguruan galdetzean, elkarrizketatutako 
emakumeen artean adostasuna dago: “ez diogu gaiari begiratu”. Mugimendu feministak azken hamarkadan 
izandako eboluzioaren baitan batasunaren aldeko hautua egin du, eta horrek, “gatazkatsuak” edo banatzeko 
arriskua zeukaten gaiak alde batera uztea eragin du. 

Gatazka politikoren inguruko ikuspegi, esperientzia eta posizio desberdinak egon dira eta gatazkak intzidentzia 
eta eragin desberdinak izan ditu mugimenduko emakume batzuengan eta besteengan. Ezker abertzalearen 
inguruan dauden talde feminista batzuek gatazkaren genero analisia egin dute, bereziki, Bilgune Feministak 
(ondorengo atalean sakonduko dugu honetan), aldiz beste batzuk, ez dute gaia landu, ziur aski gaia bere hurren 
sentitu dutelako edo arazotsuegia zelako lantzeko. Edozein kasutan, ez da saiakera sendo eta iraunkorrik egin 
mugimendu feministaren barruan hausnarketa edo irakurketa kolektibo bat sustatzeko. Honi gizarte polarizatua 
eta gaiaren inguruko tabu eta isiltasunaren osagaiak ere gehitu behar zaizkio.

“Baina egia da ere bai mugimendu feministarentzako ez dela gai bat izan lehentasunezkoa. Ezin izan degu 
urte batzuetan aurpegira begiratu gai honetaz hitz egiterakoan eta hori izan da arazo bat, ez gerala egon 
batuta. Ze gurean ere bai eman da polarizazio bat eta frenteen arteko zea bat, ez?” (Talde feminista).

“Adibidez, Bizkaian asko sufritu zuten eta Bizkaiko Asanblada oso zatituta zegoen, zeren “Gesto”-ko jendea 
zegoen, eta beste batzuk ez. Orduan erabaki zen: honi buruz ez dugu hitz egingo” (Militante feminista 
internazionalista).

Mugimendu feministako kideak eta gatazka politikoan edo bakegintzan zuzenean parte hartu duten emakumeen 
arteko distantzia ere gakoetako bat izan da. Alegia, alderdi politikoetan, elkarteetan edota ETA erakundearen 
barnean egondako emakumeei ikuspegi feminista ez edukitzea egotzi zaie maiz. Hauetako batzuek, ordea, 
mugimendu feministaren errekonozimendu falta sentitu dute. Interesgarria da zentzu honetan, bi militante 
feministak azaltzen dituzten bi ikuspegi hauek:

“Nik uste dut bazeudela hainbat emakume, eta ez daukat honen inguruko datu zehatzik, baina bazeuden 
hainbat emakume eta esaten zuten: gure antolakundean ez dago bazterketarik, askapenaren alde gaude… 
Eta hortxe geneukan desadostasuna. Beste kontu bat: ea zer rol zeukaten mugimendu feministarentzat. 
Jakina, mugimendu feministan egon nahi dute, nahi dute guk haiek aldarrikatzea, baina haiek ez gaituzte 
gu aldarrikatzen… Eta hor ere egon dira desadostasunak.” (Militante feminista internazionalista) 

“Eta nik uste dut hemen emakume batzuk genero mandato oso oso gogorrak hautsi dituztela eta 
feminismoak ez dituela aldarrikatu. Ez erabaki hoiekin bat datozelako, baizik eta emakume bezala egin 
dutenagatik. (…) Hau da zure bizitzako zentrua, que no sea el cuidar, el amor romántico, no se cuantos 
rollos… baizik eta militante politiko bezela, zure bizitza goitik behera baldintzatuko duten erabaki batzuk 
hartzea” (Ezker Abertzaleko militantea eta feminista).

Egungo testuinguruan, dena den, eztabaida hauek gainditzeko baldintza egokiak daude. Diskurtso feministaren 
errotze eta zabalkundea, espazio politiko formaletan oihartzuna izaten ari da, eta bertako emakume batzuk barrutik 
genero ikuspegia txertatzeko ahaleginetan ari dira. Alderdi politiko batzuk beraien egitura eta diskurtsoetan 
genero ikuspegira, edo feminismora gerturatzen ari dira, eta gero eta emakume politikari gehiago daude haien 
burua feministatzat dutenak. Errealitate honek aukera berriak irekitzen dizkio mugimendu feminista eta beste 
eragile politiko batzuen aliantzei.

“Nik honi buruz hitz egin nahi dut, egoerari buruz. Orain emakume militanteak hizketan hasi dira eta 
esan dute: “antolakunde honetako militante izan naiz eta ez zait eredu hau gustatzen. Sentitu dut nola 
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errealitatean badagoen menderakuntza patriarkal bat”. (Militante feminista internazionalista).

Kontzeptualki ere garapen maila handia izan du feminismoak, eta indarkeria, bakea, gatazka eta beste ideia 
batzuen berrirakurketa feminista egiten ari da. Marko kontzeptual berri honek asko errazten du gertatutakoaren 
irakurketa feminista konpartitu bat egitea, edo behintzat, hausnarketarako oinarri batzuk zehaztea. Erronken 
atalean mugimendu feministako elkarrizketatuko kideen hausnarketa hauek azaltzen ditugu.

Gainera, ETAren jardun armatuaren amaiera eta estatutik errepresio politikoaren nolabaiteko baretzeak, 
koiuntura egokiagoa eskaintzen du iraganean tabu edo gatazkatsuak ziren gaiez mintzatzeko. Iraganaz errazago 
hausnartzen da eta etorkizunerako elkarbizitza eredu berriak asmatzeko premia ere badago. Horretarako, 
emakumeen esperientzietatik abiatuz, gertatutakoaren memoria egitea eta egiak (pluralean) ezagutzea lehen 
urratsa litzateke.

“Eta orain dugun kointura berri honetan eta su eten permanentea… ba bueno, somatzen da behintzat aukera 
bat badagoela berrartzeko gaia, errepaso kritiko bat egiteko gertatutakoaz… Ikusteko, ea posible genduken 
mugimendu bezala ahots bateratuago bat ematea orain eta hemendik aurrera” (Irantzu Mendia Azkue).

6.2. Esperientzia feministak bakea eta elkarbizitzaren 
eraikuntzan

Mugimendu feministak gatazka eta bakearen gaian izan dituen esku-hartze edo esperientziez hitz egingo 
dugu ondoren. Modu honetan, bakea eta elkarbizitzaren eraikuntzan Euskal Herrian zein Latinoamerikan eman 
diren esperientzia feminista batzuk aurkeztuko ditugu. Lehendabizi, Euskal Herrian gatazka eta bakegintzaren 
gaia genero ikuspegitik lantzeko saiakera egin duten bi esperientzia landuko dira: Bilgune feministarena eta 
Emagunerena. Ondoren eta latinoamerikar esperientzietara pasatuz, El Salvador, Kolonbia eta Guatemalako 
mugimendu feministak, bertako gatazka eta bakegintza egoeretan egindako ekarpenen ideia nagusi batzuk 
azalduko ditugu.

Euskal Herrian: Bilgune feminista eta Emagune

Dirudienez, Bilgune Feminista euskal gatazka politikoa eta generoaren arteko lotura jarraikortasunez gaiari 
heldu dion talde feminista bakarra izan da. Lanketa honen hasiera 2005. urtean Bilbon egindako “gatazkaren 
konponbidean emakumeon ikuspegia” jardunaldian kokatzen da, ondorengo hausnarketatik abiatuta: mugimendu 
feministak ez du gaia landuta eta maila politikoan dauden emakumeek ez dute ikuspegi feministarik. 

“Hor bereziki egiten genitun hausnarketak zian bi: bat, gatazka politikoa ezin zala definitu bere hortan 
ordura arte definitze zan bezela, eta hortik dator ere bai bakearen berdifinizioaren beharra, eta bestea zan 
neurri zehatzak hartu behar zirala emakumeen ekarpena sustatzeko” (Talde feminista).

Erronka hauei helduz, barne lanketari eta emakumeen arteko hausnarketa eta konpartitzeko espazioak sortzeari 
ekin zioten, gai desberdinen inguruan: gatazka eta bakearen birdefinizio feminista eta gatazkak emakumeengan 
izan duen intzidentzia Prozesu guzti honek azken urteetan “Hau ez da gure bakea” ideia pean ezagutzen den 
hausnarketa feminista plazaratzea eragin du.

Era berean, bakegintza prozesuari eta elkarbizitzari lotutako Foro desberdinetan beraien ekarpenak egin dituzte, 
gatazkaren irakurketa feminista hedatu eta 1325 erresoluzioa txertatuz, besteak beste. Beraien partaidetza 
interesgarria izan den arren, emakumeak eta gazteak izateagatik autoritate gutxi zutela sentitu dute, eta beraien 
ekarpenak ez zirela erabaki guneetara heltzen. Gainera, negoziaziorako eta gatazka politikoaren erresoluziorako 
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egindako ekimenetan herri mugimenduei, eta konkretuki, mugimendu feministari, ez zaiola behar beste ireki 
salatzen dute.

Berrikiago, Bilgune Feministaren baitatik, gai honen inguruan hitz egin ahal izateko espazioak sortu dira, esaterako 
Iruñean edo Bilbon antolatutako “Eskola Feministen” baitan. Izan ere, gatazkak emakumeengan izan duen eragin 
espezifikoaz, edo gatazkaren genero dimentsioaz hitz egiteko espazioen beharra gero eta nabarmenagoa zela 
ikusi zuten: 

Bai Iruñean eta bai Bilbon 80-100 emakume inguru bildu ginelako, izugarrizko beharra zegolako, dinamiketan 
jendeak parte hartzeko gogo pila bat zeukalako, jendeak mierda asko zeukalako botatzeko, ze nik uste 
urte asko direla emakumeok ezin izan dugula gatazka politiko armatuen inguruan izan ditugun egoera 
berezituez hitz egin (Talde feminista). 

Mugimendu feministaren sektore batetik eta kasu konkretuei buruz hitz egiteko halako espazioak ireki badira 
ere, ez da modu orokor eta bateratuagoan gatazkaren genero dimentsioaz hitz egin, hau da: Sentsibilitate 
politiko ezberdinak dituzten mugimendu feministatik datozen emakumeak eta gatazkaren genero dimentsioaz 
kontziente diren eremu ezberdinetako emakumeek, ez dute espazio bateratu bat izan honetaz hitz egiteko. 
Azken batean Bilgune Feministak jorratu duen ildo honetan bakarrik abertzaleak eta feministak sentitzen diren 
emakumeengana heldu da.  

Halako espazio bateratu batetik gertuago legokeen espazio bat, 2014an sortutako Emagune litzateke, EHUGune-
ren barnean kokatzen dena. Bakea eta Bizikidetzaren gaiaren baitan, emakumeen arteko topagune moduan sortu 
zen Emagune, gai hau genero perspektibatik lantzeko. Bi urtez egon dira lanean eta hasieratik, emakume anitzak 
bilduko dituen espazio bat izatea bilatu dute (arlo akademikokoak, alderdi politiko ezberdinetakoak, mugimendu 
feministakoak, mugimendu bakezalekoak…). Euren mintegi ezberdinetan, eta euren gorputzetatik abiatuz, gatazka 
nola bizi izan duten eta ze gatazka jasaten dituzten identifikatzen joan dira. Identifikatutako gatazka horiek eta 
egindako lanketa zein hausnarketak bilduz, dokumentu bat aurkeztu zuten 2016ko ekainean. Dokumentu honek 
eraikitze bidean jarraitzen du eta ikerketa hau amaitzen den momentuan publikoki aurkeztuko da, 2016ko irailean.

Elkarrizketatutako emakume batzuek Emagunen parte hartu dute, eta honen inguruko beraien iritziak azaldu 
dituzte. Lan metodologia oso aberasgarria izan dela azpimarratzen dute, norbera eta bere esperientziak zentroan 
jartzea bilatu duelako. Norbere gorputzetik abiatuz, irakurketa kolektibo feminista bat egitera heldu dira, Euskal 
Herrian irekitzen ari den prozesu berrian emakume anitzen esperientziak eta ahotsei espazio publiko bat 
emanez.

“Hasierako lanketa bat Emagunen horixe izan zan, eta ikuspegi feminista batetik metodologia interesgarri 
bat da: pertsona erdian kokatu, ekuazioaren erdian kokatu eta nigandik hasita, zelan bizi izan dut hau? 
Eta modu horretan konturatzen goaz, amankomuneko esperientzia patroiak aurkitzen dittugula (Irantzu 
Mendia Azkue)

Emakumeen partaidetzan eta ikuspegietan aniztasuna bilatu du hasieratik, baina honek bere mugak izan ditu. 
Feminismoaren inguruko sentsibilitate maila desberdina duten emakumeak egon dira, eta zaila izan da irakurketa 
feminista komun bat eratzea. Gainera, feminismoaren barruan ere egun ematen diren planteamendu anitzak 
islatu dira: zer da lehentasunezkoagoa, gatazka eta bakearen ikuspegi feminista lantzea ala euskal gatazka 
politikoan emakumeen intzidentziaren inguruan hausnartzea? Elkarrizketatutako emakumeak bi ikuspegi hauen 
artean mugitzen dira.

Hain beharrezkoak diren elkar-ezagutza eta elkar-errekonozimendu espazioa izatea ere baloratzen dute 
Emaguneko partaide batzuek, “bestea” entzun eta ezagutzearen garrantzian fokoa jarriz. Honek, gatazkaren 
irakurketa anitzak egiten eta emakumeen arteko aliantzetan lagundu lezake.

Ikus daitekeenez, Euskal Herrian badaude gatazka eta bakegintzaren gaiak genero ikuspegitik lantzeko, edo hauen 
berrirakurketa feminista bat garatzeko saiakera egiten ari diren kolektiboak eta elkartrukerako espazioak. Ahots 
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hauek presentzia hartzen ari dira, mugimendu feministaren hausnarketetan zein bakegintzaren eraikuntzarako 
espazioetan, eta beste herrialde batzuetan gertatutakoari erreparatuz, hemen ere beraien lekua errotzen joango 
direla aurreikusi dezakegu.

Latinoamerikan: inspirazio-iturri diren esperientziak

Latinoamerikarren esperientzian begiratzen badugu, bertako mugimendu feministaren sektore handi bat gatazka 
eta bakegintzaren berrirakurketa feministak egiteko beharraren bueltan bildu dela ikusiko dugu. Asko izan 
dira gai honen lanketan murgildu diren kolektibo feministak, eta nazioartean eredugarri izan diren esperientzia, 
ekimen edo planteamenduak aurrera eraman dituzte. Atal honetan kolektibo eta esperientzia horietako batzuen 
ekarpenak aipatuko ditugu, euskal testuingururako inspirazio-iturri modura joka dezaketenak. 

Lehen esperientzia edo ekimen hori El Salvadorren kokatzen da, eta azaltzen hasi aurretik, beharrezkoa da 
bertako emakumeek eta mugimendu feministak bertako gatazka eta bakegintza garaian izandako partaidetzari 
buruzko hurbilpen bat egitea.   

Izan ere, kontuan izan behar da bertako emakumeak kopuru handian batu zirela gatazka armatura: Mendia 
Azkuek (201016 ) azaltzen duenez, Herrerari jarraiki, FMLN-ko 8000 kide armatuetatik, %30a emakumeak ziren eta 
horrez gain, laguntzarako oinarri sozialaren %60a ere osatzen zuten. Hala ere, bake-prozesuan ez zen emakumeek 
izandako partaidetza hau kontuan hartu: esaterako, gatazkan parte hartu zuten gudarien birgizarteratze politiketan 
ere, gizonekoak lehenetsi ziren lurrak edo diru-laguntza sozialak banatzerako garaian. Gainera, gatazkan zehar 
beren ohiko genero rola gainditu zuten emakumeek, “bake” eta “normalizazio” garaien, berriz ere beraien rol 
tradizionaletara bultzatuak izan ziren. 

Honen guztiaren ondorioz, emakume asko feminismora gerturatu ziren, oraingo honetan gatazkaren genero 
dimentsioaz eta eurengan izan zuen eragin espezifikoaz hitz egiteko. Espazio hori ireki zuen esperientzia 
nagusi bat, “Asociacion de Mujeres por la Dignidad y la Vida: Las Dignas”17  izan zen. Elkarte hau bake akordioak 
ematen ari ziren garaian bertan sortu zen, 1990eko uztailean, eta nagusiki, gatazkak modu zuzenean eragin zien 
emakumeek osatu zuten. Beren jarduna iraganaren berrirakurketa feministak egitea, horren haritik momentuko 
bake akordioetan irakurketa horiek eta genero ikuspegia kontuan har daitezen presio egitea, eta bake akordioetan 
baztertuak izan diren emakume hauek ahaldundu eta babestea izan zen. Babeste honen baitan, beren behar 
oinarrizkoenak asetzeko laguntza psikologiko zein materiala eskaintzea ere legoke. 

Ahalduntze-prozesu horrekin hasi edo gertatutakoaren kontzientzia hartzeko, berriz, ordurarte ezkutuan egon 
ziren bazterketa eta zapalketei erreparatu behar zieten modu kolektiboan.  Modu honetan, erakunde armatuen 
barnean eta bizi izan zuten gatazkan, genero araberako ezberdintasun nabariak zeudela ohartu ziren: sarritan, 
euren genero rolari lotutako funtzioak betetzera mugatzen zitzaiela (zaurituak zaindu, elikagaiak topatu…) 
edota erabakiak hartzen ziren momentuetan euren ekarpen eta iritziak baztertuak zirela. Ikuspegi feminista 
ezagutzearekin batera, ordura arteko beren militantzia eremuak zenbateraino mugatzen zituzten ohartu ziren, 
feminismoa beren beharrei begirako askagune bezala ikusiz.

Neu 90eko hamarkadaren amaieran topatu nintzen feminismoarekin (…), iragarki bat ikusi nuen, Karibeko 
eta Latinoamerikako bosgarren topaketa feministarena, eta pentsatu nuen: horra joan nahi dut. Joan 
nintzen eta niretzat izugarrizko aldaketa izan zen: hara iritsi eta ez zenuen baimenik eskatu behar hitz 
egiteko… sekulako askatasuna! Parte-hartzeko mundu horretatik nentorren eta hala ere… Zer pentsatzen 
nuen esan nezakeen… Niretzat miragarria izan zen. Feminismoarekin maitemindu nintzen. (El Salvadorreko 
militante feminista eta bakezalea).

Elkarte honek eskainitako laguntza eta ahalbidetutako boteretze prozesua, berebizikoak izan ziren emakume 

16 MENDIA AZKUE, I. (2010) Género, rehabilitación posbélica y construcción de la paz. Aspectos teóricos y aproximación a la experiencia en El 
Salvador, Hegoa Institutua
17 Ikusgai helbide honetan: http://www.lasdignas.org.sv/quienes-somos/ 
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hauen sendatze-prozesuari begira. Horrez gain eta besteak beste, nazioartean ohiartzun handia izan duten 
dokumentu eta ikerketak ere publikatu dituzte: horietako bat litzateke Norma Vázquez, Cristina Ibañez eta 
Clara Murgialdaik idatzitako “Mujeres Montaña: Vivencias de guerrilleras y colaboradoras del FMLN (1996)” 
obra ere. Mendia Azkueren metafora erabiliz, emakumeak gatazkaren oinarria izan direla eta euren ekarpenak, 
alderdi ikusezinean mantenduz, ez direla kontuan hartu adierazten dute, besteak beste. Horrez gain, azaroaren 
25a “emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguntzat” izendatzeko jardunean ere, berebiziko 
garrantzia izan zuen elkarte honek eta bere aldarrikapenek.

Gatazka eta bakegintzaren gaiak genero ikuspegitik landu dituzten esperientzia latinoamerikar gehiago aurkezte 
aldera, Kolonbian gai honen bueltan sortutako elkarte eta talde ugariak aurki ditzakegu. Elkarte horiek honako bi 
sare hauen baitan biltzen dira: “Ruta Pacífica de las Mujeres” eta “Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por 
la Paz”. Bi sare hauen izaera nahiko ezberdina da: lehenengoa mugimendu feministatik edo oinarritik sortua izan 
den bitartean, bigarrena 1325 erresoluzioaren bidetik eta instituzioetatik sortua izan da.

“Ruta Pacífica de las Mujeres” emakumeen sarea, 9 eskualde ezberdinetako 300 erakundetik gora osatzen dute, 
eta feminista zein bakezale moduan definitzen dute euren burua. Bakearen eraikuntza eta justizia soziala bilatzen 
dituzte, beti ere ikuspegi feminista batetik. 1996an sortu zen eta ordutik, honako zeregin edo helburu nagusi 
hauek izan dituzte18 :

 - Bertako gatazka armatua negoziazio bidez bideratzeko lan egitea

 - Gatazkak emakumeengan izandako eragin espezifikoa bisibilizatzea

 - Emakumeen egia, justizia eta erreparazio eskubideak aldarrikatzea

 - Ez errepikatzeari begira, memoria historiko indibidual eta kolektiboa berreskuratzea

Beren ekarpenen artean, “Emakume kolonbiarren Memoria eta Egiaren Batzordea” legoke. Batzorde hau estrategia 
moduko bat litzateke, euren esanetan, gatazka armatuarekiko negoziaketak emakume ahotsez janzteko, 
bakearen eraikuntzari begira. Hala ere, euren izaera ongien definitzen duena, oinarriko mugimendu sozialei oso 
lotua egotea eta eduki sinbolikoz jositako aldarrikapen eta ekintzak egitea litzateke: 

Ruta-ko aktibistak sinbolikoaz birjabetzen dira eta, hala, eredu kultural zurrunak desinstalatzen dituzte, eta 
gudariaren mintzaira hori desegituratzen. Beraz, sinbolikoak, agerikoa ez denak, gerraren aurreko oinazea 
eta ezinegona adierazteko forma femenino berriak erakusten ditu, inplizituki. (…) politika egiteko modu 
berri horren bidez, Rutak aurre egiten dio munduan denik eta ordena sozial eta kode kultural antzinako, 
unibertsal eta errotuenari: patriarkatuari. (Millet, 1975; Sánchez eta Rodriguez, 201519 ). 

Modu honetan, “Ruta Pacífica de las Mujeres”-en ekarpen nagusia, gatazka testuinguruen oinarrian dauden 
genero araberako diferentziak eta botere banaketa desigualak iraultzeko lan egitea litzateke.

“Alianza Iniciativa de las Mujeres Colombianas por la Paz20 ” emakumeen sareak, berriz, bestelako izaera bat du, 
instituzioengandik gertuago egotean. Sare hau sortzeko lehen urratsak, 2001eko azaroan Estokolmon (Suedia) 
burutu zen “Emakume kolonbiarren bakerako lehen konferentzian” eman ziren. Euren helburu nagusia, negoziazio-
mahaietan emakumeen parte hartzea handiagoa izateko lan egitea izan da. Horrez gain, politika publikoetan 
genero ikuspegia kontuan hartzeko presio egitearen helburua ere badute, biktimen egoera hobetu eta bakea 
eraikitzeko bidean.

Beren hastapenetako ekarpen nagusietako bat, “Bakerako Emakumeen Agenda” sortu izana da, 2002-2003 urte 
artean, eskualde- eta nazio-mailako beste 244 erakunderekin batean. Agenda edo ekimen honen lorpen nagusiak, 

18 Helbide honetatik jasoa: http://rutapacifica.org.co/ruta-pacifica
19 SÁNCHEZ MORA, M. L. eta RODRÍGUEZ LARA, Z. (2015) “Acciones colectivas de las organizaciones de mujeres por la paz en Colombia”, In: 
Revista de Paz y Conflictos, 2. 149-177
20 Helbide honetan ikusgai: http://www.mujeresporlapaz.org/index.php?option=com_content&view=category&id=71&Itemid=117



EMAKUMEEN PARTAIDETZAREN HURBILPENA EUSKAL BAKEGINTZAN

49

honako hauek izan dira21 :

 - Emakumeen partaidetza sustatzea bake prozesuan, maila nazional zein munizipalean

 - Garapen planetan emakumeen behar eta interesak kontuan izateko presio egitea

 - Prozesu juridikoetan emakumeek jasaten dutena, bake eta justiziaren marko legaletan kokatzea

 - Laguntza edo asistentzia juridikoa ematea

 - Biktimekin lan egiteko material pedagogikoa sortzea

 - Emakume biktimen babeserako tutelajea eskaintzea

 - Lurralde planifikazioetarako 25 aholkutegi sortzea

Modu honetan, emakumeen sare honek oso bestelako beharrak eta ekimenak eramango lituzke aurrera, Kolonbiako 
bakegintzan genero ikuspegia txertatu eta emakumeen partaidetza sustatzeko bidean. Bi sare hauen izaera 
ezberdinak, elkarrengandik nahiko urrun kokatzea dakar, eta bien arteko elkarlan handiagoak eta bateratuagoak, 
ekarpen garrantzitsuak ekarriko lituzkeela azaltzen dute, Mayra Lucia Sanchez eta Zuriñe Rodriguezek (2015).

Azken esperientzia batzuk aipatzearren, Guatemalako mugimendu feministaren artean aurkitzen direnak azalduko 
dira ondoren. ONU Mujeres-ek 2012an argitaratutako “Participación de las mujeres en las negociaciones de 
paz” artikuluan aipatzen denez, emakumeek edo batez ere, emakumeen ahotsek, modu nabarmenean eragin 
zuten Guatemalako gatazkaren bake-akordioetan, nahiz eta bi bandoetako negoziazio-taldeetan, bi emakume 
soilik egon: Nahiz eta bake-mahaietan nahikoa emakume egon ez, genero-berdintasunari buruzko zenbait xedapen 
garrantzitsu bildu ziren akordioan (2012:2).

Emakume talde ezberdinen arteko elkarlana estrategia garrantzitsua izan zen negoziazio-mahaian zeuden 
ordezkariei eragiteko, eta modu honetan, bake-agendan genero ikuspuntua txertatu eta emakumeen eskubideak 
zein parekidetasuna sustatzeko. Estrategia honetan Luz Mendezek berebiziko garrantzia izan zuen, URNG-ko 
kide eta negoziazio-mahaietako ordezkari bezala, emakumeen ikuspuntua txertatzen:

Luz Mendézen adibideak (…) agerian jartzen du nola ordezkari batek hitz egin dezakeen, ez soilik bere 
alderdiaren izenean, baizik eta emakume guztien izenean. Lotura estua zeukan gizarte zibilarekin eta 
1995ean Beijingen egin zen Emakumeen Laugarren Mundu Biltzarrarekin, biek ere eragin handia zuten 
berarengan, eta, hala, Méndezek urrats handiak egin zituen bere herrialdeko emakumeen alde, generoarekin 
lotutako zenbait gai ipini baitzituen mahai gainean eta akordioetan kontuan har zitezela bermatu baitzuen 
(Ibidem:8).

Bestetik, bertako mugimendu feministaren partaidetza estrategikoa izan da, lehen aipatu bezala, bertan 
emandako bortxaketa kasu masiboak (Sepur Zarco kasua deiturikoa, esaterako, esklabutza eta indarkeria 
sexualari lotua) salatu eta argitara ateratzeko, hau da: memoria historikoa berreskuratu eta justizia egiteko. Hau 
lortzeko, kontzientzia hartzeko tribunalak sortu zituzten:

Gauza asko ez dira sekula iritsiko epaitegietara baina, gutxienez, moralki, jendaurrean salatu egin behar 
ditugu. Orduan, kontzientzia-auzitegiak sortu genituen. (Guatemalako militante feminista eta bakezalea).

Tribunal bat baino gehiago sortu ziren, gai ezberdinei lotutakoak, eta horietako batek emakumeen aurka gatazka 
garaian emandako bortxaketa kasuak ikertzen zituen. Tribunal honen esperientzia urrats garrantzitsua izan zen 
“egia” lortzeko bidean aurrera egiteko. Horrez gain, lehenengo aldiz, gatazkak emakumeengan izan zuen eragin 
ezberdina onartu eta ikertu egin zen, peritajeak ikuspuntu diziplina-artekotik begiratu eta emakumeek jasandako 
eragin edo indarkeria espezifiko horretan fokoa jarriz. 

21 Helbide honetatik jasoak: http://192.64.74.193/~genera/es/index.php?option=com_content&task=view&id=199&exp_
id=746&ml=1&mlt=system&tmpl=component
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Tribunal honen sorreran, ECAP “Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial” elkarteaz gain, berebiziko 
garrantzia izan zuten UNAMG “Union Nacional de Mujeres Guatemaltecas” eta MTM “Mujeres Transformando 
el Mundo” talde feministek ere.  Horrez gain, talde hauek paper garrantzitsua jokatu dute, bortxaketa hauek 
jasandako emakumeen zainketan, bizitakotik sendatzeko beharrezkoa den ahalduntze-prozesuetan oinarrituz. 

ECAP, MTM eta UNAMG taldeen ekintzarako ardatz nagusia izan zen, hasieratik, sexu-indarkeria jasan 
zuten emakumeei laguntza eskaintzea, eta boteretzea, ikuspegi oso batetik. Prozesu horren barruan 
eskaini ditugu laguntza psikosoziala, emakumeen eskubideei buruzko formakuntza, memoria historikoa 
berreskuratzea, sentsibilizazio soziala eta intzidentzia politikoa, justizia eta ordainketari begira, bai eta 
aurrera atera diren emakumeen arteko hainbat topaketa. (Mendia Azkue, Guzmán Orellana, 2012:15).

Esperientzia hauek baliagarriak dira emakumeek eta mugimendu feministak duten eragiteko gaitasuna 
irudikatzeko. Dena den, kontuan izan behar dugu aipatutako bake prozesuak etengabeko eboluzioan daudela, 
eta ikusi beharko litzatekeela esperientzia hauek zein ibilbide izan duten eta hasierako asmo eta helburuak zein 
punturaino bete diren.
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Azken atal honetan, emakumeek eta mugimendu feministak euskal bakegintza 
prozesuarekiko dituen erronken hurbilpen bat egiten da. Elkarrizketatutako 
emakumeen esperientzia eta diskurtsoetatik ateratako ondorioak eta 
Latinoamerikako ikaspenak hartu ditugu oinarri moduan, eta hausnarketa kolektibo 
hau elikatzen jarraitzeko helburua dute. 

7.1. Kontzientzia feminista eta botere-guneak bakea 
eraikitzeko

Euskal Herriko bake prozesuan, nazioarteko beste esperientzia batzuekin alderatuz, ez dirudi ETA eta 
Espainiako gobernuaren arteko sinadura batek “euskal gatazka” moduan ulertu dugunari amaiera emango 
dionik. Edozein kasutan, euskal gizartea ziklo berri batean sartzen ari dela nabarmendu dute elkarrizketatuek, 
non gatazka politikoaren ondorioak, erresoluzioa, elkarbizitza eta bakegintza mintzagai dituen. Bake prozesu 
honek gertatutakoaren errelatoak eraiki eta elkar-harremantzeko eta elkarbizitzako zutabe berriak ezarriko ditu 
jendartean, jasotakoaren arabera. 

Bake prozesua eta elkarbizitzaren aldeko urratsak ematea instituzioetatik oso bideratuta dagoela eta alderdi 
politikoen esku gelditu dela salatzen dute batzuek, herritarren eta elkartegintzaren partaidetza mugatuz. Gainera, 
alderdi politikoek, orokorrean, antolakuntza eredu eta politika ulertzeko era androzentrikoa dute eta gizonezkoen 
partaidetza altuagoa da, batez ere, lidergo postuetan. Bake prozesuaren alderdi ikusgarria litzateke hau, alderdi 
politikoak eta beraiek zuzendutako instituzio publikoek egiten dutena. Botere gunea da, “erabaki garrantzitsuak” 
hartzen diren espazioa, eta hauek gizartean ondorio zuzena izango dute. Hemen, emakumeen partaidetza oso 

7. 
Etorkizunerako 
erronkak eta 
estrategiak:
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urria da, eta beraien gatazkaren irakurketa eta esperientziek ez ia dute lekurik. Era honetan, bakearen definizio 
eta eraikuntzatik kanpo daude. Emakumeak, puntualki, espazio hauetan egon direnean, partaidetza sinbolikoa 
izan dute eta beraien ekarpenei ez zaie aitortza errealik eman. Gainera, ikuspegi feminista prozesu hauetan 
txertatzeko zailtasun eta oztopoak jartzen dira.

Latinoamerikar emakumeen esperientzietan oinarrituz, oso argi gelditzen da, gatazka politiko garaian beraien 
partaidetza aktiboa onartu, eta batzuetan baloratu bada ere, bake itunak sinatzerako momentuan hauetatik kanpo 
uzteko saiakera egin dela. Eta hauen ondoren, “normaltasun” egoerara bueltatzen den ideiapean, emakumeen 
eskubideak aitortza eta onarpen gabe gelditzen dira. Horri aurka egiteko, bertako talde feministek hainbat 
planteamendu egin dituzte:

Orduan, emakumeok eskatu dugu emakumeen berdintasunaren eta parekidetasunaren aldeko lege bat (…). 
Eta, gehienbat, bakea sinatzeak zekarren alderdi politikoen sistema aldatzea (…). Hara non kongresuak ezetz 
esan zuen! Emakumeoi eta herri indigenei (…). Erantzun horretan gizonek ez dute baimentzen emakumeok 
parte hartzea, ez gaitezen egon erabakiak hartzeko guneetan. (Guatemalako militante feminista eta 
bakezalea). 

Hausnarketa honetatik abiatuz, euskal testuinguruko bakearen eraikuntzan emakumeen partaidetza erreala eta 
efektiboa aldarrikatzen da, emakumeak bake-itunak eztabaidatu, adostu eta sinatzen diren lekuetan hitza izan 
behar dutela, alegia. Emaguneren aurkezpen testuan azaltzen den bezala, “bakea”, “boterearen banaketarekin” 
lortuko litzake, “emakumeen parte hartze aitortuago eta parekatuagoarekin”. Elkarrizketatu askok bat egiten 
dute erabaki guneetan botere hau aldarrikatzearekin, eta horretarako, emakumeen ahalduntzea eta agentzia 
irudikatzen dituzte bide moduan.

Gatazka politikoaren amaiera zikloak gertatutakoaren errebisio kritikoa egitea errazten du, eta baita emakumeek 
gatazkan izan duten paperaren ingurukoa zein gatazka beraren birdefinizioarena ere. Norbere esperientzietatik 
ingurura begiratzeko momentuak irekitzen dira, bizitakoarekin konektatu eta horren hausnarketa egiteko. Prozesu 
horretan, emakume askok bizitako zapalkuntza anitzen kontzientzia hartzen dute, genero zapalkuntza tarteko, 
eta ingurukoekin konpartitzen hasten dira. Elkarrizketatutako emakume latinoamerikarren kasuan, feminismora 
gerturatzeko garaia izan zen, eta hortik hasi ziren indarkeria anitzak ulertu, haien artean konpartitu, eta bakea 
eraikitzeko saretzen. Euskal Herriko testuinguruan ere, mugimendu feminista garai indartsu batean dagoen 
honetan, gatazka politikoan parte hartutako emakume askorentzat aukera bat irekitzen ari da irakurketa feminista 
batetik agenda politikoan eragiteko.

Izan ere, gizarte patriarkal batean, emakumeen partaidetza hutsak ez du bermatuko emakumeen behar eta 
interesak defendatzea: emakume horiek ikuspegi feminista ere izan behar dute. Honez gain, elkarrizketatutako 
emakume batzuen arabera, negoziazio-mahaietan ordezkaritza politikoa duten emakumeek emakumeen 
kolektiboen interesak defendatu behar dituzte, beraien ahots bateratu bat eramanez:

Batzuk presentzia handiagoa izan beharko genukeela uste dute espazio politiko eta instituzionalean (…) 
ez litzateke soilik presentzia, termino kuantitatibo baten, emango ligukena inziditzeko ahalmena, baizik 
eta presentzia kualitatiboago bat, (…) da presentzia bat errepresentazioarena. El Salvadorren egon ziren 
bi emakume FMLN-tik baina ez zen gaiaz hitz egin… Orduan beharrezkoa da emakume horiek nolabaiteko 
genero kontzientzia izatea eta emakumeon kolektibo bezala, posizionatua izatea. (…) emakumeok bitan 
egon beharko genduke. (Irantzu Mendia Azkue)

Ikuspegi honetan oinarrituta, beraz, emakumeak, lehendabizi, elkartu, posizionamendu kolektibo bat adostu, eta 
ondoren, hori negoziazio-mahaietara eraman beharko lukete. Batasunaren ideia honek, mugimendu feministaren 
baitan zailtasunak izan ditzakeen arren, elkarrizketatutako militante guztiek saiakera egiteko beharra 
azpimarratzen dute. 7.3. atalean sakonduko dugu estrategia honen inguruan.
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7.2. Elkarbizitzaren aldeko apustua

Elkarrizketatuko emakume batzuek bakea eta elkarbizitzaren aldeko apustu aktibo eta konprometitua egin 
dute. Jarrera honek gizarteko sektore desberdinak adiskidetzen, komunitatea ehundu eta herria kohesionatzen 
laguntzen du, eta etorkizunerako oinarri bakezaleak ezartzeko potentzialitatea dauka. Gizarte polarizatuetan, 
euskal testuinguruan barne, bereziki esanguratsua izan da zubi-lanak egitearen funtzioa, enpatizatzeko 
gaitasunaren bitartez eta bizipen pertsonaletatik abiatuz. Hemen emakumeak egon dira maila altuagoan, beraien 
sozializazioan zaintzari eta besteak entzun eta ulertzeko gaitasunari lotutako rolekin konektatzen dutelako, eta 
posizio hau sozialki gehiago baloratzen zaielako. 

Latinoamerikar esperientzietara bueltatuz, emakume askok herrietako elkarteetan eta bakearen aldeko mugimendu 
sozial eta feministetan egin duten lanari esker, gauza ugari lortu ahal izan dira  (esaterako, Guatemalako kasuan, 
genero ikuspegia kontuan hartzen duten ikerketa berriak edo tribunalak burutzea). Lehen aipatu bezala, hain 
instituzionalizatuak ez dauden gizarteak direnez, garrantzia handia ematen diote oinarri sozialetik ekiteari, eta 
aldaketa sozialak zein instituzionalak eragiteko presioa egiteari.

Euskal Herriko elkarbizitzari lotutako esperientzia gehienak erakunde publikoak bideratutakoak izan dira, eta 
gero eta gehiago diren arren, zailtasunak dituzte herrietan egonkortzeko, besteak beste, oraindik herritarren 
artean mesfidantza dagoelako eta bandoetan bereizten gaituzten egiturak mantentzen direlako. Elkarbizitzarako 
Foroetan parte hartu duten emakumeentzat, esperientzia askatzailea izaten ari da, “gu” eta “besteak” arteko 
muga apurtzen laguntzen duelako. Gainera, norberaren aldaketa pertsonalak, eta eraldaketa txikiek, gizartean 
ere inpaktua dute, eta beraz, eraldaketa sozialerako gaitasun handia dute. Foro hauetako partaideetako batek 
aipatzen duenez, esperientzia honek aurreiritziak gainditzen lagundu dio:

Ba ezagutzea ez? Gure herriyan beti izandu gea: Hoyek, kabroi hoyek! Ta ez degu harremanik izan, ze 
azkenean herrietan tributan bizi gea (…). Ordun, ez jakitiak ere eiten dizu, estereotipo pila bat, zuk zure 
analisiya egiten dezu ta, jendiak ze sufrimenduak ditu, ta ze pentzatzen du… Neri horrekin apurtzea aportatu 
dit (Elkarbizitza Foroetako partaidea 2).

Edozein kasutan, emakume eta gizonez osatutako espazioak diren neurrian, gizarteko beste esparru batzuetan 
ematen diren genero bereizketak erreproduzitzen dira, eta orokorrean, gizonek bizitako esperientziei eta beraien 
ekarpenei balio gehiago ematen zaie. Horregatik, garrantzitsua litzake genero ikuspegia ere txertatzea, emakumeek 
bizitako esperientzien balioa aitortuz edota emakumeentzako espazio propioak sortuz. Izan ere, emakumeentzat 
espazioa eta hitza hartzea eta beraien esperientziak zentroan jartzeak ahalduntzerako izugarrizko potentzialitatea 
dauka. Gainera, bakegintza prozesuaren alderdi ezkutu honi errekonozimendu soziala aitortu beharko litzaioke 
eta boteredun esparruekin konektatu.

Elkarrizketatu guztiek adierazi dute hitz egiteko eta gertatutakoa kontatzeko beharra, eta honekin batera, ondokoa, 
bestea, entzutekoa. Mugimendu feministako militanteek, emakumeen esperientziak zentroan egongo diren 
espazioak aldarrikatzen dituzte, gatazkek beraiengan izan duten intzidentzia eta bizipen espezifikoez ingurune 
seguru batean hitz egin ahal izateko. Norberaren esperientzien eta bizipenen errepaso kritikoa egitea, besteei 
beraiena entzutea eta aitortzea, elkar errekonozimendurako lehen urratsa litzateke.

Emakume batzuek elkarbizitzarako urratsak errelatoak, pluralean, eraikitzetik datorrela aldarrikatzen dute22 . 
Emakumeen errelatoak jaso eta konpartitu, lehendabizi, ondoren, egia, justizia eta erreparaziorako bidea genero 
ikuspegitik ere, lantzeko.

22 Gai hau sakontasunez ondorioen 7.4. atalean landu dugu.
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7.3. Feminismoen garaia da

“Mugimendu feministak ez dio euskal gatazka politikoari begiratu”: elkarrizketatutako emakumeen arteko 
adostasuna dago honetan. Zatiketa iturri izan zitekeen gaia eta batzuen aburuz, feminismoa ez zegoen 
kontzeptualki hain garatuta gatazka eta bakea moduko kontzeptuei kritika erradikal feminista bat egiteko. 

Gaur egun ordea, testuinguru berri bat zabaltzen da, non feminismoa indartua dagoen, gizarteko esparru 
desberdinetan txertatzen ari den, eta politikan ere bere lekua aldarrikatzen duen. Gainera, euskal gatazka 
politikoaren amaieraren koiunturak, errebisio kritiko bat egiteko aukera ematen du, bertan parte hartu duten 
emakumeen rolen inguruan, zein mugimendu feministak izan duen rolaren inguruan. Latinoamerikan ere, 
emakume militante politikoen eta feminismoaren gerturatze garai bat eman zen:

Emakume gisa gertatu zitzaizkigunei buruz hizketan hasi ginen, beraz gure lehengo kritika izan zen 
matxismoaren existentzia ezkerraren barruan. Denok gentozen-eta ezkerretik eta huraxe zen gure parte-
hartzea. Ez genuen feminismoa ezagutzen baina gauza feministei buruz hitz egiten genuen. (…) Karibeko 
eta Latinoamerikako bosgarren topaketa feminista iragartzen zen, eta pentsatu nuen: horra joan nahi dut. 
(…) Niretzat miragarria izan zen. Feminismoarekin maitemindu nintzen. (El Salvadorreko militante feminista 
eta bakezalea).

Elkarrizketatutako mugimendu feministako kideek ere onartzen dute beraiei zuzenean eragin dien gatazkaren 
alderdian zentratu direla, bertan irakurketa feminista bat egiteko ahaleginarekin. Baina testuinguru honetan, 
“beste” emakumeengana gerturatzeko erronka irekitzen dela, eta mugimendu feministaren barruan ere, 
hausnarketa kolektiboa egitekoa. Era honetan, klabe feministan elkarbizitzarako urratsak sustatuko lirateke. 

Nik uste bide bakarra dela gure artean antolatzea, ezagutzea, entzutea, eta amankomunean joan ahal garen 
bideak markatzea (…) gatazkaren gai horri dimentsioa ematea eta horren inguruan biltzea, ya iruditzen 
zait pausu bat. (…) Uste dut besteekin elkartzeko, lehengo zure buruaren irakurketa bat egin behar duzula, 
erreflexio kritiko bat (…) Ekarpen feminista bat izan behar da baldintza horiek sortzea. (Ezker Abertzaleko 
militantea eta feminista)

Elkar-ezagutza, elkarrizketa eta hausnarketa partekatua lehen urratsa izanda ere, mugimendu feminista ezin 
da honetara mugatu. Militante hauen aburuz, prozesu honek diskurtso amankomun bat eraikitzea ahalbidetu 
behar du, gatazken eta bakearen irakurketa bat, emakumeen beharrak eta aldarrikapena barnebilduko dituena. 
Eta diskurtso honetatik posizionamendu politiko bateratu bat sortu beharko litzateke, negoziazio-mahaietan 
eta politika instituzionalean eragiteko gaitasuna eta boterea izango lukeena. Hau litzateke aurretik azaldutako 
peacemaking alorrera pasatzearen estrategia, mugimendu feministaren ekarpenak erabaki guneetara eramatea.

Mugimendu feministak minimo batzuetan oinarritutako diskurtso bateratua izatearen garrantzia aldarrikatzen 
dute elkarrizketatutako emakume guztiek, baina gaur egun eraikitzen ari diren gatazka eta bakearen definizioek 
erpin asko dituzte. Emakume batzuentzat, feminismoaren ekarpen nagusia gatazka anitzak aitortu eta ondorioz, 
bakearen ideia berkontzeptualizatzea litzateke, non emakumeen kontrako indarkeria sistematikoa txertatuko 
litzatekeen. Beste batzuentzat, ordea (eta gatazka anitzen ikuspegi honekin bat etorrita ere), euskal gatazka 
politikoaren lanketa feminista egitea lehentasunezkoagoa litzateke: nola hartu dugu parte emakumeok? Nola 
eragin digu emakumeoi? Zein aldarrikapen konpartitu genezake erresoluzio bidean? Galdera hauek erantzutea 
premiazkoa da, eta hori litzateke mugimendu feministak gaiari heltzeko bidea. 
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7.4. Iraganaren irakurketa feministak

Gatazka politikoen ondorioetako bat gizartean ezartzen diren tabu eta isiltasun egoerak dira; herritar guztien gain 
eragiten du, baina genero araberako inposaketak ere baditu. Bandoen araberako bereizketaz gain, emakumeei rol 
konkretuak atxikitzen zaizkie gatazka eta bakegintzari begira, eta horiei erantzuteko presioa oso bortitza izaten 
da. Honek emozioak, iritziak eta bizipenak ezkutatzea eta isilaraztea dakar batzuetan.

Hitz egiteko espazioak sortzea elkarrizketatutako emakume guztietan agertzen den beharra da. Batzuek, 
Elkarbizitzarako Foroetara, Elkarri-Lokarri edo beste espazio batzuetara jo dute beraien bizipenak partekatu eta 
besteenak entzuteko helburuarekin. Mugimendu feministako kide batzuk, bestalde, horretarako espazio propioak 
sortzen ari dira. Emagune honen adibidea litzateke, gogoeta espazio moduan eta feminismoa tresna moduan 
hartuz: “batez ere, aztergai izan dugu guk geuk nola bizi eta ikusten dugun iragana eta egungo abagune hau”.

Norberak bere esperientzia kontatzea eta bizitakoari balio soziala ematea askatzailea eta ahalduntzeko 
prozesua izan daiteke; eta ingurukoena entzun eta baloratzearekin batera, bestearen errekonizimendurako eta 
elkarbizitzarako oinarriak jartzen dira. Abiapuntuan kontakizun guztiak onargarriak eta baliozkoak direla egon 
behar da. Horrela azaltzen digute emakume kolonbiarrek bizitako esperientzia:

Galdezka hasten nintzen: Baina, zuk zer egin zenuen? Oso-oso zaila izan zen haiek gogoratzea zer egin 
zuten (…). Orduan hasten dira oroitzen, ez doaz hain azkar eta oroitzapenetan geratzen dira, eta hasten 
dira konturatzen zenbat gauza eraiki zituzten ehundura sozial baten bitartez; hasiera batean ez zioten 
garrantzirik ematen, baina, gero, oroitzen joan ahala, ikusten ez zen historia bat ehuntzen joan ziren. 
(Kolonbiako militante feminista, bertako gatazkan abokatua eta ikerlaria).

Errelatoek, gainera, memoriak eta gertatutakoaren “egiak” osatzen dituzte. Edozein gatazka politikoan gertatu 
dena ezagutzea justizia egiteko, eta etorkizunean ez errepikatzeko, beharrezko baldintzak dira. Horregatik, 
memoria historikoaren gaia agendan txertatzea aldarrikatzen dute militante bakezale zein feministek, eta hortik, 
justizia trantsizionalaren ideian oinarrituta, egia, justizia eta erreparazioa bideratzea. Honetan, emakumeak eta 
beraien gatazken bizipenak egon behar dira, eta bakearen eraikuntzan ere, beraien ikuspegiak eta aldarrikapenak.

Mugimendu feministak ere bere lekua aldarrikatzen du hemen. Emakumeen errelatoak jasotzetik eta 
konpartitzetik, gertatutakoaren irakurketa konpartitua egiten hasi daiteke, eta hortik, eragiteko gaitasuna izango 
duen posizionamendu politiko konpartitu bat eraiki.
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