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SARRERA

N

ola identifikatu nahi duzue zuen burua? Hori galdetu diegu, maskarak tarteko genituela eta ahotsaren tonua altxatuz, segurtasun-distantziak hala behartuta. Barreak, zalantzak, tinkotasuna, erabakia:
emakume erresiliente leinudunak.
Izena enigmatiko samarra da, baina horixe aukeratu dute. Zazpi emakumek
kontatu dituzte beren istorioak; beste hiruk, berriz, jaso egin ditugu. Zazpi emakume dira, eta ez gehiago, izan ere, haiekin biltzen ari ginela, gainera etorri zitzaigun konfinamendua: ezin genuen aurrez aurre egon, eta aipatzeko genituen gaiak ez ziren, inolaz ere, birtualki aipatzeko modukoak;
horrenbestez, ezinezkoa suertatu zaigu ahots gehiago biltzea.
Hamar emakume hauek buru-belarri hasi ziren migrazioak dakartzan prozesuak aztertzen eta ozeanoak zeharkatzera eraman dituen arrazoiak arakatzen; nolanahi ere, azaldu dute hegazkin batean egin zutela bidaia, seguru;
ez zuten bizitza arriskuan jarri itsasoan. Horrela ezarri ziren lurralde berri
batean, zeina ez baitute guztiz ulertzen eta ez baitie zeharo abegia egiten.
Egoera honetan, beren erresilientziari heltzen diote, hau da, oztopoak oztopo aurrera egiteko gaitasunari.
Oztopoak oztopo, honek ez die gaina hartuko, esaten dute nork bere kautan. Edo, oztopoak oztopo, ez dute amore emango. «Oztopo» horien ondorioz, negarraldi isilak egin dituzte hainbat orduz, eta beste hainbat orduz
amorrazioak jota egon dira, are isilago; minak izan dituzte gorputzean eta
aurrera egin dute. Horra beren erresilientzia.
Leinua zergatik? Bada urrundik datorkielako eusteko eta ez erortzeko gaitasuna. Beste emakume batzuengandik, beren garaian eta lurrean matxinatu
ziren haiengandik. Han eta hemen, matxinada dira. Ziur orrialde hauek ez
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dituztela erabateko justiziaz islatuko, beren istorioak beti direlako konplexuagoak eta hemen kontatu dutena ez delako kontatu nahi eta ahal dutenaren zati bat baizik.
Baina, istorioak biltzen ari garenok jakin badakigun moduan, emakume
hauek isilik egotera behartzen badituzte ere, bai beren jaioterrian bai xedeherrialdean pairatu duten indarkeriaren aurrean, isiltasun horiek kontatu,
aztertu, berrikusi eta izendatu behar dira… eta, ahal den neurrian behintzat, erreparazioa eman behar zaie.
Beraz, indarkeriez mintzatuko gara hemen, indarkeriak gure gorputzetan
digeritzen ditugun moduez eta gure bizi-kontakizunez. Kontakizunaren zentroan, ordea, hamar emakume daude, gaude: hitz egiteko eta elkarri aditzeko elkartu gara, eta espero dugu gai izango garela erresilientzia behar besteko arretaz erreskatatzeko, hari esker aurrera egiten segitzeko eran, gure
iraganeko emakume guztien leinua ahaztu gabe, haiek bestelako istorioak
eta borrokak kontatzen dizkigute-eta.
Lan hau ez litzateke posible izango emakume hauek gabe: Silvia, Reyna, Isabel,
Aracely, Karla, Flor eta Vilma. Ezta ere hauek gabe: Fernanda, Ane eta Norma.
Lehen zazpi emakumeak dira istorioen jabeak; beste hiruok, berriz, narrazioaren moldea eman diegu, ahots bakarrarekin, eta datuak, gogoetak, ondorioren
batzuk eta galdera asko gehitu. Argitu dezagun, ezer baino lehen, gu hiruon
ardura dela hemen idatzitakoa –ezen ez emakumeen istorioak–. Istorioek, izan
ere, ibilbide luzeagoa egingo dute: emakumeek erabakitzen dutena.
Bestalde, orri hauek ez lirateke posible izango duela hainbat urtetatik Asociación de Mujeres con Voz eta Calala elkarteekin izan dugu lankidetza estua
gabe; elkarte horiek, beti bezala, lanean ari dira Erdialdeko Amerikako emakumeen ahotsak sustatzeko eta babesteko. Jakina, orrialde hauek eskuartean dituzu Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren diru-horniketari esker eta honako talde hauen babesari esker: Mama Cash, Emakunde,
Getxoko Udala eta Bizkaiko Foru Aldundia.
Clarak berrikusi eta zuzendu du testuaren idazketa; Berenicek, berriz, istorioei aurkezpen maitasunezko bat ematen lagundu digu.
Istorio hauekin identifikatuta sentitzen diren guztiei eskaintzen dizkiegu
hausnarketok.
2020ko uztailean, betiko normaltasunean.
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1. IKERKETA-METODOLOGIA

I

kerketa kualitatibo honen asmoa ez da Erdialdeko Amerikatik migratu
duten emakume guztiak ordezkatzea; halako ikerketa bat egiteke dago
oraindik, eta gure ahalmenetik kanpo dago. Hala eta guztiz ere, ikerketa
honetan erakusten da emakume-talde bati buruzko ikuspegi bat, eta emakume horien migrazioaren kontakizunek badituzte antzekotasun batzuk, nahiz
eta aldeak dauden emakumeen artean eta era askotakoak diren banaka zein
kulturalki. Gisa honetako ikerketa bat egin nahi denean, hau da, ezagutu eta
aztertu nahi denean ea nolako eragina duen egiturazko indarkeriak historia
pertsonalean (egiturazko indarkeria, kontzeptu abstraktua bada ere, gakoa
da), ezinbestekoa da kontakizunen konplexutasuna aztertu ahal duen ikuspegi feminista batekin jardutea.
Horregatik erabaki genuen zazpi emakume hauei elkarrizketa sakonak egitea: bat egiten zuten aurrez ezarritako ezaugarriekin, eta beren borondatez
erabaki zuten ikerketan parte hartzea. Solasaldietan, aritu gara beren jaioterrian eta xede-herrialdean bizi eta jaso duten esperientziaz, eta orobat hitz
egin dugu migrazio-prozesuaz eta bai migrazioari bai indarkeriari aurre egiteko eta erresistentzia erakusteko estrategiez. Elkarrizketen metodologiari
esker, kontakizun bat eraiki dezakegu: horretan, emakumeek datuak ematen dituzte, eta, aldi berean, azaltzen dute zer pentsatzen duten bizi izan
dutenari buruz; hala, modu integralagoan hurbildu gara beren biografien
zati batera.
Beorleguik dioen bezala (2019), elkarrizketa sakonen metodologia egokiegokia da baldin eta ez baduzu lagin adierazgarriekin lan egiten eta ez badituzu datu kuantitatiboak lortu nahi, eta, aitzitik, kontakizunak islatu nahi
badituzu, protagonistek beren bizitzaz eta identitateaz jarduteko hautatu
dituzten baldintzetan. Sormen- eta lankidetza-prozesu bat da, eta metodologia feministaren parte izan da iragan mendeko 70-80ko hamarkadez
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geroztik; garai hartan, garrantzia eman zitzaion subjektibotasuna eta narrazioak biltzeari, emakumeek azaldu nahi zituzten xehetasun guztiekin; modu
horretan, ikerketari dinamismoa eta adierazpen-askatasuna eransten zaizkio. Era berean, metodologia honi esker, argitara atera daitezke gai batzuk,
zeinak, osterantzean, beharbada ez liratekeen inoiz agertuko, adibidez, Euskadira migratu duten emakumeei buruzko txosten ofizialetan. Beren kontakizuna beren kabuz azaltzean, emakumeek ahotan hartuko dituzte zenbait
ñabardura eta xehetasun, inkesta edo elkarrizketa itxi batean inoiz galdetuko ez lizkieketenak (Puyana eta Barreto, datarik gabe).
Elkarrizketen ardatz nagusia zein den kontuan hartuta, elkarrizketatuen
profilak bi baldintza hauek bete behar zituen: batetik, emakumeek Euskal
Herrian ezarrita egon behar zuten, edo bi urtez behintzat bertan bizi izan,
hartara iritzi bat izan zezaten gaur egun bizi diren herrialdeko baldintzen
inguruan; bestalde, emakume gisa izandako bizipenei buruzko hausnarketaeta analisi-maila bat izan behar zuten, dela beren jatorrizko herrialdeetan
talde feminista edo politikoetan jardun zutelako, dela bestelako antolakunderen batean ibiliak zirelako.
Ikerketan parte hartzea onartu zuten emakumeak herrialde hauetakoak dira:
Guatemala, El Salvador, Honduras eta Nikaragua. Guatemalakoak bi dira:
bata, komunitate indigena batekoa da, bestea, berriz, landa-eremukoa; El
Salvadorreko emakumeak mara deritzon taldeen indarkeriari ihes egiteko
utzi zuen bere jaioterria; Nikaraguako bi emakumeak aktibistak dira eta Euskadin ere militatzen dute; azkenik, bi hondurastarrak borrokalari feministak dira.
Zazpi emakumeetako hiruk haurrak dituzte; besteek, nahiz eta ama ez izan,
denbora eskaintzen zioten senideak eta hurbilekoak zaindu eta babesteari beren jaioterrian (batzuek hala egiten dute Euskadin ere). Gazteak dira
denak –30 eta 35 urte bitarte–, eta beren burua bakarrik ordezkatzen dute;
dena den, zenbait esperientzia konpartitzen dituzte Erdialdeko Amerikatik
migratu duten beste emakumeekin.
Bakoitzarekin bi elkarrizketa egin ditugu: lehenengo aldian, jaioterriko bizipenaz eta migratzeko arrazoiez aritu gara; bigarrenean, berriz, Euskadin izan
dituzten esperientziak jaso dira. Gaur egun, emakume guztiak bizi dira Euskadin, baina, kasu batzuetan, Espainiako estatuko beste lekuren batera joan
ziren aurrez.
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Bi elkarrizketak izan dira partez egituratuak, hau da, gidoi bat prestatu
genuen, landu nahi genituen gai-blokeekin; modu horretan, solasaldian
zehar agertzen ziren bestelako auziak ere sar zitezkeen, eta emakumeek
askatasuna zuten beren istorioan, oroitzapenetan edo identitatean garrantzizkoak iruditzen zitzaizkien alderdiak aipatzeko. Osagai horiek guztiak
ezinbestekoak dira era honetako metodologian, Luxan eta Aspiazuk nabarmentzen duten moduan (datarik gabe).
Aurrez prestatutako galderen bidez, emakumeen kontakizunaren alderdi guztietan sakondu nahi genuen, hasi dimentsio sozial-biologikotik eta bizitzako
edo harremanetako alderdietaraino (familia, enplegua etab.), eta ezagutu nahi
genituen testuinguru bakoitzean jasan dituzten urraketak eta indarkeriak,
kontuan hartuz, betiere, gerta zitekeela elkarrizketatuak prest ez egotea gai
mingarriei buruz jarduteko, edo haietan sakondu nahi ez izatea.
Banakako elkarrizketez aparte, ezinbestekoa iruditu zitzaigun taldeko eztabaida bat antolatzea, bizipen eta iritziak konpartitzeko. Taldeko metodologia horri esker, norbere bizipenak eta hautemateak konpartitu daitezke,
antzeko egoeretan egon direla aitortu, eta osagai komunak dituzten pertsonekin jardun daiteke; Gutiérrezek aipatzen duen eran (2010). Bileran, emakumeek berek hitz egin zuten beren ezinegonez, estrategiez eta iritziez eta,
jakina, adierazi zuten nola nahi zuten haiek ordezkatzea eta ikustea ikerketa honi dagokionean.
Ikerketa hau idazteko orduan, emakume horien ahotsak bateratu nahi ditugu, protagonisten indarra eta leinua erakusteko, eta arreta berezia jarriz
emakumeek zer-nolako gaitasunak eskuratu, garatu edo egokitu dituzten,
bizi izan dituzten egoeren aurrean.
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2. MIGRAZIOAREN ETA
ASILOAREN
TESTUINGURUA

M

igrazioa giza fenomeno bat da eta aspalditik existitzen da, betidanik
egon baitira, hainbat arrazoi tarteko, lekuz aldatzea erabaki duten
taldeak, etengabe eta askatasunez mugituz; nolanahi ere, gaur egungo migrazioa aztertzen dugunean, argi ikusten dugu migrazio-fluxuak ez
direla beti borondatezkoak.
Gaur egungo migrazioari erreparatuz gero, hauek dira kausa nagusiak:
gerrak; emakumeen aurkako egiturazko indarkeria, bai eremu publikoan bai
pribatuan; krimen antolatuaren bortizkeria; gobernuen ustelkeria; ekonomiaren eta ingurumenaren krisiak, pobrezia eta pobretzea, zeinak berdintasunik ezaren arrakala handiagotzen baitu gero eta gehiago; gosea, berdintasunik eza eta bizitza duina izateko baldintzak ezin eskuratzea.
Erdialdeko Amerikan, premia ekonomikoa eta indarkeria-maila itxuragabea dira migrazioaren kausa nagusiak. Biak ala biak oinarritzen dira gizarte
horietako desberdinkeria sozial, ekonomiko eta politikoetan; bestalde, hango estatuek ez dute inongo eskubiderik bermatzen.
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OINARRIZKO ELIKADURA-SASKIAREN KOSTUA eta GUTXIENEKO
SOLDATA, EUROTAN, HERRIALDEEN ARABERA BANATUTA, 2020
OINARRIZKO SASKIA

GUTXIENEKO SOLDATA

Guatemala

426,93

308,93

El Salvador

183,65

186,86

Honduras

313,02

249,47

Nicaragua

364,30

116,91

Iturriak: Lanaren eta Aurreikuspen Sozialaren Ministerioa, Guatemalako gobernua;
Estatistika eta Errolden Zuzendaritza Nagusia, El Salvadorreko gobernua; Nikaraguako
Banku Zentrala; Garapen Ekonomikoaren Idazkaritza, Honduraseko gobernua.

Azken urteetan, nabarmen hazi da Erdialdeko Amerikatik migratu duten
emakumeen kopurua; horregatik, «migrazioaren feminizazioa» aipatzen da
(Castles eta Miller, 1998; Ribas, 2004n aipatua). Fenomeno horretan, ezaugarri konkretuak uztartzen dira beste aldagai batzuekin, batez ere kidetasun
etnikoa, klase soziala eta adina.
Emakumeen migrazioaren bereizgarrietako bat zera da: indarkeria matxistarekin lotuta dago (hau da, emakumeei emakume izateagatik soilik ematen
zaien indarkeriarekin). Indarkeria matxistaren ondorioz irteten dira emakumeak beren jatorrizko komunitateetatik, eta, gainera, migrazio-prozesuko
hainbat unetan eta xede-herrialdean ere jasaten dute indarkeria-mota hori.
Erdialdeko Amerikako mugimendu feminista aspalditik borrokatzen da emakumeen aurkako indarkeria matxista deuseztatzeko: salaketak egin dira,
kasuak dokumentatu, lege-egitasmoak abiatu, eta biztanleria sentsibilizatzeko kanpainak garatu dira, batez ere, zerbitzu publiko urrietako langileak
sentsibilizatzeko; laguntza legala eta terapia eskaini zaizkie erasoak jasan
dituzten emakumeei… Ekintza horiek guztiak garatu dituzte hainbat emakume-taldek azken hamarraldietan, aktibismo bizi-bizi batean.
Emakume guztiek indarkeriarik gabe bizitzeko eskubidea dutela aldarrikatzeaz batera, Erdialdeko Amerikako feministek botere faktikoen etsaitasuna
eta jazarpena pairatu dituzte, baita estatuaren beraren jazarpena ere. Eremu hartako zenbait herrialdetan, ezin konta ahal ekintza gauzatu dira indarkeria matxista salatzen duten eta haren biktimei laguntzen dieten aktibistak pertsegitzeko, mehatxatzeko eta kriminalizatzeko; halaxe gertatu zaie
azterketa honetan bildu ditugun emakume gehienei: zuzeneko jazarpenaren, beldurraren edo aukera eskasiaren ondorioz migratu zuten.
14 | EMAKUME ERRESILIENTE LEINUDUNAK

Azken urteotan Euskadira iritsi diren Erdialdeko Amerikako emakumeen parte
dira ikerketa honetako andreak. Immigrazioaren Euskal Behatokiak (Ikuspegi)
bildutako datuen arabera, Erdialdeko Amerikako emakumeen presentzia % 83
hazi da azken hamarraldian, hurrengo taulan ikus daitekeen moduan.

ERDIALDEKO AMERIKAKO EMAKUMEEN PRESENTZIA EUSKADIN.
2010-2020
Guatemala

El Salvador

Honduras

Nicaragua

TOTAL

2010

77

74

954

1790

2895

2011

98

82

1239

2388

3807

2012

104

98

1561

3127

4890

2013

109

98

1814

3565

5586

2014

99

101

1935

3856

5991

2015

182

189

2264

4388

7023

2016

214

203

2667

4962

8046

2017

237

227

3183

5817

9464

2018

287

264

3887

6816

11254

2019

338

303

4704

8466

13811

2020

410

363

5462

10394

16629

IKUSPEGI-Immigrazioaren Behatokia. EAEko datu orokorrak, jatorri-herrialdearen eta
sexuaren arabera.

Iturri beraren arabera, 2018an, kontsumoari dagokionean, jatorri atzerritarreko pertsonek administrazio publikotik jaso zutena baino 810 milioi euro
gehiago eman zizkioten Euskal Autonomia Erkidegoaren ekonomiari. Ezkutuko
ekonomia aintzat hartu gabe, Covid-19aren krisiaren aurreko testuinguruan,
atzerritaren jarduera ekonomikoak % 2,06ko eragina izan zuen euskal BPGan.
Erdialdeko Amerikatik migratutako emakumeek egiten dute etxeko lanen eta
zaintza-lanen puska handi bat –bereziki, arreta behar duten adinekoez arduratzen dira–, eta emakume horien ekarpenak eragin positibo argia du euskal
ekonomian. Hala eta guztiz ere, emakume horiek ez dira hartzen eskubideen
subjektutzat eta, oraindik ere, oinarrizko eskubideak ukatzen zaizkie: beren
herrialdeetan lortu nahi izan zituzten oinarrizko eskubide berak dira; haien alde
borrokatu ziren, eta batzuek jazarpena jasan zuten horregatik, eta halabeharrez
migratu behar izan zuten.
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3. MIGRAZIOAK, EGITURAZKO
INDARKERIA ETA
EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

M

igratzea giza eskubide bat da1; dena den, indarrean diren atzerritartasun-legeen arabera, eskubide hori baino garrantzitsuagoak dira
mugak eta premia ekonomikoak. Jaioterria utzi eta beste herrialde
batera joateko erabakia hartzen duten pertsonek badakite, jakin, bestelako
baldintza batzuei aurre egin beharko diotela, zeinak oso zailak izango baitira segur aski; hala ere, horrek ez du eragozten pertsonek migratzeko erabakia hartzea.
Nazio Batuen Erakundeak 2019an emandako datuen arabera, beren jaiotzaherrialdeetatik kanpo bizi diren 271,6 milioi pertsonen artean, % 47,9 emakumeak dira. Nazioartean migratu dutenen artean, % 83 aukera ekonomiko
hobeagoen bila abiatu dira; bestalde, gainerakoei dagokionean (% 7), pertsona
horiek ez dute alde egin ekonomiarengatik, ezpada beste arrazoi batzuengatik (indarkeriatik ihes egiteko, harreman zapaltzaileez libratzeko, segurtasun
handiagoarekin bizitzeko…), baina errealitate hori ez da hainbeste aztertu.
Emakumeen migrazioari buruzko ikerketek baztertua dute jada emakumeak
gizonen migrazio-proiektuen eranskin hutsak direla dioen estereotipo hori,
eta ulertu dute emakumeak ere badirela gai beren proiektu propioez erabakitzeko. Edonola den ere, ez da askorik aztertu ea zer dakarkien migrazioak

1 Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala.
13.1 atala: Pertsona orok du joan eta etorri aske ibiltzeko eskubidea eta Estatu baten lurraldean bizilekua aukeratzekoa.
14.1 atala: Jazarpenik jasanez gero, pertsona orok du edozein herrialdetan babesa bilatu eta izateko eskubidea.
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emakume feministei, baldin eta, beren bizitzako helburuei buruzko erabakiak hartzean, faktore ekonomikoaz gainera, zapalkuntza matxista gutxiagoko baldintzak bilatzen badituzte. Halako emakumeek badakite emakume
izateak eragina izango duela beren bizitzako alderdi guztietan, hasi ikasketa
eta lanetik eta etxean edo talde sozialean izango duten roleraino, eta ohartzen dira indarkeria matxista gizarte orotan dagoela, baina orobat jabetzen
dira zenbait herrialdetan ez dituela hain molde kaltegarriak hartzen.
Ikerketa honetako emakumeek aurre egin dioten errealitatea ulertzeko, kontuan hartu behar da zer-nolako forma hartzen duen egiturazko indarkeriak
beren jaiotza-herrialdean eta xede-herrialdean, eta berdin erreparatu behar
zaio emakumeek egin duten dolu-prozesuari: migrazioaren ondorioz, galdu
egin dute beren agentziaren parte bat, bere bizitzaz erabakitzen duen emakumearen izatea.
Indarkeria matxistaz hitz egitean, indarkeriaren dimentsio interpertsonala aztertzeko joera dago, hau da, honako kasu hau hartzen da indarkeriatzat: pertsonak batek (normalean, gizon batek) eraso egitea eta emakume
bat erasotua izatea. Nolanahi ere, emakumeek pairatzen dituzten indarkeriak dimentsio horretatik harago doaz, eta egiturazkoak dira, egitura eta
agindu inplizituetan oinarriturik baitaude: harreman eta identitate jakin
batzuk eraikitzean, egitura horiek pertsonen arteko indarkeriei bide eman
eta eusten diete. Sarritan, halako egiturak oharkabean joaten dira indarkeria aztertzen denean, edo lausotu egiten dira, genero-desberdintasunari
eusten dioten egituren barruan.
Ikerketa honetan, indarkeriaren dimentsio jakin bati buruz hitz egitea interesatzen zaigu, eta hala egingo dugu ikerketako emakumeekin: indarkeriaren dimentsio hori marko sozial, ekonomiko, politiko eta kulturalari dagokio, eta zehazten du nolakoak diren, gizarte bakoitzean, pertsonen arteko
elkarreraginak. Batez ere, honako botere-harreman hauek zehazten ditu:
pribilegio-egoeran daudenen eta mendeko egoera batean daudelako etengabe eskubideak urratzen zaizkienen arteko harremanak.
Emakume batzuek adierazi dute indarkeria interpertsonala jaso dutela, bere
bikotekideek, nagusiek, ikaskideek edo familiako gizonek eragindakoa; hala
ere, ikerketa honetan, emakumeen istorioaren parte hori ezagutu ez ezik,
jakin nahi dugu ea nola azaltzen duten emakumeek beren testuinguru sozialetan gertatzen den zuzeneko indarkeria. Gainera, deskubritu nahi dugu zer
mekanismoren bidez normalizatu dituzten indarkeria matxistak, zer prozesu egin duten horiek identifikatzeko eta nola zertu den beren matxinada.
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Erraz samarra suertatu zaigu informazio hori biltzea, izan ere, ikerketa honetara deitutako emakume guztiek badute kontzientzia eta esperientzia feminista; ordea, sarritan, zuzeneko indarkeriaren bizipen konkretuek halako
toki garrantzitsua hartzen dute ezen ez baitute uzten testuinguru osoa ikusten, eta, gainera, zaila suertatzen da bestelako eskubide-urraketa batzuk
hautematea: kulturan hain sustraiturik daudenez, oharkabean joaten dira.
Erdialdeko Amerikako gizarteetan, berdintasun ezaren eta indarkeriaren
arteko mugak ez dira beti argiak: lehen aipatu dugun bezala, egiturazko
indarkeria txirikordaturik dago emakume eta gizonen arteko berdintasunik
ezarekin, eta batzuetan gainjarri egiten zaio. Esate baterako, batetik, «zoru
likatsua» existitzen da (fenomeno horrek emakumeak «itsasten» ditu zaintza-lanak egitera), eta, bestetik, gizonak arduragabeak dira etxeko lanekin
eta zaintza-zereginekin: bi faktore horiek uztartuz, argi ikusten da zergatik
migratzen duten neurri handiago batean Erdialdeko Amerikako emakumeek
–ezen ez gizonek–, azken bi hamarkadetan Espainiako etxeetan sortu den
zaintza-krisia konpontzera.
Egiturazko indarkeria horren ondorioz (kasu honetan, zaintza-lanak eta etxeko zereginak ez direla emakumeen eta gizonen artean berdintasunez banatzen), lan-eskakizuna sortzen da zaintzaren eremuan, migrazioaren xedea
diren herrialdeetan, eta horregatik planteatzen dute emakume askok migrazio-proiektua, aurrez plan bat prestatu gabe. Horrela, lan-baldintza batzuk
sortzen dira zeinetan emakumeen zaurgarritasuna handiagoa baita, eta baita bestelako bazterketa-faktore batzuk ere, nahiz eta, alde egiteko momentuan, emakumeek ez dakiten halakorik topatuko dutenik beren helmugan.
Emakumeek, beren jaioterrian, indarkeria matxista pairatzen dute emakume
izateagatik; ondoren, xede-herrialdera iristean, bestelako indarkeria bat eransten zaie, migratu dutenek jasaten dutena: hain zuzen ere, aurre egin behar
diete sistematikoki ezartzen zaizkien aurreiritzi, estereotipo eta rolei. Xedeherrialdean, «besteak» dira, despertsonalizatuak; isilarazi egiten dituzte, eta
horrek indarkeria luzatu eta tinkotzen du (Santa Cruz, datarik gabe: 5).
Xede-gizartean, emakumeen gorputzak «arrazializatzen» dituzte. «Arrazializazioa» kontzeptu politiko bat da: gorputzen bestetasunetik eraikitako egitura sozialak interpelatzen ditu eta, aldi berean, erronka jotzen dio beste
baieztapen honi: «ez da giza arraza beste arrazarik». Eskubideen ikuspegitik
azken formulazio hori onartzen bada ere, gorputz arrazializatuak egiaz existitzen dira: «arrazializatuak» dira, hain zuzen, azalaren koloreagatik, aurpegieragatik edo norbera parte den etniagatik, eta diskrimazio-sistema bat
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eraikitzen dute pertsonen artean: pertsona batzuk, zuriak, pribilegio-tokietan daude, eta besteak, berriz, arrazializatuak diren heinean, subordinazioegoeran kokatzen dira, Nia Huaytalla aktibista feminista eta arrazismoaren
aurkakoak nabarmendu duenez.
Arrazakeria pairatzen dutenek erresistentziak eratzen dituzte; emakumeek,
bereziki, hamaika estrategia prestatzen dituzte arrazakeriaren askotariko
adierazpenei kontra egiteko. Hori eginez, ahalduntze-prozesuak garatzen
dituzte bi mailatan: batetik, menderakuntzaren banakako kontzientzia bat
garatzen dute, zeinak berekin baitakar «autoestimu, konfiantza eta erabaki-gaitasun» handiagoa, eta, bestetik, kontzientzia kolektiboa ere garatzen
dute –«esperientziak, bizipenak, kezkak eta helburuak konpartituz»–, zeina
berrikusten eta aldatzen joaten baita prozesuan ikasitakoen eraginez (Pikaza, 2017).
Emakumeen ahalduntzeak hainbat ondorio ditu: mehatxu egiten dio egiturazko indarkeriaren oinarrian dauden botere-harremanei, zalantzan jartzen du emakumeei tradizioz esleitu zaien biktima-rola eta ekiteko gaitasuna itzultzen die; horri esker, mugak auzitan jarri eta hausten dituzte, eta,
beren testuinguruak aldatu eta gaitasun eta trebetasun berrien premia izan
ahala, estrategia berriak osatzen dituzte.
Azterlan honetan parte hartu duten emakumeek beren jaiotza-herrialdean
hasi zuten ahalduntze-prozesua, baina, migrazioa egin bitartean, berrikusi egin behar izan zuten, eta, kasu batzuetan, xede-herrialdeko eskakizunetara egokitu. Emakume guztiek ontzat eman dute, zehazki, ahalduntzearen
dimentsio kolektiboa, beren haragitan bizi izan dutelako oso garrantzitsua
dela botere-espazioetan eta erabaki-guneetan egotea.
Nolanahi den ere, beren migrazio-prozesuan egiaztatu dutenez, gerta daiteke migrazioak ahalduntze-prozesua etetea, baita apurtzea ere, halako estres
bat sortuz («giroan nabaritzen diren eskakizunen eta subjektuak erantzuteko duen gaitasunaren arteko desoreka nabarmen bat»; iturria: Lazarus,
1984, eta Achotegi, 2008). Egoera horretan, dolu-prozesu bat egin behar da;
galerak landu behar dira, errealitate berrira moldatzeko.
Achoteguiren arabera (2000), migrazioak estres luze eta bizi bat dakar, eta
haren ondorioz dolua egin behar da zazpi alderditan behinik behin: familia
eta hurkoak, hizkuntza, kultura, lurraldea, estatus soziala, kidetasun-taldearekiko harremana eta osotasun fisikoaren aurkako arriskuak. Autore horrek
Ulisesen Sindromea deritzon kontzeptua proposatu du, zera deskribatzeko:
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doluaren lanketa muturrekoa egiten den prozesu psikosoziala, non pertsonak ezin baititu gainditu bere xede-leku berriak ezartzen dizkion mugak.
Achoteguik aipatzen dituen galerez gainera, gaur egun, emakumeek bestelako doluak landu behar dituzte; besteak beste, hauek: eskubideak galtzen
dituzte, izan ere, Atzerritartasun Legearen ondorioz, administrazio-egoera
irregularrean bazaude, «ilegala» bihurtzen baitzara, izendapen horrek dakarrek estigmatizazio guztiarekin, eta lana egiteko ahalmenak galtzen dituzte, beren gaitasunak ez direnean aitortzen eta bizibidea ateratzeko estrategia berrien premia sortzen denean, eta horiek ez dira beti aintzat hartzen.
Horretan guztian, norbere esanahia berritzeko prozesu bat egin behar da,
baliabide urrirekin bada ere, norberaren duintasunari, balorazioari eta errespetuari eusteko; hori gutxi ez, eta, gehienetan, prozesu hori bakarrik egin
behar dute.
Dolua egiteko, edozein izanda ere, galera bat edo gehiago pairatu behar da,
baina, era berean, galdutako pertsona edo alderdiak birkokatzeko prozesu
emozionala egin nahi bada, premiazkoa da denbora, espazioa eta segurtasuna izatea. Xede-herrialdeek gutxitan eskaintzen dituzte gisa horretako baldintza egokiak; hortaz, kontuan hartuta maila pertsonalean ere zailtasunak sor daitezkeela prozesua onartzeko, baliteke dolu-aldia hainbat hilabete
edo urtez luzatzea. Bien bitartean, egoerari aurre egiteko hainbat estrategia
abiatu behar dira, kanpoko bizitza garatzen segitzeko, hori ez baita sekula eteten.
Bizipenak analizatu ostean, ikerketa honetan hausnarketa bat egin dugu
honako gai honetaz: nolako ondorioak ekarri dizkion egiturazko indarkeriak
eta migrazioak Erdialdeko Amerikako emakume-talde bati. Emakume horiek
galdu egin dituzte izateko, sentitzeko eta norbere burua onartzeko moduak,
hainbat urtez eta nolabaiteko eraginkortasunez garatu zituztenak, zenbait
patroi, baliabide, espazio, hizkuntza-adierazpen, keinu, harreman eta abarren laguntzarekin; xede-herrialdetan, modu horiek ukatu edo errotik aldatu dira.
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4. PRIBILEGIOAK,
ZAPALKUNTZAK ETA
ERRESISTENTZIA
JATORRI-HERRIALDEAN

M

igratzen duen pertsonak, berak erabakita zein egoerak horretara bultzatuta migratzen duenak, berekin darama, herrestan, aurretiko historia bat, herrialde «berrira» iristean berrikusi beharreko identitate
bat, baina, zeintzuk ziren eta nola bizi eta sentitzen ziren emakume hauek
beren jaiotza-herrialdeetan? Zer egoerari egin diote aurre? Nola egin dute?
Emakume batek hainbat arrazoirengatik utz dezake bere jaiotza-herrialdea
(emakume askok sentitzen dute beren herrialdea abandonatu dutela, eta hala
esaten diete); alabaina, gutxi aipatzen dira emakumeak bere jaioterrian zeuzkan elementu positiboak edo pribilegioak. Emakume hauek nor bere herrialdeko hiritar sentitzen ziren, eta sentipen hori kendu diete beren xede-herrialdean. Hiritartasun objektiboa zuten: adibidez, izapideak erraz asko egin
zitzaketen, eta bazuten horiek egiteko beharrezko dokumentazioa.
Gainera, hiritartasun horrek berekin zekarren harremanen, identitateen,
sentimenduen eta hurbileko pertsonekiko identifikazioen multzo bat; kultura bat konpartitzeak eta, azken batean, gizarte baten parte sentitzeak
sortzen dituen sentipenen sail bat. Bazekiten lurralde batean kokatutako
kolektibo baten parte zirela, herrialde baten parte, eta hala sentitzen ziren,
horrek dakarren segurtasunarekin eta inguruaren gaineko kontrolarekin.
Hiritartasunari dagokion identitateak eta sentimenduak lotura du, halaber,
hizkuntza komun batekin: hizkuntza horrek baditu era askotako adieraz-
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molde eta erreferentziak, pertsona-multzo batek konpartitzen dituenak, eta
horrek erraztu egiten du elkarren arteko komunikazioa eta ulermena; ez
dago zertan azalpenik eman esamoldeei edo hitz egiteko moduei buruz.
Hiritartasun-sentimendu horretan bada salbuespen bat, taldeko emakumeetako batek adierazi duenez: emakume hori maia K’iche herrikoa da. Haren
arabera, Guatemalan badago indigenen aurkako diskriminazioa, jaiotzatik
bertatik nabaritzen dena; ondoren, hazi ahala, diskriminazioaren errealitatea ulertuz joan zen, eta, gaztaroan, nahiz eta ikasketak egin zituen, emakume indigena ikasi eta autonomoa zenez, auzitan jarri zuen matxismo indigena, mestizo eta zuria. Mehatxu bat da, berez, emakume indigena izatea,
baina, bere kasuan, zama bat da, inoiz ere ahaztu ezin duena.
Ikerketa honetan ez dugu aski aztertu nolako diskriminazioa sortzen den
jatorrizko gizarteetan ezberdintasun etnikoak direla-eta; baliteke alderdi
hori bazterrean utzi izana emakume hauei gehiago eragiten dielako mundu globalizatuan pairatzen duten diskriminazioak. Izan ere, mundu globalizatuan, materialak eta zerbitzuak hurbiltzen dira eta jendea gai da,
urrun egonda ere, konektatzeko; hala ere, mundu globalizatuak ez du hiritartasun globalaren iruditeria zabaldu, kontrara, ezberdintasunak areagotu ditu, eta lurraldetasun- eta banaketa-sentimenduak hauspotu. Gauzak
horrela, migrazio-prozesuak gauzatzen dituzten emakumeek jasan dute
kalterik handiena.
Aztertzeko dago, oraindik ere, ezberdintasun etnikoen auzia, hala nola ezberdintasun horiek zer eragin duten jatorri- zein xede-herrialdean mugimendu
feminista bat osatzeko garaian, eta espero dugu kontu horri heldu ahal izatea
etorkizun ez oso urrunean.

Ukatutako eskubideak, feministak aldarrikapenean
Emakumeek beren jatorri-herrialdeetan jasan dituzten indarkeriez aparte,
aintzat hartu behar da, emakume diren heinean, ez direla haien eskubideak
aitortu; ondorioz, eskubideak urratu zaizkie. Urraketa horiek, maiz, sotilki
gauzatzen dira, edo biztanleria orokorrak nabaritzen ez dituen mekanismoen
bidez; hala ere, urraketa horien ondorioak pairatzen dituztenek azkar asko
identifikatzen dituzte gisa horretako mekanismoak.
«Eskubide urraketez» ari garenean, aurreko atalean aipatu dugun egiturazko indarkeriaz ari gara. Ikerketa honetan elkarrizketatu ditugun emakumeek
baieztatu dutenez, era horretako indarkeriak beren bizitzak zeharkatu ditu,
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eta, gainera, normaltzat hartzen da eta ez da zalantzan jartzen… eguneroko
bizitzarekin segitzeko eta aurrera egiteko premia gailentzen delako.
Halaber, adierazi dute gobernuek berek urratzen dituztela eskubideak behin
eta berriz, nahiz eta, izatez, eskubideen berme izan behar luketen, eta legegileek, alegia «herrialde honetan emakume izatea miragarria da» dioten
legeak idazten dituztenek, emakumeei beldurra edo kaltea egiten dieten
araudiak sortzen dituzte. Emakume hauek amorratu egiten dira, eta etsipenez barre egiten dute, gogoan hartzen dituztenean beren herrialdeetan emakumeei ukatzen zaizkien eskubideak.
Nire eskubideak?! Ez; egia esan, nik sentitu nuen eskubide guztiak urratu zizkidatela. Uste dut emakumeok ahalegin handiagoa egin behar dugula nabarmentzeko; bigarren kategoriakoak garela dirudi. Emakumeek bizitzeko duten eskubidea oso eskubide zalantzazkoa da (…). Baldintza politiko,
ekonomiko eta matxista asko dago; horien ondorioz baldintzak sortzen dira
emakumeak objektu gisa har ditzaten.

Agindu erlijioso eta kulturalen presioa sentitzen dute emakumeek, horiek
iruditeria sozial bat sortzen dutelako, emakumeei rol jakin batzuk esleitzen
dizkiena. Batzuetan, familian bertan hasten da presioa: senideak izan daitezke babesa, baina baita zapalkuntzaren parte ere, emakumeei erakusten
badiete otzanak izaten, tokatu zaienarekin konforme egoten eta egokitu
zaien rola betetzen. Familiaren muinean dago kultura sozial patriarkala, eta
horrek zimenduak jartzen dizkio indarkeriaren kateari, berdintasunik gabeko egoerak sortuz.
Emakume diren aldetik, premiazkoa iruditzen zaie beren familiei eta gizarteari erakustea gai direla beren kabuz aurrera egiteko eta ez dituztela zehaztutako rolak bete nahi; ondorioz, etengabe jarduten dira beren gainean
boterea erabiltzen dutenen aurka. Eskubiderik ez dutela aitortzean, hainbat
eremutan jasan dituzten indarkeriak identifikatzen hasten dira.

Ikasketen «galbaheari» aurre eginez
Emakumeek, kalitatezko hezkuntza lortu nahi dutenean, gisa honetako
oztopoak izaten dituzte, besteak beste: egoera ekonomiko eskasa dela-eta,
neskatoek goiz ikasi behar izaten dute ofizioren bat, familiari dirua emateko; hezkuntza-sistemak trabak jartzen dizkie emakumeei, hezkuntzako
goi-mailara iristeko bidea eragozteko; hezkuntzaren edukiak kasuan kasuko gobernuaren ideologia atzerakoiaren mendekoak dira; egitura sozial eta
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ekonomikoaren eraginez, emakumeek, ikasten ari direnean, lan egin behar
dute aldi berean, baita ikasketak utzi ere, eta soldata prekarioko lanak hartu, hain zuzen ere ez dutelako ikasketarik…
Hezkuntza doakoa da, baina prekarioa eta txar-txarra. Sartzeko, onarpenazterketa bat egin behar duzu, oso zaila: «galbahea» deitzen diote, zaila baita sartzea, ez du edozeinek lortzen. Ez dago hezkuntza eskuratzeko aukerarik; jende gehienak ez daki irakurtzen eta idazten, horixe delako
gobernuaren lehentasuna. Nahiago dute jendeak ez ikastea, ez dezaten ustelkeriaren berri izan.
Ikasketak egitea eta hainbat alorretako ezagutzak izatea oinarrizko baldintza bat da lan- eta bizi-baldintza jakin batzuk lortzeko eta, era berean, pentsamendu kritikoa garatu eta erabakiak autonomia handiagoarekin hartzeko.
Ikerketa honetan elkarrizketatu ditugun emakumeen jaiotza-herrialdeetan,
hezkuntza publikoa eta doakoa da –oinarrizko hezkuntza behinik behin (12
urte bitartekoa)–, baina, herrialde batzuetan, ez da derrigorrezkoa. Nikaraguan, adibidez, hezkuntza derrigorrezkoa da soilik 11 urtera arte. Edonola ere, neskatoek zailtasunak dituzte lehen hezkuntza-mailetara sartzeko,
aurrez aipatu ditugun faktore ekonomikoak tarteko; horregatik, generoarrakala sakonak sortzen dira hezkuntza-eremuan, eta, gerora, lanean eta
soldatari dagokionean. Bereziki nabarmena da El Salvador eta Guatemalako
biztanleria analfabetoaren artean dagoen genero-arrakala; gainera, Guatemalan, egoera are okerragoa da, komunitate indigenetan analfabetismo-maila oso handia delako.

Analfabetismo-indizeak Erdialdeko Amerikako herrialdeetan,
sexuaren arabera. Ehunekoak
Sexua

El Salvador
(2018)

Guatemala
(2014)

Honduras
Nikaragua
(2018) (2009tik 2017ra)

Emakumeak

12,8

26,0

12,7

16,2

Gizonak

8,9

15,2

12,9

14,6

Iturriak: CEPAL eta FIDEG

Landa-eremuan bizitzeak edo komunitate indigena bateko kide izateak diskriminazioa sortzen dute, eta faktore horiek bereziki eragiten diete emakumeei. Emakumeek, oinarrizko ikasketak egin, eta ikasten jarraitu nahi
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dutenean, ohartzen dira unibertsitateetara bide luzea dagoela, hiriburuan
baitaude denak, eta bidaia ez dela batere atsegina izango: kaleko jazarpenak eta lapurretak jasan ditzakete, eta egoera horiek beldurra sortzen diete. Gainera, eskolan hezkuntza mugatua jaso dutenez eta ikasteaz batera lan
egin behar izan dutenez, desabantailak dituzte beste ikasleen aldean (gizonak eta/edo baliabide ekonomiko gehiago dituzten pertsonak).
Aztertzen baldin badugu zergatik uzten dituzten ikasketak emakumeek eta
gizonek, argi ikusiko dugu batzuei eta besteei «generoaren araberako rolak»
ezartzen zaizkiela eta, hezkuntzaren eremuan, genero-arrakalak metatzen
direla haurtzarotik. Emakumeen ehuneko handi batek ez du ez ikasten ez
(soldata truke) lanik egiten, hain zuzen, zaintza-lanetan eta etxeko lanetan
aritzen delako; ondorioz, mendekotasun ekonomikoa du, eta autonomiarik ez.

Ez ikasketarik ez lanik egiten ez duten pertsonak, etxeko lanak eta
zaintza-lanak egiten dituztelako; sexuaren arabera. Ehunekoak
Sexua

El Salvador
(2018)

Guatemala
(2014)

Honduras
(2018)

Nikaragua
(2014)

Emakumeak

27,8

39,8

26,3

34,8

Gizonak

0,3

1,2

1,6

1,0

		
Iturria: Cepal

Normalean emakumeek egitea espero ez diren lanbideak ikasi dituzte azterlan
honetan parte hartu duten emakumeetako zenbaitek: ingurumen-ingeniaritza,
laborategi klinikoa, gorputz-hezkuntza eta kirola… Beste batzuek, aldiz, tradizioan emakumeekin lotu izan diren lanbideak dituzte: erizaintza, gizarte-lana…
Denek ikasi dute unibertsitatean; hala ere, batzuek zailtasunak izan zituzten,
aipatu dugun moduan, eta ikasketak utzi behar izan zituzten. Ikasketak utzi
izanak ondorioak ekarri dizkie, dudarik gabe, beren geroko lan-jardunean.

Ikasketak egin ostean, enplegua ez da haientzat
Ikerketan parte hartu duten emakume gehienek badituzte, goi-mailako hezkuntzaz gainera, bestelako ezagutza eta trebetasun batzuk, eta, teorian
behintzat, horiei esker errazagoa suertatu behar litzaieke lanpostuak eskuratzea baldintza duinetan. Kontrara, guztiz bestelako errealitate bat islatzen
dute hala beren kontakizunek nola beren jaiotza-herrialdeetako parte-hartze ekonomikoari eta soldata-arrakalari dagozkien estatistikek.
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Jarraian, taula batean bildu dugu laneko adinean dauden eta ekonomikoki
aktiboak diren pertsonen ehunekoa («10 urtetik gorako pertsonak, enplegu bat dutela diotenak, edo, enplegurik izan ez arren, lana aktiboki bilatu
dutela edo lehen aldiz bilatzen ari direla diotenak»)2. Taulan ikus daitekeen
eran, alde nabarmenak daude gizon-emakumeen parte-hartze ekonomikoan:
lau herrialdetik hirutan, emakumeen parte hartze ekonomikoa % 40 da;
gizonena, berriz, % 80.

Parte-hartze ekonomikoa, sexuaren arabera. Ehunekoak3
Sexua

El Salvador
(EHPM 2018)

Guatemala
(2014)

Honduras
(2019)

Nikaragua
(2018)

Emakumeak

45,2

41,2

41,4

62,0

Gizonak

78,0

85,6

75,1

83,0

Iturria: CEPAL, INE (Honduras), INIDE (Nikaragua).

Era berean, hona hemen gizonek eta emakumeek hilero jasotzen duten soldatari dagozkion ezberdintasunak.

Hileroko soldataren batez bestekoa, sexuaren arabera, eurotan
228
215

Honduras

Guatemala

239

El Salvador

280

259
0

50

100

150

Hombres

200

250

300

311
350

Mujeres

Iturria: INE (Honduras), INE (Guatemala) eta DIGESTYC (El Salvador)4.
2 Definizioa: EPHPM, 2018. Honduras.
3 Parte-hartze tasa: lan egiteko adinean dauden biztanleen artean, ekonomikoki aktiboak diren biztanleak.
4 Nikaraguako iturriek ez dute informaziorik eskaintzen batez besteko soldatei buruz, sexuaren arabera bereizita;
bestalde, ikerketa honetan parte hartu duten nikaraguarren arabera, beren herrialdetan argitaratzen diren datuak
ez dira fidagarriak.
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Beraz, hezkuntzan ikusi dugun genero-arrakala berriro agertzen da emakumeen lan-bizitzan: parte-hartze ekonomikoa mugatzen die, eta emakumeek
jasotzen dituzten batez besteko soldatak beti dira gizonek jasotzen dituztenak baino txikiagoak. Soldata-arrakalaren eraginez, emakumeen bizitza prekarioagoak bizi dituzte, eta, askok, are gehiago, mendekotasun ekonomiko
handia dute beren bikotekide edo senideekiko.
Emakumeei esleitzen zaizkie etxeko lanak eta zaintzari dagozkionak; ikerketa honetako emakumeak rol horiek gainditu eta egoeraren aurka borrokatzen badira ere, soldata eskasagoak jaso izan dituzte, eta ezinezkoa suertatu izan zaie soldatapeko lana egin eta, aldi berean, seme-alabak zaintzea:
horrela, beren bizitzako bolada luzeetan, uko egin diote bizitza profesionalari eta, gerora, zailtasunak izan dituzte enplegu berri bat lortzeko.
Batzuetan, uko egin dute, halabeharrez; beste batzuetan, berriz, ez dute
aukerarik izan zer egin nahi duten erabakitzeko ere: genero-aginduek eta
emakumearen familiak haren bizitzaren gainean duen kontrolak zuzeneko
eragina du emakumeen lan-aukeretan. Esate baterako, lan-elkarrizketetan
galderak egiten dizkiete beren egoera pertsonalaz, nahiz eta auzi horiek
apenas duten zerikusirik lan-jardunarekin; elkarrizketa-egileak epaitzen
ditu, emakumeen bizitzaz eta erabakiez iritzia emanez; ama izateko adinean
badaude, arazotzat hartzen dituzte: uste da amatasuna dela beren funtzio
soziala, eta, aldi berean, ama izateagatik diskriminatzen dituzte; gainera,
arazoak sortzen ditu hogeita hamar urte edo gehiago izateak, emakume hori
ez baitute gaztetzat ez «erabilgarritzat» hartuko, eta adin batetik aurrera ez
baldin badu haurrik izan, heldugabea dela uste izango da, eta, horrenbestez,
pentsatuko dute ez dela gai izango enplegu jakin batzuei dagozkien baldintzak betetzeko.
Enplegu-emaileek uste izatea eskubidea dutela emakumeen erabaki pertsonalei buruzko iritzia emateko eta, ez hori bakarrik, uste izatea emakumeen
erabakien ondorioek zuzenean eragingo diotela lan-inguruneari eta produktibitateari; horra enplegu-emaileek emakumeen aurka erabiltzen dute diskriminazioaren adierazpen garbiak. Nolanahi ere, eskubide-urraketak ez dira
hor amaitzen: emakumeek lortzen badute ere postu nagusietara iristea, ez
da haien boterea edo autoritatea aitortzen, eta ez dute jasotzen goi-mailako
postuetan dauden gizonek adinako baloraziorik eta errespeturik.
Eskuarki uste izaten da gizonek egon behar dutela agintaritza-postuetan; ondorioz, emakumeak «sarkin» gisa hartzen dituzte «naturaz» gizonei
dagozkien eremuetan, eta andreek sexu-jazarpena edo antzeko diskrimina-
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zioak jasotzen dituzte kargu handiak dituztenean. Sarritan, zaintzaile-rola
betetzen ez duten emakumeek, edo «naturaz» dagozkien postuak betetzen
ez dituztenek –erantzukizunik gabeko postuak, gizon baten agindutara
egon gabe–, pertsekuzioa eta jazarpena pairatzen dituzte, eta fisikoki zein
psikologikoki kolpatzen diete. Gainera, emakumeok ohartzen dira ezen sistemak babesa ematen diela emakumeei eraso egiten dietenei, eta erasotzaileek ez dutela zigorrik jasotzen, argudiatzen baitute emakumeen errua dela,
gizonak «probokatu» edo deseroso jarri dituztelako; funtsean, emakumeak
ohartzen dira gizona izateak zenbait pribilegio dakartzala laneko espazioan.
Haiek ere gai direla sentiarazten dien hezkuntza-maila edo lanbidea lortu ostean; lan bat gustatzen zaiela, horretarako gai direla, hartan seguru
sentitzen direla, erabakimena dutela eta asetzen dituela egiaztatu ostean;
emakumeentzat ezinezkotzat jotzen diren tokietan enplegu egoki bat lortu
eta horren ondorioz pribilegiatuak direla sentitu ostean… Horren guztiaren
ostean, sexuaren ondoriozko jazarpena dator: sexu-jazarpena, soldata-arrakala, kristalezko sabaia… eta horrek erakusten die diskriminazio- eta oztopo sail tinko bati aurre egin beharko diotela laneko eremuan ere, ogibidearen garapena zailduz.
Emakumeek zailtasun handiagoak dituzte kalitatezko ikasketak egiteko,
eta, ondoren, lan-eremuan, estereotipo eta ikuspegi sexistak nagusitzen
dira; laburbilduz, aurrez aipatu ditugun egoeren kateaketak sistema bat osatzen du, eta, haren ondorioz, emakumeek «kale itsuetan» amaitzen dute.

Zaintzen ez den osasuna
Herrialde batek osasun-arretarako sistema egoki bat badu eta arreta eskaintzen
badio biztanleen behar eta gabezia fisiko eta psikologikoei, funtsezko adierazle horrek erakusten digu ea gobernu batek eta gizarte batek zenbateko garrantzia ematen dion pertsonen bizitzako alderdi lehentasunezko bati: osasunari.
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasun ezaren isla da osasun-arretan
nagusitzen den generoaren araberako joera (gizonen aldekoa): joera hori
agertzen da emakumeak osasun-zentrora joan eta beren ondoezarekin egokitzen ez den arreta jasotzen dutenean, ez dietenean entzuten edo arretaemaileak modu negatiboan tratatzen dituenean. Eskubideen urraketa hori
gailurrera iristen da ginekologiako arloan: emakumeek indarkeria jasaten
dute lehen elkarrizketetatik hasi eta erditzeko unera arte, baita azterketa
ginekologiko arruntetan ere.
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Elkarrizketatu ditugun emakumeen jaiotza-herrialdeetako osasun publikoan
guztiz ohikoak dira giza baliabideen zein baliabide materialen eskasia eta botiken urritasuna. Horrela, baliabide ekonomiko gutxi dituztenek –eta, aurreko
atalean ikusi dugun eran, emakumeen kasuan ohikoagoa da baliabide ekonomiko gutxi izatea gizonen kasuan baino–, arreta desegokia onartu behar dute,
edo, bestela, diru-kopuru handi bat ordaindu, osasun-zerbitzu pribatuen truke. Oroz gain, baliabide urriko emakumeek jasotzen dute arreta ginekologiko
kaskarra; haiek pairatzen dituzte neurri nabarmenean gainezka eginda dagoen
eta langile eta material gutxi daukan osasun-sistemaren kalteak.
Osasungintzaren eremuko indarkeriari eta eskubideen zapalkuntzari dagokionean, azpimarragarria da emakumeek haurdunaldia bere borondatez
etetea debekatzen duten lege nazionalean kasua. Hala, norbere gorputzari buruzko erabakiak hartzea delitutzat jotzen da: «norberari ez dagokion»
kontu bat bihurtzen da norbere gorputza, eta kanpoko pertsonek hartaz erabakitzeko aukera dute. Gaur egun, abortuari buruzko legedia horrela antolatzen da ikerketako emakumeen jaiotza-herrialdeetan:
Baimendua, baldin eta
arriskuan jartzen badu
amaren osasuna edo bizia

Guztiz
debekuatua
COSTARICA

Iturria: CELAG

Lau herrialde horietan indarrean diren legediek arriskuan jartzen dute emakume askoren bizitza; izan ere, askok ez dute beste alternatibarik eta derrigorrean jo behar dute haurdunaldia eteteko prozesu klandestino eta segurtasunik gabeetara; hori egiteak, gainera, pertsekuzio soziala eta poliziala ekar
ditzake, zigor eta guzti.
Emakumeen ugalketa-eskubidea larriki urratzen denez, Erdialdeko Amerikako herrialdeetan hainbat antolakunde osatu dituzte osasun-arloko langileek,
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haurdunaldia etetea erabaki duten emakumeei laguntzeko, modu klandestinoan. Haurdunaldiarekin jarraitzea erabakitzen dutenen kasuan, sarritan
jasotzen dituzte indarkeria eta tratu txarrak osasungintzako langileen aldetik: askoren erditzeak esperientzia traumatikoen parekoak izan dira, eta
emakume lesbianek, gizartean hegemonikoa den arau heterosexuala betetzen ez dutenek, hitzordu zinez diskriminatzaileak jasan dituzte.
Indarkeria obstetrikoa lehen kontsultan hasten da: zitologia egitean, hankak
zabaldu eta espekulu hotz-hotza sartzen dizute, hura berotzeko lanik hartu gabe eta zuri mina emanez. Tortura hutsa zen osasun-sistemara joatea,
ez baitute genero-ikuspegirik; oso modu txarrean tratatzen zaituzte. Norbaitek garrasi egin zuela adituz gero, barre egiten zuten, eta hala esan: «Beste zerbait egiten ari zinenean ez zenuen ba horrela garrasi egin». Hori abusua zen, hori indarkeria zen, eta nik erabaki nuen ez nuela berriro azterketa
ginekologikorik egingo… Osasun-sistema lehenengo postuan dago emakumeen eskubideak urratzeko orduan.

Teorian zure osasuna zaintzeko prestatuta dagoenak bortxaz tratatu zaituela
sentitzea esperientzia gogorra da, eta emakumeei iltzatuta geratzen zaie. Eskubidez dagokien arreta eskatu, eta manipulazio fisiko okerrak jasotzen dituzte,
min handiagoa eragiten dietenak; ondoren, beren mina ukatu eta epaitzen da,
eta ahalik eta hobekien entzun, errespetatu eta artatu behar lituzkeen pertsonak txartzat jotzen ditu emakumearen harreman eta erabaki sexualak. Emakumeak artatzen dituzte osasunarentzat kaltegarriak diren baldintzetan, umiliatu eta erlijio-kutsuko mezuak helarazten dizkiete beren bizitzaz eta «emakume
onaren» betebeharrez. Azkenean, emakumeek arreta-modu alternatiboak bilatzen dituzte, edo zeharo alboratzen dute osasun-arreta; ondorioz, bazterrean
uzten dute beren osasunaren zaintza eta ongizatearen bilaketa.

Ateratzen zarenean, ez dakizu itzuliko ote zaren
Emakumeak dira kaleetako umiliazioen eta jazarpenaren jomuga nagusia,
soilik emakumeak direlako eta estandar patriarkaletan oinarritzen diren
gizarteetan bizi direlako. Egia da emakume guztiek bizi dituztela halako
egoerak; nolanahi ere, gobernuek nola heltzen dioten gaiari eta nolako erantzun instituzionala ematen duten, hori giltzarria izango da bai emakumeak
babestuta senti daitezen eta bai erasotzaileek jazarpena egiteari eta zigorgabe sentitzeari utz diezaion.
Kontuan hartuta beren jaiotza-herrialdeetako gobernuak ez direla arduratzen emakumeen segurtasuna bermatzeaz, ikerketa honetako emakumeen
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adierazi dute ezen, Erdialdeko Amerikako gizarteetan, egoera normalizatuak
direla mara taldeen indarkeria, bortxaketak, feminizidioak, kaleko erasoak
eta segurtasunik eza. Alegia, egoera arruntak dira hauek guztiak: etxetik
ateratzea leku guztietara begiratuz; inguruan hots bat aditu eta zorroa oratzea; hartu duzun taxiaren zenbakia apuntatu eta senideren bati bidaltzea;
autobusera igo eta beldurra sentitzea; halako urraketak pairatu eta poliziarengana ez jotzea laguntza eske eta norbere eskubideak babestera…
El Salvador (2017)

Honduras (2020)

100 emakumetik 52k kaleko jazarpena
2019an, 380 emakume hil zituzten
jasan dute beren bizitzako uneren
feminizidioen eraginez
batean
Iturria: ISDEMU (El Salvador) eta CDM (Honduras)

Guatemalako garraio publikoan gertatutako erasoen tipologia.
Ehunekoak. N=300
Bere gorputzari
begiratu zioten
lizunkeriaz

Gorputzera hurbildu zitzaizkion
sexuarekin lotutako asmoekin

Piropo lizunak edo
iraingarriak esan
zizkioten, sexuarekin
lotuak

80

74

67

		
Iturria: OCAC Guatemala

Kaleko jazarpenak Managuan (Nikaragua). Ehunekoak. N=910

17

15.8

13.3

9.3

Genitalak
erakustea

Zirriak

Pertsekuzioa
(Oinez edo ibilgailuz)

Iruzkin
lizunak

Iturria: OCAC Nikaragua
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Haurrak direnetik, emakumeek ikasten dute etxeko eremua eta besteak
zaintzea dagokiela –hazi ahala, gizarteak eta instituzioen erantzunak baieztatzen diete uste hori–. Horrela, emakumeek ikasten dute arriskutsua dela
paseo bat egitea, harremanak izatea eta gizonez inguratuta zaudenean iritzia ematea; bestela, emakumeak arrisku horiek eta haiei dagozkien ondorioak onartzen baditu, erruduntasun-sentimendua piztuko zaio, eta nahiago
izango du isildu, ezer ez esan, okerragorik gerta ez dadin.
Erdialdeko Amerikako emakumeak eraso fisikoen beldur dira, izan ere, talde kriminalak, indarkeria eta kaleko jazarpena etengabeko presentzia baitira.
Gogoa eta gorputza prestatu egiten dira, arriskuari aurrea hartuz, eta beldurra eta tentsioa bizitzen dira jazarpen-egoeren aurretik, bitartean eta ondoren.
Beti ibiltzen nintzen pipermin-gasarekin, lapurreta egin zidatelako askotan…
Nire herrialdeko kaleetan nenbilenean, ez nintzen seguru sentitu inoiz…
Pentsatu beharra toki batetik pasatu behar nuela non gizonak bakarrik zeuden, eta jakin beharra goitik behera eskaneatuko nindutela… Iruditzen zitzaidan beti neukala norbait itsatsita, edo begira ari zitzaizkidala eta horrelako gauzak… Beldur nintzen berriro ere zerbait egingo ote zidaten. Pentsa.

Kaleko indarkeriaren eta jazarpenaren eraginez, emakumeek beren irtenaldiak eta harreman sozialak mugatzen dituzte, kalean eraso bat jasateko beldurrez; bestela, erasoak saihesteko estrategiak erabiltzen dituzte.
Horrenbestez, argi dago sistemak bere helburua lortzen duela: emakumeei
gogorarazten die, batetik, haien gorputzak etengabe zelatatzen dituztela
eta epaiak eta iruzkinak jaso ditzaketela, eta, bestetik, etxea dela dagokien
espazioa, eta ez kalea.
Horretaz aparte, emakumeek ez dituzte erasoak polizian salatzen, ez direlako hartaz fidatzen; poliziek barre egingo dutela, umiliatu egingo dituztela,
gertatu zaienaren errua egotziko dietela edo ez dutela batere esku hartuko,
besterik ez dute espero, eta horrek are biktimizazio handiagoa ekarriko luke.

Nola egin aurre hainbesteko desberdinkeria eta indarkeriari?
Elkarrizketatuek azaldu dituzten eskubide-urraketek agerian jartzen dute
gizartean eta instituzioetan hipokresia nagusitzen dela: erakundeek era guztietako eskubideak aitortzen dizkiete emakumeei, baina ez dute ezertxo ere
egiten haiek praktikan bermatzen direla ziurtatzeko. Nola egiten diete aurre
emakumeek gisa horretako egoerei? Zer gertatzen da estrategiek funtzionatzeari uzten diotenean?
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Bakarrik ez, elkarrekin bai
Jende-talde bat eta are mugimendu bat ahultzeko modu bikaina da isolamendua; horregatik, elkarrizketatu ditugun emakume guztiek adierazi dute
garrantzitsua dela kalitatezko aliantzak izatea. Zatitzeko eta isolatzeko ahaleginen aurrean, erresistentziaren giltzarrietako bat da emakumeek bat egitea eta babestu eta ulertzen zaituztela sentitzeak dakarren indarra.
Eskubideak urratu dizkiete, eta horrek elkartzen ditu, baina are gehiago
batzen ditu egoerari elkarrekin aurre egiteko asmo tinkoak. Sarean, estrategiak konpartitzen dituzte, ohartzen dira ez daudela bakarrik, eta ez direla beren gobernuaren kontra dauden bakarrak. Beste emakume batzuekin
elkartzeak segurtasuna ematen die, baita taldetasun- eta indar-sentipenak
ere; osterantzean, bata bestearengandik isolatuta egongo balira, ez lukete halakorik erdietsiko. Batzuk talde feministetan jarduten dira, eta beste
batzuk ez, baina guztiek dakite, ondotxo jakin ere, nola identifikatu beren
ondoezak eta nola behartzen dituen egiturazko indarkeriak. Beren jaiotzaherrialdeetan zeudenean, lagungarria suertatu zitzaien ideia horiek konpartitzea, hartara estrategiak abiatu eta eskubide-urraketei aurre egiteko, eta
taldetan eta saretan antolatzeko, hainbat identitateren inguruan, hasi ehuleen posiziotik eta LGTBI eskubideen babeseraino.

Aurrera egin, ikasi eta ekin
Talde honetako emakume guztiak gogotik ahalegindu ziren ikasten jarraitzen, unibertsitateko ikasketak lortzeraino, eta bakoitzak hautatutako lanbidean bizibidea ateratzen. Ikasi ahal izateko, hainbat zailtasun izan dituzte: kaleetan jazarri zaizkie, eta indarkeria jasan dute unibertsitatean bertan.
Batzuek ezin izan dituzte unibertsitateko ikasketak amaitu, tartean sartu
direlako era askotako gorabehera sozialak, politikoak eta ekonomikoak; hala
eta guztiz ere, buru-belarri jarraitu dute alternatiba bila, lana eta ikasketak
bateratu ahal izateko denbora zehatz-mehatz neurtuz edo hasiera batean
hautatu zituzten ikasketak alde batera utzi eta bestelakoak hautatuz, nahiz
eta diziplina batzuk zeharo ezezagunak iruditu, tradizioan gizonek monopolizatu izan dituztelako.
Zergatik tematzen dira? Bada, beren hausnarketa, esperientzia eta ikaskizunetan oinarrituz, emakume hauek erabaki dutelako ez direla mugatuko
sozialki emakumeei esleitu ohi zaizkien roletara. Gainera, ikasi dute garrantzitsua dela eremu guztietan jardutea; horregatik, orain arte gizonek menderatu dituzten arloetan aritu nahi dute, beren gaitasunak landu eta aska-
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tasunaz gozatu, gizonen mendeko izan gabe. Bestalde, hainbat kasutan,
emakumeak ziren beren familiako diru-iturri nagusia.
Uste dut nire bizitzan izan dudan balio garrantzitsuenetako bat izan dela
ekina izatea. Nik kideei beti esaten diet ikasketak amaitu nituela ez ikasle aparta nintzelako, baizik eta ekina nintzelako, besterik ez… Nik, zerbait
lortu nahi badut, aski dut gauzak antolatzea, eta lortuko dut, eta aurrera.

Ekinak dira lan-alorrean ere. Emakume hauek guztiek hainbat modutako
zailtasunak izan dituzten beren lan-jardunean: zenbaitek jazarpena jasan
dute, eta beren kabuz eraikitako espazioak utzi behar izan dituzte; diotenez,
sistema patriarkalaren estrategia bat da hori, emakumeei gogorarazten diena
ez direla ongietorriak espazio publikoan. Zailtasunei aurre egiteko, emakumeek alternatiba ekonomikoak hauspotu dituzte: gehienetan, beren negozio propioari ekin diote. Aukera horrek, ordea, sentimendu kontraesankorrak
sortzen ditu: batetik, proiektu berri bat abiatzeari datxezkion beldurra eta
segurtasun gabezia gainditu behar dituzte; bestetik, konfiantza sentitzen
dute beren buruan, baita poza ere, egiaztatzen baitute gai direla beren lanpostua sortzeko eta hainbeste desio duten autonomia ekonomikoa lortzeko.

Pauso batzuk atzera, erne egoteko
Emakumeek, txikitatik, bazterrean egoten ikasi dute, ahotsa gehiegi ez goratzen eta polemikarik ez pizten; orobat ikasi dute, egoera bidegabeetan edo
umiliazioetan isilik geratuz gero, norbere burua babesten dela.
Eremu publikotik baztertuta daudenez, erne-erne egoten dira kalera ateratzen diren aldiro edo beste batzuekin batera daudenean. Beren burua babestu nahi dute eta, etengabe erne baldin badaude, aurrea har diezaiokete
ondoeza, segurtasunik eza eta deserosotasuna sor dezaketen egoerei.

Normalizatzetik matxinatzera
Emakume hauek elkarren kontrako bi estrategia horiek baliatu dituzte:
batzuek, berariaz egin dute; beste batzuek, berriz, jakin gabe. Indarkeria,
familiaren presioak eta agindu sozialak normalizatuz, egunerokoari eutsi eta
aurre egiteko aukera dago; norbere burua babesteko era bat da, defentsamekanismo bat: horri esker, pertsona ez da blokeatzen eta egunerokoaren
martxari jarraitu diezaioke.
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Baina, indarkeria eta urraketak normaltzat jotzen dituzten eredu kulturalak
barneratu arren, emakumeek ezinegona sentitzen dute eta ez daude konforme bizi duten errealitatearekin; hori dela-eta, aldarrikapenak egiten dituzte
beren familiaren eta beste instituzio batzuen aurrean.
Hor zaudenean, matxismoan bizi zara, baina ez zara konturatzen, normala iruditzen zaigu; nahiz eta pentsatzen duzun «hau ez da bidezkoa», normala iruditzen zaizu, horrela hezi zaituztelako, hori entzuten duzu, hori ikusi duzu. Nik uste dut ez nekiela horren aurka borrokatzen ari nintzenik; nik
esaten nuen: «Baina zergatik ez nago gustura?». Uste dut errebeldea naizela, amak horixe esaten zidan. Familiako errebeldea nintzen, ardi beltza.

Era horretako estrategiak baliagarriak dira bolada batean edo egoera jakin
batzuetan. Indarkeriak, ordea, ez du etenik, eta hari aurre egiteko tresnak
aski ez direnean, migrazio-proiektu bat planteatzeko garaia iristen da; sarritan, ez dago denborarik proiektua aldez aurretik asko prestatzeko.
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5. MIGRAZIO-PROIEKTUAK
ETA -DOLUAK

E

makume-talde honen migrazio-proiektuak erresistentziaren bidez zertu
dira. Proiektu batzuk oso lausoak ziren hasieran, eta hala izaten jarraitu dute; beste kasu batzuetan, migrazio-proiektua ez zen asko prestatu, baina, gero, denborarekin, zehaztuz joan da. Jazarpena jasan duten emakumeen kasuan, ez zen izan proiekturik: egun batetik bestera irten ziren,
mehatxuen ondorioz beren bizitza edo askatasuna arriskuan zegoela sentitu zutenean.
Migrazio-proiektuak estu lotuta daude emakumeek beren jaioterrietan bizi
zuten berdintasun ezarekin eta pairatu zuten bortizkeriarekin; adibidez,
mara taldeen, krimen antolatuaren edo kontrolik gabeko krimenen indarkeria. Beren herrialdeetako erakundeak ez ziren gai izan, zenbait kasutan, talde armatuen estortsioa gerarazteko, eta beste kasu batzuetan, berriz, gobernuak berak disidentzia politikoa zanpatzen zuen; hori dela-eta, emakumeek
ulertu zuten beren aukerak agortzen ari zirela.
Emakume hauen interes profesionalek, laneko garapenak eta militantzia
politikoak jada ez zuen gehiagorako ematen; horregatik iruditzen zaie,
migratu baino gehiago, egiazko mehatxuetatik eta baldintza itogarrietatik
ihesi joan zirela.
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Mailakako doluak
Ikerketa honetan aipagai ditugun emakumeek, beren migrazio-esperientzietan, mailakako doluak deritzen prozesuak bizi izan dituzte erabaki bat hartu
eta bidegurutze batean egon diren aldiro: egoera horrek estresa eragin die,
eta estrategia berriak garatu behar izan dituzte horri aurre egiteko, izan ere,
gerta liteke aurreko estrategiak jada balekoak ez izatea.

ERABAKIA
AURRE EGITEKO
ESTRATEGIAK
ESTRESA

Azken urteetan, ziklo horri aurre egin behar izan diotenez, indarrak batu
dituzte neketik eta minetik, eta beren erresilientzia-gaitasuna probatu dute.
Elkarrizketatu ditugun zazpi emakumeek prozesu horretan dihardute, eta zera
ulertzen ahaleginduko gara: zer gertatzen zaien eta nola egin dioten aurre.
Mailakako galerak eta doluak beren jatorri-herrialdean hasi ziren, ulertu baitzuten bizia gal zezaketela: maite zuten bizi hura, eta gogotik saiatu ziren
hura eraikitzen, emakume izateagatik jasaten zituzten zapalkuntzei itzuri eginez.
Denek maite zuten beren bizitza, gogor saiatuz eta sakrifizioak eginez eraiki
zutelako, batzuetan familiaren eta gizartearen aginduei kontra eginda; horri
esker, beren gaitasunak garatu zituzten eta iritzi ona zuten beren buruaz.
Egindako ahalegin pertsonalaren ondorioz, zenbaitek aurre egin zioten,
modu militantean, beren herrialdean nagusi zen emakume-eredu tradizionalari, eta garaile atera ziren gainera; horregatik, beren barnean libre sentitzen ziren, nahi zuten bizi-proiektua garatzeko. Aski baliabide garatu zituzten beren kontrako giroari eta menderakuntzari aurre egiteko, izan senarra,
familia, komunitatea eta sistema politikoa, eta, lorpenak lorpen, beti lasai
sentitzen ez baziren ere, beren bizitzaren kontrola zutela sentitzen zuten,
eta nahikoa zuten konpentsazio horrekin.
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Horrez gain, guztiak zeuden emakumeen eta LGTBI komunitatearen eskubideen alde; horregatik, zalantzan jarri izan zituzten beren bizi-aukerak:
ez zuten inolaz ere ordezkatzen pasibotasunaren estereotipo femeninoa,
alderantziz, emakume «ahaldunduak» zirela uste zuten, atzean utzi zutenak
otzantasuna, betiere beste emakume batzuen etsenpluari jarraituz. Neurri
batean emakume aitzindari horiekin zorretan zeudela sentitzen zuten. Beren
inguruko emakumeen batez besteko hezkuntza-maila baino ikasketa-maila
altuagoa zutenez, denek aitortzen zuten hori lortu zutela, batetik, ahalegin
pertsonala egin zutelako, eta, bestetik, beste emakume batzuen babesa jaso
zutelako, beren leinuaren babesa.
Maite zuten beren bizimoldea, baina, halako batean, beren herrialdeko egoera berak kolokan jarri zuen: segurtasun gabezia; beren bizitza mehatxuan
jartzen zuen delinkuentzia, beldurra sortzen ziena; pertsekuzio politiko
argia; nahi zuten bizimoldea garatzeko aukerarik eza, beren nahiak aldatu ahala… Ohartu ziren beren herrialdeetako baldintza ekonomiko, sozial
eta politikoak oztopo bat zirela beren garapen pertsonala egiteko eta baita
beren bizitzarako ere: horixe izan emakume hauen lehen galera. Horregatixe pentsatu zuten batzuek agian migratu egin beharko zutela, eta horregatixe migratu zuten batzuek aurrez gehiegi pentsatu gabe, bizia salbatzeko.
Ni egonkor nengoen, negozio bat neukan eta ondo zihoakidan; esan nuen,
bankura joango naiz kreditu bat eskatzera, nire etxetxoa bahituran emango dut eta auto bat erosiko dugu, horrela batetik bestera joan gaitezke taxirik ordaindu gabe… Nik hasieran ez nuen etorri nahi; hango martxan segitu
nahi nuen, nire lanean… Buru-belarri jarduten nintzen lanean eta oso ondo
sentitzen nintzen, baina nire bikotekideak ez zuen lortu han sustraitzea,
eta beraz niri egokitzen zitzaidan hark egin zuen gauza bera egitea, hemen
ezartzen saiatzea; maitasunagatik egin nuen arren, sentitu nuen betebehar
bat zela… Ni bizi nintzen tokia gaizkile-taldeen lurraldetzat hartu ohi da.
Nire eremutik ezin duzu beste batera joan, hil zaitzakete; bi suren artean
bizi nintzen… Beldurra ematen zidan nire semea giro hartan hazteak, zeren
nire herrialdean gauza asko gertatzen dira. Su ematen diete autobusei, jendea barruan dagoela, eta bizirik erretzen dira; eskolako mikrobusetan haurrak akabatzen dituzte, mehatxu egiten diete… Behin nigatik galdetu zuten
etxean, eta ospa egin behar izan nue, aurrez nire kide batzuk hil zituzten-eta.

Artean beren jatorri-herrialdeetan zeudela, emakume hauek dolua hasi
zuten, beren bizi-baldintzak galduko zituztelako eta aurrerantzean ezinezkoa izango zitzaielako ordura arte bezala jardutea emakumeen eskubideak defenditzen, aktibismo politikoan, ekintzaile gisa, beren komunitateari
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ekarpena egiten dion profesional gisa, edo, oro har, bizibidea ateratzeko eta
bere familia kaudimenez zaintzeko gai den emakume gisa. Halako galerek
kostu emozional handia dakarte, eta hortxe ereiten da migrazio-proiektua.
Hein handi batean, kostu horrek taxutzen du proiektua: tristezia eta galera dira abiapuntua, eta ez dago astirik sentimendu horiek lantzeko. Emakumearen borroka-grinak topo egin du mehatxu politikoekin; lapurretek eta
estortsioek ekiteko gaitasuna ito diote; bere bikotekidearekin duen konpromisoa dela-eta, biek konpartitutako proiektuetan lagundu nahi dio; semealabak maite ditu, eta haien bizitzak hobetu nahi ditu… Hala erabakitzen
dute alde egin beharra dutela.
Alde egiteko erabakiari dagokionean, lehenengo arrazoia ez da beren asmo
pertsonalak ezin betetzea; kontrara, beren herrialdeen, familiaren edo bikotekidearen egoera da gakoa, eta hori dela-eta, dolu-prozesu anbiguo bat bizi
dute: alde egin nahi dute, baina, aldi berean, ez dute nahi. Jazarpena bizi
duten emakumeen kasuan, kanpotik inposatutako zerbaitek eragin du beren
galera; beste batzuek, ordea, etsipenez onartu zuten alde egitea zela aukerarik onena, baina horrek ez dakar migrazio-proiektu argi baten eraikuntza,
zeren, besteak beste, «laster» itzultzea espero dute: behar adina diru bildu bezain pronto, edo herrialdeko egoera aldatu bezain pronto, edo bikotekideari itzultzeko garaia iristen zaionean… Migrazio-proiektua ez dago oso
zehazturik, hain justu ere, itxaronaldi bat delako, oroz gain.
Amaitu gabeko dolu horiez gainera –batzuetan ez da aitortzen dolu bat denik
ere–, migrazioak berak dakartzan doluak gehitu behar zaizkio: xede-herrialdean beste bat zarela sentitzearen eta beste bat izatearen dolua. Eta, ez hori
bakarrik, zorren errealitatea ere azalduko da: dirua eskatu beharko dute,
edo beren aurrezkiak erabili, bidaia egiteko eta lehen hilabeteetan bizitzeko.

Irten nahi ez baduzu, ezin zara iritsi
Xede-herrialdean, dolu-ziklo berri bat agertuko zaie; batetik, beren hasierako
espektatiba eta ilusioak galduko dituzte, eta, batez ere, beren buruaz duten
irudia galduko dute, xede-herrialdean etsaitasunez tratatuko baitituzte, edo
zuzenean errefusatuko. Ez zuten halako erreakziorik espero; goitik behera
astindu zituen, eta bakar-bakarrik sentitu dira bizipen hori lantzeko orduan.
Ez da gauza bera, noski, desesperatuta zaudelako migratzea edo aukera
duzulako migratzea, eta emakume guztiek aitortu duten eran, Mediterraneoan barna migratzen dutenen kontakizunen berri izan zutenean, zorteko
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sentitu ziren, berek ez zutelako beren bizitza arriskuan jarri bidaia egitean;
alderantziz, xede-herrialdeko kaleak zapaldu zituztenean, apur bat seguruago sentitu ziren –nork bere herrialdean bizi zuenarekin alderatuta–.
Emakume gehienek Euskadira migratzea erabaki zuten lotura afektibo bat
zutelako herrialdean edo herrialdearekin: bikotekidea bertakoa zelako, ama
edo beste senideren bat bertan bizi zelako jadanik edo, iraganeko harreman politikoak tarteko, uste zutelako herrialde solidario batekin topo egingo zutela, ondo hartuko zituztela eta aukera izango zutela beren aktibismo
politiko eta feministarekin segitzeko.
Batzuk oporraldiak egin izan zituzten Euskadin; beste batzuei, berriz, senideek edo lagunek esan zieten aukera errazak aurkituko zituztela bertan: arrazoi batengatik edo bestearengatik, denek aitortu dute, iritsi aurretik, lurraldeari buruzko ikuspegi erromantiko bat zutela eta bertan izango zuten bizitza
idealizatu zutela. Espero zuten, hasieran behintzat, beren egonaldia «apur bat
zaila» izango zela, baina nahiago zuten «apur bat» hori azpimarratu, ezen ez
«zaila». Dena dela, gehienak aski indartsu sentitzen ziren, migrazioaren oldarraldiei aurre egiteko beste; gainera, laburra izan zedin espero zuten. Jatorrizko herrialdean seme-alaba txikiak utzi zituztenek sufritu zuten gehien agurrarekin. Baina, heldu bezain pronto, lehen arazoak hasi ziren.
Bizi behar nuen lekura iritsi nintzen lehen egunean ohartu nintzen ezer ez
zela berdina izango. Oso espazio txikia zen, hain txikia ezen apenas mugitu
bainintekeen, eta hura zen egoteko espazio bakarra. Konturatu nintzen beste
mundu batean nengoela benetan, eta bakar-bakarrik negoela; nire herrian,
ez neukan etxe handi bat, baina nire espazioa zen, nire jendearekin nengoen,
eta elkar zaintzen genuen.

Jatorrizko herrialdean zegoen bere espazioa. Hemen, berehala ulertu zuen ez
zuela ezer edukiko, edo, behinik behin, ez zuela espero zuen guztia edukiko. Hortxe hasi zen galeren eta doluen beste ziklo bat.
Migratzailea nintzela konturatu nintzen iritsi eta lau hilabetera. Aurrezkirik
gabe, lan-eremuan sartu behar izan nuen, eta konturatu nintzen, lan-baimenik gabe, egoitza-baimenik gabe, ez dagoela pribilegiorik, ez eskubiderik ez ezer… 800 euro! Uste nuen, diru horrekin, askatasun pixka bat izango nuela; baina, kontrara, hemen diskriminazioa jasan dut, indarkeria jasan
dut… Medikutara joan nintzen eta esan nion, begira, likidoak atxikitzen ari
naiz, eta erantzun zidan EZ, zu lodi zaude, baina ez zidan begiratu ez ukitu
ez ezer… Hemen bazterketa bizi izan dut, nik uste nuen neure dirua izan-
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go nuela, eta gauzatxoak erosi… Kontratua lortzeko, zeren ez didate kontratua egin nahi, ordu gehiago sartzen ditut, baina ezin du erakutsi lan egiten
dudanik… Kalean lasai ibil nintekeen, trago batzuk hartu eta seguru sentitu… Gizonak ez zuen sinesten hori irabazten nuenik hemen, esaten zidan
ziur diru gehiago irabazten nuela… Bizirik nago eta pertsonak, lagunak, ahizpak topatu ditut, nire modukoak bizi izan dituztenak… Haiekin nagoenean,
etxean nagoela iruditzen zait, baina… «Arraro hitz egiten duzu, gero; ez
zenuke hala hitz egin behar!»… Nik uste nuen nire ikasketekin lotutako gauzaren batean lan egin ahal izango nuela… Hemen egun on esaten dut beti,
eta jendeak ez dit inoiz erantzuten… Oraindik ere pentsatzen dut hiru urte
gogor pasako ditudala, proba gisa, eta gero beste lan bat hartzeko aukera
izango dudala… Hemen sentitu dut emakumeak pixka bat babestuago daudela… Aurreko egunean, Eroskin, txanpu baten bila sartu nintzen eta kutxazainak, emakume bat, euskaraz egin zidan, esan nion berriro errepikatzeko
mesedez eta euskaraz egin zidan berriz… Hemen babes asko dago migratzaileentzat, bueno, migratzaileak bakarrik ezagutzen ditut.

Lehen egunetik, buruan bueltaka dauzkate hainbat sentsazio, emozio eta
ideia, nahasian. Uste nuen, pentsatzen nuen, espero nuen… Migrazio-proiektu
zehatz bat izan ez arren, talde honetan gehienek amesten zuten ondo hartuko
zituztela eta beren egoera hobetuko zela. Batetik, denek onartzen dute ezen,
hemen sentitzen duten segurtasunaren ondorioz, salbu sentitzen direla, baina
bizirik iraute hutsa ez da aski; gehiago nahi dute. Emakume hauek beti nahi
izan dute gehiago; hala zen beren herrialdean bizi zirenean ere.
«Gehiago» hori, ordea, katramilatu egin zaie hainbat alderditan, hainbeste, ezen batzuetan ematen baitu ezinezkoa dela: ez dute hizkuntza guztiz
ulertzen eta kulturaren moldeak oso ezberdinak dira; azkar-azkar egokitu
behar dute, baina, aldi berean, ez dute halakorik egin nahi. Badakite tokiko osasun-sisteman txertatu behar dutela, baina iruditzen zaie gaizki tratatzen dituztela eta beren gorputzaz duten ezagutza murrizten dietela. Ikasteko
prest daude, eta laster asko ikasi dute beren kultur ondarea eta gaitasunak
ez dituztela espero bezala baloratzen.

Minetik indarra ateratzen ikasten
Gauza materialak eta senideak galtzeaz gainera, beren bizitza berrasmatu beharraz gainera –gehienetan bakar-bakarrik, edo familiaren babes apur
batekin–, emakumeek aurre egin behar diote beste galera bati, zeinean bereziki zaila baita dolua lantzea: emakumeek beren gaitasunak galtzen dituzte,
eta, horrekin batera, baita beren buruaz duten iritzi ona ere.
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Ez dauzkazu han zeneuzkan ahalmen berdinak. Onartu beharra duzu; prozesu hori ez duzu ezagutzen, ez duzu sekula bizi izan.

Ez dute ahalmenik, izan badituzten ahalmenak ez zaizkielako aitortzen;
hala, egoeraren gaineko kontrola galtzen dute, eta horrek talka bat dakar:
norbere burua galtzen dute. Badakite nor diren, nondik datozen, ez dakite
oso argi nora doazen, baina hara non, ezberdintasunak, beren ezberdintasunak, ez duen tokirik orain bizi diren lekuan. Eta emakume hauek, ordura
arte herritartasunaren banderarik haizatu ez zutenak, nikaraguar, guatemalar, salvadortar eta hondurastar bilakatzen dira; are gehiago, erdialdeko amerikar bihurtzen dira, lurralde horretatik kanpo.
Hasi nintzen alderatzen zer egiten nuen nire herrialdean eta zer egingo nuen
orain, eta luzaroan negar egin nuen eta nire kautan galdetu nuen ea ahaleginak merezi zuen. Gainera, iruditzen zitzaidan ez aurrera ez atzera gelditu nintzela arlo profesionalean; han nire lanbidean jarduten nuen, hemen
ez. Nire kautan galdetzen nuen ea zertarako balio izan zuen unibertsitateko
ahaleginak, orokorrean egindako ahalegin guztiak, hemen ez aurrera ez atzera geratuko banintzen. Ohartu nintzen, bizirik irauteko, zenbait gauza aparkatu behar nituela. Prozesu horretan nago oraindik.

Emakume hauentzat ez da batere erraza izan norbere burua, zentzua eta
balorazioa galtzea, ezta ere eskubideak izateak eta haien alde borrokatzeak
dakarren duintasuna galtzea, eta hori guztia onartzeko dolu-prozesu bat
egitea; emakume hauetako batzuek, izan ere, buru egin zioten beren herrialdeetako poliziari eta gobernuari, baina ez dute sentitzen eskubiderik dutenik xede-herrialdeko instituzio publiko bateko funtzionarioari edo supermerkatuko langileari eskatzeko ondo hitz egin diezaiela.
Indarra kendu diete. Beren gaitasunak ebatsi dizkietela iruditzen zaie. Galera horren aurrean, hainbat estrategia garatu dituzte: estrategia horiek, neurri handi batean, dolua egiteko eta oneratzeko dituzten baldintzen araberakoak dira.
Bizi-proiektu bat izatetik «paperik ez izatera» pasa direnen artean –eta,
ondorioz, eskubiderik ez dutela sentitzen dutenen artean–, ohiko estrategia bat da hau: egoerari buelta asko ez ematea eta aurrera egitea, denek dioten bezala. Ez pentsatzea, ez sentitzea, faltarik ez somatzea: izan ere, emakume hauen egoera ezegonkorra da legediaren aldetik, lanean eta alderdi
emozionalean, beraz ezin dira halako luxutan ibili; are eta gutxiago kontuan
hartzen badugu bakar-bakarrik daudela. Horregatik, aurrera egiteko ahale-
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ginean, beren kideak bilatu dituzte, migratzaileak, eta herrialde berekoak
badira, hainbat hobe.
Nik gauza asko egiten nituen bakar-bakarrik, eta uste nuen indartsua nintzela eta egin nezakeela, baina hemen ez nintzen inor, bost axola zuten nire ikasketek, frustratzeko modukoa zen… Tematu nintzen galbahearen hiru urteak
pasako nituela, eta gero ikusiko nuela zer egin.

Beste estrategia bat: egokitzea, onartzea.
Bizibidea ateratzeko, lanean egokitu beharra nuen, zeren hemen zaintza-lanetan arituko nintzen… Hasieran esaten nien gizarte-langilea nintzela, baina ez zitzaien axola eta ez zidan mesede egiten; alderantziz, jakin nahi zuten
bakarra zen ea banuen seme-alabarik, eta ez daukadanez, esaten zidaten ez
nuela jakingo haur baten premiak kudeatzen.

Ez zaie erraza egin zera onartzea, zaintza-lanetan jardutea izango zela beren
lehen lan-aukera, eta, beharbada, horixe izango zela beren lan-aukera bakarra hainbat urtez; baina diru-iturriak eskuratzeko, jatorrizko herrialdera
dirua bidaltzeko eta zorrak kitatzeko premia aski izan dira egitate hori onartzen hasteko. Egia da: ez dute lanik onartzen zaintza-lanetan eskaintzen
diren baldintza eskuarki kaskarrak salatu gabe edo enplegu-emaileen tratu
txarrak agerian utzi gabe, baina orobat da egia batzuetan isildu egiten direla, jakin baitakite ez dutela aurrera egitea beste erremediorik, nahiz eta ez
protestak eta ez isiltasunak ez dien onik egiten.
Nahiago izan dut gaizki tratatzen ninduten lanetik ospa egitea; nire
erreakzioa izan da kaltetuta edo behartuta sentitu naizen tokietatik ihes
egitea, nahiz eta esaten didaten eskubideak dauzkadala, badakit ez dudala
halakorik… Tipo bati lan batzuk egin nizkion eta ez zidan ordaindu, gaurko egunean ez dakit hartaz ezer. Astebete pasa nuen aldaira bat egiten,
bakar-bakarrik; dena eraman behar nuen, eta bi txakur zaindu. Txakur batek
herrestan eraman ninduen eta ubelduta geratu nintzen, orduan, pentsa,
nora joko nuen, eta zertarako?

Norbere burua aparkatzea, horra beste estrategia bat: norbere gauzak, loturak, afektuak eta norberari buruzko usteak aparkatzea.
Bai sendoak direla aurrera segitzeko gure buruari jartzen dizkiogun erresistentziak! Espero nuen zerbait ezberdina egingo nuela hemen: ikasi… Uste
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dut nire asmoak, ametsak, aparkatu ditudala; hemen ezin naiz neroni izan,
nire izatea eten dut, gizarte honek nahi duen makinatxoa izateko… eta oso
mingarria da.

Emakume batzuek beren nia gorde dute, baina, aldi berean, erdialdeko amerikar bihurtzeko modua egin dute: jendeak ez badie aitortzarik egiten,
haien artean egingo dute; isolatzen badituzte, haien artean sortuko dituzte loturak, ukoei elkarrekin aurre egiteko. Esate baterako, elkarrekin pairatu dute ez dietela ikasketa-titulua homologatuko, ezin izango dutela ikasitako arloan jardun edo bizi-mailari eutsi, eta, bestalde, elkarrekin balioesten
dituzte segurtasuna eta zabaltzen zaizkien aukera apurrak…
Etengabe errepikatzen dute, mantra baten eran, «fuertea naiz, hemen eutsiko diot». Eusteko, ordea, ez da komeni beren oreka-guneari hazka gehiegi
egitea, edo sakon erreparatzea. Merezi al du? Galdera horri erantzutea zaila
suertatzen zaie haiei eta baita azterlan hau idazten ari garenoi ere.
Nire herrialdean baino askatasun handiagoa izan dut, baina egoerak aztertuta, hemen ere badira eragozpenak: ateratzean beti sentitzen duzu beldurra, matxismoagatik; baliteke ez izatea egunero atezuan dagoen arrisku hori,
baina albistegia ikusten duzu, edo lagun batek kontatzen dizu, zeren maiz
gauzak ez dira albistegian ateratzen, eta kontu pixka batekin ibili behar
duzu gauza desatseginik ez gertatzeko. Nik pasa nuen bolada bat negarrez
denbora guztian, hil egin nahi nuen. Komentu batean egon nintzen; presondegi baten modukoa zen. Beste batzuekin bizi nintzen, baina ezin zinen
handik atera. Nik aldiro azaldu behar nuen zer zen errefuxiatuen txartel
gorria, eta egokitu zitzaidan gizarte-langileak ez zidan lagundu… Errefuxiatua izanda oso baldintza eskasetan bizi nintzen.

Ez dute behin betiko balantzea egin nahi, gehienak beren dolua garatzeko prozesuan daudelako eta batzuk, berriz, oraindik ere galerak onartzen
ari direlako; hala, nahiago dute beren identitate nazionalak hauspotu eta
migratzaileekin bakarrik egon. Hala gertatzen zaie euskal mugimendu feministarekin harremanak izaten dituztenean ere; iritsi zirenean, batzuek mugimendu horretan jarduteko ametsa izan zuten, baina bat-batean sentitu
zuten kanpoan zeudela, eta ez soilik mugimenduaren kezka edo eskakizunetatik kanpo: iruditu zitzaien mugimenduak ez zuela aitortzen nor ziren edo
zer eman zezaketen.
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Nire kulturan eta herrialdean ezagutzen nituen mekanismoek ez dute funtzionatzen hemen, beraz berriak ikasi beharko ditut. Horrek esan nahi du beste etapa bat egin behar dudala, inertziaz edo askorik pentsatu gabe egiten
zenituen gauza asko desikasi… Hemen gauza berriak ikastea egokitu zait,
forma berriak, komunikazio-mekanismo berriak, lehen erabiltzen ez nituenak eta haien jatorri ezagutzen ez duzunak, keinuak, hitzak… Badira zenbait gauza ez dituzunak kontrolatzen, eta horrek nolabaiteko segurtasun-gabezia bat sortzen du, halako hauskortasun bat, eta maiz nahiago duzu ezer
ez adierazi; batzuetan zerbait esan nahi nuke, baina pentsatzen dut agian ez
dela egokia, agian ez direla hitz aproposak…

Segurtasun-gabeziaren zama hain handia denean, zaila da doluak lantzea. Hortxe ateratzen diote zuku handiena beren erresilientzia-gaitasunari eta beren jatorrizko herrialdeetatik kanporatu zituen zapalkuntza-sistema
borrokatzean ikasi dutenari. Bien bitartean, zain jarraitzen dute. Bukatua da
laster itzultzeko ametsa, baina zain daude hala ere: beren baldintzak hobetzeko eta egiteke dauzkaten doluak egiteko zain, eta, oroz gain, jada ametsetakoa ez den herrialde honetan bizitzen ikasteko zain.
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6. PRIBILEGIOAK,
MENDERAKUNTZAK ETA
ERRESISTENTZIAK
XEDE-HERRIALDEAN

N

arrazio honetako parte-hartzaileek aise identifikatu dituzte xedeherrialdean bizitzako zapalkuntzak, bai eta pribilegiatuak direla sentitzen duten alderdiak ere. Erraza da desabantailak aitortzea, baina
zailagoa da haiek onartzea era askotako emozio sakonak sentitu gabe, hasi
suminduratik eta tristuraraino, zeren beren ametsak bidean hautsi dira eta,
horren ordez, inoiz irudikatu zezaketena baino bide zailago bat topatu dute.
Zailtasunen aurrean, borrokarako-grina pizten zaie berriz, baina premia
berriak sortzen dira orobat; ondorioz, emakumeek estrategia berriak pentsatu behar dituzte hobeto egote aldera herrialde honetan, zeinera iritsi nahi
baitzuten, baina zeinean ez baitira guztiz moldatzen.

Bizia salbatzearen pribilegioa
Pribilegioei dagokionean, denek onartzen dute, lehenik eta behin, pribilegio
bat dela kalean barna joan eta seguru sentitzea, inork zu akabatzeko beldurrik gabe –ez gaizkile-taldeek, ez paramilitarrek, ez poliziak, ezta etxera
bidean aurkitzen duzun ezein gizonek ere–. Denek aitortu dute segurtasun
hori dela, beren espektatiben artean, orain arte bete ahal izan duten bakarra: diotenez, ez da gutxi, baina ez da nahikoa.
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Beno, hasieran, nik nekarren lehen espektatiba zen ondo egon ahal izatea,
inguru seguru eta fidagarri batean, eta hori bai lortu dut, hemen ez bainaiz arriskuan egon, nire herrialdean zegoen segurtasun-gabeziatik urrun
bainago… Haurrekin joaten naizenean parkera, lasai joaten naiz, ez hasieran bezala; hasieran, iritsi nintzenean, ez nuen neskatoaren eskua askatu
nahi… Orain telefono mugikorrarekin joaten naiz kaletik, lapurreten beldurrez alboetara begiratu gabe.

Segurtasun horri esker, lasai bizi omen daitezke, baina segurtasun soilak
ez du bermatzen iraupen ekonomikoa, eta ez ditu asetasun profesionalaren xedera hurbiltzen. Bestalde, osasun- eta hezkuntza-sistema publikoetan ez dute pribilegio handirik jaso: bertako biztanleentzat abantaila handia
da halako zerbitzuak dohainik eskuratu ahal izatea; haiek, berriz, ikasketak
eginik zituztela etorri ziren, eta tituluen homologazioa ez da ez aise ez azkar
ebazten. Gainera, gorputzarekin eta ondoezekin beste modu bateko harremanak dituzten heinean, xede-herrialdean irrigarritzat hartu izan dituzte
emakume hauek etxeko sendagaiez edo beren gorputzari aditzeko moduez
duten ezagutza; halaber, emakumeak ez dira askorik fidatzen osasun-zentroetako kontsultez, gainera, beren lehen esperientziak baztertzaileak eta
are iraingarriak izan dira.
Horrenbestez, segurtasuna da aitortzen eta biziki estimatzen duten pribilegio bakarra; hala ere, bizi dituzten zailtasunen zerrenda egitean, zaila gertatzen da segurtasun-sentipena ez erlatibizatzea.
Menderakuntza-molde asko jasaten dituzten arren, honako zapalkuntza hau
nabarmendu dute: beren gorputz arrazializatuen ondorioz jasaten duten diskriminazioa eta eskubide-urraketa, tokiko biztanleriaren aurreiritzien jomuga baita. Bi horiek uztartzearen eraginez, oso zaila suertatzen zaie, ez bada
ezinezkoa, baldintza duinetan lan egitea. Okerrena da, jakina, menderakuntza horiek legearen arloari dagozkiola: Atzerritartasunaren Legearen pean,
emakumeek ezin dituzte beren eskubideak osoki gauzatu.

Bizibidea aterako duzu zure itxaronaldiaren izerdiarekin…
Atzerritartasunaren Legea deritzo lege espainiar bati, Europar Batasunaz kanpoko pertsona atzerritarrak Espainiako lurraldean sartzea eta egotea arautzen duena, eta arautzen dituena, orobat, pertsona horiei aitortzen zaizkien
eskubideak eta askatasunak. Lege horrek ezkutuko ekonomiara eta klandestinitatera behartzen ditu Euskadin bizi diren emakume migratzaileak, harik
eta hiru urte pasatzen dituzten arte Espainiako lurraldean erroldatuta, inon-
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go etenik gabe, hori baita finkatze sozialaren izapideak egiteko baldintzetako bat. Gainera, behin epe hori beteta, legeak beste baldintza batzuk ezartzen dizkie beren egoera legeztatzeko: prozesu horri «galbahea» esaten zaio.
Andrearentzat hiru urtez lan egin ondoren, galdetu nion ea egingo zidan
lan-kontratua, eta esan zidan abokatuarekin hitz egin behar zuela, ea zer
egin zezaketen; azkenean esan zidan ez zidatela egingo, zeren, ez baldin
banuen lanean segitzen, kalte-ordaina eman beharko zidan, eta ez omen
zegoen prest niri kalte-ordainik emateko egunen batean kaleratzen baninduen… Ezin dut lan on bat lortu, ez daukadalako paperik; ikastaroak eta
praktikak egin arren, ezin didate kontratatu, hori gertatu zait jada… Legeak
dio hiru urte egin behar ditudala hemen, eta hiru urte horiek zailak izan
dira; ematen du ikusezina zarela, urpean zaudela, eta zaila egiten ari zait
azaleratzea, hortik ateratzea… Kontratua lortzeko ordu gehiago sartzen
ditut, baina ezin dut frogatu lanean ari naizenik… Pentsatzen nuen, hogeita
hamar urte betetzean, etxe bat izango nuela; iaz bete nituen eta ez daukat
bizikleta bat ere… Gogo txarrez nago, hiru urteak pasatzeko zain, eta nire
buruari esaten diot hor baietz, hor martxan jarriko naizela.
«Hiru urteak», helmuga bat baino gehiago, obsesio bat dira, kontuan hartuz oso zaila dela etenik gabe erroldatuta egotea, halako sorgin-gurpil bat
existitzen dela erroldatzearen eta eskubideak lortzearen artean, eta etekin
handiko negozio bat dela erroldak saltzea: hori guztia eransten zaio migratu
duten pertsonek jasan behar dituzten bidegabekerien zerrendari.
Nire nagusiak berak –kontratua egin nahi dit– esaten dit hau ez dela logikoa, zeren ezin dit kontraturik egin ez badaukat AIZrik (Atzerritarren Identifikazio Zenbakia), baina ezin ditut paperak egin ez badaukat kontraturik,
orduan lotuta zaude… Ez dago babesik, ezerk ez dizu ziurtatzen, hiru urteak
betetzean, egoitza-baimena lortuko duzunik seguru…
«Paperak» lortu ahal izateko derrigorrean hiru urte pasa beharrak baldintzatu egin ditu talde honetako emakume gehienen lan-espektatibak. Horren
ondorioz, errealitate latz bat topatu dute parez pare, iritsi zirenean espero zutena baino askoz gogorragoa: suntsitu egin du Euskal Herrira abiatu
zirenean buruan zekarten erromantizismoa, eta baldintza umiliagarritan lan
egitera behartuta daude; egoera horri aurre egiteko, ordura arte ezagutzen
ez zituzten gaitasunak garatu behar izan dituzte.
Hogeita hamar lan-elkarrizketa egin nituen… Oro har, haurrekin lan egiteko
aukerak bilatu nituen, eta ez adinekoekin, zeren adinekoekin lan egin nue-
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nean penagarri joan zitzaidan, hamabost egun egin nituen bi gizon zaintzen, etxe barruko langile moduan, eta horrek seko utzi ninduen, literalki…
Ze, noski, zu sartzen zara etxe batean igande gauean eta ez zara ateratzen
larunbat goizera arte (kasurik onenean), aste osoa zaude, egun osoa, eta
hogeita lau ordutik bi orduko atsedena emate dizute, beraz zuretzat bi ordu
bakarrik dituzu… Praktikak egin nituen, baina paperik ez baduzu, debalde
lan egitea da… Planteatu nuen ea merezi zuen segitzea, hemen egotea egoera honetan, ze, komatxo artean, txarra ez bada ere, ez nuelako jazarpenik
jasaten, giltzapetuta sentitzen nintzen, badakizu ez duzula askatasunik, ez
zarela zu… Gauza mordo bat planteatzen dituzu.

Ez zara zu. Baldintza horrek batzen ditu talde honetako emakumeak: ez izatearen baldintzak. Emakumeek ez dute beren burua ezagutzen etxe barruko langile horretan, adinekoen zaintzaile horretan, bere jatorri-herrialdean
aktibista zen garbitzaile horretan. Ez dira. Hori da beren migrazio-proiektuan izan duten galera handiena: beren burua galdu dute, hiru urteen zenbaki magikoaren zain. Eta, behin helmugara iritsita, beren egoerak berdin
jarraitzen badu, frustrazio, amorru eta inpotentzia jasanezina datorkie; iruditzen zaie irteerarik gabeko labirinto batean daudela, eta galdu egin dutela
beren bizitza kontrolatzeko eta hartaz erabakitzeko gaitasuna.

… eta zure bizkarraren izerdiarekin
Migratu duten emakumeen lanbide nagusia, bereziki Erdialdeko Amerikatik
etorri direnen kasuan, etxeko lana da. Etxeko zerbitzuen sektorean lan egiten duten emakume atzerritarren artean, Latinoamerikakoak dira ia % 75,
nahiz eta kontinente horretako emakumeak, guztira, Euskadin bizi diren
emakume atzerritarren % 51 bakarrik osatzen duten (Nogueira eta Zalakain,
2015). Estatistika horiek ez dituzte aintzat hartzen etxeko lanak klandestinitatean egiten dituzten emakumeak.
2/2015 Errege Dekretuak, Langileen Estatutuaren Legeari dagokionak, langileen eskubideak zehaztu ditu bere 4. artikuluan, eta, besteak beste, eskubide hauek aitortzen dizkie langile guztiei:
- Espainiako estatu barruan, enplegurako bereizkeriarik –zuzenean
edo zeharka– ez jasateko eskubidea; enplegatu ondoren, sexuagatik,
egoera zibilagatik eta, lege honek zehaztutako mugen barruan, adinagatik bereizkeriarik ez jasateko eskubidea; berdin, gainera, arraza
edo etnia jatorriagatik, egoera sozialagatik, erlijioko edo politikako
ideiengatik, orientazio sexualagatik, sindikaturen batera afiliatuta
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egon edo ez egoteagatik, eta hizkuntzagatik bereizkeriarik ez jasateko eskubidea.
- Langileari dagokion intimitatea errespetatzeko eta duintasuna
behar den moduan kontuan hartzeko eskubidea. Eskubide horretara
biltzen dira, arrazaren, etniaren, erlijio edo sinesmenen, desgaitasunaren, adinaren zein sexu-joeraren ondoriozko jazarpenaren aurkako babesa, eta sexu-jazarpenaren eta sexuan oinarritutako jazarpenaren aurkako babesa.
Emakumeentzat, berriz, eskubide horiek paper errea dira, emakumeek zailtasunak izaten dituzte-eta lan bila hasi bezain pronto. Lan-elkarrizketetan,
«gutxi eskaini, askoren truke» deritzon logikari jarraitzen zaio; izan ere,
enplegu-emaileak –gehien-gehienetan, emakumeak izaten dira era honetako
zerbitzuak kontratatzen dituztenak– badaki, ondotxo jakin ere, berak daukala kontrola, eta zera esaten du: «ez bazaizu lana gustatzen, segi kalera,
beste hiru daude-eta ilara egiten».
Desesperazioa, informaziorik eza, beldurra eta, batez ere, alternatibarik eza:
horra zergatik jarduten diren emakume hauetako batzuk, edo haien senide
edo lagunak, etxe barruko langile gisa, nahiz eta denek arbuiatzen duten
erregimen hori.
Nire ustez, etxe barruko langileen erregimena ez litzateke existitu behar.
Emakumeren bat ezagutu eta galdetzen diodanean ea zertan egiten duten
lan, nahiz eta badakidan gehienek zaintza lanetan dihardutela, galdetzen
diet ea zer egoeratan dauden, eta esaten badidate etxe barruan daudela, galdetzen diet ea nola moldatzen diren, eta esaten didate ezetz, etxe barruko
langileen lana ez litzatekeela existitu behar, esklabotza-mota moderno bat
dela… Migratu duen eta egoera irregularrean dagoen emakume batentzat,
hori da lan-aukera bizkorrena, ez baikara hona etortzen lanik gabe egotera,
eta gela ordaindu behar duzu, ez zara debalde biziko eta ez duzu debalde
jango. Eta, dirua lortzeko, zaintza-lana da biderik errazena… Zaintzailearen
lana guztiz lanbide duina da, baina horretarako baldintzak ez. Etxe batean
hogeita orduz itxita egotea ez da batere duina.

Jazarriak eta diskriminatuak
Nabarmendu beharra dago emakume hauek nolako jazarpen sexuala jaso
duten lan bila ari ziren bitartean. Erasotzaileek jazarpena normalizatzen
dute, argudio arrazistak baliatuz; bestalde, jazarpena salatuz gero, bide
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motza izango du, hala legearen bidetik nola gizartean, migratu duten emakumeen hitzari ez baitzaio konfiantzarik erakusten, are gutxiago euskal
gizonen hitzaren aurka egiten badu; haiek, gizon izateagatik eta euskaldun
izateagatik, sinesgarritasun eta zigorgabetasun handiagoa dute.
Eskuarki, migratu duten emakumeen aurkako indarkeria aipatzen denean,
uste izaten da herritartasun bera duten bikoteetan gertatzen dela, hau da,
«atzerritarren arazo bat dela, gauza jakina baita han matxistagoak direla».
Aldiz, ez da hainbeste aipatzen emakume hauek indarkeria pairatzen dutela, hain zuzen ere, emakume, pobre eta migratzaile izateagatik. Emakume
hauek ez zuten halako jazarpenik espero eta umiliagarria suertatzen zaie;
hortaz, estrategiak garatu behar dituzte gertatu zaiela sinesteko eta gertatutakoa kontatzeko.
Nik poz-pozik ipini nituen kartelak, garbitzeko edo zaintzeko zerbitzuak
eskainiz… Eta hara non hasi zitzaizkidan gizonak deika lizunkeriak esaten.
Ai! Egunak pasa ditut negarrez, pentsatuz, hauek zer uste dute, nor uste
dute naizela… Lan-elkarrizketa gutxi egin ditut, uste dut, iritsi nintzenetik,
lau bakarrik egin ditudala, horietako bat abokatu-bulego batean izan zen,
eta klandestinoki kontratatu ninduten, sexu-langile bat nahi zutelako… Nire
lana artxiboan zen, baina nagusia gero eta gehiago hurbiltzen zitzaidan egunez egun, besarkatu nahian bezala, eta esaten zidan: lan egingo duzu, baina gogoa pizten bazait, ipurdia ukituko dizut… Ezetz esan nion, eta orduan
izan genuen elkarrizketa kontatuko dizut:

−−
−−
−−
−−
−−
−−

Beste neskak uzten zidan
Baina ni ez naiz beste neska. Ni hona lanera nator; zuk ordaindu, eta banoa.
Baina latinoamerikarra zara.
Eta?
Ba zuek oso beroak zaretela.
Beroak, zer zentzutan? Hango tenperatura 40 gradura iristen delako edo
zergatik?
−− Ez, ni Latinoamerikako herrialdeetara joan naiz eta erraza da hangoei
larrua jotzea.
−− Ba ez da nire kasua. Sexu-langile baten bila bazabiltza, ez da nire kasua.
−− Ez, ez, ez gaizki ulertu, bestela gero poliziara joango zara, eta…
Salaketa jartzea pentsatu nuen, baina, noski, egoera irregularrean egonda,
poliziara joatea… Ba ez duzu egiten. Gaizki sentitu nintzen nire buruarekin,
ez salatzeagatik, baina pentsatu nuen ez nituela oraindik eta arazo gehiago eduki nahi.
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Izan ere, jazarpena salatuz gero, justizia lortu baino disgustuak sortzen dira,
eta, jendeak uste duenaren eta zurrumurru baten moduan zabaltzen denaren kontrara, jazarpenen salaketek ez dakarte, inondik ere, «paperak lortzeko modua». Espainiako legedian, sexu-jazarpena ez da genero-indarkeriatzat
hartzen (legen horren ikuspuntutik, genero-indarkeria izango da, soilik, bikotekide edo bikotekide ohi heterosexualak egiten duenean); baldin eta sexujazarpena genero-indarkeriatzat hartuko balitz, eta kasu horretan bakarrik,
emakume batzuek modua izango lukete, epaiketaren ondoren eta beren aldeko
epaia jasoko balute, egoitza-baimen behin-behineko bat eskuratzeko.
Sexu-jazarpenaz aparte, etxeko lanetan ari direnean diskriminatu egiten
dituzte: beren ohiturak, arropa, zaletasunak eta hitz egiteko modua kritikatzen dituzte, eta orobat baztertzen dituzte administrazio publikoan: Atzerritartasun-zerbitzuak eta Lanbide dira tratu txarren txapeldunak; ondorioz,
emakumeek ezin dituzte izapideak modu egokian egin.
Hasieran uste bazuten ere Euskadin eta beste autonomia erkidego batzuetan
pertsona guztien giza eskubideak bermatzen zirela, egin behar izan duten
etengabeko borrokaren ondorioz, uste hori aldatu da: itxura denez, beren
eskubideak ez dira sartzen giza eskubideen kategorian.

Zementuzko sabaiak eta kontrol gehiago
Aztertu dugun eran, emakume-talde honek, bere jatorri-herrialdean, «kristalezko sabaia» hautsi zuen (emakumeei gizonekiko berdintasuna izatea eragozten dien oztopo ikusezina); nolanahi ere, migratzean, bestelako sabai
bat jarri diete buruen gainean, «zementuzkoa»: orain, emakume autoktonoek hautsitako kristalak erraztatzea egokitzen zaie… eta, sarritan, belauniko egin behar dute.
Biztanleria zahartu denez, emakumeak lan-munduan sartu direnez modu
masiboan eta gizonak ez direnez arduratzen etxeko lanez eta zaintza-lanez,
azken bi hamarraldietan «zaintzen krisi» bat sortu da, zeinari «konponbide
faltsu» bat eman baitzaio: azpikontratatu egin dira.
Mendekotasunaren lege bat sortu zen, finantzaketa eskasa jasotzen duena
eta are modu kaskarragoan ezartzen dena, eta enpresa pribatuak sartu ziren
adinekoen arreta-zerbitzuetan (egoitzak), baina hori ez da aski izan mendeko diren pertsonek eta haien familiek eskatzen dituzten zaintza-betekizunei erantzuteko; horregatik, familiako emakumeak arduratzen dira, oraindik
ere, etxeko lanak egiteaz eta zaintzeaz, soldatarik jaso gabe. Beste batzuek,
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aldiz, langileak kontratatzen dituzte, baina etxeko langileek lan-baldintza
eskasak dituzte (gainerako langileena ez bezalako lan-erregimen batean
daudelako), eta, halaber, etxeko langileen heren bat migratu duten emakumeak dira, administrazio-egoera irregular batean daudenak.
Bertako emakumeek era horretan konpontzen dute zaintza-sistema publiko batean gabezia; hangoak, aldiz, ohartzen dira ez dutela beste lan-aukerarik, ez baldin bada etxeak garbitzea eta zaintzea, taberna eta jatetxeetan
mahaiak zerbitzatzea eta garbitzea… eta errealitate hori onartu behar dute.
Kontua ez da hautatzea edo ez hautatzea, kontua da ez duzula beste aukerarik, zeren egiaz ezin dut zaintza-lana ez den beste ezer eskuratu, eta horrek
frustrazio handia eragiten dit… Gero, soldata prekarioa, ze, kontuan hartuta zenbat orduz lan egiten dudan eta etxean zenbateko lan-karga daukadan,
ba oso soldata baxua daukat, baina esamolde hau errepikatu behar dut nahitaez: HORI DA DAGOENA!

Kontuan hartuta lana aurkitzeko zailtasunak dituztela–are gehiago azken
hamarraldiko krisi ekonomikoaren ostean–, lan-baldintza txarretan dihardutela eta pobreziari, pobretzeari eta jatorri-herrialdeetan bizi diren senideen premiei erantzun behar dietela, emakumeek, horretarako baldintzak
bete bezain laster, gizarte-laguntzak eskatzen dituzte. Laguntza horiek konkista sozial bat eta borrokatutako eskubide bat izan arren, emakumeek karga negatibo bat atxikitzen diete, eta kontra egiten diote beren lanetik ezin
bizitzeari, gaizki ordaindutako lanetan aritzen badira ere.
Laguntzak? Ez gara inoiz bizi izan laguntzei esker. Gure herrialdeetan ez
da halakorik, eta ez dakigu horiek bilatzen… Laguntzen bila gatozela esaten dutenei horixe esango nieke, gu lanera gatozela, ez laguntzak eskatzera.

2000ko maiatzean, 54.066 pertsonak jaso zuten DBE delakoa (Diru-sarrerak
bermatzeko errenta); horien artean, 31.583 emakumeak ziren, eta, emakume guztien artean, % 15 Hego Amerikakoak ziren; uste dugu Lanbidek talde
horretan sartzen dituela Erdialdeko Amerikakoak ere5.
Edonola ere, laguntza hori jasotzeak ez ditu askeago bihurtzen, izan ere,
ordutik aurrera, Lanbidek kontrolatuko ditu emakumeen mugimenduak,
alegia, enplegu-eskatzaile bezala alta ematen dien eta enplegu-bilaketan
lagunduko dien instituzio berak: enplegua ez da sekula iritsiko, baina, hala
5 https://www.lanbide.euskadi.eus/y94-estadist/eu/contenidos/estadistica/rgi_beneficiarios_territ_2020/
eu_def/adjuntos/05-Maiatza/rgithcae_eu.shtml
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ere, emakumeek instituzio horren aurrean kontu eman beharko dute hilabetez hilabete.

Dena kontran datorkizunean, besteak bilatzeko garaia da
Beren azalean egiaztatu dutenez, hartzen dituen gizarteak ez dauka mekanismorik haiek duintasunez txertatzeko, eta are gutxiago da gai haien trebetasunei
probetxua atera dakiokeela pentsatzeko. Hezkuntza- eta lan-sisteman ez da egiten egokitze- ez gizarteratze-prozesurik; horregatik, berdin du zenbat urte pasa
dituzten Euskadin, «migratzaile» gisa hartuko dituzte beti. Ezin dutenez «beste
euskal herritar bat gehiago» izan, identitate berri bat eraiki behar dute: migratu
duten emakumeak dira, bai, baina ahalduntzeko bidean daude.
Etorri nintzenean pertsona bakarra ezagutzen nuen, kasu honetan nire bikotekidea, baina, hasieratik bertatik, beste emakume batzuk ezagutu nahi nituen…
Mujeres con Voz taldearen jarduera batera joan nintzenean, L ezagutu nuen, eta
haren bidez C-rekin egin nuen harremana, aurrez Nikaraguatik ezagutzen nuena; ondoren F ezagutu nuen, eta horrela joan ginen sarea ehuntzen beste emakume batzuekin, eta gure espazio propioa sortu genuen, espazio seguru bat, non
gaur egun oso batuta gauden, elkarri babesa emateko… Nire kideekin gorpuzten naiz eta ez nuen uste honi esker, beste emakume batzuekin dudan loturari
esker, haiek niri babesa ematen didatelako eta nik haiei, ez nuen uste, horri guztiari esker, hain indartsu egongo nintzenik alderdi emozionalean.

Sare horren bitartez, bere aktibismoari hel diezaiokete hein batean: orain,
migratu duten beste emakume batzuei laguntzen diete, hartara, haiek ere ez
ditzaten bakar-bakarrik igaro migrazioaren zailtasunak.
Erresistentzia egiteko modu bat da informazioa izatea, benetakoa, instituzioetara joatea edo aldizkari bat edo zerbait ateratzea, argitzeko zer egoera dagoen
hemen… Nire lagun batzuk, nire herrialde berekoak izan arren, beste informazio batekin datoz, emakume borrokalariak dira eta hori dena, baina informazio
okerra dute… Batzuetan, beldurra dute edo lotsa sentitzen dute taldeetan sartzeko, eta, tira, beste testuinguru batetik datoz eta ez dira eroso sentitzen talde
handietan, pertsona gehienak zuriak baldin badira… Indarkeria asko barneratu dugu; bizi ginen sisteman, emakumeok bigarren kategoriako pertsonak gara,
besteen onarpena jaso behar du gure ahotsak eta presentziak, eta indarkeria hori
gurekin dakarkigu… Emakume batzuek ez dute astirik, beren lana dela-eta, bileretara joateko, baina informazioa jaso nahi dute, orduan zabaldu behar da ezagutzen duguna, lagundu ahal dien jendearen zenbakia eman… Beste batzuekin
mintzatuz eta konpartituz, babestuta sentitzen zara, nolabait ere.
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Babes-sareei eta konfiantzazko taldeei esker, emakume-talde honek aurrera
egin eta borrokatzeko grina izan du, eta talde horietan lortu dute, informazioa trukatzeaz gain, elkar zaintzea eta elkarri aditzea. Elkar zaintza horrek
hauspotu du identitate nazionalari dagokion kontzientzia berriaren sorrera.
Beren jatorrizko herrialdeetan, ezaugarri soil bat zen nika, salvadortarra, hondurastarra edo guatemalarra izatea; Euskadin, aldiz, ezaugarri horrek dimentsio identitario bat hartu du: elkartu egiten ditu, eta osatzen laguntzen die.
Aitortza-falta gainditzeko modu horrek, bestalde, bazterketatik salbatu ditu,
izan ere, euskal gizartea kuadrillatan sailkatzen da, eta ez dira inoiz horien
parte izango; hala eta guztiz ere, antolakunde sozialetan daudenean, beren
identitate nazionalean lausotzen direla iruditzen zaie, eta antolakundeek ez
dituztela beren kontakizunak hartzen, ez dituztela bere interesak babesten
ezta ulertzen ere. Hasiera batean, parekoen arteko harremanek balio dute
bakardadea gainditzeko; gero, aisialdira igarotzen dira (aisialdia urria bada
ere): kontakizunak trukatu, hiztegia berreskuratu eta, funtsezkoa dena,
janaria, dantza eta barreak konpartitzen dituzte. Halaber, elkarteak ehuna
josteko balio die, berriro ere beren izatea berreskuratze aldera.
Gorpuzte horretan, apurka-apurka, abegia egiten ez dien gizartetik bereizten
dira, beren azentua eta esamoldeak defenditzen dituzte, eta, azkenean, feminismo hegemonikoa zalantzan jartzera iristen dira, ez dituelako ordezkatzen.

Feministak bai, arrazializatuak ere bai
Feminismoak, mugimendu sozial bat den aldetik, aurrerapen ugari lortu du
eta indartsu dagoela erakutsi du azken urteotan; era berean, erakutsi du
konpromiso tinkoa duela emakumeen eta gizonen arteko berdintasunarekin. Emakumeen aniztasuna eta intersekzionalitatearen ikuspuntua, berriz,
azken hamarkadetan txertatu du; dena dela, praktikan, zailagoa da emakume izateko era askotako moduak daudela onartu eta kudeatzea.
Euskal feministak eta Erdialdeko Amerikako feministak ezberdinak dira, hasi
harremanak izateko eta komunikatzeko duten modutik eta aldarrikatzen
dituzten eskakizunetaraino.
Badakit hemen ez nautela preso hartuko lesbiana izateagatik, baina ez daukat
lan- edo osasun-eskubiderik, ez behintzat euskal emakume baten neurri
berean… Badirudi nire presentzia eta berezitasuna defenditu behar ditudala, inoiz ez naizelako izango beste euskal emakume bat… Beren borroketan,
adibidez, ez dute hitz egiten etxe barneko langileen esklabotzaz edo Atzerri-
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tartasunaren Legeaz, eta indarkeriari buruz bai hitz egiten dute, baina hitz
egin dezatela, baita ere, etxeko lanetan jasaten dugun indarkeria emozionalaz eta jazarpenaz… edo euskal gizonez, beren emakumeak erabateko errespetuz tratatzen dituztenak baina gu ez.

Emakume hauek kontatzen dituzten arazoek ez daukate lekurik, ez baldin bada migratu duten emakumeen elkarteetan: hor, konfiantza-giroan eta
babestuta sentitzen dira. Gisa honetako elkarteetan euskal feministak onar
ditzakete, betiere beste toki batzuetatik etorritako emakumeekin lan egiten
badute zehazki. Lan-ildo edo kezka horiek jorratzen ez dituzten elkarteetan, aldiz, taldeko emakumeek ez dute beren tokia aurkitzen… oraindik ez.
Ez dakite aise lortuko ote luketen euskal feministekin elkar ulertzea eta
beren kezkak barnean hartzen dituen agenda bat osatzea; emakume batzuek
ez dute harreman horretarako aukerarik ikusten, izan ere, beren ustez, euskal feministek ez baldin badituzte zalantzan jartzen beren zuritasunaren
pribilegioak eta jarraitzen badute soilik beren borrokak jotzen baliozkotzat
eta orokortzat, ez du merezi zubiak egiten saiatzea.
Euskal feministek, baldin eta mugimendu feminista hartzaile eta solido bat eraiki
nahi badute Euskadin, migratu duten eta Euskadin bizi diren emakumeen ahotsak
aditu behar dituzte, ezbairik gabe. Momentuz, lehen urratsa hau izan liteke: elkarrekiko axolagabetasuna alde batera uztea, eta feminista autoktonoek moduak
bilatzea Erdialdeko Amerikako feministekin elkar ulertzeko, emakume horiek
bereak eta bi egiten baitituzte feminista izaten segitzeko, beren aisialdiko ordu
bakanetan eta larridura ekonomiko eta legalek uzten dizkieten indar apurrekin.
Ikerketa hau egiten ari ginen bitartean, koronabirusaren krisia lehertu zen
eta migratu duten emakumeen egoera prekarioak okerrera egin zuen: gosearen eta abandonuaren aurka borrokatu behar izan zuten, zeren instituzioek
«atzean utzi» baitzituzten haietako asko, haietako gehiegi.
Egoeraren aurrean, erresistentzia-kutxak sortu zituzten, elkar babesteko;
elkar zaindu zuten, autogestioaren bidez, eta beren itxaropenak behin eta
berriro zapuztu ziren, ohartu baitziren haiei ez zitzaizkiela sekula iritsiko
diru-laguntzak. Egitate horiek guztiak azkenaldiko historiaren parte dira,
eta noizbait berreskuratu beharko dugu, ikaste aldera nola borrokatu ziren,
bakarrik ez geratzeko.
Baina hori beste historia bat izango da.
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7. ONDORIOAK

A

zterlan honen hasieran, emakumeek beren burua aurkezteko aukeratu zuten izena aipatu dugu: «Emakume erresiliente leinudunak».
Ondoren, azterlanean, saiatu gara zuei helarazten, eta espero dugu
lortu izana, emakume hauek indarrez eta errebeldiaz aurre egiten diotela
beren bizitzako une bakoitzari.
Erabili dugun metodologiari esker, salaketa eta proposamen politiko gisa
aurkeztu ditugu Erdialdeko Amerikatik migratu duten emakumeen kolektibo zabalaren premia egiazkoak –kolektibo horretako parte dira zazpi emakumeak–, begirada feminista eta aldarrikatzaile batetik.
Lurralde honetara etorrita, migratu duten emakumeek gauza asko eman dizkigute. Halaber, asko eman diezaiokete euskal gizarteari, gizarte horrek premia handia baitu indarrean den migrazio-legediaren oinarrian dauden joera
xenofoboak kritikotasunez berrikusteko, izan ere, migratzaileen eta errefuxiatuen giza eskubideak urratzea baita legedia horren albo-kalteetako bat.
Migratzea eskubide bat da; eskubiderik gabe inor lan egitera behartzea,
berriz, delitua.
Beren jatorrizko herrialdeetan, berdintasunik eza eta egiturazko indarkeria
zegoen, pobreziaren euskarri; hezkuntzan gabeziak zeuden; lanean diskriminatzen zituzten eta hedatuta zeuden delinkuentzia eta indarkeria matxis-

edo Nola egin dioten aurre Erdialdeko Amerikako feminista batzuek migrazioaren esperientziari, eta nola ikasi duten indarkeriatik bizirik ateratzen

| 63

ta: arrazoi horiek tarteko, emakume hauek presaka alde egin zuten, beren
herrialdeetan utopia bihurtuak baitziren giza askatasuna eta segurtasuna.
Behin xede-herrialdera helduta, zer gertatu zitzaien? Batetik, jada ez zuten
hainbesteko beldurra sentitzen beren ongizate fisikoagatik –nahiz eta,
oraindik ere, beldurra sentitu eta erne-erne egon–; aitzitik, beren askatasuna mugatu zen: batetik, joera kulturalengatik (arrazakeria) diskriminatzen
zituzten eta, bestetik, Atzerritartasunaren Legeak beren eskubideak urratzen zituen. Ondorioz, ez zuten lan-aukerarik, ez baldin bazen etxeko lanak
eta zaintza-lanak egitea «irregulartasunaren merkatuan».
Euskal gizarteak badu emakume hauen premia, baina ez ditu eskubideak
dagozkion hiritar gisa hartzen, eta, bestalde, ez du aitortzen haiek ere beren
kultura eta ezagutza propio eta bereziak dakartzatela. Emakume hauek zaintzen eta garbitzen dituzte etxeak eta bulegoak, baina ez dituzte parekotzat
hartzen, zergatik-eta «latinoamerikarrak» deritzon zakuan sartzen dituztelako, eta, ustez, pertsona horiek esker oneko sentitu behar luketelako, beren
herrialde bortitz eta matxistetatik ateratzeko zortea izan dutelako, eta,
orain, beren oinarrizko premiak asetzeko modua dutelako, ez beren herrialdean bezala; horregatik migratu zuten. Uste dute ezen emakume hauek ez
dutela bestelako interesik, izan ere, soldata ez-duina ematen zaiela justifikatze aldera –nahiz eta enplegu-emaileek uste duten soldata hori aski dela
bizibidea ateratzeko–, komenigarriagoa baita sinestea emakume horiek ez
dutela espektatiba ez ametsik batere.
Emakumeetako batek azaldu du, adibidez, orduko hamar zentimo ordaintzea
eskaini izan diotela, gaixo dauden bi adineko pertsona egun osoz zaintzearen truke, eta bidaia-gastuak bere poltsikotik ordainduz; gauzak horrela,
sumindura erdibidean geratzen da, batez ere azaltzen duenean kideek presio egin diotela baldintza horiek onar ditzan, eta balizko enplegu-emaileek
mespretxuz hartu dituztela soldata eta baldintzak hobetzeko eskakizunak.
Enplegu-emaileek espero dute diru horrekin aski izatea, uste baitute migratu duten emakumeak Euskadin egotea bera lorpen bat dela, eta irabazten
duten guztia beren jatorrizko herrialdeetara bidaliko dutela, berek ez dutelako besterik behar. Enplegu-emaileen ustean, nola aterako ote dute bizia
aurrera emakume hauek? Ez dute horretaz pentsatzen, eta ez dirudi ardura
zaienik, garbi baitaukate migratu duten emakumeek ez dutela eskubiderik
baldintza hobeak izateko, eta are gutxiago gozatzeko, aski eta soberan egiten baita haiek «onartuta».
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Etxe barneko langile moduan dihardutenean, esklabotza-baldintzatan aritzen dira etxeko lanak eta zaintza-lanak egiten; iruditeria kolektiboan,
zeregin horiek dira migratu dutenen lan-aukera bakarra. Bestalde, kultura sozialak agerian uzten du bere arrazakeria, emakume hauei errezeloarekin begiratzen baitie, eta mespretxatu egiten baititu beren jantziak, hizkuntza, ohiturak eta abar.

Identitatea eta euskal mugimendu feminista
Egitura sozial, instituzional eta kultural hori dela-eta, migratu duten emakumeek
ezin dute euskal gizartean txertatu beren kultur identitateari uko egin ezean.
Bere garaian, identitate hori eraiki zuten hainbat gauza eginez: ahal zuten
guztia ikasiz, nahiz eta horretarako oztopo ugari izan; beren jatorrizko
herrialdeetan militantzia politiko, sozial eta feministan jardunez eta, horrela, indar pertsonala metatuz; kristalezko sabaiak hautsiz eta lan-eremuan
beren onena emanez… Behin Euskadira iritsita, ordea, ohartu ziren beren
ikasketak ezin ziren homologatu, beren indarrak bortizki kolpatu dituztela
eta inoiz guztiz eraitsi ez zituzten sabaiak itzuli egin direla, eta orain, gainera, zementuzkoak eta zeharkaezinak direla…
Euskal mugimendu feministaren zati baten ikuspegitik, migratu duten emakumeak «emakume zaurgarriak» dira, eta beharrezkoa da haiek «salbatzea»
patriarkatuarekiko mendekotasunetik, bikote-harreman txarretatik eta beren
izatetik beretik. Ikuspegi hori bidegabea eta arrazista da, eta ez hori bakarrik: ikuspegi hori baztertzailea da, kanpoan uzten dituelako hainbat emakume, adibidez talde honetako emakumeen modukoak, zeinek argiro ikusi
baitute borroka feminista garrantzitsua dela eta talde ez-mistoetan antolatu baitira (jatorriaren eta/edo arrazatasunaren zentzuan), beren eskubideen
alde borrokatzeko eta zeharkatzen dituen zapalkuntza orori aurre egiteko.

Euskal instituzioek, beren politika publikoen bidez, Euskadin bizi diren pertsona guztien
beharrei erantzun diezaieten, ezinbestekoa da migratu duten emakumeen ahotsak aditzea
mugimendu feministan eta herri mugimenduetan, baita euskal administrazio publikoaren
instantzietan ere.
Administrazioak arduratu behar luke pertsona guztiak ondo tratatzeaz, hori izan dadin
araua, eta ez salbuespena, pertsona horien jatorria edozein izanda ere.

Benetako harrera baten alde
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Euskal instituzioek ez dute migratu duten pertsonen harrera errazten; alderantziz, pertsona horien bazterketa sustatzen dute: existitzen diren gizarteratze-mekanismoei dagokienean, horiei buruzko informazioa eskuratzeko
trabak jartzen dituzte, eta, ondorioz, migratu duten biztanleek segurtasungabezia eta babesgabetasuna sentitzen dute.
Euskal administrazioak emantzat jotzen du ezen migratu duten pertsonek,
herrialdera iritsi aurretik, badutela hari buruzko informazio guztia: alegia,
badakitela oso garrantzitsua eta funtsezkoa dela erroldatzea, nahiz eta erregistro-prozedura hori ez den existitzen beren herrialdeetan; ohituta egon
behar dutela bertako hezkuntza-sistemarekin, nahiz eta ez duen batere antzik haien ikasketen kudeaketa-ereduarekin, eta, halaber, irakurketa
azkar bat eginda, berehala ulertu behar dutela zer dokumentazio aurkeztu behar duten edozein izapide egiteko, nahiz eta agiri horiek, sarritan, ez
diren existitzen beren herrialdeetan.
Kontuak kontu, emakume hauek, beren jaioterrietan, ezagutzen zuten instituzioen martxa, eta oztopo administratibo eta burokratikoak gainditzeko gai zirela ikusten zuten; hala eta guztiz ere, azkar asko ohartzen dira
ezen han ikasi eta erabilitako estrategiek ez dutela balio hemen pairatzen
dituzten diskriminazioei aurre egiteko, eta, egoera horietan bakarrik egoteaz aparte, jabetzen dira legeak ez dituela babesten eta gizarteak baztertu egiten dituela.
Euskal instituzioek bidea erraztu behar dute, hartara, migratu duten pertsonek
informazio osatua jaso dezaten, ea zer prozedura eta mekanismo baliatu behar
dituzten harrera egiazko eta lagunkoi bat ziurtatzeko.
Erresistentzia ehunduz

Zazpi emakume hauen bizi-kontakizunetan oinarrituta, esan genezake
Erdialdeko Amerikako emakumeak ohituta daudela elkar babesten; horregatik, ia automatikoki bilatu dute parekoen arteko gorpuztea deritzon baliabidea, latitude hauetan bizi dituzten era askotako zapalkuntzei aurre egiteko.
Elkar babes horrek, hein handi batean, defenditzeko balio du, eta, berehalako mailan, bazterrean uzten ditu emakumeen arteko ezberdintasunak, edo
ez da horiei toki emateko gai, baina ez da emakumeen artean ez dagoelako alderik, ezpada identitate sendo baten beharra dutelako, azaldu dituzten
errealitateei aurre egin nahi badiete. Espero dute, espero dugu, aurrerago eta
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baldintza hobeak egokitzen direnean, emakume arrazializatuen eta arrazialtasunen arteko aldeei erreparatzeko aukera izango dela.
Taldean lan egitea errazagoa da gizarte batzuetan, hala nola euskal gizartean, izan ere, bertan, ospe handia baitu kuadrilla deritzon instituzio sozialak: egitura hori gai da bertako kide direnak tinkotasunez gorpuzteko eta,
aldi berean, bertako parte ez direnak tamainako sendotasunez kanporatzeko. Euskal Herrian nagusi den gizarteratze-modu berezi horri dagokionean
–migratu duten pertsonek egitura baztergarritzat hartzen dute, dudarik
gabe–, migratu duten pertsonek ez dute beste aukerarik, beren kuadrillak
eratzea baino: naziotasunaren araberako kuadrillak. Pertsona autoktonoek,
ordea, batzuetan txartzat jotzen dituzten talde horiek: iruditzen zaie migratu duten pertsonek «ghettoak» osatu dituztela, ez dutelako gizartean integratu nahi.
Euskal gizarteak oraindik ez du ulertu honako egitate hau: emakume hauek
ez daudela prest beren idiosinkrasiari uko egiteko, hartara gizarteak berdintasunez onar ditzan; aitzitik, gizarte honen parte izan nahi dute, baina
beren ezaugarri kulturalak eta beren identitatea galdu gabe, eta orobat nahi
dute ez daitezela ezaugarri berezi horiek aitzakia gisa erabili, horien bitartez
migratu dutenak diskriminatzeko, haien eskubide zibiko eta sozialak errefusatzeko eta lan-nitxo klandestino eta prekarizatuetan bizibidea ateratzera kondenatzeko.
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