
ASKO DA feministok indarkeria sexistari
buruz dakiguna. Gizarteak normalizatzen
dituen jokabide eta eraso matxistak azkar
eta argi identifikatzen ditugu. Biktimei
laguntzeko baliabide anitz ezagutzen ditu-
gu, babesa eskatu dezaten, egoera salatu
dezaten. Baina, bat-batean, ohartu gara gu
garela biktimak, eta bat-batean indarkeria-
ri izena jartzea, salatzea, babesa eskatzea,
ez da hain erraza.

Agian, norbaitek pentsatuko du femi-
nistok informazio hori guztia izateagatik
ez dugula indarkeria matxistarik bizi.
Tamalez, ez da hala. Indarkeria matxista
motaren bat (bikote esparruan, zein beste
gizon anitzen partetik sexu jazarpena) bizi
izan duten feministekin luze hitz egin dut
azken boladan, eta argi ikusi dugu denok
lotsa eta errua sentitzen ditugula, feminis-
ta izanda egoera jakin bat bizi izanagatik
edo gustatuko litzaigukeen indarrarekin
ez erantzun izanagatik. Informazio eta
babes asko izanda, hala ere, egoera sala-
tzeko gai sentitzen ez bagara, oso koldar
sentitzen gara. Jabekuntza tailerrak ema-
ten ditugunok eraso baten aurrean burua
makurtzen baldin badugu, benetan iru-
zurti sentituko gara.

Eta gure baitan diskurtso feminista
biktima guztiek sentitzen dituzten beldur
eta zalantza berdintsuekin nahasten da:
“Esajeratzen ari ote naiz? Nire errua da
egoera horretan bukatzeagatik? Salatu
egiten badut, ez al da okerrerako izango?
Biktimaren paperean gehiegi sartzen ari
ote naiz?”. Erasotzailearekiko enpatia

momentuak ere izan ahal ditugu. Benetan
arraroa da: arrazionalki badakigu indarra,
babesa eta baliabideak ditugula, baina hala
ere beldurra sentitzen dugu. Oso txiki
sentitzen gara, oso blokeatuak, eta femi-
nista kaxkarrak. 

Gainera, normalean giro ezkertiarreko
gizonak ez dira erasotzaile tradizionalak.
Askok beren burua profeministatzat dau-
kate, sentiberak dirudite, maskulinotasun
eredu hegemonikotik aldentzen saiatzen
dira. Horrelako “gizon berri” batek jazar-
pen edo tratu txar jarrerak dituenean, are
eta zailagoa da jendaurrean euren mozo-
rroa kentzea eta eraso egin digutela konta-
tzea, gizarteak eraikitako estereotipoan
sartzen ez direnak erasotzaile matxistak
direla sinestea. Maiz gizon hauek ez dute
tratu txar fisikorik ematen (eta horiek dira
gizarteak zalantza gabe indarkeria bezala
identifikatzen dituzten eraso bakarrak)
baina gure auto-estima akabatzen dituz-
ten eguneroko jarrera bortitzak dituzte:
kontrol jarrerak, xantaia, sexu dominazio
jarrerak, gutxiespen komentario minga-
rriak... Ageriko markarik uzten ez duen
indarkeria matxistaren aurrean askok
esango dute hori bikote gatazka pribatu
bat dela, indarkeria dela esatea gehiegiz-
koa dela edo mutil gizajoak jarrera dese-
gokia izan duela baina terapian dagoela. 

“Matxirulo infiltratuak” izendatu ditu-
gu berdinzale mozorroa daramaten gizon
matxista ezkertiarrei, eta gero eta feminis-
ta gehiago hasi dira gizon horiek identifi-
katzeko gakoak ematen eta gizarte mugi-
menduen barruan erasoen kontra egiteko
estrategiak proposatzen. Errepikatu ohi
dugu ez dagoela biktimaren profilik, baina
askotan badirudi beste emakumeak direla
biktimak, eta guk biktima horiek lagun-
tzeko eta erasoei beldurrik gabe aurre egi-
teko prest gauden super-heroiak. 

Agian, guri gertatzen zaigunari buruz
gehiago hitz egitea izan daiteke emakume
biktimaren estereotipo hori
gainditzeko eta emakume
guztion artean indarkeria ani-
tzekin bukatzeko bide sen-
doa. n

Biktimak
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