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Feminizidioa ez da arazo berria 
Mexikon. 90eko hamarkadatik 
aurrera Chihuahuako estatuak 
arreta erakarri zuen; Ciudad 

Juarez-en emakumeen kontrako indar-
keria kasu basatiak gertatzen hasi zi-
ren: bortxatuak, itoak, desagertuak... 
Garai hartan, eraildako emakumeen 
albisteak gertakari isolatu gisa zabal-
du ziren herrialdeko beste zokoetara. 
Charles Bowden AEBetako kazetaria-
ren teoriak zorrotz asmatu du: muga-
ko hiri hori, kapitalismoaren esperi-
mentazio laborategi gisa erabili dute. 
Hala, arazoa herrialde osora hedatu 
da. Emaitza, milioika emakume mexi-
karren prekarizazioa, eta egunero bi-
zitzako arlo askotan jasaten duten ja-
zarpena.

Hamar emakume hiltzen dituzte 
egunean Mexikon, munduan emakume 
izateko herrialde arriskutsuenetako 
batean. Segurtasun Sistema Nazionala-
ren datu ofizialen arabera, 2019ko ur-
tarriletik irailera, gutxienez, eraildako 
2.833 emakume erregistratu zituzten. 

Baina, feminizidio gisa soilik, horietako 
726 ari dira ikertzen.

Biktima gehienek bortizkeria ba-
satia jasan dute, eta haien gorpuak 
errepideetan, moteletan eta parkeetan 
botata utzi dituzte. Hori gutxi ez eta, 
ohikoa da erasotzaileak biktimen ingu-
ruko pertsonak izatea: senideak, biko-
tekideak, lagunak edo irakasleak.

Aurrekoa ez da nahikoa izan gober-
nuak egoerari amaiera eman nahi izate-
ko. Emakumeen gehiengoak ondo daki 
eraso batetik bizirik atera eta erasotzai-
lea salatzea erabakitzen badu —ez du 
axola zein erakundetara jotzen duen—, 
seguru aski erasoaren baldintzengatik 
ezbaian jarriko dutela haren hitza, eta 
jarraian kulpabilizatu egingo dutela. 
Desagertutako emakumeen amek, ala-
bak aurkitzeko laguntza eskatu dute-
nean, aitzakiak jaso izan dituzte bilake-
ta prozesua luzarazteko. Eta, ezustean, 
ikerketa abiaraztea lortuz gero, sarri 
berandu izaten da, desagerketatik hi-
labete batzuetara hasten dutelako, eta 
askotan ezinezkoa da ezer argitzea.

Joan den abuztuan munduan 
zehar zabaldu ziren mexikoko 
emakumeen haserrea erakusten 
zuten irudiak. lau poliziak 
bortxatutako adin txikiko bati 
gobernuak emandako erantzun 
kontraesankorrak piztu zuen 
sumina. orduko amorrua ez da 
apaldu ordea, eta hezkuntza 
zentroetan gertatzen diren 
jazarpen kasuei erantzunez, 
mugimendu feministak 
hainbat fakultate okupatu ditu 
eta klaserik gabe daramate 
hilabete inguru. erasotzaileak 
zentroetatik kanporatu arte ez 
dute protesta amaituko.

eRRepoRtAJeA i  Vanessa naVa
itzulpenA i lukas barandiaran eta 
irati salsamendi loZano
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«eZ dute Gure 
IsIltasunaren 
erosotasunIk 
InoIZ GeHIaGo 
edukIko»

Mexikoko protesta feministek  
Latinoamerikako unibertsitaterik 
handiena astindu dute
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Unibertsitatean ere 
ezin salbU egon
Emakumeen aurkako bortizkeria guz-
tia ez da mugatzen narkotrafiko, polizia 
ustel eta delinkuentzia gehien dauden 
estatu arriskutsuenetara. Antzina Mexi-
koko Hiria segurtasun burbuilatzat jo-
tzen zen herrialde osora barreiatu den 
kaosaren erdian. Eta hiriaren erdian, 
Mexikoko UNAM Unibertsitate Nazio-
nal Autonomo entzutetsua ere –Mexi-
koko handiena, 400.000 ikasle dituena, 
eta ezaguna Poliziak sarrera debekatua 
duen lekuetako bat delako– ez da libra 
geratu. Horrenbeste hazi da bortizkeria 

hirian, ezen UNAMeko segurtasun bur-
buila ere hautsi egin den.

2017ko maiatzaren 3an 22 urteko ikas-
le Lesvy Osorioren gorpua, telefono kabi-
na bati lotuta agertu zen unibertsitateko 
campus nagusian. Momentu hartatik, se-
gurutzat hartzen zuten espazio bat arrisku 
eta mehatxu bilakatu zen. 2018ko apiri-
lean Mariela Vanessa, Filosofia eta Letreta-
ko fakultateko ikaslea desagertu egin zen, 
eta inork ez daki non dagoen oraino. Bi 
kasuetan, haien amen hitza zalantzan jarri 
zuten. Lesvyren amari esan zioten alabak 
drogak kontsumitzen zituela. Mariela Va-
nessaren amari, fakultateko buruek lagun-

tza ukatu zioten, eta ez zuten ikerketarako 
informaziorik eman nahi izan.

Hor da Graciela eta bere alabaren ka-
sua ere. Irakasle eta ikasle ziren hurre-
nez hurren Arkitektura fakultatean, eta 
biak hil zituzten haien etxean. Gobernuak 
ez zuen inongo presarik izan kasuan es-
ku-hartzeko. Miranda Mendoza Flores ere 
bahitu eta hil zuten. UNAMeko ikaslearen 
gorpua, Mexiko Hiriko gune arriskutsue-
netako batean aurkitu zuten. Haren ikas-
kideak unibertsitateko campus nagusian 
manifestatu ziren gertaera salatzeko, eta 
UNAMek bidalitako segurtasun indarrek 
gogor erreprimitu zuten protesta.
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goia jo arte
Testuinguru horretan, abuztutik aurre-
ra haserrea eta ausardia hedatzen hasi 
ziren emakume taldeen artean. Egune-
rokoan Mexikon emakumeek jasaten 
duten egoerarekin gogaituta, eta kez-
karik azaltzen ez duten erakundeei eta 
estatuari justizia eskatzeaz nekatuta, 
haien artean antolatzen eta elkar zain-
tzen hasi ziren. Bereziki, unibertsitate-
ko ikasleek, eta beste hainbat lekutako 
emakumeek zaintza eta defentsa per-
tsonalerako sareak sortzeari ekin zio-
ten, erasoei aurre egiteko. Haien mani-
festazioek baketsuak izateari utzi zioten 
–egoera berezia, Mexikoko errepresio 
maila altua kontuan hartuta–. Eta hel-
buru zehatzak ere planteatu dituzte: ja-
zarpenik, bortxaketarik eta estalketarik 
gabeko lekuak sortzea.

Loratze horretan eragina izan zuen 
abuztuan gertatutako bortxaketa ba-

tek: lau poliziek adin txikiko emakume 
bati egindakoa jakin zen. Milaka ema-
kume atera ziren kalera. "Denok izan 
ginen" leloarekin haien arteko konpli-
zitatea adieraziz, ezagutezin bilakatu 
ziren; Mexikoko Hiriko gobernuak ezin 
izan zuen topatu “buruzagi edo antola-
tzailerik”, eta ezin izan zizkioten inori 
egotzi monumentu garrantzitsuei egin-
dako kalteak.

Unibertsitatera itzulita, ez da ausaz-
koa hor islatu izana azken hilabeteeta-
ko haserrea eta gogaitasuna: erregis-
troak dituzten unibertsitateen artean 
UNAMen gertatu dira eraso gehien. 
Unibertsitate entzutetsu horrek datu 
asaldagarriak ditu. Kalkulatu dute iker-
tutako hamar erasotatik seitan irakas-
leren bat dagoela inplikatuta. Azken 
urteetan, gainera, kasuak biderkatu 
egin dira: 2012tik 2016ra 36 kasu erre-
gistratu ziren, eta 2017tik 2018ra 107. 

Hori dena, noski, kontuan hartu gabe 
salatu gabeko kasuekin zifra askoz ere 
altuagoa litzatekeela.

Unibertsitatearen okUpazioa
Hala, unibertsitate barneko jazarpen 
maila ikusita, hainbat emakumek eta 
talde feministak batzar ez-misto bat 
antolatu zuten urrian. Hor adostutako 
protestara UNAMeko 39 egoitzetatik 
11 batu dira. UNAMeko batxilergoko 
zentroak ere gehitu dira, eta beraz, adin 
nagusiko emakume unibertsitarioei 15 
eta 18 urte bitarteko gazteak ere bat 
zaizkie.

Protestak Mexikoko estatuko cam-
pus batean du jatorria. Mexikoko Hiria 
inguratzen duen entitatea da hori, eta 
beraz, hiriaren periferia. Eskualde hori 
ezagun egin da emakumeen kontrako 
bortizkeriaren zigorgabetasunak Ciu-
dad Juarez-ekoa gainditu duelako. Han-
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go ikasleek irakasle eta ikasleen kontra 
pilatutako 77 salaketak kontuan hartzeko 
exijitu zuten. Denbora gutxian, zerbait 
egiteko beharraren gogo irmoa zabaldu 
da, eta greba mugagabeak lehertu dira, 
bederen zuzendari estaltzaileak, genero 
perspektibarik gabeko abokatuak, eta 
langile axolagabeak kaleratu arte.

Filosofia eta Letren fakultateak hilabe-
tea egin du okupatuta, eta han diren ema-
kumeak prest daude haiek nahi dutena 
lortu arte ez etsitzeko. Azaroaren 5etik 
beste fakultateetako kideekin antolatu 
dira, eskakizunak eta estrategiak eztabai-
datu eta arazoaren larritasuna ikustaraz-
teko. Haatik, mugimendua hasi zenetik 
etengabeko jazarpena jasan dute beste 
fakultateetako ikasleen partetik, eraso 
fisikoak eta bortxaketa mehatxuak barne. 
Instituzioa bera ere oldartu zaie. Askotan 
salatu dute gauean gertatzen direla on-
dorengo gertakari arraroak: arrazoirik 
gabeko sute alarmak, pertsona ezezagu-
nen bisita eta oihuak, argazkiak ateratzen 
dizkieten ezezagunak, eta abar.

elkarrizketarik ez
Fakultateko zuzendariarekin izan duten 
azken bileran, argi utzi dute bilkura ez 
dela elkarrizketa bat: bera entzutera da-
torrela, eta inolaz ere ez negoziatzera.

Unibertsitateko egoera hobetzeko 
hainbat proposamen landu dute, esatera-
ko, hainbat pertsonaren kaleratzeak eta 
ikasketa planen aldaketak, perspektiba 
feminista duten ikasgaiak txertatzeko. 
Era berean, unibertsitate barnean politi-
koki antolatzeko espazio autonomo eta 
ez-mistoak eratzea proposatu dute, baita 

egiten ari direnagatik jazarriak ez izatea, 
eta egin dituzten pintaketa eta muralak 
mantentzea ere. Fakultateko zuzendaria 
eskari horietako batzuk onartzeko prest 
agertu da, eta horrek ez du mugimendua 
asebete. Badirudi okupazioak aurrera ja-
rraituko duela, mobilizatutakoek seihile-
koa galdu arren.

Antolatzeko modua egitura batetik ha-
rago doa. Esan daiteke intuitiboagoa dela, 
ez duela protokolo zehatzik jarraitzen, 
eta eginaren eginaz sortzen dela. Zentzu 
horretan, agintariek zailtasun gehiago 
dute jakiteko zer egingo duten mobiliza-
tutakoek eta zer ez, zailagoak dira kon-
trolatzen.

paretek salatzen dUtena
Mobilizatutakoak baino helduagoak diren 
emakumeek mahaigaineratu dute: "Zerga-
tik ez da ekin orain arte? Arazoa beti egon 

izan da hor, eta hori denok dakigu, baina 
zer aldatu da oraingo ekintzen eta iraga-
neko inbisibilizazioaren artean?" Haietako 
batek eman du erantzuna: arazoaren di-
mentsioaz ezjakintasuna. “Aurreko urtee-
tan bagenekien hau gertatzen zela, baina 
inoiz ez dugu eduki egoeraren ikuspegi 
osoa. Horri dagokionez, arazoa adieraz-
teak eta izendatzeak aldaketa handia eka-
rri dute: norbanakoen arazotzat jotzen 
zenak, izaera politikoa erakutsi du”.

Abortatu zure unibertsitate harrota-
suna. Paretak garbitu daitezke, hildakoak 
ez dira itzuliko. Beldurra digute, ez dugu-
lako beldurrik. Ez dute inoiz gehiago gure 
isiltasunaren erosotasuna edukiko. Orain 
feminismoa irakurtzen dute, baina betiko 
berak dira. Ez lurra, ezta gu ere, ez gara 
konkistarako lurraldeak. eta UNAMek ba-
besten zaitu, guk salatzen zaitugu... gisa-
ko leloekin adierazten dute haien jarre-
ra mobilizazioetan parte hartzen duten 
emakumeek.

Hala, Latinoamerikako unibertsitate 
handienaren paretek adierazten dute zu-
zendariek isilarazten dutena. Tendedero 
bezalako praktikak –ikusgarritasun han-
dia duten paretak erasotzaileak salatzeko 
erabiltzea– beharrezkoak bilakatu dira 
arazoaren larritasuna azaltzeko, eta urte 
luzez sekretupean gordetakoa mezu ko-
munikatibo bilakatu dute. Horrek, uniber-
tsitate entzutetsuan nagusi zen isiltasunak 
erasotzaileari eragindako erosotasuna 
erauzteko balio izan du. Hala, emakume 
taldeek egunero erabiltzen dituzte pin-
taketak, pankartak, eta abarrak egunero 
unibertsitateak ezabatu eta zuritzen duen 
jazarpena salatzeko eta borrokatzeko.

Fakultateko 
zuzendariarekin izan 
duten azken bileran, 
argi utzi dute bera 
entzutera doala, ez 

negoziatzera
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UNAMen gertatzen ari denak Mexikon 
gertatzen ari dena islatzen du: hemen in-
darkeria matxistak inbaditu gaitu, eta he-
men hildakoek, desagertuek, bortxatuek 
eta jazarriek monumentu garrantzitsuek 
baino balio txarragoadute. Izan ere, az-
ken horri helduta, Indarkeria Matxisten 
Kontrako Egunak erakutsi du erakundeei 

eta estatuari gertatzen ari denaren zan-
tzu oro ezabatzea interesatzen zaiela, eta 
haien lehentasunak azaleratu ditu. Egun 
hartako manifestazioan –beste behin 
ere– hiriko monumentu historikoen gain 
esku hartu ostean, Mexikoko Hiriko go-
bernuburu ohi Marcelo Ebrardek egungo 
gobernuburu Claudia Sheinbaum zorion-

du zuen: ordu gutxitan, garbiketa eta be-
rriztatze lan eraginkorrei esker orbanga-
be zeudelako. Bitartean, egun horretan 
14 emakume gehiago hil zituzten.

ahizpatasUna bai, beldUrrik ez
Gobernuaren axolagabekeriaren aurrean, 
eta hiriko segurtasuna hobetzeko kalera 
polizia gehiago bidaltzearen aurrean, ja-
zarpenaren arazoari aurre egiteko beste 
moduak lantzen ari dira, botere hartze 
klasikoaz oso bestelako borrokak. Ikasle 
eta ikasle ez diren guztien borroka bizi-
tzaren aldekoa da. Ikasleen antolakun-
deen mugak gainditzen ditu. Emakumeen 
borroka egunerokoa da, existentziaren 
esparru asko barnebiltzen du, eta horre-
tan datza bere indar-gunea.

Azaroaren 25eko manifestazioan 
emakume heldu batek haserre oihuka-
tu zuen: “Eskola barnean eta kanpoan 
hiltzen dituzte gure alabak. Nahikoa da, 
kideok. Haserre gaudela ikusten badu-
te, nola arraio ez naiz egongo haserre? 
Dena erre nahi dut! Nire alaba hil zida-
ten!”. Amorrua eta gogaitasuna Mexiko-
ko emakume guztiok zeharkatzen gai-
tuen sentimenduak dira. Alabak, amak, 
lagunak eta ahizpak galdu ostean, zer 
axola digu beldurra galtzeak? 


