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Dones indígenes:
cossos, territoris 

i vida en comú



“Com diem si a la vida? De moltes formes:  
la nostra comunitat s’uneix entorn al nostre 
significat i existència i la seva estreta  
connexió amb la naturalesa: el sol, la terra  
i tot el que ens dóna energia...” 

Aura Lolita Chávez Ixcaquic 

Tens  a les teves  mans la quarta publicació 
de “Feminista siempre”, una sèrie de qua-
derns que han mostrat els esforços d’ACSUR 
per donar coherència feminista a tota la nos-
tra feina des de la cooperació internacional i 
l’educació per a la transformació. Hem volgut 
seguir apropant-nos a propostes i reflexions 
feministes que es donen en altres latituds per 
aprendre, intercanviar, dialogar i celebrar la 
diversitat, i també per compartir experiències 
de presa de consciència, de lluita i creixement.
En aquesta ocasió, hem volgut abordar te-
màtiques com  la defensa del territori i els 
béns comuns, del propi cos com a primer te-
rritori (el que està estretament vinculat amb 
la defensa dels drets sexuals i reproductius de 
les dones), així com les propostes feministes 
per a la despatriarcalització de l’Estat i la co-
munitat. Aquests temes els vàrem identificar 
com a prioritaris en les reflexions del mo-
viment feminista d’aquella i aquesta riba de 
l’Atlàntic durant la devolució de la recerca Sa-
bers i Pràctiques Feministes: una aproximació 
al Moviment Feminista Català, publicada per 
ACSUR Catalunya el 2013, i de cara a realit-
zar l’edició ampliada en el marc del Programa 
Veus Dones Sud 2014. 

Per tal d’abordar aquests punts, comptem 
amb la veu  d’Aura Lolita Chávez Ixcaquic, co-
neguda com a Lolita, educadora maya k’iche’ 
i defensora  dels drets humans i dels drets 

de les dones. És la presidenta del Consejo 
de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, 
la Madre Naturaleza, la Tierra y el Territorio 
(CPK). La seva organització aplega 87 comu-
nitats Quiché i les autoritats tradicionals que 
treballen per protegir les seves terres, recur-
sos i  territori.

La seva lluita és exemple de la resistència de 
les poblacions indígenes davant la destruc-
ció dels recursos naturals, i està nodrida de 
la cosmologia maia, que interrelaciona la vida 
amb la naturalesa i el dret de tots els éssers a 
viure una vida digna,  i que les indígenes gua-
temalenques actualitzen tot vinculant-la amb 
la defensa dels drets de les dones.
A més de les empreses transnacionals mineres 
i hidroelèctriques, les comunitats indígenes 
guatemalenques enfronten  la remilitarització 
dels seus territoris i  una estratègia de des-
envolupament econòmic que arrasa amb els 
seus drets i la seva cultura. La participació i 
el lideratge de les dones són essencials per 
a la resistència del moviment. Però els inte-
ressos són molt poderosos i Lolita Chávez 
Ixcaquic coneix el cost de la defensa del seu 
poble, i  sap molt bé amb què s’enfronta. Els 
integrants del CPK han patit amenaces, difa-
macions, intimidacions i violència. Un d’ells, 
José Tavico Tzunun,  va ser assassinat el 12 de 
juny de 2012. 

Davant la violència, la criminalització, el perill, 
i les enormes resistències, Lolita Chávez Ixca-
quic descriu la seva lluita com una “lluita per 
la vida”, per una vida digna.

ACSUR, novembre de 2014
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Aquest escrit és el resultat de la saviesa 
col·lectiva lliure, principalment de les dones 
que estem caminant en la Xarxa de la Vida. 
En aquest caminar generem pensament, 
sentiment i acció en processos històrics que 
majoritàriament han restat silenciats, obli-
dats o anul·lats pels sistemes implantats en 
l’existència humana. L’anul·lació de la nostra 
existència com a dones indígenes és un deute 
històric dels Estats imposats i això és fàcil-
ment demostrable a través de la lectura de les 
històries oficials dels Estats.

Atrevir-se a plasmar quelcom escrit des del 
nostre ésser com a dones indígenes és re-
conèixer aquí i ara el llegat i la saviesa de les 
àvies que van teixir un coneixement col·lectiu 
en un compromís cosmogònic, existencial, in-
tergeneracional.(2) 

Requereix valor i claredat històrica escriure 
en un ambient contextual amb fortes recrea-
cions, en què els pobles estem en moviment, 
tot prenent decisions i lliurant batalles inter-
nes i externes, i les dones indígenes estem 
lluitant per una vida digna lliure de violència; 
en què els nostres territoris són la nostra força 
estratègica que ens aferra a la vida i, al ma-
teix temps, són el focus de la cobdícia de les 
potències mundials i de les empreses transna-
cionals que han traçat la ruta del capitalisme 
pur i plantejat la forma actual d’invasió que 
representa mort i destrucció per nosaltres; 
una invasió de la qual tenen una experiència 
monstruosa, doncs la vénen perpetrant gene-
ració rere generació durant centenars d’anys 

i van perfeccionant els seus plans de manera 
perversa. 

Aleshores, la paraula escrita es converteix en 
una aliada que camina pels móns, tot gene-
rant pensament crític, aliança, compromís i 
llaços de comunicació. En definitiva, tot gene-
rant pactes que van més enllà d’un procés pur 
i concret d’escriure i llegir, doncs mou pensa-
ments, sentiments i accions cap a formes més 
humanes i justes de vida. Això és íntimament 
inspirador i enfortidor. 

També és meravellós escriure en un moment 
de la història en què el territori està encara 
immers en les muntanyes, on convivim amb 
els arbres, els panissars, les plantes, els ocells, 
l’aire sense contaminació, on es mouen les 
gallines lliures que caminen pel corralet, on la 
gent sap que forma part d’una comunitat i així 
és com actua: en comunitat. 

En aquest document es donen a conèixer 
exemples d’accions que anomenem “Lla-
vors que donen llums i esperança de canvi”. 
Aquest escrit és, per tant, una expressió 
de llums col·lectives, transformadores, que 
les dones indígenes generem juntes. Aquí 
compartim les nostres reflexions i mirades 
crítiques, compartim les nostres preocupa-
cions i també els nostres moviments. 

Els nostres territoris són vius! I saludem les es-
pècies de diverses mides, colors i formes amb 
les què convivim.

“…Assolir una entesa col·lectiva en la vida dels 
pobles i dels éssers significa establir pràctiques 
més humanes entre dones i homes, d’acord al 
funcionament de la xarxa de la vida i el cosmos…”(1) 

(1) Extracte del posicionament polític del Consejo de Pueblo K’iche’ dins el marc del OxlajujB’aktun, Q’umarkaaj, K’iche’, Guatema-
la, 21 de desembre de 2012. Al OxlajujB’aktun finalitza un període de 5.200 anys en el compte llarg del calendari de la cultura 
maia. Aquest compte és un sistema per enregistrar el temps de forma lineal, combinat amb el ritme cíclic. Expressa el còmput 
del nombre de dies transcorreguts a partir de la data 4 Ajaw 8 K’umku’, des de la qual les Àvies i Avis Maies van començar a 
comptar la Quarta Era del món, que finalitza el 21 de desembre de 2012, donant pas a un nou cicle.

(2) Mèrida, Cecília: dijous 8 de maig de 2014.
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Moltes vegades, la gent de fora de la regió 
o del continent americà pensa que Amèri-
ca és només els Estats Units. De la mateixa 
manera, es fan una idea del que som a partir 
de les nostres aparences, del que els Estats 
diuen de nosaltres o, encara pitjor, del que 
el màrqueting de les empreses mostra a les 
fotografies. Generalment es pensa que som 
éssers passius, indefensos, éssers estranys. 
Sempre se’ns ha considerat una propietat 
privada, una tinença. Els propietaris de les 
finques, els banquers i els funcionaris s’han re-
ferit històricament a nosaltres com “les meves 
dones índies” o en col·lectiu com “les nostres 
indígenes”.

És important reconèixer-nos en la història. 
Saber i donar a conèixer que som dones, 
que som éssers humans que existim, que 
vivim, que aportem, que pensem, sentim i es-
tem constantment en moviment, que tenim 
cultures mil·lenàries que contribueixen a la 
nostra cosmovisió, amb sistemes de vida que 
exercim en els nostres territoris; que no som 

propietat de la humanitat, ni dels Estats, ni 
dels homes, ni dels blancs, ni dels poderosos. 
Som persones que reconeixem les històries; 
reconeixem que ens indigna que ens hagin 
concebut històricament com masses escla-
vitzades i sotmeses a tribut. Som crítiques 
amb les èpoques més cruels viscudes en la 
instal·lació dels Estats, producte de la colo-
nització, com l’època de l’assimilacionisme o 
del proteccionisme. Sempre recordem que 
la paraula (dona) “índia” prové d’una mirada 
equivocada, d’un error històric d’ubicació 
geogràfica. Reconeixem les guerres en el 
nostre territori, on s’ha comès genocidi i que 
han deixat petjada. Per exemple, la relació del 
treball a la llar amb l’estratègia d’utilitzar els 
cossos de les dones com botí de guerra(4).

Tenim propostes i tenim preguntes a la hu-
manitat. Moltes vegades, nosaltres, les dones, 
ens preguntem “Per què els homes, a casa i al 
llit, ens veuen com  les seves enemigues? Què 
és el que genera aquesta brutal transformació 
de ser la nostra parella a ser el nostre principal 

“…És important reconèixer les nostres 
connexions de respecte entre les diferents 
cultures i les diverses espècies que conformen 
la vida en tota la seva plenitud…”(3)

(3) Extracte de la postura política del Consejo de Pueblos K’iche’ dins el marc del OxlajujB’aktun, Q’umarkaaj, K’iche’, Guatemala, 
Centre Amèrica, 21 de desembre de 2012. 

(4) Aquesta relació és palesa en diversos episodis de la guerra a Guatemala en què els militars varen sotmetre a  esclavitud sexual 
i esclavitud domèstica a dones indígenes q’eqchíes, com fou el cas del destacament de Sepur Zarco, que ha portat a judici dos 
militars per crims de guerra l’octubre de 2014 (veure pàgina 17). L’utilització del cos de les dones com a botí de guerra inclou 
l’explotació forçada del treball domèstic, reproductiu i de cura d’aquestes dones.
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victimari, doncs desferma tota la seva violèn-
cia acumulada contra nosaltres?” Això ens 
porta a caracteritzar el colonitzador, doncs 
reconèixer que aquest era l’amo de l’ésser de 
les dones i dels cossos ens ajuda a entendre 
que l’home de la família, de la comunitat, és 
a dir, els homes amb qui convivim quotidia-
nament, també han de treballar les relacions 
d’opressió viscudes en el seu ser. 

Com a dones, reconeixem que  afrontem con-
textos adversos a les nostres cosmovisions, a 
les nostres aspiracions, a les nostres formes 
de relació. Això implica per nosaltres amena-
ces permanents. 

La xarxa  
de la vida
 
Les dones indígenes reconeixem que formem 
part de la xarxa de la vida, que està relacio-
nada amb el teixit de la vida. Aquesta xarxa 
comprèn les relacions entre les diferents es-
pècies, entre aquestes i els diversos espais 
que habiten, entre els elements i les energies 
components del planeta, que interactuen en 
l’univers. La naturalesa ens ensenya que no 
és possible definir ni traçar una visió lineal de 
la vida. Les anàlisis seran unidimensionals si 
separem la societat humana de la naturalesa. 

Les cosmovisions
Al llarg de les nostres vides hem compartit 
pensaments, pràctiques i sentiments amb 
les nostres àvies i avis. El camí recorregut ha 
deixat una història i una herència, que és im-
portant reprendre. 

La nostra existència com a dones té una forma 

d’interpretar, explicar, reaccionar, sentir i pen-
sar que els i les nostres avantpassades han 
desenvolupat per a la vida,  que ens fa com-
prendre l’univers i relacionar-nos en territoris 
on es conceben els temps i els ambients. Al 
seu torn, genera espiritualitat, ciència, conei-
xement, art, organització, economia, política... 
que dóna identitat a la nostra existència, inte-
rrelacionada amb el cosmos, les plantes, els 
animals i els éssers humans amb la Terra. 

Reconeixem també les històries plenes de 
saviesa que ens van anar conformant i que 
avui ens permeten seguir els teixits socials, 
que prenen com a referència les comunitats, 
no només de la humanitat, sinó dels múltiples 
éssers que cohabitem aquest planeta que ens 
va veure néixer. 

Reconeixem el recorregut dels éssers en la 
relació amb el temps i allò que ha generat, 
com llegats ancestrals de les nostres cultures 
mil·lenàries dadores d’art, saviesa, ciència.

Els territoris
Estem vivint als nostres territoris, es-
timem la vida i estimem la convivència 
amb la biodiversitat.

Els territoris són per a nosaltres, les dones 
indígenes, construccions d’espais vitals per 
les comunitats en els què s’engloba la his-
toricitat, la cultura, la identitat, l’educació, la 
política, l’economia, la convivència entre els 
éssers, entre els animals, les plantes, els mi-
nerals, el cosmos... La nostra concepció dels 
territoris va més enllà dels espais físics: els 
identifiquem amb elements existencials que 
donen vida a un poble, com, per exemple, els 
llaços que uneixen a persones que, malgrat no 
viure al lloc d’origen, estan actives i són cons-
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cients, pendents dels processos que s’estan 
duent a terme per defensar la vida, i també 
hi participen de diverses maneres. És el cas 
de l’experiència transfronterera de la Consulta 
Comunitaria de Buena Fe(5), que es va realit-
zar amb les germanes i germans del poble 
Maia K’iche’ residents a Los Angeles, Califòr-
nia, Estats Units. Elles i ells també van prendre 
decisions en relació a la defensa del territori. 
Aquestes decisions s’estan prenent des dels 
territoris comunitaris locals fins als territoris 
nacionals i internacionals. 

Abya Yala
Abya Yala és el nom donat al continent ame-
ricà a la comarca Guna Yala de Panamà i 
Colòmbia abans de l’arribada de Cristòfor 
Colom i els europeus. Literalment significa 
“terra en plena maduresa” o “terra de sang 
vital”(6). Les dones indígenes reconeixem i 
reivindiquem aquest nom per a referir-nos al 
territori continental. En lloc de dir Amèrica, 
posicionem aquest nom i, biològicament, ens 
encaminem a descolonitzar-nos també amb 
el nostre pensament.

Xoc de 
cosmovisions, 
font de violències 
Els diferents models d’existir, les cos-
movisions que xoquen, impacten als 
nostres cossos de dones, que evi-
dencien aquestes formes violentes 
d’existir

El xoc de les formes de veure i relacionar-se 
amb el món ha desembocat en grans en-

frontaments territorials durant tota la nostra 
existència, en llargues guerres, en llargs 
processos d’imposició de sistemes. Impe-
ra la imposició d’Estats amb estructures 
patriarcals, capitalistes i racistes, que gene-
ren invasió, esclavitud, repressió, exclusió. La 
nostra existència està afectada per models de 
vida violents, expressats en el trajecte de les 
històries de vida, des d’allò més íntim fins a 
allò comunitari i ampliant-ho a allò nacional 
i regional. 

És important fer-nos les següents pregun-
tes: Com estan els nostres cossos? On són? 
Què estan fent i per a qui ho estan fent? 
Després d’aquestes experiències violentes 
d’existència, diem que estem en territoris es-
tratègics, perquè la regió que cohabitem és 
una de les més riques en biodiversitat. Aques-
tes característiques esdevenen un potencial, 
amb béns naturals estratègics com l’aigua, les 
muntanyes o les entranyes de la terra, com la 
varietat de minerals o l’aire purificat natural-
ment, amb els que podem seguir vivint durant 
milers d’anys més, tot satisfent les nostres 
necessitats d’acord a les nostres cosmovi-
sions, pel bé comú, prenent de la naturalesa 
“només allò que necessitem”, tot seguint la 
màxima de la no acumulació. Tanmateix, els 
models macroeconòmics mercantilistes han 
determinat que els capitals de les empreses 
transnacionals inverteixin en els territoris indí-
genes sense que es tingui en compte la nostra 
existència ni la nostra decisió. Se’ls ha donat 
la potestat d’envair-nos amb forces armades 
sense que els Estats proporcionin cap tipus 
de protecció als pobles. No obstant els terri-
toris amb pobles diversos convivint amb la 
biodiversitat són un referent estratègic per a 
la vida, per a la supervivència de la humanitat.

(5) La Consulta de Buena Fe és un dret que té la comunitat d’acord amb el dret internacional. Aquesta es va realitzar el 22 
d’octubre de 2012, amb la participació de més de 27.000 persones de comunitats indígenes, que van expressar un “no” rotund 
a l’extracció i explotació al seu territori, en particular, a la mineria a gran escala i els projectes hidroelèctrics. 

(6) López Hernández, Miguel Ángel (2004): Encuentros en los senderos de Abya Yala. 1ª edición. Quito, Equador, 2010. Pàg. 10.
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“…Volem deixar herència sense violència,  
volem viure ara sense violència.  
Aquesta és la nostra decisió, no és no...”

Hi una ruta històrica de violència, transmesa 
a través de les generacions, on els victimaris 
i les víctimes segueixen tenint lligams que els 
uneixen. Les històries que ens expliquen les 
àvies marquen les nostres vides, doncs són 
històries que generen formes de vida, senti-
ments i models de conducta i van modelant 
els comportaments de les persones en les 
cultures, tot desenvolupant una herència 
que generalment és invisible. Aquestes vides 
estan marcades per la violència sexual siste-
màtica. Se’ns ha considerat botí de guerra. 
A les entranyes del nostre ser existeixen his-
tòries que reflecteixen el dret de cuixa amb el 
que l’home blanc s’ensenyoria de les nostres 
àvies, tot obligant-les a mantenir relacions 
sexuals abans de contraure matrimoni. Mol-

tes d’aquestes aberracions es van constituir 
en l’Estat imposat i encara es practiquen en 
molts territoris, entre altres formes cruels de 
tracte. 

Per contra, les dones indígenes tenim una ri-
quesa històrica construïda al llarg del caminar. 
Hem acumulat les diverses experiències i les 
vivències de les nostres àvies i per això és im-
portant reconèixer que les nostres històries 
com a dones indígenes, les que reconeixem 
i mantenim vives, no són les imposades pels 
invasors. Les nostres històries són validades 
per les nostres àvies, per les nostres mares, 
per les nostres avantpassades, per nosaltres 
mateixes, per les nostres filles i per les nostres 
nétes. Els continguts de les històries ens apor-
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ten coneixements, enforteixen els nostres 
orígens, la nostra identitat. Les nostres his-
tòries demostren com de profunda ha estat la 
violència a les nostres pròpies organitzacions. 

S’han pres decisions sense el nostre consenti-
ment, en contra de les nostres voluntats, han 
envaït el nostre ésser amb molta violència. 
Això també és violar el conveni 169 de la OIT(7)  
sobre pobles indígenes i tribals en països in-
dependents. Aleshores, el que fa el govern no 
és el mateix que fan les empreses transnacio-
nals? De quin bon govern estem parlant?

Al llarg de la història s’ha demostrat que 
el nostre caminar ha estat bloquejat, inte-
rromput i agredit per diversos actors, entre 
els quals, la proliferació d’esglésies, partits 
polítics, governs d’entreguerres, empre-
ses transnacionals, la militarització, els 
funcionaris locals, la cooperació interna-
cional, principalment la que va enfocada a 
introduir el fals desenvolupament, despos-
seint i saquejant, entre altres.

Entre els aspectes que generen aquests ac-
tors destaquen la divisió, la utilització del 
nostre ésser, la violació dels nostres drets, el 
descontrol en el propòsit de les nostres llui-
tes, la cooptació de lideratges, la mort i la 
destrucció. Han generat un estancament en 
el nostre pensament crític, doncs tot ho enfo-
quen cap a l’acceptació de veritats absolutes 
imposades. Ens entretenen amb jocs polítics 
o reunions absurdes, tot prenent-nos el nos-
tre temps. Anem molt a les esglésies, a moltes 
esglésies, juguen amb les nostres necessitats i 
ens estudien molt bé. Tenen professionals que 
ens avaluen. 

Moltes vegades, en lloc d’anar a les nostres 
assemblees per defensar els nostres drets, es-

collim anar a l’església, a una reunió de partits 
polítics o a una xerrada a favor dels progra-
mes dels governs, la qual cosa ha implicat que 
es prenguin decisions per nosaltres perquè te-
nim vergonya de dir no, fet que també genera 
conformisme i submissió. Altres decideixen 
per nosaltres. Després, quan ens violenten o 
ens volen prendre els nostres béns, els partits 
polítics i els pastors i capellans, entre altres, 
no s’hi fiquen, diuen que aquesta no és la seva 
responsabilitat, al contrari, inculquen la por a 
protestar. Ens sentim culpables i això ens pren 
força, ens pren valor, ens pren l’esma, a nosal-
tres, a les dones maies. “Moltes dones maies 
accepten el que els passa, ja que creuen per 
fe que els toca viure això. Fins i tot ens ha suc-
ceït a nosaltres, que duem una trajectòria de 
lluita”(8) .

Les múltiples 
opressions
Les dones indígenes, des de la profunditat 
de la nostra existència, hem viscut múltiples 
opressions en les diferents etapes de les nos-
tres vides. Per norma general, les opressions 
a les quals ens sotmeten, comencen des de la 
infantesa, fins i tot des del ventre de la mare. 
Aquestes múltiples opressions operen en els 
nostres cossos, es van sumant, acomodant-
se, interseccionen entre sí i es van implantant 
de tal manera que la violència que generen es 
naturalitza, es normalitza. Els Estats expres-
sen la seva acceptació quotidiana. 

La interiorització de les opressions ha generat 
malalties de por i culpa profundes. Les arrels 
són grans i estan naturalitzades en el nostre 
ésser, generen seqüeles en el nostre pensa-
ment, actitud, somnis, sentiments i provoquen 

(7) Aquestes lluites estan fonamentades en el Conveni 169 de la OIT i la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels 
Pobles Indígenes, a més de les lleis comunitàries conegudes a Guatemala com “drets consuetudinaris”, que van ser recollits 
als Acords de Pau .

(8) Chávez Ixcaquic, Aura Lolita: Reflexiones de Mujeres Mayas, Huehuetenango, 2014.
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dificultats a l’hora de conviure entre nosaltres 
i amb els altres. Moltes vegades no ens valo-
ritzem a nosaltres mateixes i a altres dones.  

Com vivim les dones indígenes  
el racisme?
Al llarg del temps, les idees dominants s’han 
anant legitimant. En el context històric on 
hem viscut les dones indígenes, els sistemes 
imposats van col·locar com a referent domi-
nant l’home blanc, fort i poderós. Ell mana, ell 
decideix en els nostres territoris. Això, natural-
ment, queda institucionalitzat en la dimensió 
simbòlica i pràctica, el que genera subordina-
ció. Ens aniquilen de la història i novament es 
generen formes d’esclavitud que emfatitzen 
el control de les ments. El resultat de tot això 
és racisme cap a les dones indígenes en els 
Estats en què vivim, un racisme que es reflec-
teix a les estadístiques, en les què no es parla 
sobre la nostra situació real com a dones, i les 
poques dades que hi ha s’han aconseguit amb 
pressió i lluita permanent.  

Hi ha actors que són part dels reductes co-
lonials que perviuen en el pensament de la 
classe dominant i els sectors racistes clas-
sificadors, els quals introdueixen en el món 
quotidià les categories de dones indígenes. 
Parlen de la “indígena muda”, de la “indíge-
na ignorant”, de la “indígena tossuda”, de la 
“indígena María”. Enalteixen a les assimilades i 
se’n refereixen com a “intel·ligents, obedients, 
competitives, coneixedores de la única fe, 
racionals, de prestigi, modernes, de clas-
se, d’altura”. D’altra banda, refusen les altres 
indígenes “esvalotadores, salvatges, conflic-
tives, terroristes, boges”. Així ens anomenen 
a les que hem tingut el valor de lluitar per la 
vida, per la mare naturalesa, per la terra i el 
territori. D’aquesta manera creen prestigi per 
a les escollides i també generen relacions 

violentes de poder entre dones, en un clar 
exercici de descomposició i profundes rela-
cions d’exclusió. 

Patriarcat  
i colonialisme  
a les comunitats
El colonialisme immers en les comunitats 
dota els homes, fins i tot als indígenes, de 
privilegis per actuar també contra nosaltres, 
malauradament. Que ells mantinguin aquests 
privilegis té molt a veure amb els nostres cos-
sos. El resultat són relacions desiguals que 
qüestionem i que volem modificar, doncs és 
important reconèixer que tots i totes estem 
compromeses en generar patrons de canvi 
per la defensa del territori.
 
Que els homes indígenes tinguin el control so-
bre els nostres cossos com a dones indígenes 
no és un pacte polític entre dones i homes, és 
una imposició patriarcal, un pacte d’opressió 
que és necessari eliminar dels nostres terri-
toris. Fem una crida als homes conscients 
perquè reflexionem constantment sobre les 
experiències i vivències que han marcat les 
nostres vides. Quan caminem al costat de 
companys homes, pensem i sentim que és 
el nostre caminar col·lectiu, que és la nostra 
força, que reconeixen els nostres principis 
ancestrals com el Tzq’at, la reciprocitat: “Jo 
sóc tu i tu ets jo”. Creiem que és un compa, 
un germà que pateix els mateixos sofriments 
que nosaltres i que no ens farà mal. En el 
caminar i al llarg del temps ens hem adonat 
que ens vam equivocar, que aquell home que 
pensàvem que era “un compa, un germà, un 
amic” ens agredeix, violenta les nostres vides, 
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ens ensangona, ens insulta, ens humilia, ens 
difama, ens persegueix, es burla de les nos-
tres desigualtats, ens assetja, ens fa xantatge 
i, moltes vegades, ens viola sexualment. En 
la seva majoria, quan els casos de violació 
o assetjament sexual es denuncien dins les 
organitzacions, no reben expressions de reci-
procitat, sinó més aviat de rebuig, expressions 
com aquesta:

 “Vosaltres esteu fotent a l’organització. 
Segur que esteu amb el govern o amb 
les empreses mineres, perquè voleu 

destruir-nos, segur que esteu pagades per 
l’oligarquia. El que us passa no és greu, com-
parat amb el que ens va passar a nosaltres en 

l’època de la guerra. Això si és fort, perquè 
ens van atacar amb armes, ens van tirar 

bombes, ens varen segrestar…”(9).

La violència  
i el poder
Les dones indígenes estem redefinint 
les nostres relacions. En elles no pe-
netren la violència i el poder sobre 
nosaltres.

Les morts violentes de dones indígenes, la im-
punitat o la injustícia són aspectes que estan 
quedant en segon o tercer pla en les prioritats 
dels Estats. Això és palès en les anàlisis que 
fem com a dones quan ens trobem i expli-
quem els nostres propis registres, els nostres 
propis diagnòstics. Es reflecteix la situació 
violenta en què vivim als diferents territoris; 
situacions que, tot i que és cert que tenen 
les seves especificitats, en la seva majoria 
són un reflex de patrons violents del sistema 
patriarcal, les expressions del qual són gene-
ralitzades a  regions com Mesoamèrica.

Durant centenars d’anys, els sistemes im-
posats han silenciat els dolors històrics i les 
violacions sistemàtiques i permanents que 
hem viscut. 

Els nostres territoris travessen greus crisis de 
violència sistemàtica. En els contextos na-
cionals no només seguim vivint les formes 
històriques d’opressió de classe, identitat 
cultural i gènere i les seqüeles de les guerres 
imposades, sinó que ara també enfrontem la 
invasió per part d’empreses multinacionals, la 
qual cosa aprofundeix les desigualtats, la dis-
criminació i l’empobriment fins a nivells molt 
greus.
 
Guatemala és a la regió de Mesoamèrica, 
la més desigual del continent americà, on 
l’empobriment s’incrementa en les dones in-
dígenes. Nosaltres fem triples jornades i la 
remuneració és mínima, no arriba per a les 
despeses de la cistella bàsica. Al llarg dels 
anys en aquesta regió s’ha imposat una cul-
tura d’impunitat: per exemple, a El Salvador 
el 99,40% dels casos de feminicidi queden 
impunes.

A Guatemala ens trobem actualment amb un 
govern dirigit per un president genocida, mili-
tar, amic de les empreses transnacionals, dels 
Estats poderosos, de les oligarquies nacio-
nals i del narcotràfic, entre d’altres, que està 
programat per reprimir als pobles de manera 
sagnant, doncs està entrenat com a K’aibil. 
Els K’aibiles són els soldats d’elit de l’exèrcit 
de Guatemala, entrenats i sotmesos en condi-
cions extremes a proves que es focalitzen en 
la famosa teoria que la ment domina el cos, 
frase molt utilitzada en les formacions. Un 
altre lema que tenen és: “si avanço, segueix-
me; si m’aturo, constreny-me i si retrocedeixo, 
mata’m”.

 (9) Extret del testimoni d’una dona indígena que va ser víctima de violència sexual a l’actualitat, Guatemala 2014.



17

La sexualitat com  
a territori de poder
Desafiar el sistema de poder des de la 
sexualitat és senzillament meravellós,
aquest territori es respecta!

En trobar-nos en el nostre camí com a dones 
indígenes, reconeixem com apareixen dia rere 
dia els abusos dels homes. Hi ha tantes expe-
riències, tants passatges de la història que 
recordem i que vivim amb molta indignació 
en el més íntim del nostre ésser, pel que fa a 
la sexualitat ... 

Les obligacions que hem de complir en les 
relacions sexuals no tenen límits pels homes 
violents. Les dones indígenes tenim el mandat 
d’obeir, d’atendre en qualsevol moment i en 
qualsevol lloc els desitjos dels homes. A les 
cases s’exerceix el poder de l’home violent. 
El poder del marit és superior a qualsevol al-
tre en aquesta institució, en la que no només 
estan institucionalitzades les violències, sinó 
també la presa de decisions amb mecanismes 
de control.

Un exemple senzill és la dificultat per acce-
dir als anticonceptius. Si els tenim, moltes 
vegades ha de ser d’amagat del marit, tot 
reconeixent el gran perill que comporta ser 
descobertes. Això genera por i una pres-
sió interna i profunda, ja que hi ha una cosa 
amagada, i la preocupació és: “què farà en 
descobrir-ho?” Des del moment que pensem 
això, ja som propenses a tolerar la violència 
que se’ns imposi. 

En aquest sentit, en trobar-nos i ajuntar-nos 
com a dones indígenes, generant espais 
d’anàlisi crítica i autocrítica per promoure can-

vis radicals, ens crida enormement l’atenció 
de quina manera els sistemes segueixen se-
parant l’àmbit de la sexualitat de la política. 
No obstant això, la sexualitat no és una relació 
natural. El que ara sabem de la sexualitat és 
perquè ho hem construït històricament i so-
cialment, segons la nostra cultura.

Pactes patriarcals per a controlar el 
cos i la sexualitat de les dones

És important reconèixer que la sexualitat és 
el resultat d’un procés construït històrica-
ment i socialment. Els diferents pobles tenim 
sistemes de relació en aquest sentit; el cos 
i la sexualitat també són polítics. Al llarg de 
la nostra vida, de les nostres històries, hem 
experimentat com operen les relacions de 
poder sobre els nostres cossos. Amb aquesta 
finalitat, a les comunitats hi ha normes, càs-
tigs, limitacions i discursos que enforteixen el 
domini masculí. 

En l’actualitat, poc es parla dels pactes, del 
control de la nostra sexualitat. Poc s’analitza el 
paper dels homes, a qui es dóna per naturale-
sa el dret d’accés sobre els nostres cossos per 
mantenir el sistema de dominació. La violació 
sexual és el resultat d’aquests pactes que, sim-
plement, demostren que el dret que l’home té 
d’apropiar-se dels cossos de les dones és pro-
ducte de les estructures del sistema. 

Sens dubte, això és el que genera relacions 
desiguals de poder. La violència sobre els 
nostres cossos és el resultat d’un sistema de 
dominació, del que no es parla a les famílies, 
ni a les escoles, i encara menys a les esglésies. 
Com a dones indígenes, per analitzar-ho, vam 
haver de passar pels nostres propis processos 
de formació i anàlisi de les estructures de po-
der. Per això veiem elemental tenir els nostres 
propis espais autònoms de formació.
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Els Estats imposats amb el sistema patriarcal 
han implementat models de vida en els que 
la nostra existència és considerada com a 
cos-propietat, un cos que és de l’altre. Aques-
ta és la identitat genèrica actual. Molts dels 
sistemes no reconeixen les violències contra 
les dones indígenes, perquè estan socialment 
acceptades i donen als homes la potestat de 
decidir i de fer sobre els nostres cossos. Les 
relacions de poder estan institucionalitzades 
a través del matrimoni, amb normes i vigilàn-
cies permanents. 

La nostra sexualitat està lligada a una sola 
funció, la de reproduir; a un ambient íntim; a 
un àmbit acceptat, el matrimoni, i amb un ser 
socialment acceptat, un home. Qualsevol altre 
tipus d’expressió de la nostra sexualitat és for-
tament castigada, perquè aquest altre tipus 
significa un perill per als patriarques. O som 
d’un sol home, o som de tots els homes: això 
és el que estableix l’ordre patriarcal.

Actualment, milers de dones indígenes es-
tem vivint maltractes: una gran quantitat de 
dones, tant adultes com nenes, són objecte 
de tracta amb finalitats d’explotació sexual. 
Aquest fenomen s’associa cada vegada més 
a la migració forçosa. Hi ha 9 milions de per-
sones a Amèrica Llatina víctimes d’aquest 
negoci, que mou més de 16 milions de dòlars 
l’any al continent. Mèxic i Amèrica Central 
són zones de reclutament i trànsit de dones, 
generalment nenes, que són explotades i es-
clavitzades sexualment als Estats Units. 

La violació dels drets sexuals i reproductius 
també té altres tipus d’actors, com l’Estat 
mateix, que empresona fins i tot per dècades 
a dones per haver interromput un embaràs. 
Això és resultat del control profund de grups 
de fonamentalistes, com les jerarquies religio-
ses, entre d’altres.

No totes les violències contra les persones són 
visibles: depèn d’en quin àmbit s’exerceixin 
i qui les exerceixi, el que té a veure amb els 
poders de domini. La violència contra les 
dones indígenes, generalment no és notícia. 
S’ha naturalitzat fins a tal punt que fins i tot les 
societats veuen normal una violació sexual, o 
ens culpen a nosaltres mateixes. La violència 
a l’intern de les famílies s’ha naturalitzat tant 
que es veu estrany que no hi hagi violència. 
També s’ha naturalitzat  la violència en els mo-
viments socials o en les mateixes comunitats.

Pactes entre dones indígenes: llavors 
de llum i esperança de canvi

Front als ordres polítics patriarcals, moltes 
dones indígenes li hem donat una altra signi-
ficació a la vida, hem decidit no tenir lleialtat 
a aquest enfocament  violent, així que estem 
desafiant aquest sistema. És meravellós dir-
ho i encara més potent viure-ho. Això ens 
ha portat a ser creatives, a trobar-nos entre 
nosaltres per identificar alternatives i recons-
tituir nous referents de relacions de vida, tot 
tenint postures crítiques i autocrítiques, re-
coneixent com hem estat construïdes i com 
hem estat educades per servir als poders, 
als totpoderosos. És important reconèixer i 
desemmascarar les relacions de poder que 
s’exerceixen en la nostra sexualitat i la nostra 
intimitat. Dins de les llavors que donen llums 
i esperança de canvi hem iniciat el camí, tot 
reconeixent com estem anatòmicament i físi-
cament construïdes. Reconèixer les parts del 
nostre cos, cridar-nos i assegurar-nos, tot te-
nint garanties que estem prenent les nostres 
pròpies decisions en els nostres espais, en 
processos autònoms, de lliure determinació, 
amb una clara expressió de llibertat.

Això comporta establir els nostres propis 
pactes polítics com a dones indígenes: pac-
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(10) “La verdad de nuestros cuerpos”. Caso Sepur Zarco va a juicio: Chiquín, Cristina. Blog del grupo Mujeres Ixchel de Guatemala,
      10 de octubre de 2014.
(11) de León, Quimy, Periodismohumano.com, 25 de juny de 2014.

tes d’amor, de respecte, de reciprocitat, tot 
creant ponts entre nosaltres, reconeixent que 
tenim drets sexuals i reproductius i generant 
estratègies i àmbits d’acció, en els quals les 
forces més grans són la rebel·lia, la contrapo-
sició i la redefinició. 

Hem declarat que els nostres cossos tenen 
dret a descansar, que tenim dret a decidir si 
volem reproduir-nos. Aquestes són també 
lluites que duem a terme actualment en els 
nostres territoris, perquè reconeixem que 
els drets sexuals i reproductius són part dels 
drets humans, que són universals, interdepen-
dents i indivisibles. Aquest camí  és llarg i per 
això és important que aquests processos si-
guin gestionats intergeneracionalment. 

En les assemblees comunitàries diem que 
estem d’acord que es declarin els territo-
ris lliures d’empreses transnacionals. De la 
mateixa manera, també volem que aquests 
mateixos territoris es declarin lliures de vio-
lència contra les dones. Aleshores, cada dia 
estem en la disputa de la recuperació dels 
nostres cossos: com més cossos estiguin en la 
capacitat de la lliure determinació, més dones 
ens encaminarem cap al bon viure. 

Donem un pas més en el nostre caminar!
Avui, germanes, tenim llums i forces, per a de-
nunciar: ES TRENCA EL SILENCI!

Llavors que donen llums i esperança 
de canvi

Els dos casos que exposem a continuació 
donen esperança per trencar el silenci al vol-
tant de la violència sexual contra les dones 
indígenes.

El 9 de maig de 2014, la justícia guatemalen-
ca va condemnar a 80 anys de presó (50 per 

genocidi i altres 30 per crims de guerra) a l’ex- 
dictador Efraín Ríos Montt. Un tribunal penal 
va declarar culpable l’exmilitar de genocidi i 
delictes de lesa humanitat per la mort de més 
de 1.700 indígenes. Encara que després va ser 
declarat no vàlid, aquest és un judici històric 
per a les dones indígenes a Guatemala, ja que 
en ell es va establir que la violència sexual i la 
violència contra les dones són crims de gue-
rra i una estratègia genocida(10). En el procés, 
les dones ixiles van declarar, van narrar les 
aberracions que van patir per part dels sol-
dats guatemalencs entre 1982 i 1983, i com 
els membres de l’exèrcit van abusar sexual-
ment d’elles de manera sistemàtica. Els fets 
van passar quan les dones ixiles tenien entre 
11 i 30 anys d’edat. D’acord amb l’informe de 
Recuperació de la Memòria Històrica de la 
Conferència Episcopal Guatemalenca, les 
vexacions van ser utilitzades com instruments 
de tortura i esclavitud sexual, amb la violació 
reiterada de les víctimes. 

Un altre exemple també recent és el cas Sepur 
Zarco, el processament de dos militars per 
violació i esclavitud sexual durant la guerra a 
Guatemala.

Sepur Zarco és una comunitat situada en el 
municipi de l’Estor, a Izabal. En ella, durant els 
anys més durs de la guerra i el genocidi, es 
va construir l’any 1982 un destacament mili-
tar. En aquest lloc, com en altres, els militars 
van cometre una sèrie de crims tipificats com 
de lesa humanitat, entre ells, la violació i es-
clavitud sexual de 20 dones durant almenys 
sis mesos. A algunes d’elles, a més, els havien 
desaparegut o assassinat als seus esposos o 
familiars.(11)

El 14 d’octubre de 2014, el jutge Miguel Ángel 
Gálvez del Juzgado Mayor Riesgo B va resol-
dre l’obertura de judici contra dos militars pels 
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crims de guerra comesos durant la guerra: l’ex 
tinent Steelmer Reis Girón, acusat de delictes 
contra els deures d’humanitat en forma de 
violència sexual, esclavitud sexual i esclavi-
tud domèstica cap a 11 dones q`eqchíes, així 
com per l’assassinat de Dominga Choc i les 
seves dues filles menors d’edat, Anita i Her-
melinda Choc Pop, i Heriberto Valdés Asij, a 
qui es porta a judici per la desaparició força-
da de 7 camperols q`eqchíes el 25 d’agost de 
1982, així com per delictes contra els deures 
d’humanitat en la seva forma de violència se-
xual contra dues dones.

Què representa la 
lliure determinació 
per a les dones 
indígenes
L’exercici de la lliure determinació vol dir 
prendre les nostres pròpies decisions com 
una pràctica quotidiana que orienti el nostre 
model de vida des de la dimensió íntima fins 
la comunitària, des d’allò privat fins a allò 
públic i des de l’individual fins al col·lectiu, 
en les seves múltiples expressions. Així fem 
realitat les nostres aspiracions per enfor-
tir-nos a nivell polític, econòmic, social i 
cultural. 

Significa avançar amb pràctiques cap a nivells 
d’autonomia en els què s’analitzi l’opressió 
internalitzada personal i col·lectivament, tot 
trencant amb els patrons de resignació, sub-
missió, inferioritat, humiliació i impotència. 
Aquests passos els estem donant en els te-
rritoris, amb processos de sanació personals i 
col·lectius, tot recuperant a poc a poc el nos-
tre poder com a dones indígenes. 

L’exercici de la lliure determinació implica 
també el que ja estem fent en els nostres te-
rritoris: la resignificació del nostre ésser, així 
com el reforçament de la nostra espirituali-
tat, tot enfortint les nostres vides i honrant 
la vida amb les llavors de les nostres an-
cestres.  Significa revolucionar cada dia els 
nostres pensaments, els nostres sentiments, 
les nostres accions, tot generant altres formes 
d’existència. 

Significa tenir la llibertat de ser rebels i exercir el 
mecanisme de rebel·lia, que inventa altres tipus 
de relacions, tot creant sistemes propis de vida. 

Significa prendre decisions individuals i 
col·lectives com a dones indígenes en proces-
sos democràtics, assemblearis i autònoms. 

La lliure determinació també significa caminar 
juntes com a dones indígenes amb els pobles, 
anar analitzant quins dels nostres costums 
funcionen en els nostres temps i no violen-
ten les nostres vides; analitzar-los i tractar 
d’enfortir la vida. 

És la recreació de tota una forma de vida amb 
aspectes fonamentals com tenir  autoritat 
com a dones indígenes, tot aprenent a ser 
autoritat, de manera intergeneracional, amb 
vides col·lectives i reconeixent una altra ma-
nera de ser i de fer. 

Significa tot un procés de formació entre do-
nes, tot vivint transformacions profundes en 
diverses generacions, com a resultat de múl-
tiples processos. 

Significa crear col·lectius de producció, amb 
sistemes d’economia comunitària, amb canvis 
des de les comunitats. 

Som dones que estem en diferents espais de 
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lluita i en tots els territoris, amb múltiples ex-
pressions i formes. Ens hem constituït com a 
defensores, dirigents, guies, autoritats, por-
taveus i lidereses. Els sistemes no reconeixen 
la nostra saviesa, ni el nostre posicionament 
polític, ni la nostra constitució. Ni tan sols ens 
veuen i, quan ho fan, ens diuen conflictives, 
“bochincheras”, boges o bruixes.

Ja estem prenent decisions en els nostres te-
rritoris, en la pràctica de la lliure determinació 
i la nostra decisió és que lluitarem perquè es 
respectin els nostres territoris i les nostres de-
cisions. Per a nosaltres, les dones indígenes, 
això significa que els territoris s’alliberin dels 
pactes violents dels Estats, dels sistemes i 
dels cossos. 

Ja n’hi ha prou de dir que som cossos in-
complets, que som complement de l’home: 
no som propietat privada dels homes, siguin 
les nostres parelles o els nostres pares, fills o 
compares. Ni dels sistemes, siguin aquests 
patriarcals, capitalistes, racistes, o neolibe-
rals. Ni de les religions. Ja n’hi ha prou de 
dir “les nostres dones indígenes”. Seguirem 
lluitant perquè els rectors, els presidents, 
els funcionaris de l’Estat, els propietaris 
d’empreses multinacionals, no siguin els que 
prenguin decisions sobre els nostres cossos. 
No venim d’una costella, venim de la Vida i de 
tota la seva expressió. Les decisions relacio-
nades amb els nostres cossos les prendrem 
nosaltres, amb nosaltres, des de nosaltres i 
entre nosaltres.

Estem lliurant batalles en el nostre territo-
ri i seguirem la ruta perquè es respectin les 
decisions que prenem: tenir els fills que deci-
dim; no acceptar més cops físics, psicològics, 
patrimonials o sexuals; heretar; tenir dret a 
descansar, a donar-nos una pausa, a no seguir 
sent dipositàries simbòliques. 

A l’interior dels territoris seguim sent mal-
tractades, amagar-ho seria un enorme 
error històric que es cobraria més vides de 
dones, per això reconeixem que seguim te-
nint tensions de gènere que no estan sent 
visibilitzades. Més aviat s’evidencien clara-
ment les fortes intencions de silenciar-nos, 
d’amagar, agredir i seguir exercint el control 
sobre nosaltres, fins i tot de separar les nos-
tres demandes (per part de la cooperació 
internacional). Això afavoreix el patriarcat, 
les seves institucions i els seus referents, 
ja que ens col·loca en un pla on nosaltres 
hem d’afrontar no només els problemes de 
l’actual invasió de les empreses transnacio-
nals, sinó també els problemes del patriarcat 
permanent que cada dia atenta contra les 
nostres existències. 

Som actores amb consciència crítica del pas-
sat, el present i el futur, i sabem el que volem 
com a dones indígenes.

Fer les nostres pròpies anàlisis en relació a 
la divisió sexual del treball és veritablement 
significatiu. El treball relacionat amb la re-
producció de la humanitat és invisibilitzat. 
Se’ns percep com a reproductores silencio-
ses, submises, emotives, i se’ns concep com 
a devotes, sacrificades, entregades. La divi-
sió sexual del treball es basa en un sistema 
pervers que ens fa treballar llargues jorna-
des diàries que després esborra perquè el 
dia següent fem el mateix, el mateix tots els 
dies. Com a dones indígenes hem identificat 
que el treball esborrat és una feina silencia-
da, una feina que no existeix, i al final de les 
jornades pesades, sembla que no hem fet 
res. I cada dia el sistema ens esclavitza més, 
fins fer-nos desaparèixer amb les milers de 
morts de dones per malalties a primerenca 
edat. Ens estan matant sense deixar-nos 
existir en plenitud.
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(12) Entrevista realitzada per l’autora a un membre del Consejo de Pueblos K’iche’, K’iche’, Guatemala, 2014.

Nosaltres ratifiquem que no només som ma-
res dadores de vida. Som això i molt més, 
nosaltres decidim ser mares o no ser-ho, no 
per un mandat diví. Som dones sàvies!

Com repensem  
els nostres 
lideratges 
com a dones 
indígenes
Les reflexions col·lectives permanents en pro-
cessos de formació alliberadors i autocrítics 
ens porten a repensar-nos, ja que ens neguem 
a reproduir pràctiques de lideratge que lliu-
ren la nostra capacitat de presa de decisions 
a algú aliè perquè administri la nostra llibertat. 
Pràctiques que emfatitzen les individualitats 
i ens situen en competència, tot fent èmfasi 
en les diferències marcades segons qui és 
millor, en comptes de fixar-se en els objec-
tius col·lectius que necessitem aconseguir tot 
exercint aquests lideratges. 

Les dones indígenes podem construir noves 
formes de lideratge i permetre processos que 
construeixin vides per a totes i tots, tot reco-
neixent també els lideratges d’altres éssers 
del planeta. 

Reconeixem i volem exercir lideratges com-
partits, rotatius, intergeneracionals, que 
construeixen noves formes de relacions, 
que contemplen i s’inspiren en l’espiritualitat 
de les persones, que animen i orienten la 
claredat dels propòsits, que aprenen de la 
pràctica i animen la ritualitat de les alegries 
i les tristeses.

Ens inspirem en lideratges compartits 
que creen espais segurs per a l’expressió, 
l’autocura, la participació i el creixement de 
les capacitats, tot donant suport col·lectiu.

L’interessant compromís d’homes in-
dígenes: generar noves masculinitats 
per combatre la violència contra les 
dones indígenes (12)

En alguns territoris hem tingut l’experiència 
que, quan exigim declarar-los lliures de vio-
lència contra les dones, homes compromesos 
obren un camí de  transformacions de les 
seves vides. Comencen per reconèixer-se 
com masclistes, assumint el compromís de 
ser autocrítics i anar cap a un canvi radical. 
Com a dones indígenes hem estat testimonis 
d’aquestes transformacions: són un teixit fi, 
que va lent però camina. Entre els elements 
d’aquests espais, és important ressaltar que:

•	 Ells	 reconeixen	 que	 un	 dels	 elements	
que cal canviar en les seves personalitats 
és l’orgull de voler mantenir-se sempre en 
el domini del que els van ensenyar que els 
pertany, és a dir, les dones, i ho reconei-
xen com un element del masclisme que 
han heretat voluntària o involuntàriament 
des de la seva infantesa.

•	 Es	 replantegen	 que	 necessiten	 deixar	
de patir enuigs, frustracions i baralles que 
provenen de la concepció de la vida i la 
procreació dels seus gens, ja que tenen 
inculcat pel costum que el fill primogènit 
ha de ser mascle. Quan això no succeeix 
es culpa a les dones, se les maltracta. 
S’inicia un camí a la procreació tot bus-
cant el mascle, la qual cosa és insostenible 
en la vida harmònica, i afecta a les comu-
nitats, ja que als homes que tenen només 
filles se’ls considera incapaços per no 
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procrear mascles. Molts homes que han 
canviat aquest masclisme expressen que 
ho fan per diversos aspectes, un dels més 
esmentats és el sentiment de reconèixer 
la vida en igualtat i dignitat entre dones i 
homes.

•	 Els	 homes,	 per	 experiència	 pròpia,	
saben com han tractat les seves mares, 
parelles, germanes, i altres dones amb qui 
es relacionen. Saben que les han maltrac-
tat i reconeixen que altres homes també 
ho han fet. Quan tenen filles, saben per-
fectament el que significarà la violència 
contra elles, reconeixen que els fa molta 
por i per això estan disposats a canviar 
radicalment.

•	 Reconèixer	 la	 intel·ligència	 de	 les	 do-
nes és un compromís dels homes. Ells 
estan treballant en aquesta línia, ja que els 
canvis s’han de produir des de l’opressor. 
Un dels exemples és la gelosia de lide-
ratge, ja que no accepten que les dones 
exerceixin la seva capacitat de lideratge 
i de presa de decisions. Per això, canviar 
les relacions generades des del patriarcat 
és el seu desafiament, ja que són part del 
poder.

•	 En	el	ser	home,	la	crida	a	la	felicitat	és	
també ser persona amb sentiments. Per 
a transformar la divisió sexual del treball 
i els rols a la casa, es replantegen canviar 
els vells hàbits que tenen de ser servits 
i reprendre els nostres principis i hàbits 
de vida tot fent-los en comunitat, en 
col·lectiu.	Com	a	inici	de	l’experiència	que	
es posa en pràctica, es viu de forma més 
tranquil·la	 en	 família	 i,	 fins	 i	 tot,	 s’evita	
que un home tingui experiències com 
l’alcoholisme o la drogoaddicció o recorri 
a la prostitució.

•	 Reconeixen	que	en	les	comunitats	són	
necessaris processos de sanació per als 
homes. Reconeixen també que els Estats 
són còmplices dels seus actes violents i a 
l’inrevés, en una relació perversa, ja que la 
impunitat i la corrupció en els sistemes de 
justícia fan més forts els homes violents. 

•	 És	 important	 arribar	 al	 pacte	 de	 no	
tenir més matrimonis que produeixin per-
sones masclistes, aquest és el camí.



La invasió 
territorial  
a Abya Yala:  
les trampes del 
desenvolupament

4
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“…Definitivament, hi ha múltiples cosmovisions,  
en les quals no necessàriament  
els pobles volem el desenvolupament,  
hi ha altres formes de vida que desafien  
a les potències mundials...”

Les empreses transnacionals, hidroelèctri-
ques, mineres, petrolieres, de producció de 
monocultius, etc. vénen a les comunitats 
amb discursos ben elaborats, tot parlant del 
“desenvolupament”, que ofereix treure els 
pobles del suposat  “subdesenvolupament”. 
Amb aquest missatge, envaeixen els territo-
ris, tot  prometent ocupació, salut, educació 
i benestar per tothom; fins i tot ofereixen 
repartició de guanys, per descomptat amb 

grans desigualtats. Un exemple és la llei de 
mineria a Guatemala, que contempla l’1% 
de regalies per a l’Estat de Guatemala. Els 
Estats estan sent cada vegada més priva-
titzats i es reforcen per ser propietat de les 
oligarquies, les potències mundials i les mul-
tinacionals. Les dones indígenes no podem 
seguir confiant en aquests Estats segrestats 
que no responen als nostres interessos. 
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(13) Una de les massacres a les que es fa referència és la que va ocórrer en el territori de Totonicapán  l’octubre de 2012. L’exèrcit 
va disparar contra una manifestació camperola que protestava per l’alt cost de l’energia elèctrica, per la imposició de les refor-
mes constitucionals al país i per l’abús de poder i negligència de les reformes en la carrera magisterial. Es va assassinar a set 
persones i prop de quaranta en van quedar ferides. L’ Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans 
a Guatemala va condemnar els fets i l’actuació de l’exèrcit.  Extret de Las muertes de campesinos en Totonicapán “no son nada 
aislado”:, Periodismo Humano, 8 d’octubre de 2012.

 Una altra massacre contra el poble maia es va produir durant els dies 19 i 20 de setembre de 2014 a la comunitat dels Pajoques, 
San Juan Sacatepéquez. Deu homes armats, identificats com a treballadors de l’empresa cimentera Cementos Progreso, van 
obrir foc contra un grup de comunitaris sense dir res. Els atacs van continuar durant diverses hores. En total, vuit persones van 
resultar	ferides	i	tres	més	van	morir.	Tot	i	sol·licitar	la	presència	de	la	policia	en	diverses	ocasions,	aquesta	mai	va	arribar	a	acudir	
al lloc. Només l’endemà, la policia, el Ministeri Públic i la Procuraduria dels Drets Humans es van presentar al lloc dels fets, tot 
decretant l’estat de setge durant dos dies. El poble denuncia que es va tractar d’una acció paramilitar orquestrada per seguir 
criminalitzant els camperols comunitaris que lluiten per la terra. Extret del Comunicado Oficial de Las Doce Comunidades 
Organizadas y en Resistencia de San Juan Sacatepéquez, setembre de 2014

Nosaltres, les dones indígenes, sabem com 
arriben les multinacionals als nostres te-
rritoris: en general ho fan a través de les 
oligarquies històriques dels països. S’alien 
amb funcionaris de l’Estat i amb els grups de 
poder ocult, com el crim organitzat. A nivell 
local, actuen de la mateixa manera, només 
que amb els actors de poder d’aquest ni-
vell. Entren als terrenys sense autorització, 
tot sovint veiem tècnics fent mesuraments, 
mentint a les comunitats, comprant grans 
extensions de terreny, sense ni tan sols de-
manar permís, ni informar a les autoritats 
de les comunitats. No tenen el més mínim 
respecte.

Quan les comunitats i els pobles dema-
nem explicacions, exigim respecte i les 
rebutgem, què fan les empreses? Ens cri-
minalitzen, intimiden, ens persegueixen 
legalment, generen violència contra les 
persones més vulnerables, promouen i 
aconsegueixen empresonaments il·legals. 
Actualment hi ha molts presos polítics. Els 
Estats implementen la repressió contra els 
pobles de manera oficial, tot decretant es-
tats de setge, desallotjaments i assassinats. 
Tot això en un marc i escenari de comple-

ta impunitat. És evident que les lògiques 
de “desenvolupament” s’estan imposant i 
impulsant militarment, i que les armes con-
trolades per les empreses i els Governs són 
els actius principals per aquestes imposi-
cions. A l’actualitat, principalment a la regió 
mesoamericana, els exercits són una de les 
institucions més poderoses dels governs.

A causa de la presència i imposició de les 
empreses transnacionals, principalment mi-
neres, als nostres territoris s’estan produint 
massacres(13), que estan quedant impunes. 

El model de desenvolupament té grans 
errors de vida, que es manifesten en la nos-
tra situació, posició i condició com a dones 
indígenes. Això queda reflectit a les estadís-
tiques estatals, sense que generi cap tipus 
de vergonya com ens sotmeten i ens des-
posseeixen i com ens dominen i cobegen els 
nostres cossos de dones indígenes. 

Davant d’això els nostres missatges són 
contundents: les multinacionals diuen “La 
mineria és el desenvolupament”, nosaltres 
diem “La mineria destrueix i contamina!”. 
Ells diuen “La mineria contribuirà enorme-
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(14) La Llei Monsanto, aprovada pel Govern de Guatemala el juny de 2014 com una disposició d’un acord de comerç de 2005 entre 
els Estats Units i Amèrica Central, hauria concedit drets exclusius de propietat d’unes poques llavors modificades genètica-
ment a un grapat d’empreses transnacionals. Les organitzacions socials de Guatemala es van mobilitzar en contra perquè 
consideraven que violava la Constitució i el dret dels pobles maies al cultiu tradicional de la seva terra en els seus territoris an-
cestrals. En la concessió de patents a les empreses transnacionals de llavors que es consideren noves varietats de plantes, la llei 
privatitzava essencialment la propietat de les llavors, en un país on les varietats de llavors tenen una llarga i diversa història i on 
al voltant del 70% de la població dedica la seva vida a activitats agrícoles a petita escala. A més, hi havia un risc objectiu de que 
la Llei Monsanto criminalitzés a petits agricultors  i agricultores que havien estat cultivant blat de moro i fesols negres per al seu 
propi consum durant generacions: si les seves llavors s’haguessin barrejat amb llavors patentades d’altres cultius, com a resultat 
de	la	pol·linització	o	el	vent,	se’ls	acusaria	d’estar	violant	la	llei,	llevat	que	paguessin	per	una	llicència	de	Monsanto.	Un	altre	risc	
de l’aplicació de la llei és que els costos de les llavors patentades haurien causat un augment dels preus, l’empitjorament d’una 
crisi dels aliments per a les famílies que no es podien permetre el luxe de comprar una llicència per a llavors, a més de contribuir 
a intensificar els conflictes socials violents ja existents entre les comunitats maies locals i les empreses transnacionals. L’ Alianza 
Nacional pera la Protección de la Biodiversidad es va oposar a la llei per considerar-la “un atac directe als coneixements, la biodi-
versitat, la vida, la cultura, l’economia rural tradicional i la cosmovisió dels Pobles, i la sobirania alimentària”. El 4 de setembre de 
2014,	els	maies	es	van	manifestar	davant	el	Congrés	i	la	Cort	Constitucional	de	Guatemala,	tot	exigint	una	cancel·lació	completa	
de la llei i van prendre els carrers durant 10 dies, marxant per la capital. Finalment, el Congrés va decidir no revisar la legislació 
i	cancel·lar	completament.	Més	informació	a	Sandberg,	Christin:	Mayan Women fought Monsanto-And won, Bitch Magazine,  
2 d’octubre de 2014.

ment a l’economia i al desenvolupament”, 
nosaltres diem “La mineria emmalalteix, 
enverina, contamina i mata”. Defensem la 
vida i els territoris i hem lliurat batalles en 
què les dones som actores polítiques, com 
es demostra en els processos que duem a 
terme:

•	 En	general,	tenim	els	nostres	propis	es-
pais com a dones indígenes, per a l’anàlisi 
crítica i la resignificació, tot fent història 
de la nostra existència, refermant-nos 
intel·lectual,	emocionalment	i	en	la	nostra	
autocura.

•	 Estem	participant	en	els	processos	dels	
pobles en defensa de la vida i del territo-
ri, en assemblees i mobilitzacions, on no 
només posicionem la nostra decisió en 
contra de les empreses transnacionals, 
sinó també la defensa dels nostres drets 
específics, des d’allò íntim fins allò públic, 
des	de	l’individual	fins	al	col·lectiu,	des	del	
local fins al regional.

•	 Estem	 denunciant	 permanentment	 i	
generant accions per trencar els silencis 
entorn la violència que vivim.

•	 Utilitzem	 i	 recreem	 eines	 de	 cura	 i	
d’autocura, com a instruments polítics 
transgressors.

•	 Teixim	xarxes	amb	altres	dones	indíge-
nes, fins i tot d’altres continents.

•	 Estem	 tenint	 cura	 de	 les	 llavors	 con-
juntament amb la joventut, els homes, les 
persones grans. El setembre de 2014, a 
Guatemala es va aconseguir derogar La 
Llei de Protecció d’Obtenció de Vegetals, 
coneguda com a “Llei Monsanto”(14).

•	 En	 alguns	 territoris	 portem	 registres	
dels atacs a defensores, tot tenint en 
compte que són atacs específics perquè 
som dones indígenes i que generalment 
vivim en àrees comunitàries rurals.

•	 Estem	entrellaçant-nos	i	formant-nos	a	
través d’instàncies nacionals i regionals.

•	 En	 alguns	 territoris	 estem	 prenent	
decisions sobre els nostres cossos: as-
pectes relacionats amb la reproducció, el 
descans, la diversió, la formació i la salut 
reproductiva i sexual 
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Sabem que, com els pobles, necessitem 
generar cultures que eradiquin la violèn-
cia contra els nostres éssers com a dones 
indígenes. Per això, seguirem insistint en 
aprofundir en estratègies més globals que 
impactin localment. Denunciar els Estats 
pels seus sistemes nacionals de múltiples 
opressions i posar-los en evidència és un 
desafiament que cal iniciar, és un com-
promís dels pobles, i en això insistim i 
treballem.

La nostra acció com a dones i la nos-
tra participació en la defensa del 
territori

Les dones ens reconeixem en la nostra 
diversitat, hem estat sempre en els movi-
ments dels pobles. De la mateixa forma que 
ens hem unit a la lluita per l’eradicació de 
l’explotació econòmica i hem lluitat per la 
descolonització, també ho fem per eradi-
car l’opressió que per la nostra condició de 
gènere, la nostra pertinença de poble i con-
dició de classe hem afrontat històricament 
en tots les ordres de la vida.
 
Com a dones, reconeixem que la terra no 
es ven. Això s’evidencia en els territoris: 
al territori Maya K’iche’, a Guatemala, els 
títols de propietat normalment estan en 
mans dels homes. En conseqüència, ens 
trobem amb enfocaments diferents entre 
homes i dones. Els homes deien: “Aquest 
terreny és meu; jo el puc comprar i si em 
paguen bé, el vendré”. Llavors, les dones 
replicaven: “Sí, és teu, però d’on neix això 
teu? Això ve dels ancestres. Què et van dir 
els avis? que el venguessis?” Aleshores, 
elles tornaven als consells dels avis, de les 
àvies, d’allà on estaven enterrats, per crear 
consciència. Les dones generem molta 
consciència!

Estem participant activa i conscientment 
en les Consultas Comunitarias de Buena 
Fe, ja que tenim clar que són un mecanisme 
d’autonomia, lliure determinació i posiciona-
ment polític, basat en pràctiques mil·lenàries 
dels nostres pobles per continuar caminant. 
En els nostres territoris parlem dels princi-
pis de consulta, el que significa reprendre 
els compromisos previs que es donen en les 
comunitats, les decisions que es van establir 
en assemblees on es consulta amb les do-
nes, homes, nenes, nens, àvies i avis.
 
Milers de dones hem participat en el procés 
de les consultes, encara que actualment la 
participació femenina en les assemblees 
permanents ha disminuït. Creiem que és 
degut a la dependència econòmica de les 
dones respecte els marits, tal i com ens 
han comentat algunes dones. Hi ha dones 
que estem actives, comptem amb el suport 
econòmic i motivacional de les nostres pa-
relles, la majoria d’ells també participen en 
la defensa del territori. La independència 
econòmica o el suport que genera la parella 
és fonamental per garantir la participació 
en el procés, doncs, com moltes diem, ningú 
ens paga res. Nosaltres mateixes paguem 
habitualment les despeses que impliquen 
les mobilitzacions per la defensa del territo-
ri, i això limita la presència de moltes dones 
en el procés.

Com a dones, quan defensem els nostres te-
rritoris, defensem cada espai de vida, cada 
sentiment, cada pensament, cada cos, cada 
principi, cada història, cada horitzó i cada 
element que coexisteix en ells. Tot reconei-
xent la nostra història amb pensament crític, 
la nostra situació actual i la nostra existència 
en aquest entramat de sistemes, les dones 
indígenes, en diversos territoris, hem deci-
dit reunir-nos, parlar i desafiar el silenci que 



29

(15)JASS Asociadas por lo Justo: Mujeres encabezan las luchas para defender el Derecho a la Tierra,  28 de juliol de 2014.

ha marcat les nostres vides, els sistemes, 
els espais, els conceptes, els móns, els mo-
dels, les autoritats i els homes. En definitiva, 
desafiar tot el que generi formes de relació 
violentes contra les nostres vides. 

Mostrem que hi ha altres formes crea-
tives d’existència que generen vida en 
comunitat, en plenitud i en aquesta direc-
ció caminem. És veritat que ens frustrem 
en el camí, que ens cansem per moments, 
que ens bloquegen els camins, però tam-
bé és cert que anem caminant i obrint nous 
recorreguts cap a una vida digna. Ens reu-
nim, tot reprenent principis de les nostres 
cosmovisions, principis de reciprocitat, en 
una relació holística, generant espais te-
rritorials segurs i estratègics, reconeixent 
els buits existencials actuals, els errors, 
els conflictes i, principalment, reconeixent 
que la situació de les dones indígenes no 
ha canviat en relació a altres èpoques: hi 
ha violència estructural, una violència ge-
nerada pel masclisme imperant en les 
comunitats i pobles. Amb molta indignació 
reconeixem que existeix una misogínia en el 
nostre context,  en els nostres territoris, co-
munitats i pobles. Per això ens focalitzem 
en la importància dels nostres propis espais 
i ambients, per després passar a abordar 
els pactes col·lectius de comunitats, de po-
bles, entre dones i homes.

“Tant a Mèxic com a Amèrica Central, les 
dones indígenes encapçalen la lluita per 
la defensa dels seus territoris i els seus 
recursos naturals, oposant-se als pro-
jectes d’extracció no reglamentats i als 
acaparaments de terres realitzats en nom 
del «desenvolupament». Tant si es tracta 
de les kunes de Panamà o de les mixteques 
de la frontera entre Mèxic i els Estats Units, 
les dones posen en evidència les injustícies 

comeses per l’activitat minera i les empre-
ses extractives. A més, deixen al descobert 
les polítiques corruptes dutes a terme pels 
seus governs, que envien unitats policials 
i militars a reprimir les comunitats activis-
tes”.(15) 

El viure en harmonia no només el cons-
truirem les dones, ni només els homes, 
perquè llavors no és harmonia i equilibri. 
El bon viure en harmonia necessita de tots 
i totes, moviments, comunitats, pobles i 
nacionalitats que estiguin compromesos a 
harmonitzar l’existència.

Com vivim la criminalització de les 
dones indígenes als territoris?

Actualment estem vivint fortes expressions 
de criminalització als nostres territoris. 
Caldria fer veure que la llei i la justícia s’ uti-
litzen en benefici dels grups que ostenten 
el poder econòmic i polític, la qual cosa es 
posa en evidència a les nostres vides com 
a dones que defensem la vida i el territori. 
Per això som criminalitzades i perseguides 
legalment. Tot això ens afecta. Les nostres 
societats presenten alts índexs d’impunitat 
i desigualtat social i econòmica, i a aquest 
context cal afegir les forces policials i mili-
tars presents als territoris, així com també 
la presència d’empreses privades de segu-
retat. S’està produint una escalada constant 
i quotidiana de la persecució, càstig i cri-
minalització de les nostres accions, de les 
nostres reivindicacions en defensa dels 
drets col·lectius com a pobles indígenes i els 
nostres drets com a dones indígenes. 
 
Aquests són alguns dels casos de compan-
yes criminalitzades per defensar la vida i el 
territori. 
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“La única cosa que he fet i hem fet amb les 
comunitats és defensar els nostres  
territoris, defensar la terra, defensar la 
mare naturalesa.”  

Hermelinda Simón,  

2013. 

Com altres dones, Hermelinda Simón Die-
go ha estat criminalitzada per defensar el 
territori a Santa Cruz de Barillas, Huehue-
tenango, Guatemala, davant el projecte de 
l’empresa Hidralia Ecoener d’imposar una 
hidroelèctrica malgrat el rebuig dels pobles. 
Té una ordre de captura emesa pel Ministe-
ri Públic de Santa Eulàlia, Huehuetenango. 
Se l’acusa falsament de robatori agreujat, 
d’incendiar maquinària i de detenció il·legal 
de la seguretat de l’empresa Hidro Santa 
Cruz.

Blanca Julia Ajtún, defensora de Drets 
Humans i activista a la organització indí-
gena i camperola CODECA (Comité de 
Desarrollo Campesino), ha estat crimina-
litzada i empresonada per acusacions de 
l’empresa Energuate.  Fou segrestada el 
26 juny de 2014 durant vàries hores per 
persones que deien estar relacionades 
amb aquesta empresa, juntament amb dos 
defensors de Drets Humans. Van ser “su-
posadament” alliberats per la Procuradoria 
de Drets Humans i la Policia Nacional Civil, 
sent traslladats i tancats sense ordre judi-
cial. Se’ls van imputar els delictes d’estafa 
especial i activitat contra la seguretat inte-
rior de la nació, sense argument legal que ho 
sostingués. Tres dies després els van deixar 
lliures sota fiança. 

“Tot el que he escrit, ho he fet amb 
responsabilitat, des de l’ètica, amb com-
promís social, amb consciència, pel dret 
a la vida i els drets de les dones, de la in-
fantesa, de la joventut, dels pobles maies, 
xinques i garífunes, en especial els que 
avui lluiten contra l’extractivisme.” 

 

“Informar és un dret humà fonamental 
que també està relacionat amb la llibertat 
d’accedir a la informació. Jo informo, però 
també la resta de la ciutadania té dret a 
informar-se, a triar quin tipus d’informació 
llegir i escoltar, i això és el que no es 
dóna en els mitjans de comunicació 
passius, perquè allà es manté una línia 
d’informació hegemònica, on sempre es 
presenta la veritat absoluta dels que han 
tingut el poder. Això no és així, perquè si 
estem parlant d’un dret humà fonamental 
que està garantit en la constitució polí-
tica, en la llei d’emoció del pensament, 
en acords i convenis internacionals sobre 
drets humans i llibertat d’expressió, estem 
parlant de drets humans fonamentals. Si 
ens silencien, si ens treuen la veu, què 
es pot pensar que podem fer, no podem 
seguir amb el cap abaixat.”  
 

Francisca Gómez Grijalva,  

11 d’agost de 2014

“...Quan ens van capturar, ens van danyar 
físicament i verbalment, ens van tractar 
malament, governació no va aconseguir 
garantir els nostres drets humans, ens van 
fer mal psicològic, però a ells el Ministeri 
Públic no els investiga, ni tampoc inves-
tiga els senyors particulars que ens van 
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detenir. ... Van dir que som un càncer 
maligne que cada dia va avançant.”  

Francisca Gómez Grijalva,  

30 de setembre de 2014.

Francisca Gómez Grijalva és una periodis-
ta maia K’iche’, columnista de Prensa Libre, 
acadèmica i defensora de Drets Humans, 
que està sent amenaçada per denunciar 
violacions dels drets específics dels pobles. 
L’empresa extractiva Cementos Progreso va 
interposar una demanda judicial contra ella 
per la redacció de l’article Agua o cemen-
to? del 6 de febrer del 2014, on es donava 
a conèixer una problemàtica generada per 
Cementos Progreso al territori del poble 
maia Kaqchiquel, a San Juan Sacatepéquez.



Bon viure  
o Viure bé

5
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El Buen Vivir (Bon Viure o Viure Bé) és un 
model de vida que els pobles originaris es-
tem presentant com a model alternatiu a 
l’anomenat “desenvolupament”.

Desemmascarar el fals desenvolupament és 
una tasca que els pobles originaris ens hem 
traçat. Convidem els pobles del món a unir-se 
en aquest camí, que no és fàcil ni senzill sinó 
difícil i complex, però ens porta a un caminar 
més enllà dels sistemes i dels Estats i ens posa 
com a referent la Vida mateixa, en un teixit en 
moviment, en un caminar col·lectiu des dels 
nostres cossos fins a les nostres nacionali-
tats, ens convida a desaprendre i a recrear 
l’aprenentatge.

Si desestabilitzem l’ordre patriarcal, colonial 
i capitalista, desestabilitzem les dominacions 
i submissions amb violència del nostre ser 
i això no només ens emociona i enforteix a 
nosaltres, les dones indígenes, sinó a molts 
móns que estan patint aquestes malalties 
sistèmiques. 

“El Bon Viure, que saludem, és integral, pro-
mou la convivència, i la complementarietat, la 
llibertat i els drets de la natura, la lliure deter-
minació de les persones i dels pobles, de les 
identitats, dels cossos, de les sexualitats i dels 
territoris. És col·lectiu i promou la cura de la 
vida i el plaer, l’amor, l’alegria i les diferents 
maneres de expressar-ho, així com el conei-
xement sentipensant.

El Bon Viure reconeix la vida com tot el que 

existeix en el cosmos i tot el que té vida és 
fonamental i part activa en la construcció del 
Viure Bé. Per al seu impuls construïm pactes, 
acords i aliances, sense jerarquització. Es re-
coneix en totes les persones la qualitat de 
pactants, des de la infantesa fins a la vellesa “. 

El model de Viure Bé pren forma i força quan 
els pobles prenem les nostres pròpies deci-
sions en la pràctica. 

Les dones indígenes estem caminant cap al 
Bon Viure, tot recreant la nostra existència 
de diverses formes amb una profunda anàlisi 
crítica. 

Tenim un camí molt esperançador, tenim vida 
i tenim vida en comunitat, així que seguirem 
caminant, reconeixent les passes fetes per 
les nostres avantpassades, que també ens 
acompanyen en l’alegria, juntes, en marcs 
de referència, de convivència en diversitat i 
creativitat.
 
Seguirem desafiant fronteres perquè els po-
bles no creem aquestes fronteres. Com més 
exercim les dones indígenes el dret a la lliber-
tat, el dret a la vida sense violència, el dret a la 
lliure determinació, més posicionarem la seva 
consecució.

Perquè som éssers lliures... seguirem ca-
minant, perquè ens inspira la vida, la nostra 
vida, la vida de les nostres àvies i la vida de 
les nostres nétes, seguirem caminant cap al 
Bon Viure!

(16) Extracte de la postura política en el Marco del OxlajujB’aktun, Q’umarkaaj, K’iche’, Guatemala, 21 de desembre de 2012.

“...La terra com a referent de vida, no de sacrifici.  
Per això fem una crida a la unitat, al treball col·lectiu  
a exercir els nostres drets legítims al nostre territori  
i a la construcció d’un planeta de tots i totes les espècies, 
colors, mides i formes...”(16) 
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