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Resum:

Els cossos de les dones indígenes van ser utilitzats com arma de guerra durant el conflicte

armat intern prolongat durant trenta-sis anys a Guatemala. Darrere de les pràctiques militars

existia una estratègia masclista, racista i colonial, definida amb l’objectiu d’exterminar als

pobles indígenes. Aquest treball ha analitzat les conseqüències sobre el teixit social i

comunitari que suposa l’estigma viscut per les dones indígenes de l’àrea Ixil. Per fer-ho,

s’han realitzat entrevistes tant a supervivents del conflicte armat com a dones indígenes que

han treballat amb víctimes de violència sexual del conflicte bèl·lic guatemalenc.

Paraules clau: Violència sexual, conflicte armat, estigma, teixit familiar, teixit comunitari i

àrea Ixil.

Abstract:

The indigenous women were used as a war tool during the long-lasting internal armed

conflict in Guatemala for thirty six years. Behind the military practices there was a sexist,

racist and colonial strategy, defined with the aim of exterminating the indigenous people.

This paper has analysed the consequences of the stigma experienced by indigenous women

on the community and social fabric in the Ixil area. To do so, interviews have been held to

survivors of the armed conflict and indigenous women who have worked with victims of

sexual violence during the Guatemalan war.

Key words: Sexual violence, armed conflict, stigma, community fabric, social fabric and Ixil

area.
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1. INTRODUCCIÓ

A Guatemala, durant el conflicte armat intern iniciat l’any 1960 i finalitzat amb els acords de

pau l’any 1996, la violència sexual de dones majoritàriament indígenes va esdevenir un

instrument de guerra sistèmic, utilitzant els cossos de les dones com territori de conquesta.

Per les forces militars de l’Estat, les comunitats indígenes formaven part i recolzaven a les

organitzacions guerrilleres i amb l’objectiu de debilitar i rompre el teixit social de les

comunitats, l’exèrcit va aplicar polítiques de violació sexual contra les dones. De fet, s’estima

que trenta mil dones foren víctimes de violència sexual, el 88,7% eren indígenes maies i un

98% foren actes comesos per agents de l’Estat (Yoc Cosajay, 2014).

La violència sexual exercida sobre les dones indígenes ha tingut clares conseqüències directes

sobre les mateixes víctimes tant físiques com psicològiques. Si més no, també ha provocat

importants implicacions sobre el conjunt de les dones guatemalenques. Segons l'estudi de

l’Equip d'Estudis Comunitaris i Acció Psicosocial (2009), la violació sexual durant la guerra

va exposar a les dones al dolor i a humiliacions extremes, les dones van viure frustració,

desesperança i desconfiança. A nivell psicosocial, un dels més grans danys ha estat la culpa.

En contextos de guerra, la violació sexual és un acte pseudosexual o antisexual que busca fer

créixer el poder i ressaltar la virilitat. Al mateix temps han hagut d'enfrontar-se als reclams

comunitaris i als assenyalaments que fan veïns i veïnes. Aquesta dinàmica ha fet que les

dones no se sentin part de la seva comunitat. A més, moltes dones van arribar a qüestionar-se

les seves normes i valors socials, la seva pertinença i identitat cultural. Moltes van sofrir

malalties de transmissió sexual o ginecològiques. Unes altres van tenir embarassos no

desitjats.

És necessari mencionar que aquestes pràctiques no van esdevenir un fenomen aïllat, de fet, la

violació sexual contra les dones és una pràctica massiva dels conflictes armats. És per aquest

motiu que la investigació és dotada d’un rellevant valor acadèmic, la literatura aporta

nombroses teories sobre com els cossos de les dones han estat instruments per debilitar al

bàndol enemic en contextos bel·ligerants. Com podrien ser les aportacions de Elisabeth

Wood, Rita Segato i María Villellas.
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La potencialitat del treball rau en aconseguir aterrar dites teories i investigacions al cas

concret de Guatemala i poder aportar evidències empíriques sobre les implicacions i

conseqüències d’haver patit violència sexual en contextos de conflicte sobre la vida de les

dones, de manera que ens ajudi a entendre la realitat social actual.

Aquest treball pretén respondre a la pregunta d’investigació: Com ha influït l’estigma viscut

per les dones indígenes de l’àrea Ixil derivat de la violència sexual exercida durant el

conflicte armat intern de Guatemala al debilitament del teixit familiar i comunitari? En

aquest sentit, la hipòtesi de la qual es parteix, és que violència sexual exercida durant

conflicte armat intern de Guatemala ha tingut importants implicacions pel que fa a l’estigma

social que viuen les dones indígenes Ixils i això ha provocat el debilitament del teixit familiar

i comunitari. L’estigma, en aquest sentit, actua com a variable intermitja entre la violència

sexual (variable independent) i el debilitament del teixit familiar i comunitari (variable

dependent).

En definitiva, es pretén analitzar l’estigma social que han viscut i continuen vivint les

víctimes de la violència sexual del conflicte armat guatemalenc, i com aquest no sols afecta

les víctimes sinó que ha esdevingut una eina de debilitament del teixit social de les famílies i

comunitats indígenes, i que, per tant, es trasllada al conjunt de les dones.

Per altra banda, la investigació també té l’objectiu d’analitzar l’efecte compensatori que té

l'apoderament de les dones indígenes a través d'organitzacions de defensa i suport de les

víctimes. Es pretén falsar la hipòtesi de si l’organització política i social és una eina que

aconsegueix combatre o disminuir l'estigma i de manera indirecta els seus efectes negatius

sobre la vida de les dones.

Finalment, pel que fa a la metodologia, s’ha optat per una metodologia qualitativa, s’han

realitzat cinc entrevistes semiestructurades en format online. Dues d’elles, directament a

víctimes i supervivents del conflicte armat. Les altres tres entrevistes restants s’han fet a tres

dones indígenes que han estat en contacte i han treballat amb víctimes de violència sexual

emmarcada en el context del “Genocidi Ixil”. La primera forma part de l’organització

CALDH (Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos). La segona entrevistada ha

estat responsable dels projectes de CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de

Guatemala) i actualment actua a la zona Ixil al departament del Quiché amb l'Associació
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AEPREQ (Asociación de Educadores Populares Reasentados del Quiché). L'última ha estat

fundadora de CONAVIGUA i en l’actualitat forma part de la junta.
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2. MARC TEÒRIC

2.1. Conceptualització de la violència sexual des d’una perspectiva

de gènere

La violència sexual no esdevé un fenomen aïllat en contextos de bel·ligerància, però tampoc

en períodes de pau, és per aquest motiu, que en, primer lloc, cal definir i teoritzar sobre el

concepte de violència sexual. La literatura sobre la violència sexual és molt àmplia i

existeixen multituds de definicions sobre quins són els límits i les implicacions d’aquesta. La

violència envers els cossos de les dones deriva de l’objectiu de relegar-les de l’esfera pública

per així poder continuar subordinades al poder masculí.

Seguint a Foucault, cal entendre el poder com una categoria inherent a les relacions

intersubjectives, quan aquestes es converteixen en relacions de dominació, poden derivar en

relacions de violència, concretament, la sexualitat és un àmbit especialment sensible on es

produeix aquest abús de poder. De fet, afirma que la sexualitat esdevé una construcció social

per incorporar la dominació (Foucault, 2001).

En el cas de la violència sexual, es pretén dominar i humiliar al conjunt de les dones, per

imposar la supremacia masculina. En aquest sentit, cal fer menció a la teòrica feminista Kate

Millet i entendre la violació com una qüestió d’ordre sexual. Des d'aquest punt de vista, es

reconeix la sexualitat en si mateixa com una estructura de poder, així com es perceben les

violències generades en l'acte sexual heterosexual normatiu (Millet, 1995).

Existeixen múltiples definicions de violència sexual, en aquest treball es tindrà en compte la

definició aportada per Elisabeth Jean Wood. L’autora defineix la violència sexual com una

categoria més àmplia que inclou la violació, però també té un compte l'atac sexual sense

penetració. A més de la mutilació, l'esclavitud sexual, la prostitució forçada, l'esterilització

forçada i l'embaràs forçat (Wood, 2009).
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2.2. Violència sexual i conflictes armats: Els cossos de les dones com

arma de guerra

La violència sexual en el marc dels conflictes armats esdevé un mètode estratègic per infligir

el terror, sotmetre i humiliar, òbviament de manera directa a les dones agredides, però també

al conjunt del grup social i la comunitat a la qual pertanyen. Per tant, el cos de la dona es

converteix en un canal per transmetre la humiliació i el poder del bàndol enemic. Aquest

tipus de violència s'ha convertit en una de les armes de guerra més utilitzades en els

conflictes armats de la postguerra freda (Villellas, 2010).

El concepte d’ús dels cossos de les dones com arma de guerra va més enllà de les violacions,

ens referim també a la tortura sexual, a la presència forçosa en violacions a altres dones

(incloses les seves mares, filles o veïnes), multitud d’agressions sexuals i embarassos forçats.

En el cas dels embarassos forçats, en algunes ocasions els exèrcits i grups armats han buscat

acabar amb la “puresa” dels grups ètnics. A moltes cultures les dones són considerades les

dipositàries dels valors i de les tradicions culturals. El seu atac no sols busca destruir a la

dona individualment sinó també el sentit de puresa ètnica de determinades comunitats

construït entorn de la noció de l'honor de la dona (Vilellas, 2016).

Segato (2016), afirma que la violència és l'única garantia del control sobre territoris i cossos,

per tant, la crueltat es converteix en una estratègia de reproducció del sistema de poder.

L’autora categoritza la violència sexual com crims de guerra, d'una nova forma de guerra. En

aquest context, afirma que les noves formes conflictivitat són pròpies d'un continent de

paraestatalitat en expansió, ja que constitueixen formes de violència inherents a la dimensió

repressiva de l'Estat contra les persones dissidents, pobres i racialitzades.

Segato, a més pretén aportar a la literatura un nou concepte que esdevé idoni en el marc teòric

de la problemàtica que es pretén estudiar. Primerament, cal destacar que l’autora emfatitza en

la qüestió de què tota violència sexual i tots els feminicidis deriven i obeeixen de l’estructura

patriarcal. Tot i així, pretén diferenciar entre dos tipus de feminicidis. Per una banda, el

primer, és producte de les motivacions de caràcter personal o interpersonals. Per altra banda,

la violència sexual clarament impersonal derivada de les noves formes de guerra. En aquest

cas, no ens trobem davant d'una agressió que pugui ser remesa a la intimitat.
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L’autora proposa anomenar aquests tipus de feminicidis,“femi-geno-cidis”, a causa de les

seves dimensions, aquest fenomen és més proper a la categoria de genocidi, ja que els

agressors formen part d’un col·lectiu organitzat i actuen mancomunadament. A més, les

víctimes també pertanyen a un col·lectiu en el sentit d'una categoria o grup social, en aquest

cas, de gènere i ètnia (Segato, 2016:85).

En períodes de guerra, els cossos de les dones es converteixen en eines polítiques i militars

estratègiques per aconseguir objectius com podria ser la neteja de la població civil en una

àrea determinada (Bastick, Grimm i Kunz, 2007). En aquest sentit, Elisabeth Wood (2009),

analitza els diferents grups objectius a la qual va dirigida la violència, diferencia entre la

violència selectiva, relacionada amb el suport de determinats individus al bàndol enemic. En

segon lloc, la violència indiscriminada, aquesta és exercida l'atzar. Finalment, la violència

col·lectiva, aquesta es dona contra grups socials o ètnics als quals es pretén exterminar.

D'altra banda, els conflictes bèl·lics, a més de generar violència directa per part de les forces

armades, incrementen la violència domèstica exercida a l'esfera privada en els períodes de

postconflicte. Les dones sovint experimenten abusos físics i sexuals dels seus marits, els

quals han estat denigrats pel conflicte armat, a més de sentir la culpa per deixar d'assumir la

seva responsabilitat percebuda de protecció de les seves dones. La divisió entre allò privat i

públic es difumina en contextos de guerra, ja que la violència física i sexual, generalment

ocorre en públic o a plena vista de la família o de la comunitat, però al mateix temps, la

violència sexual és considerada un assumpte privat, això genera la seva invisibilització (El

Jack, 2003).
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2.3. Implicacions de la violència sexual en conflictes armats:

Estigma social i debilitament del teixit familiar i comunitari

Erving Goffman, defineix l'estigma social com un atribut profundament desacreditador que

valora les persones que estan fora dels límits que defineixen la "normalitat social". L'estigma,

en conseqüència, porta a l'exclusió de les persones que no segueixen la normalitat social,

entesa com un sistema de creences compartides que delimiten què és i què no és normal.

L'estigma constitueix un factor de discriminació social que dificulta l'accés a la societat

(1963).

La violència sexual exercida durant el context bel·ligerant provoca clares implicacions en

l'autopercepció, l'aïllament i el silenci. El fet que es consideri el cos de les dones com una

propietat masculina, provoca la necessitat d'establir normes socials i culturals que sancionin

quines són les conductes apropiades per a les dones. D'aquesta manera, es produeix un

control social que possibilita la perpetuació del sistema patriarcal. Això, provoca que les

agressions siguin castigades amb estigmatització social (Villellas, 2010).

Una de les eines desenvolupades pel debilitament del teixit social comunitari és la imposició

del silenci. En el cas del conflicte armat de Guatemala, la violació sexual comesa sistemàtica

i massivament contra les dones maies durant la guerra va ser un dels silencis més importants

de la història del mateix país. El silenci respon a una lògica de poder que invisibilitza

l'experiència de les dones en la història, aquesta invisibilització perpetua les pràctiques

racistes i masclistes dutes a terme per l'exèrcit. Allò que succeeix a les dones, les seves

experiències desapareixen de la memòria col·lectiva i, per tant, nega la seva possibilitat

d'existir (Fulchiron, 2016).
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La violació en temps de guerra inclou l'estigmatització i la marginació no sols per a la víctima

de la violació, sinó també per a la seva família, inclosos els fills. Els impactes de la violència

sexual també ajuda a demostrar que existeix una continuïtat no sols entre la violència sexual

dins i fora de la guerra, sinó també entre la regulació del sexe i la família (Mackenzie, 2010).

L'estigmatització social reforça la invisibilització en la qual acostuma a tenir lloc la violència

sexual, majoritàriament les víctimes no denuncien pel temor a ser culpables. Aquesta

invisibilitat perpetua, en primer lloc, la impunitat dels agressors, en segon lloc, augmenta els

obstacles als quals ha de fer front les víctimes per a superar el trauma, ja que es debilita el

suport social amb el qual pot comptar. L'estigmatització també té conseqüències de caràcter

econòmic, perquè generalment porta a l'exclusió del teixit social, laboral i productiu

comunitari i, en moltes ocasions, al rebuig familiar de les dones que han sofert la violència

sexual. D'altra banda, en el cas de les dones dependents econòmicament o amb escassos

recursos, les dificultats per a poder sortir d'una situació de violència són molt majors.

Aquesta situació s'agreuja encara més en el cas d'aquelles persones que com a resultat de la

violència sexual han estat contagiades de malalties de transmissió sexual, com el VIH/SIDA

(Villellas, 2010).

Olujic, al seu article sobre la violència de gènere exercida a Croàcia, Bòsnia i Hercegovina

(1998) sosté que la violència sexual també genera sofriment als homes quan s'evidencia que

no han estat capaços de "protegir la seva propietat". D'aquesta manera, l'ocultació de la

violència sexual, tant individual com social buscaria protegir l'honor masculí. Olujic, afirma

que en períodes bèl·lics, el cos individual esdevé una metàfora del cos social, per la qual cosa

qualsevol agressió contra un cos es converteix en un atac a la família, les nocions de puresa

associades a la identitat grupal i sexual augmenten. Aida Hernández Castillo, segueix amb

aquesta idea al seu treball ¿Guerra fratricida o estrategia etnocida? Las mujeres frente a la

violencia política en Chiapas (2002:20), ja que argumenta que des de l'òptica i ideologia del

patriarcat, les dones són considerades objectes sexuals sobre les quals es diposita l'honor

familiar. Per tant, la violació i la tortura sexual resulten un atac al conjunt d'homes del bàndol

enemic.
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Els homes propers a les dones que han estat víctimes de violència sexual, com podrien ser els

esposos, germans i pares es senten impotents i responsables per la violació de la seva

familiar. Mentre els homes i les dones que siguin ferits o assassinats són considerats "herois"

o "màrtirs", no hi ha un estatus similar assignat a les dones violades (Pérez-Sales, 2004).

El procés de superació del trauma que provoca la violència sexual es dificulta enmig d'un

context social i cultural que protegeix la impunitat dels agressors, estigmatitza a les víctimes i

instal·la el silenci i el desemparament per a elles (Palma, 2020). A llarg termini, això

condueix a ruptures familiars i comunitàries. Per tant, els danys són extrapolats en l'àmbit

polític afectant la convivència de les comunitats. En definitiva, la violència sexual és una

pràctica que acaba perpetuant la dominació patriarcal, danyant el teixit social, familiar i

comunitari; instaurant el terror i la por com a patró de relació col·lectiva, de generació en

generació (Gómez, Toro, Cabanza i Bedoya, 2016).

2.4. Contextualització conflicte armat intern de Guatemala

2.4.1. Antecedents i dades del conflicte armat intern

Es pot afirmar que des de finals del segle XIX fins a la denominada Revolució d'octubre de

1944 el poder polític de Guatemala se subscrivia a una successió de cops militars autoritaris i

repressius, amb l'objectiu tant de protegir els interessos econòmics de les empreses

estatunidenques assentades al país com el de mantenir la prostració de la població indígena

donada des de la colonització.

Amb la promulgació de la nova constitució de 1945, Guatemala va iniciar un pas cap a

l'aplicació d'algunes reformes socials que les elits econòmiques van considerar nocives, ja

que clarament posaven en risc el seu poder; al mateix temps la reforma agrària promulgada

pel president Árbenz, que fonamentalment pretenia la nacionalització de les terres ocioses, va

fer que la companyia estatunidenca United Fruit abandonés el país 1951; aquesta empresa no

sols tenia el monopoli del principal producte exportador de Guatemala, sinó que també

controlava el mercat de les comunicacions marítimes i el correu (Mason,2016).
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A partir d'aquesta decisió l'oligarquia guatemalenca juntament amb grups de pressió dels

Estats Units van conspirar fins a completar el 27 de juny de 1954 un cop d'estat gestat

mitjançant una operació encoberta organitzada per la CIA que va acabar amb el derrocament

del president electe democràticament Jacobo Arbénz Guzman.

A partir del context internacional de la "guerra freda", els EUA decideix intervenir a Amèrica

Llatina davant qualsevol moviment social i davant la incapacitat de les oligarquies i dels

successius governs militars guatemalencs d'arribar a una aliança. Es va consolidar així un

Estat que va utilitzar la repressió selectiva com a únic mecanisme de manteniment del poder.

Del març de 1982 fins a l'agost de 1983, el dictador militar José Efraín Ríos Montt va

governar a Guatemala. En un esforç d'aïllar de qualsevol forma de suport social al moviment

guerriller revolucionari a l'interior del país, va implementar una estratègia de "terra arrasada",

dirigida cap a la població maia. En els 17 mesos que va governar Montt es va assassinar a

més de 25.000 persones, va perpetrar més de 250 matances col·lectives d'indígenes (Arrazola,

2013).

Aterrant les dades a la zona del país on s'emmarca el treball, la zona Ixil de Guatemala,

segons dades de la Comissió de Drets Humans de Guatemala a Washington (2013) entre el

70% i 90% del poble Ixil va ser arrasat entre 1981 i 1983 aproximadament un 5.5% de la

població total.
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2.4.2. Guatemala, un "femi-genocidi" racista

Des de la perspectiva analítica del feminisme interseccional, és indispensable en el cas del

conflicte armat guatemalenc fer referència a l'estructura racista que va portar a l'extermini de

les comunitats indígenes maies, concretament ixils.

Així doncs, en aquest apartat es pretén aterrar el concepte de Segato (2016) de

"femi-genocidi" al context armat de Guatemala que a més se li afegeix la vessant ètnica. En

aquest context, la violència sexual es va convertir en una arma racista en contra de la

població indígena en general i especialment contra les dones indígenes. Aquest tipus

intersecció de violència sexual implica que les dones siguin agredides no sols per ser dones,

sinó per ser a més, indígenes, amb l'objectiu d'exterminar al grup ètnic parcial o totalment. La

violació sexual cap a les dones indígenes reprodueix les lògiques estructurals del sistema

racista (Arzú i Trejo, 2017).

Així mateix, el racisme va ser un element fonamental en el genocidi contra la població

maia-ixil. Entenent racisme com un imaginari construït històricament i de manera sistemàtica

des del poder i transversal en els esquemes de representació i interpretació de la realitat de la

societat guatemalenca. Això explica en gran manera no sols el genocidi com a estratègia

política y militar, sinó també la indiferència i silenci còmplice de la majoria de la societat de

Guatemala enfront de la campanya d'extermini de les comunitats maia (Méndez, 2018).

Segons l'informe elaborat per la Comissió d'esclariment històric de Guatemala (CEH).

Existeixen registrades 1465 víctimes de violació sexual de les quals el 99% van ser dones.

Per una banda, sobre la raça o ètnia de les víctimes, la CEH va aconseguir determinar que el

88,7% de les víctimes foren maies. Per altra banda, només es va poder determinar l'edat o

sexe de les víctimes prenent com a base el 38% del total de les denúncies, ja que un 62% dels

relats no va poder determinar-se l'edat o sexe. En aquelles que es va obtenir, es va determinar

que el 62% de les víctimes identificades van ser dones adultes (18 a 60 anys), el 3% van ser

nenes (0 a 17 anys) i un 3% van ser ancianes (més de seixanta-un anys).
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En la majoria dels casos, les víctimes més vulnerables van ser vídues i òrfenes. No obstant

això, Comissionats Militars van violar també a dones casades amb integrants de les PAC,

mentre els seus marits estaven de servei. Malgrat les dades de la CEH, anteriorment

esmentades, cal mencionar que la proporció dels casos de violació sexual denunciats no

respon a la realitat, ja que en diferents estudis i activitats es va poder notar que només una

mínima part de les víctimes de violació sexual van estar disposades a denunciar el seu cas.

2.4.3. Feminisme organitzat en la reparació del conflicte armat a

Guatemala

La violència sexual exercida sobre milers de dones guatemalenques en els anys vuitanta va

sorgir una notable capacitat organitzativa, de lluita i d'acció col·lectiva d'algunes d'aquelles

dones que reivindicaven la reparació del mal viscut (Sierra i Brocate, 2017).

A partir de la dècada 2000, diverses organitzacions de dones van començar a treballar amb

dones supervivents de violència sexual a les diferents regions del país, desenvolupant

processos de suport psicosocial, formació i educació en drets polítics i la necessària

alfabetització. Aquesta organització col·lectiva va fer possible que algunes dones

supervivents decidissin exigir justícia davant el sistema nacional. La construcció de memòria

històrica és un dels instruments polítics de les organitzacions per a exigir justícia. Davant la

política d'oblit i impunitat de l'Estat, les organitzacions de dones han treballat i treballen per

la memòria i la dignificació de les víctimes, com en el cas de la Coordinadora Nacional de

Vídues de Guatemala (CONAVIGUA). Per a trencar el silenci entorn de la violència contra

les dones durant el conflicte armat, i especialment la violència sexual, han estat necessaris

esforços sostinguts d'acompanyament organitzatiu i d’empoderament de les dones

supervivents ((UPV/EHU et al., 2020).
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3. METODOLOGIA

Pel que fa a les estratègies metodològiques de la investigació, s'ha optat per una metodologia

qualitativa, a través de l'estudi de cas de la Zona Ixil de Guatemala. Aquesta concreció

geogràfica es deu a l'heterogeneïtat ètnica, cultural, econòmica i social del país.

Concretament, la regió Ixil, situada en el departament guatemalenc de Quiché, va ser una de

les que més va sofrir la repressió durant el conflicte bèl·lic prolongat durant trenta-sis anys.

Entre el 70% i 90% del poble Ixil va ser arrasat entre 1981 i 1983, ens referim a

aproximadament un 5,5% de la població total.

3.1. Hipòtesis

Aquest treball pretén respondre a la pregunta d'investigació: Com ha influït l'estigma viscut

per les dones indígenes de l'àrea Ixil derivat de la violència sexual exercida durant el conflicte

armat intern de Guatemala al debilitament del teixit familiar i comunitari?

H1: L'estigma social generat per la violència sexual exercida sobre les dones Ixils ha

provocat el rebuig de la sexualitat i canvis en els comportaments sexuals. Aquesta hiptòtesi

inicial està vinculada a l’estigma que vivien les dones sobre la seva sexualitat, posteriorment

amb la segona hipòtesi es vincula aquesta amb l’entorn familiar i comunitari.

H.2.La violència sexual exercida durant conflicte armat intern de Guatemala ha tingut

importants implicacions pel que fa a l'estigma social que viuen les dones indígenes Ixils i

això ha provocat el debilitament del teixit familiar i comunitari. A partir d'aquí, aquesta

hipòtesis principal es divideix en tres sub hipòtesis:

H.2.1: L'estigma actua com a variable intermitja entre la violència sexual i el debilitament

del teixit familiar. És a dir es produeix una reestructuració de la unitat familiar familiar i es

debiliten els llaços d’aquesta, ja que neixen fills no desitjats, es produeixen separacions i

divisions familiars i migracions forçades. A més, disminueix el recolzament familiar tant a

nivell pràctic i econòmic, com podría ser en la intendència de la vida familiar com a nivell

psicològic i emocional.
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H.2.2: L'estigma actua com a variable intermitja entre la violència sexual i el debilitament

del teixit comunitari. El debilitament del teixit comunitari es produeix principalment amb la

imposició del silenci i la restricció de la comunicació. Disminueix la vinculació dels

processos participatius i organitzatius per part de les dones, tant a les autoritats ancestrals

com als Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (COCODE).

El teixit comunitari es debilitat perquè la violència sexual produeix una desconfiança cap a la

comunitat, disminueix la confiança de les dones d’anar soles pel carrer. i de crear vincles

afectius a la comunitat. També es produeix un aïllament de les dones de la comunitat, a nivell

pràctic, econòmic i psicològic. A més, una mostra molt visible del debilitament del teixit

comunitari en el context indígena és la pèrdua i qüestionament dels valors culturals indígenes

ixils tant per part de les víctimes com el conjunt de les dones indígenes, això és manifesta a

través del menor ús de la llengua Ixil i de la vestimenta identitària (corte i huipil).

H.2.3. El debilitament del teixit familiar i comunitari provoca una modificació del projecte

familiar i de vida.

Com a conseqüència de les dues subhipòtesis anteriors, és a dir, el debilitament del teixit

social tant a nivell familiar com comunitari, es produeix una modificació del projecte familiar

i de vida. Per una banda, en quant al projecte familiar, s’evita la creació de matrimonis i la

decisió de tenir fills i filles. Per altre banda, es produeix una modificació del projecte de vida

a través de la pròpia modificació de l’economia familiar i del projecte laboral, les migracions

i la modificació projecte educatiu de les nenes i adolescents indígenes.

Per últim es planteja una tercera hpòtesi vinculada al paper de les organitzacions polítiques i

socials com a eina de dignificació que disminueix l'estigma i reconstrueix la vida quotidiana

de les víctimes:

H.3. Les dones indígenes que han pogut formar part d'alguna organització que hagi pogut

esdevenir una xarxa de suport han aconseguit disminuir l'estigma social gràcies a la

possibilitat d'afrontar l'experiència viscuda des de la col·lectivitat.
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Partint de la bibliografia emprada al marc teòric i amb l'objectiu de falsar les hipòtesis

anteriors, s'han realitzat les taules de codificació donant significat a les variables que formen

part d’aquestes. Posteriorment, a partir d’aquí s'han elaborat els guions de les entrevistes

(Annex). Per tant, s'han construït cinc taules:

La primera d'elles, conceptualitza les variables que relacionen l'estigma amb el cos i la vida

sexual de les dones víctimes de violència sexual. Així com l'estigma social que produeix l'ús

dels cossos de les dones com arma de guerra en la construcció de la sexualitat i la vida sexual

del conjunt de les dones membres de les comunitats.

Estigma social sobre el propi cos i la vida sexual

Concepte Categoria

Rebuig de la sexualitat
Propi: Aïllament i autoexclusió de la vida
sexual i afectiva

Entorn: No accés als serveis de salut,
criminalització de la vida sexual de les
dones.

Canvi en els comportaments sexuals Abandonament de la vida sexual
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La segona taula de codificació, ha estat construïda a partir de les variables i conceptes de la

primera subhipòtesis. Per tant, construeix el significat de la interacció entre estigma i teixit

familiar.

Conseqüències de l’estigma violació sexual sobre el debilitament del teixit familiar.

Concepte Categoria

Reestructuració familiar Fills no desitjats

Separacions/divisions familiars

Unitat familiar Fermesa dels llaços familiars

Recolzament familiar A nivell econòmic

A nivell psicològic i emocional

Tercerament, a la següent taula queda codificada la variable del debilitament del teixit

comunitari.

Conseqüències de l’estigma violació sexual sobre el debilitament del teixit comunitari.

Concepte Categoria

Restricció de la comunicació i augment
del silenci.

A nivell formal: Grups de suport, psicòlegs.

Converses informals: Amistats, veïnes, etc.

Vinculació dels processos participatius i
organitzatius per part de les dones.

Autoritats ancestrals.

Consejos Comunitarios de Desarrollo
Urbano y Rural (COCODE).

Desconfiança cap a la comunitat. Confiança per anar soles pel carrer.

Confiança en la creació de vincles (amistat,
afectius, etc.) a la comunitat.

Aïllament comunitari A nivell pràctic i econòmic: Recursos i
forces destinats al suport del la intendència i
el treball de cures per part de les dones.

A nivell psicològic: Socialització de
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l’experiència.

Pèrdua i qüestionament dels valors
indígenes ixils

Ús del hipil i corte (vestimenta identitaria
indígena).

Augment de les desigualtats i
discriminació

Accés a l’educació.

Accés al sistema de salut.

Accés habitatge digne.

En quart lloc, es codifiquen les variables de la tercera subhipòtesi vinculada a la modificació

del projecte familiar i de vida, com a conseqüència del debilitament del teixit familiar i

comunitari.

El debilitament del teixit familiar i comunitari ha provocat modificacions al projecte
familiar i de vida.

Categoria Concepte

Modificació del projecte familiar Solteria: Evitar la creació de matrimonis.

Creació de nous matrimonis problemàtics.

No tenir filles/fills.

Modificació projecte vital Modificació projecte laboral.

Modificació de l’economia familiar.

Modificació del projecte educatiu de les nenes i
adolescents indígenes.
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Finalment, es codifiquen les variables de la última hipòtesi, aquesta fa referència a

l'assumpció de que les organitzacions polítiques i socials que treballen amb supervivents i

víctimes del conflicte aconsegueixen esdevenir instruments que diminueixen l’estigma.

Implicacions de l’organització política/social d’acompanyament de les víctimes sobre
la reducció de l’estigma

Concepte Categoria

Acompanyament i suport de les víctimes Legal

Econòmic

Capacitació i formació política

Psicològic i emocional: Validació
col·lectiva de l’experiència traumàtica

Empoderament de les víctimes Autoconfiança i autoestima

Autonomia

Participació política

3.2. Població i casos d’estudi

Per tant, la població estudiada, és la formada per les dones indígenes de l’àrea Ixil. En aquest

sentit, cal fer l’incís i remarcar que no s’estudien de forma exclusiva les víctimes de la

violència sexual exercida durant el conflicte armat ja que les conseqüències i les implicacions

van més enllà i es traslladen al conjunt del grup social de dones.

Per altre banda, la mostra de la investigació és de cinc dones, ja que en total, s’han realitzat

cinc entrevistes en profunditat semiestructurades, de les quals dues han estat a supervivents

de conflicte i tres a activistes. És per aquest motiu, que s’han realitzat dues modalitats

d’entrevistes, una dirigida a les víctimes de violència sexual i una altre per les dones que han

estat en contacte amb víctimes indígenes ixils (Annex). Aquestes, han hagut de treballar amb

la realitat social i ser coneixedores de quines han estat les conseqüències per les dones que

han viscut experiències traumàtiques durant la guerra.
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En quant a la modalitat de les activistes, per una banda, la primera entrevista es va aconseguir

a través del contacte amb CALDH (Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos),

En segon lloc, es va entrevistar a una dona que havia estat responsable dels projectes de

CONAVIGUA (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala) i actualment actua a la zona

Ixil al departament del Quiché amb l'Associació AEPREQ (Asociación de Educadores

Populares Reasentados del Quiché). L'última dona entrevistada va ser fundadora de

CONAVIGUA i actualment forma part de la junta directiva d’aquesta.

La totalitat de les entrevistes han estat realitzades en format online, per qüestions

geogràfiques, i aquelles fetes a víctimes, a través d’una traductora present a la conversa, ja

que ambdues, eren dones que no sabien parlar l’espanyol i es comunicaven en llengua Ixil.
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4. ANÀLISI

L’anàlisi de les entrevistes realitzades s’ha dut a terme d’acord amb els cinc blocs de

l’estructura ja emprada a la metodología i segons les hipòtesis i la posterior codificació de les

variables. Aquests cinc blocs son:

- Bloc 1: L’estigma social sobre el propi cos i la vida xexual

- Bloc 2: Conseqüències de l’estigma social sobre el teixit familiar

- Bloc 3: Conseqüències de l’estigma sobre el teixit comunitari

- Bloc 4: Les modificacions dels projectes familiars i de vida com a conseqüència tant

del debilitament del teixit familiar com comunitari

- Bloc 5: Implicacions de l’acompanyament de les organitzacions polítiques i socials en

la reducció de l’estigma.

S’han realitzat cinc entrevistes, dividides en dos blocs, en quant al primer, inclou a tres dones

involucrades en l’acompanyament de les víctimes i supervivents del conflicte. El segon bloc

d’entrevistes inclou a dues dones supervivents del conflicte. A totes elles a la transcripció de

les entrevistes i al posterior anàlisi se li han canviat els noms per qüestions de anonimat i

confidencialitat.

En quant a les tres primeres, Juana, és una dona kaqchikel, gestiona projectes de cooperació

internacional i actualment treballa amb AEPREQ a la zona ixil. Concepción, és d’origen

quiché (k'iche'), és membre de l’organització CALDH, duen a terme l’acompanyament legal

de les dones supervivents del Genocidi Ixil. Per últim, Consuelo també és k'iche' i forma part

de l’organització CONAVIGUA des de la seva fundació, actualment és membre de la junta.

Per altre banda, el segon bloc d’entrevistes s’ha realitzat a dues dones d’origen Ixil, que van

viure en primera mà el conflicte armat a les comunitats de la zona que s’està investigant en

aquest treball. Elles són Isabel i Antònia, aquestes dues entrevistes es van realitzar amb una

intérprete que anava traduint les respostes.
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4.1. Bloc 1: Estigma social sobre el propi cos i la vida sexual

El conjunt de les entrevistades afirma que la violència sexual exercida sobre els cossos de les

dones provoca un estigma sobre la propia sexualitat i el cos de les dones. De fet, una de les

entrevistades es dedicava a l’acompanyament de víctimes ixils als processos judicials contra

els militars. Mencionava que quan els jutges preguntaven a les dones que havia succeït, elles

en un primer moment no acceptaven que havien estat violades. “Muchas mujeres no decían

que habían sido penetradas o violentadas, algunas decían que les habían tocado el vientre,

otras decían que les tocaban sus partes, pero no decían lo que realmente ocurrió. (...) Ellas

sentían vergüenza y miedo” (Concepción, 28/04/2022).

“La violencia sexual que han sufrido las mujeres no se puede superar, se lastimó y sufrió el

dolor. Ya que muchas fueron violadas por 10 o 15 militares, no es fácil superarlo decir que a

mi me violaron veinte militares” (Consuelo, 9/05/2022).

4.2. Bloc 2: Conseqüències de l’estigma social sobre el teixit

familiar

En quant a les conseqüències del teixit familiar, en un primer moment quan eren preguntades

pel recolzament familiar a les víctimes de violència sexual, la majoria d’elles van coincidir en

que la familia va suposar un suport per les víctimes. “La familia en Guatemala es muy

importante. En la mayoría de familias los hijos de los violadores fueron aceptados” (Juana,

11/04/2022). “La familia ha sido un apoyo para aquellas víctimas que han conseguido un

proceso de acompañamiento”(Concepción, 28/04/2022).

Tot i així, a mesura que avançaven les entrevistes, anaven sorgint elements de modificacions

de les estructures i llaços familiars. A més de modificacions del projecte familiar.

En quant a la modificació de les estructures familiars, s’ha de mencionar en primer lloc, els

embarassos no desitjats fruit de les violacions per part dels cossos militars, segons la

informació proporcionada per les entrevistes, van succeir dos fenòmens.

El primer, és que les mares es quedassin els seus fills amb el dolor que suposava recordar la

vivència traumàtica viscuda. “Las que se los quedaron , no fue fácil, tener un hijo bajo los

criterios de violación, es complicado y muy doloroso para la familia. Porque saben con qué

objetivo se hizo, se hizo con el objetivo de destruir a la mujer y de burlarse de las mujeres.

Esto tiene graves problemas para las familias” (Juana, 11/04/2022).
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A més, també és necessari destacar les conseqüències psicològiques i d’acceptabilitat social

que té pels propis fills i filles, i la pèrdua d’identitat que suposa per les infants no saber la

procedència del pare:

“Para los hijos y las hijas existe otro conflicto social, porque tu sabes quien es tu padre y que

le hizo a tu madre. Por eso se dice que se rompieron todos los lazos que existían dentro de la

comunidad, se rompió toda la estructura social” (Juana, 11/04/2022).

“Conozco a una mujer, a una señora, que tuvo una hija del ejército (...). A veces le

preguntan a la hija quien es su papá y claro ella no sabe”(Isabel, 4/05/2022).

“No hay que olvidar el efecto que dejó en sus hijos e hijas, hay acciones que pasaron ante sus

hijos e hijas (...) los hijos no deseados por cómo fue engendrado que no fue de alegría si no

que fue con violencia algunos de esos niños saben cuál es su papá y el hijo es muy violento y

de hecho maltrata a sus hermanos y a su madre, también tienen rabia” (Consuelo,

9/05/2022).

El segon, és l’adopció dels fills per part de militars, això va suposar l’allunyament de les

mares dels seus propis fills i filles, augmentant el sentiment de culpa. “Las mismas personas

violadoras les dieron en adopción, por eso muchos hijos de las mujeres violadas son

adoptados por los propios militares (...) Seguramente la madre no lo quiso pero en muchos

casos las obligaron y se lo quitaron y eso supuso otro dolor para ellas. Muchas madres no

conocen a sus hijos”(Juana, 11/04/2022).

Pel que fa al recolzament familiar, és important fer referència al paper dels marits i els

homes familiars propers a les víctimes. Tal i com es feia menció al marc teòric, els homes

propers a les dones que han estat víctimes de violència sexual, en moltes ocasions s’han sentit

impotents i responsables per la violació de la seva familiar (Pérez-Sales, 2004).

Per una banda, segons el que han afirmat les entrevistades en moltes ocasions el suport per

part dels familiars, en aquest sentit, els pares i els marits de les víctimes no es va donar no per

una falta de voluntat sinó per la por a les represàlies de l’exèrcit. Una supervivent del

conflicte va anunciar durant una entrevista que en algunes ocasions fins i tot els feien estar

davant de les violacions sense poder dir ni fer absolutament res.“Muchos hombres, decían

que haces con mi hija, que haces con mi mujer, pero con solo esas palabras ya mataban a los

esposos, a los papás, por eso no podían decir nada. (...) Si el papá lo intentaba regañar, lo

mataban también, así que solo podia mirar y estar callado” (Isabel, 4/05/2022).
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Per altre banda, en moltes ocasions no va haver suport familiar si no que es donaren

situacions de maltracte dins dels propis matrimonis, van ser culpabilitzades, jujtajades dins de

les seves pròpies llars, fins i tot en algunes ocasions abandonades. “Algunas mujeres luego de

ser violadas si volvieron con su esposo pero claro muchos esposos no sabian lo que sucedió.

Pero algunos esposos luego las trataban mal, porque como escuchaban lo que se decía en la

comunidad, la gente hablaba, empezaban con el chisme pues muchos se acabavan separando

o las abandonaban” (Isabel, 4/05/2022).

En aquest sentit, una de les entrevistades explicava la dificultat de treballar a l’entorn familiar

de les víctimes per la complicació que implica fer entendre als homes de la família les

conseqüències de la violència i com es produeix. “Con las familias con las que hemos

trabajado ha supuesto un reto, ha sido un proceso muy lento, no ha sido fácil trabajar con

hombres ya que no ha sido fácil hacerles entender y aceptar que existe un sistema de

violencia contra la mujer” (Concepción, 28/04/2022).

4.3. Bloc 3: Conseqüències de l’estigma social sobre el teixit

comunitari
4.3.1. Restricció del silenci

El conjunt de les entrevistades, tant les persones vinculades als processos d’acompanyament

com les supervivents del conflicte, han afirmat que ha existit un silenciament de les víctimes i

de les seves experiències viscudes:

“Se manejaba en silencio y en duelo para las familias”. “La mayoría de las mujeres que

fueron violadas se han quedado calladas, son pocas las que han tenido el valor de dar a

conocer que es o que vivieron.Las mujeres son acusadas, son malvistas, por eso prefieren

quedarse calladas” (Juana, 11/04/2022).

“Teníamos que estar tímidas, no podíamos ni hablar ni explicar” (Antonia, 11/05/2022).

“En mi pueblo, 18 mujeres dieron su declaración pero el resto no dijo nada ante al tribunal,

hay mujeres que han sido violadas que no quieren hablar de ese tiempo”(Isabel, 4/05/2022).

Una de les primeres explicacions del silenci és la de la vergonya que suposa exterioritzar la

violència per por al rebuig de comunitat. “Las violaciones afectan psicológicamente porque

tienen miedo y vergüenza” (Isabel, 4/05/2022).
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Tanmateix, en totes les ocasions, quan es preguntava per com s’exterioritzava i compartia

l’experiència viscuda amb la comunitat, totes elles feien referència al terror i a la por de les

represàlies de l’exèrcit. En aquest sentit, aquests testimonis mostren i confirmen allò fet

referència al marc teòric. Al cap i a la fi, les violacions sistemàtiques contra les dones

indígenes ixils van esdevenir un instruments polítics i militars per silenciar i dominar la

població (Wood, 2009). “Las situaciones no han salido a la luz, han sido pocas las que se

han animado a expresarlo públicamente. Las mujeres se han quedado calladas. Ha sido por

las acusaciones y señalamientos que la sociedad y la comunidad les hace. Esto ha limitado

que las mujeres expresen lo que han vivido (...) no se podía hablar del tema porque

inmediatamente eras señalada por el ejército”(Juana, 11/04/2022).

“En ese tiempo la comunidad no apoyó a las mujeres violadas, no las pudieron ayudar,

porque si las ayudaban venían los soldados. En ese tiempo no podíamos hablar, si hablaba

uno, lo mataban” (Juana, 11/04/2022).

“Se invisibilizó la violencia sexual, al violentar los cuerpos de las mujeres se violentaba el

tejido social y familiar, aún no se ha logrado recuperar” (Concepción, 28/04/2022).

4.3.2. Desconfiança cap a la comunitat i aïllament comunitari

La presència militar als municipis de l’àrea Ixil va provocar que les comunitats deixessin de

ser un espai segur pel conjunt de la població indígena. Tot i així, concretament, en un context

on la violència sexual estava instaurada a les dinàmiques militars per part de l’exèrcit la

comunitat era una esfera especialment perillosa i insegura pel conjunt de les dones.

Una de les dones entrevistades supervivent del conflicte armat (Isabel, 4/05/2022) va explicar

que “Toda la comunidad vivíamos con miedo, porque si entraban en la casa ya estábamos

perdidas, los coroneles violaban (...) es duro, teniamos miedo, muchas mujeres cuentan que

no había solo uns violación, había muchas, luego ni se podian levantar. Fue así. Para mi es

duro, eran compañeras. Si fuera a mi, del susto me muero”.

“A una vecina, la agarró el ejército, la violaron, después le dejaron piedras encima, la

habían matado. La dejaron allí para dar miedo (...) Tenímos miedo en la comunidad porque

ya na podiamos ni hablar ni caminar, nos podian asesinar o violar, no podiamos hacer nada”

(Antonia, 11/05/2022).

27



A més a més, es va produir un aïllament de la comunitat de les dones que van ser víctimes

de violència sexual. Es produiren rumors que acabaren generant l’exclusió de moltes dones

de les relacions quotidianes comunitàries. “Las mujeres se vieron aisladas de sus seres

queridos, hubo acusaciones y calumnias. Las dejaban aisladas, ya no te hablan, ellas se

sentían como excluidas” (Consuelo, 9/05/2022).

4.3.3. Pèrdua i qüestionament dels valors culturals indígenes ixils

Al marc teòric del treball es plantejava l’argument Arzú i Trejo (2017). Aquest, es basava en

que la idea de que la violència sexual va dirigida a les dones d'origen indígena, amb l'objectiu

d'exterminar al grup ètnic determinat. En el cas del Genocidi Ixil, les pràctiques dutes a terme

pel dictador Ríos Montt durant els anys de les seves polítiques de “Tierra Arrasada”, anaven

explíctament dirigides a exterminar a la població indígena.

En aquest sentit, deixar de parlar la llengua Ixil i deixar de vestir amb el hupil i corte que són

el traje pròpi identitari va esdevenir una estratègia per evitar ser perseguides per l’exèrcit, una

forma de no ser identificades.“Uno de los objetivos del conflicto armado interno era

exterminar a la población indígena (...) algunas tuvieron que dejar el huipil y el corte para

no ser identificadas (...) las niñas ya no utilizan su huipil, utilizan otro tipo de ropa. (...) Se

perdió ese valor que se tenía, era un objetivo del ejército, que las mujeres dejaran de utilizar

la indumentaria, lo lograron. Muchas comunidades en el área ixil, la niña utiliza una blusita

no utiliza su huipil. (...) Es parte de lo que logró el ejército, no querían verte con tu traje,

querían cambiar la mentalidad. Hay compañeras mayas que no utilizaron nunca más su

corte. Pero no porque querían si no porque eran perseguidas ni identificadas por las fuerzas

de seguridad. No regresaron a utilizarlo”(Juana, 11/04/2022).

A més, dues de les entrevistades van coincidir en que la pèrdua dels valors ixils també estava

vinculada als processos migratoris de les dones que van haver de refugiar-se a altres

comunitats, cap a altres municipis i departaments del país on predominen llengües i ètnies

diferents a la ixil, fins i tot l’emigració es produir cap a països pròxims, principalment

Mèxic. “Las que nos tuvimos que desplazar, nos fuimos a otro pueblo, a otro departamento o

a México y allí sí que algunas perdieron su idioma y su traje. Por ejemplo, yo acabé en

México con mi mama, ya no podía usar mi corte ni mi huipil. Hablábamos en castellano,

porque había desplazados de diversos sitios del país y cada una habla un idioma diferente.

Los niños y las niñas que nacieron en México ya no hablaban sus idiomas” (Isabel,

4/05/2022).
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“Yo durante la guerra ya no usaba corte, fue cuando se firmó la paz que volví a usar otra vez,

allí las organizaciones nos decían que no tuviéramos miedo” (Antonia, 11/05/2022).

“Las que se trasladaron a otras comunidades tuvieron que dejar el huipil y el corte para no

ser identificadas. (...) En el caso de las mujeres ixiles, las niñas ya no utilizan su huipil,

utilizan otro tipo de ropa, porque como se fueron a la CPR, no aprendieron a tejer no les

trasladaron ese valor, que podían hacer su propia indumentaria (...) Cómo regresaron los

desaparecidos, conviven varias culturas, ya no tienen identidad propias. Hay kachiqueles,

mames, etc. Tuvieron que adaptarse y reestructurarse a nivel social. Cada región tiene sus

costumbres y modo de vida. Después de los acuerdos de paz las mujeres ya perdieron formas

de vida. Eso se perdió” (Juana, 11/04/2022).

En quant a la qüestió de la vinculació de la pèrdua dels valors indígenes identitaris amb els

processos de desplaçament, es van produir pèrdues culturals i una posterior reestructuració a

conseqüència de la fusió entre diferents ètnies del país. El fet de que convivissin famílies

d’origens diversos va fer perdre les costums propis de cada comunitat.

En definitiva, l’estigmatització de la cultura ixil i els desplaçaments forçats van esdevenir

eies polítiques de dominació cultural per part de l’exèrcit. L’objectiu de les forces estals

estava vinculat al genocidi racista i masclista, definitivament eliminar la identitat i

cosmovisió maya ixil va ajudar a intentar assolir-lo.

4.3.4. Augment de les desigualtats i discriminació

Després de la realització de les entrevistes, entre les respostes podem identificar que

l’estratègia masclista i racista de les pràctiques sexuals militars ha provocat un augment de

les desigualtats i l’accés als recursos de les dones indígenes ixils. Ha augmentat la

discriminació cap a les dones ixils no únicament víctimes de violència sexual, sinó també cap

a les seves filles, netes i el conjunt de dones. Segons les respostes de les entrevistades,

destaquem prinicpalment, un accés desigual respecta la població masculina i ladina de la

regió ixil a l’educació, el sistema de salut i un habitatge digne:
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“Hay una gran desigualdad a día de hoy. La educación, las madres que no saben leer y

escribir, aún sus hijas también sufren el mal trato que le están haciendo a su mamá. Hay una

cadena, es un rechazo a toda la família. La violencia sexual y el conflicto no solo afectó a la

educación, sinó también a la salud y a tener un lugar digno donde vivir. Por lo mismo sigue

existiendo una gran situación de exclusión. La madre está excluida y sus hijas también sufren

las consecuencias” (Consuelo, 9/05/2022).

“Las victimas de violencia sexual la mayoría no tubo acceso a la educación, y sus hijas,

como estubieron desplazadas tampoco (...) no tenían acceso ni a la escuela, ni a vivienda”

(Concepción, 28/04/2022).

4.4. Bloc 4: Modificació del projecte familiar i de vida com a

conseqüència del debilitament del teixit familiar i comunitari

Les entrevistades han afirmat que les víctimes de violència sexual i les dones de la comunitat

es veuen obligades a modificar els seus projectes familiars i de vida. Analitzant les

entrevistes realitzades, s’extreuen tres modificacions principals: Migració forçada, la

imposició social de la solteria i la creació de nous matrimonis problemàtics. Cal destacar

que aquests canvis que seran exposats a continuació no parteixen de decisions individuals ja

que també s’afegeix la variable de la pressió i estigma social de l’entorn familiar i comunitari.

En primer lloc, prendre la decisió d’emigrar, aquesta decisió no es dóna únicament entre les

pròpies víctimes, si no que s’extén entre el conjunt de dones de les comunitats, entre diferents

motius, per la por a ser violades. “Yo por ejemplo huí con mi mamá a la montaña. Estaban

violando a muchas mujeres y teníamos miedo de ser violadas también” (Isabel, 4/05/2022).

En segon lloc, moltes dones, després de ser violades no van poder establir noves parelles..

Les entrevistades afirmaven que tot i que algunes van prendre la decisió de no crear nous

matrimonis la majoria d’elles va ser una qüestió de rebuig social.“Ellas siguen arrastrando

ese dolor. A nivel de la comunidad ellas han sufrido muchísimo porque el hecho de sentirse

solas, han luchado contra el machismo porque muchos hombres hasta cierto punto se han

burlado de ellas. Algunas se unieron a otra persona pero la mayoría no, la mayoría se

quedaron solas viviendo en silencio su dolor. Algunas de hecho tuvieron que abandonar su

comunidad”(Juana, 11/04/2022).
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L’última conseqüència que s’extreu de l’anàlisi de les entrevistes en quant a la modificació

del projecte familiar és la creació de nous matrimonis problemàtics. Ens referim doncs, a

matrimonis amb experiències de maltracte físic però també psicològic, fent-les sentir

responsables de l’experiència viscuda. Les dones que havien sofert violència sexual quedaren

marcades a la comunitat i això va dificultar la creació de futurs matrimonis. “La mujer

después buscó otro hombre, pero ese hombre siempre la trata mal a ella, siempre tienen

problemas entre ellos” (Isabel, 4/05/2022). “Algunas consiguieron volver con otra persona

pero no logran vivir en paz” (Consuelo, 9/05/2022).

4.5. Bloc 5: Implicacions de l’organització política/social

d’acompanyament de les víctimes sobre la reducció de

l’estigma

En base a les respostes de les entrevistades, la hipòtesi sobre l’efecte compensatori de les

diferents organitzacions d’acompanyament a les víctimes del conflicte armat sobre l’estigma

viscut per les mateixes s’acaba acceptant.

Seguint les categories proposades a la metodologia del treball, l’anàlisi de les entrevistes s’ha

es basa en l’acompanyament, suport i empoderament de les víctimes.

4.5.1. Acompanyament i suport de les víctimes

En quant a l’acompanyament i suport de les víctimes cal diferenciar entre els diferents tipus

de suport que s’han dut a terme per part de les organitzacions, principalment aquesta distinció

parteix de la raó de ser de les pròpies entitats.

Acompanyament legal

El suport dirigit a les víctimes del conflicte de l’organització CALDH (Centro para la Acción

Legal de los Derechos Humanos) ha anat majoritàriament dirigit a l’acompanyament legal

dels judicis contra els militars condemnats pel Genocidi Ixil. Tot i que també han dut a terme

processos d’acompanyament psicosocial  i emocional.
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“Las que se han enfrentado a la justicia y han manifestado que quieren que sus derechos

sean respetados han tenido que tener un proceso muy largo de apoyo. No ha sido fácil para

ellas, lo manifiestan con dolor y sufrimiento. Han sido pocas las mujeres que han dado a

conocer lo que vivieron y la forma en la que lo vivieron” (Juana, 11/04/2022).

“CALDH nos dieron la experiencia, fuimos al tribunal y pudimos hablar con los jueces, antes

ninguna mujer hablaba ni salí, allí sentimos que éramos valientes. (...) Al principio piensas,

cómo voy a hablar, pero después aprendes, sí, voy a hablar de lo que me pasó, que es lo que

me hicieron a mi y a la comunidad, y lo dijimos al juez. Así ellos oirán nuestra voz, allí ya

nos quitamos el miedo. Hasta la fecha seguimos luchando y trabajando” (Antonia,

11/05/2022)

Acompanyament econòmic

Amb la creació del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR, 2003) es fixa l'objectiu de

reparació individual i/o col·lectiu de les víctimes civils de violacions als drets humans i de

delictes de lesa humanitat, comesos durant el conflicte armat intern. En un dels seus apartats

s’assenyala concretament el “resarcimiento” de les víctimes de violència sexual i violació

sexual

L’article 9 de l'Acord Governatiu Núm. 188-2004 indica que durant dotze anys del PNR la

suma assignada vindria dels Pressupostos Generals de l'Estat de Guatemala.

A causa dels pocs fons reals destinats i la burocratització del sistema de suport econòmic a

les víctimes per part de l'estat guatemalenc, organitzacions internacionals van iniciar

processos d'acompanyament organitzacions que representaven a les víctimes com podría ser

CONAVIGUA i de desplaçades del conflicte, AEPREQ, organitzacions amb les quals han

treballat tres de les dones entrevistades. Segons el que elles explicaven és mitjançant el

finançament de projectes i programes que s’han anat incloent processos d'apoderament,

sobirania alimentària, salut i educació.
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Capacitació i formació de drets polítics

El suport de les organitzacions polítiques també ha vingut donat per la formació de drets

polítics per part de les entitats. L’empoderament també ve donat pel coneixement de quins

són els drets socials i polítics que amparen a les dones i concretament a les víctimes de

violència sexual: “Ha creado un precedente, el hecho de que existan organizaciones que

hayan luchado para las mujeres y para darles a conocer cuáles son sus derechos ha sido

fundamental, las mujeres que han sido organizadas logran entender cuál ha sido la situación.

(...) Las organizaciones sociales dentro de Guatemala y las comunidades al principio jugaron

un papel muy importante, lucharon para que las mujeres realmente se dieran a conocer y

lucharan por sus derechos. Las capacitaron y les enseñaron sus derechos” (Juana,

11/04/2022).

“A mi CALDH me despertó la lucha, fuimos a hablar a otros pueblos para ajustar justicia,

para ser libres y que nuestras hijas e hijos no pasen por lo mismo que pasamos. Podíamos

salir y conocer otros pueblos y municipios (...) Nos decían que teníamos que luchar, nos

abrían la mente, (...)  poco a poco, nos capacitaron” (Antonia, 11/05/2022).

Acompanyament psicològic i emocional: Validació col·lectiva de l’experiència traumàtica

Seguint la literatura del marc teòric, Palma (2020) afirma que el procés de superació del

trauma de la violència sexual es dificulta en contextos culturals i socials que protegeixen a la

impunitat dels agressors. En el cas de Guatemala, la impunitat s’ha donat tant a les mateixes

comunitats, com a nivell Estatal. Ha existit una manca de recursos públics dedicats a intentar

pal·liar allò viscut per les dones ixils. És en aquest buit d’actuació, on han entrat des de la

firma dels acords de Pau les organitzacions socials i polítiques. “El Estado no les quiere

aceptar su voz y su verdad somos las organizaciones de derechos humanos las que hemos

estado muy de cerca. Como el Estado no lo cumple, nosotras por medio de proyectos

llevamos a cabo los talleres psicosociales” (Concepción, 28/04/2022) .
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Segons la informació aportada per les entrevistades, les organitzacions dedicades a

l’acompanyament dels víctimes han ajudat al procés de superació del trauma a través de

diferents tallers psicosocials, amb la presència de equips de psicòlegs que van proporcionar i

proporcionen les eines necessàries per compartir conjuntament l’experiència traumàtica.

“Cuando las organizaciones empezaron su trabajo, era un trabajo que valió la pena.

Hicieron procesos de salud mental” (Juana, 11/04/2022).

“Las compañeras querían hablar de las violaciones, porque estaba en su corazón, el daño

estaba en su mente. Todavía tenían miedo, pero cuando hubo los talleres por parte de

CALDH, vino el psicólogo a ayudar a las mujeres. Empezaron a hablar y a llorar. (Isabel,

4/05/2022).

Els tallers psicosocials desenvolupats per les diferents organitzacions han permès a les dones

ixils donar valor a allò viscut i a entendre que no van esdevenir pràctiques individuals sinó

sistemàtiques. “ Hicieron un encuentro de mujeres que ayudó mucho, no sabían que había

más mujeres que habían pasado por lo mismo, pensaban que solo eran ellas” (Isabel,

4/05/2022). “Hemos trabajado con talleres psicosociales desde la visión maya, han ayudado

a que las mujeres se sientan protegidas y a valorar su verdad” (Concepción, 28/04/2022) .

4.5.2. Empoderament de les víctimes

Autoconfiança i autoestima

La formació política i legal que reben les víctimes així com viure l’experiència amb altres

dones que han viscut i senten el mateix que elles acaba resultant en l'augment. de

l’apoderament, la confiança i l’autoestima de les dones víctimes de violència sexual. Saber i

ser coneixedora que les causes de l’agressió no provenen de la individualitat si no de causes

estructurals que provoquen l'utilització dels cossos i la sexualitat de les dones com arma de

guerra. “Las mujeres sienten fortaleza, sienten respaldo porque sus compañeras las apoyan”

(Consuelo, 9/5/2022). “Me siento muy alegre porque seguimos luchando y tendremos que

seguir más hacia adelante, hasta la muerte, si morimos la lucha sigue allí” (Antonia,

11/05/2022).
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El silenci provoca la culpabilització de les víctimes, per contra, segons el que expliquen les

entrevistades, l'organització i politització de l'experiència augmenta la confiança de les dones:

“La mujer organizada puede pronunciarse. La mujer tiene que tener su autoestima y ayuda la

formación política y los talleres de salud mental y los espacios de terapia poco a poco van

superando, imagina las mujeres no organizadas cuando van a superar esa situación, esa es

la diferencia y el privilegio” (Consuelo, 9/5/2022).

Lideratge i participació política

Les organitzacions polítiques i socials han permès que més dones formin part dels òrgans de

decisió locals de les comunitats. “Han formado lideresas en las comunidades rurales que

saben cuales son sus derechos y que apoyan a las mujeres” (Juana, 11/04/2022).

Les han aconseguit formar i els hi han donat suport perquè lluitin pels seus propis drets,

s’empoderin i formin part de les autoritats ancestrals, els COCODES i esdevinguin lideresses:

“Las lideresas de las comunidades han logrado romper el miedo, no es fácil hablar en

público y dar a conocer nuestro contexto político y nuestra situación como mujeres y que se

respeten nuestros derechos. Es un paso grande superar la situación de violencia sexual y

ocupar el espacio público (...) las mujeres han demostrado la potencialidad de su liderazgo.

De hecho algunas han sido llamadas a formar parte de los COCODES y de las autoridades

locales, esa es la diferencia entre estar organizada y no” (Consuelo, 9/5/2022).

4.5.3. Crítica al model actual de les organitzacions d’acompanyament a

les víctimes

El model que han desenvolupat les diferents organitzacions d’acompanyament a les víctimes

des de la firma dels acords de pau s’ha basat en intentar cobrir les necessitats de reparació de

les víctimes per l’incompliment per part de l’Estat guatemalenc de dotar de recursos

econòmics i d’acompanyament, el PNR a més l’Estat ha silenciat a les víctimes i ha negat el

Genocidi Ixil.
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Baix aquesta falta d’actuació i finançament estatal, les diferents entitats han hagut d’acudir a

als recursos econòmics provinents d'organitzacions internacionals. Ha estat sota aquest

context que s’ha creat una dependència a nivell organitzatiu de la solidaritat internacional. En

aquesta línia, les entrevistades han afirmat que la majoria de les organitzacions socials

actualment no actúen basant-se en els objectius transformadors inicials sinó a la pròpia

supervivència.

“A la larga las organizaciones sociales se han ido acomodando, actualmente la mayoría de

las organizaciones existen porque tienen que vivir las personas que las integran. Se han

adaptado a la cooperación que financian los proyectos y al sistema que impera en el país.

Con todas las limitaciones que se tenían anteriormente se hacía un mejor trabajo, creo que

es muy valioso el trabajo que empezaron a hacer porque lo hacía a conciencia y porque

existía la necesidad en carne propia de las fundadoras. Los roles han cambiado, se han

acomodado al sistema (...) a nivel organizativo y su forma de pensar es diferente” (Juana,

11/04/2022).

En definitiva, podem afirmar que la absència d’actuació per part de l’Estat de Guatemala ha

acabat provocant a la llarga en les organitzacions dinàmiques internes de supeditació i

subjecció econòmica. La falta de polítiques públiques destinades a la reparació de la vida i de

la memòria de les víctimes ha acabat debilitant el teixit associatiu i la tasca que es pretenia

inicialment desenvolupar i assolir.
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5. CONCLUSIONS

Aquest treball pretén respondre a la pregunta d'investigació: Com ha influït l'estigma viscut

per les dones indígenes de l'àrea Ixil derivat de la violència sexual exercida durant el

conflicte armat intern de Guatemala al debilitament del teixit familiar i comunitari?, i ha

estat a través d'un estudi qualitatiu amb la realització de cinc entrevistes que s'ha intentat

donar-li resposta.

Primerament, a les entrevistes s'identifica un estigma sobre el mateix cos i la vida sexual de

les víctimes, vinculat a la primera hipòtesi del treball. Efectivament, ser víctima de violència

sexual té clares implicacions en com les dones afronten al llarg de la seva vida la pròpia

sexualitat i la relació amb el seu cos. L'estigma es construeix a partir de les relacions dels

individus amb l'entorn, a continuació es presenten les conclusions a partir dels resultats de

l'entorn familiar i comunitari.

La segona hipòtesi, "L'estigma actua com a variable intermitja entre la violència sexual i el

debilitament del teixit familiar", s'acaba acceptant. Ja que segons la informació recollida a les

entrevistes, es conclou que s'han produït modificacions en les estructures familiars que han

provocat el debilitament del teixit d'aquesta.

En primer lloc, els fills i les filles no desitjats tenen efectes sobre la unitat familiar, per una

banda, afecten directament a les mares, tant físicament com psicològicament. Les que se'ls

van quedar, van haver de conviure amb el trauma que suposava la violació. Així mateix,

també ha tingut efectes psicològics sobre aquelles mares que van ser separades dels seus fills

perquè els militars els donaren en adopció. Per altra banda, indirectament, els mateixos fills i

filles també viuen les conseqüències, ja que generalment són estigmatitzades tant en l'àmbit

familiar com comunitari.

En segon lloc, les separacions familiars es van produir quan els marits aconseguien retornar

de la guerra i s’adonaven de les agressions sexuals que havien succeït durant el conflicte. De

fet, algunes dones foren abandonades per les seves parelles.
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El debilitament del teixit familiar també ha estat causat per la falta de suport familiar a les

víctimes. Per una banda, les entrevistades expliquen que aquest fenomen ha vingut donat per

l'estratègia militar de por i silenci duta a terme durant els trenta-sis anys de conflicte. Per tant,

en moltes ocasions la falta de suport va estar vinculada a la por a les represàlies militars. En

aquest sentit, es demostra i es confirma que la violència sexual exercida per les forces de

l'exèrcit va esdevenir una eina de guerra per assolir imposar-se. Per altra banda, vinculat a

l'apartat anterior, d'abandonament de les dones per part dels seus marits, van existir forts

judicis i culpabilitzacions a les víctimes pels mateixos entorns matrimonials i familiars.

Pel que fa a la tercera hipòtesi la qual afirma que: "L'estigma actua com a variable intermitja

entre la violència sexual i el debilitament del teixit comunitari" també es confirma. S'han

identificat quatre conseqüències i implicacions principals:

En primer lloc, la violència sexual contra les dones ixils en el context del Conflicte armat de

Guatemala ha suposat la imposició del silenci, totes les entrevistades han admès la vergonya

que ha suposat a les dones ser violades i agredides sexualment. A més, el silenci es va

imposar a través de la por a ser identificades per l'exèrcit si es compartia l'experiència

viscuda.

En segon lloc, les víctimes presenten un aïllament i exclusió de la vida social de la comunitat,

són malvistes i assenyalades. A més, es produeix una desconfiança per part de les víctimes

cap a la comunitat; en aquest sentit, el conjunt de les dones ixils tenen por, ja que, al cap i a la

fi, el conflicte intern va durar més de trenta anys i les nenes van créixer amb la por a ser

violades per l'exèrcit, de fet en moltes ocasions, com ja s'ha mencionat anteriorment es va

produir l'emigració de les famílies.

En tercer lloc, es produeix una pèrdua i qüestionament dels valors culturals ixils,

concretament la pèrdua de l'ús del propi idioma i l'ús del huipil i el corte què és la vestimenta

identitària. Les pràctiques militars clarament i explícitament racistes anaven dirigides a

exterminar la població i la identitat maia. Aquesta pèrdua dels valors culturals ha vingut

vinculada en algunes ocasions com a estratègies per aconseguir evitar ser identificades per

l'exèrcit. La perduda dels valors culturals, com a conseqüència de l'emigració i els processos

de desplaçament, també es va donar a altres regions del país on no predomina ni la llengua ni

la cultura ixil.
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La tercera subhipòtesi, la qual afirmava que el debilitament del teixit familiar i comunitari

provocava modificacions del projecte familiar i de vida també s’acaba acceptant. S'han

identificat tres modificacions del projecte familiar i de vida de les víctimes i del conjunt de

dones indígenes de l'àrea Ixil, perquè tal com es fa referència al marc teòric, l'objectiu militar

d'utilitzar els cossos de les dones com arma de guerra no esdevé una eina únicament dirigida

a danyar la integritat de les víctimes sinó del conjunt social que es pretén conquerir,

exterminar i debilitar. Les tres modificacions en qüestió, són:

En primer lloc, la migració forçada que és un fenomen que es produeix massivament de l'àrea

Ixil, cap a altres departaments i municipis del país i cap a altres països propers, com Mèxic.

En segon lloc, la imposició social de la solteria; moltes dones no van poder ajuntar-se amb

altres parelles després de les violacions perquè van ser jutjades i assenyalades per la

comunitat. Finalment, algunes de les que van aconseguir trobar una nova parella, i per això

expliquen les entrevistades, va suposar la creació de nous matrimonis problemàtics i violents.

Finalment, les dones entrevistades van explicar que les violacions durant el conflicte armat

intern han incrementat les desigualtats i la discriminació de les dones. Existeix una major

desigualtat a l'accés als recursos, concretament, es destaca l'accés a l'educació, la sanitat i

l'habitatge digne.

L'última hipòtesi és la vinculada al paper de les organitzacions polítiques com instruments

amb un efecte compensatori de l'estigma viscut per les víctimes de violència sexual. Aquesta

hipòtesi s'accepta en un primer moment però amb certs matisos pel que fa a la seva actuació

avui dia.

El conjunt de les entrevistades, afirmen que les organitzacions polítiques i socials han estat

crucials en un context on l'Estat de Guatemala va deixar desemparades a les dones

supervivents del conflicte, no ha existit una reparació i per contra han estat ignorades i

silenciades. En aquest sentit, les diferents associacions, han dut a terme processos

d'acompanyament legal, econòmic, de capacitació política, i principalment d'acompanyament

psicològic i emocional a través de la validació col·lectiva de l'experiència traumàtica viscuda

per les víctimes.
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A més, s'ha produït un empoderament de les dones que han tingut l'oportunitat i la valentia

d'organitzar-se, en moltes ocasions convertint-se en lideresses de les comunitats i formant

part dels òrgans de decisió locals i municipals, com són les autoritats ancestrals i els

COCODES.

Malgrat la tasca anterior profundament valuosa, és necessari mencionar que la dependència

econòmica dels fons internacionals per la falta d'actuació i finançament estatal ha acabat

provocant en moltes ocasions la priorització dels interessos organitzatius interns.

A tall de conclusió final podem afirmar que la violència i violació sexual de dones indígenes

ixils va ser una estratègia protocol·litzada i planificada des de les institucions i els agents

repressius de l'estat. Aquestes actuacions es van dur a terme amb la intencionalitat de destruir

el teixit social, les famílies i les comunitats del grup ètnic ixil utilitzant els cossos de les

dones com a arma de guerra. En últim lloc, voldria citar a una de les dones que he pogut

entrevistar, "los cuerpos de las mujeres han sido un arma de guerra, nos han querido

exterminar y no pudieron, porque aquí seguimos, construyendo comunidad. Las mujeres

somos las que resistimos, las que reivindicamos nuestra cosmovisión que el estado nos ha

negado".
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7. ANNEXOS

Annex 1: Guió entrevista dirigida a les víctimes del conflicte

Aquest guió d’entrevista va dirigit a les dones indígenes ixils que hagin estat víctimes de

violència sexual durant el conflicte armat intern de Guatemala.

Les entrevistes seran realitzades en format online per qüestions geogràfiques i en castellà.

GUIÓ ENTREVISTA VÍCTIMA DE VIOLÈNCIA SEXUAL:

Buenos días/tardes muchas gracias por acceder a realizar la entrevista. La información

proporcionada es totalmente anónima y confidencial. ¿Estás de acuerdo que registre la

entrevista?

1. Datos personales

a. Nombre

b. Género con el que te identificas: Mujer/ Persona no binarie

c. Edad

d. Origen étnico

e. Situación familiar

2. Violencia sexual y conflicto → Claramente usted responda las preguntas que se

sienta cómoda.

a. ¿Puedes explicarme qué vinculación tuviste con el conflicto armado?

b. ¿Cuál fue tu experiencia?

3. Violencia sexual y estigma social

a. ¿Cree que la violencia sexual le provocó un rechazo sobre su sexualidad? ¿Y a

las niñas y mujeres de la comunidad?
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4. Estigma de la violencia sexual y debilitamiento tejido familiar

a. ¿Después del conflicto armado hubo modificaciones de las estructuras

familiares por las violencias sexuales? → Ejemplos: Hijos no deseados,

separaciones, divisiones familiares, etc. ¿En su caso fue así?

b. ¿Su familia siguió igual de unida tras el conflicto?

c. ¿Su familia supuso un apoyo para usted?

d. ¿Se modificó su proyecto de vida? Ej: Tener hijos, casarse, etc.

5. Estigma de la  violencia sexual y debilitamiento tejido comunitario

a. ¿La comunidad fue un espacio donde poder hablar y compartir aquello

sucedido durante el conflicto armado?

b. ¿ Consideras que disminuyeron el número de mujeres en los espacios

decisorios de la comunidad ¿Usted ha formado parte de los espacios de

decisión de la comunidad?

c. ¿La comunidad ha sido un espacio seguro para usted?

d. ¿El racismo presente en las prácticas de violencia sexual provocó pérdidas en

su identidad con la cultura/valores ixiles?

e. ¿La comunidad apoyó su experiencia?

6. Las organizaciones políticas/sociales reducen el estigma

a. ¿Usted ha formado parte de alguna organización con otras víctimas?

Si es así:

b. ¿ Bajo tu punto de vista la organización supuso un acompañamiento para

usted?

c. ¿La organización política validó su experiencia?

d. ¿Se sintió más empoderada?

Hasta aquí mis preguntas, si quiere puede añadir cualquier cuestión que considere relevante.
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Muchísimas gracias.
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Annex 2: Guió entrevista dirigida a dones activistes socials

Aquest guió d’entrevista va dirigit a les dones que han estat en contacte amb víctimes

indígenes ixils de violència sexual durant el conflicte armat intern de Guatemala. Aquestes,

han treballat amb la realitat social i són coneixedores de quines han estat les conseqüències

de les dones que han viscut experiències traumàtiques durant la guerra.

Les entrevistes seran realitzades en format online per qüestions geogràfiques i en castellà.

GUIÓ ENTREVISTA PERSONA ACTIVISTA SOCIAL:

Buenos días/tardes muchas gracias por acceder a realizar la entrevista. La información

proporcionada es totalmente anónima y confidencial. ¿Estás de acuerdo que registre la

entrevista?

1. Datos personales

a. Nombre

b. Género con el que te identificas

c. Edad

d. Origen étnico

e. Situación familiar

2. Experiencia con organizaciones que hayan trabajado con el conflicto armado

interno

a. ¿A qué organización perteneces o has pertenecido?

b. ¿Qué vinculación has tenido con mujeres víctimas de violencia sexual del

conflicto armado?

3. Violencia sexual y conflicto

a. ¿Cómo crees que influyó el conflicto armado interno a las mujeres?
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b. ¿Cómo se manifestó la violencia sexual y en qué contextos?

4. Violencia sexual y estigma social

a. ¿Cress que la violencia sexual provocó un rechazo sobre la sexualidad a nivel

de las propias víctimas como social?

5. Estigma de la violencia sexual y debilitamiento tejido familiar

a. ¿Después del conflicto armado hubo modificaciones de las estructuras

familiares por las violencias sexuales? → Ejemplos: Hijos no deseados,

separaciones, divisiones familiares, etc.

b. ¿Que afectaciones ha tenido violencia sexual unidad de las familias?

c. ¿Crees que la familia supuso un apoyo para las víctimas de violencia?

d. ¿Consideras que la violencia sexual ejercida durante el conflicto modificó los

proyectos familiares de vida, no tan solo de las víctimas, si no de las mujeres

de la comunidad en general? Ejemplos: Evitar la creación de matrimonios,

tomar la decisión de no tener hijos/hijas

6. Estigma de la  violencia sexual y debilitamiento tejido comunitario

a. ¿La comunidad fue un espacio donde poder hablar y compartir aquello

sucedido durante el conflicto armado?

b. ¿ Consideras que disminuyeron el número de mujeres en los espacios

decisorios de la comunidad?

c. ¿ Crees que después del conflicto armado y la violencia sexual llevada a cabo

durante aquellos años la comunidad fue un espacio seguro?

d. ¿El racismo presente en las prácticas de violencia sexual provocó pérdidas de

identidad con la cultura/valores ixiles?

e. ¿Las mujeres sentían que la comunidad apoyaba las experiencias que habían

vivido durante el conflicto armado?

7. Las organizaciones políticas/sociales reducen el estigma
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a. ¿ Que papel crees que juegan las organizaciones políticas en el

acompañamiento de las victimas?

b. ¿La organización política crees que es una herramienta de validación de las

experiencias de violencia sexual de las mujeres?

c. ¿Considera que en el caso de Guatemala, las mujeres indígenas han aumentado

su empoderamiento a través de la organización política?

Hasta aquí mis preguntas, si quiere puede añadir cualquier cuestión que considere relevante.

Muchísimas gracias.
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