Flory Yax Tiu, ten 34 anos de idade, é maia k´iche. Posúe estudos en
antropoloxía social e economía (Universidade de San Carlos de Guatemala),
por cinco anos e pendente da tese de grao.
Participou en diversos procesos de formación e reflexión, sobre
participación política das mulleres en xeral e as mulleres indíxenas en
particular e desenvolveu procesos relacionados coa internalización das
opresións de xénero, clase e etnia. Tamén se formou en aplicación de
metodoloxías e técnicas de traballo con mulleres, e na recuperación dalgúns
elementos da cosmovisión maia.
Traballou durante 14 anos en organizacións da sociedade civil,
especialmente de mulleres indíxenas dedicando os seus esforzos á
potenciación e xeración de capacidades técnicas, organizativas,
administrativas e políticas, das devanditas mulleres, na súa maioría,
campesiñas, da área rural, e integrantes de organizacións de mulleres que
loitan por erradicar a violencia en contra delas e das outras mulleres, as
súas familias e a sociedade; exercer os seus dereitos, alcanzar a xustiza e
tratan de implementar accións que as visibilicen, e inclúan en todos os
ámbitos da sociedade. Esta experiencia de traballo incluíu, a parte
institucional relacionada con xestión, administración e execución de
proxectos coa Cooperación Internacional.
Colaborou voluntariamente con algunhas organizacións das áreas precarias
urbanas da cidade de Guatemala, concretamente na coordinadora de
comunidades das áreas prezas urbanas e a Cooperativa Integral de Servizos
Especiais Santa Face.
É socia activa do Grupo de Mulleres Maias Kaqla desde o ano 2000 á data, e
foi parte do consello menor (xunta directiva) do mesmo durante 4 anos.
A nivel laboral colaborou con organizacións das áreas precarias urbanas, foi
parte do equipo de Consellería en Proxectos rexión CAMEX e, lle ha
correspondeu contribuír no Programa de mulleres, co posto de oficial de
proxectos. As responsabilidades que tivo foron as de relacionarse
directamente con organizacións de mulleres en Guatemala, México/Chiapas,
O Salvador e Nicaragua; dar seguimento programático aos procesos que

apoia PCS e apoio técnico. Esta experiencia laboral permitiulle ter unha
lectura ampla dos movementos de mulleres da rexión, as súas
potencialidades e os desafíos. Na actualidade é parte do equipo de traballo
da Axuda da igrexa Norueguesa en Guatemala, como oficial do Programa.
Ademais conta cunha análise valorativo e autocrítico do papel da
cooperación nos procesos sociais e especialmente no de mulleres e pobos
indíxenas.
Tamén participou en diversos eventos nacionais e internacionais sobre
temáticas relacionadas ás mulleres e pobos indíxenas, nos que se pode
destacar: A autonomía das mulleres e os pobos indíxenas, identidade étnica
e Política, e participación política.

