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ABSTRAK 

Sejak kekalahan Spanyol terhadap Amerika Serikat pada ‘Spanish-American War’ dan 
ditandatanganinya ‘Treaty of Paris’ antara kedua belah pihak pada 1898, Guam telah 
menjadi ‘unincorporated territory’ Amerika Serikat. Hal ini membuat para penduduk 
Guam, yang mayoritas adalah suku Chamorro, memiliki status sebagai warga negara 
namun tidak memiliki hak suara dan hak pilih pada lingkup pemerintahan pusat sehingga 
tidak memiliki kuasa untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan. Militerisme yang 
dilakukan Amerika Serikat di Guam telah memberikan dampak negatif pada para 
penduduk Guam dan perempuan khususnya. Kebijakan militerisme mengalami 
peningkatan pada 2006 sehingga para aktivis dan inisiator perlawanan gerakan 
perempuan Guam memberikan respon terhadap kebijakan yang dinilai dapat berdampak 
negatif. Menggunakan teori ‘feminist security’, pendekatan ‘peace activism’, dan prinsip 
‘self-determination’, penulis melakukan analisa mendalam terkait respon yang diberikan 
perlawanan gerakan perempuan Guam demi mempertahankan eksistensi masyarakat, 
kultur dan ‘genuine security’ perempuan Guam. 

Kata-kata kunci: Chamorro, Guam, militerisme, Amerika Serikat, genuine security 

 

After the defeat of Spain to United States during the Spanish-American War and the 
signing of Treaty of Paris between the two nations on 1898, Guam has been designated as 
United States’s unincorporated territory. This has made Guamanians, who mostly are 
Chamorros, lived as a citizen with no voting rights in the governmental level thus has made 
them unable to take part on the decision making process regarding the island. US 
militarism in Guam had been giving negative impacts to the people and women to be more 
specific. Militarism policy had increased since 2006 which made activist and women’s 
movement resistance giving response to the policy that seen as giving negative impact to 
its people. Using feminist security theory, peace activism approach, and the principle of 
self-determination, the author has analyze the response given by Guam women’s 
movement resistance thoroughly in order to preserve the existence of its people, culture, 
and genuine security. 
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Militerisme Amerika Serikat di Guam mengalami peningkatan yang masif dalam kurun 
waktu dekade terakhir. Sejak kepemilikannya pasca Perang Dunia II, 55% lahan di Guam 
dikuasai oleh militer Amerika Serikat dan 1/3 lahan yang ada masih dikuasasi pangkalan 
militer hingga saat ini (Davis 2011, 7). Selain pengambilan lahan oleh militer, penduduk 
Chamorro Guam perlahan berkurang akibat banyaknya pemuda yang memilih untuk 
bergabung dengan militer dan mencari peruntungan di dataran utama Amerika Serikat. 
Guam dan negara-negara Mikronesia lainnya cenderung kesulitan untuk membebaskan diri 
karena posisi strategisnya yang sesuai bagi anchored aircraft carriers dan sebagai lokasi uji 
coba senjata kimia karena letaknya di lepas samudera dan jumlah populasi yang kecil (Davis 
2011, 7).  

Namun masifnya proses militerisasi Amerika Serikat di Guam ini cenderung memberikan 
dampak negatif bagi penduduk Guam karena keterbatasan hak suara yang dimiliki oleh 
penduduk asli dan terbatasnya informasi yang diberikan terkait segala kebijakan yang dibuat 
oleh Kementerian Pertahanan dan pemerintah Amerika Serikat secara umum. Eksistensi 
pangkalan militer dan angkatan laut Amerika Serikat di Guam setidaknya telah berdampak 
pada lingkungan. Kandungan bahan berbahaya yang digunakan dalam uji coba senjata kimia 
menyebabkan polusi dan setidaknya telah meningkatkan resiko penyakit kanker bagi 
penduduk sekitar (Cristobal 2008). Selain itu, rencana relokasi pasukan militer dari basis 
Okinawa diperkirakan akan meningkatkan 30% populasi penduduk Guam akibat perjanjian 
bilateral Amerika Serikat dan Jepang sehingga meningkatkan segregasi antara penduduk asli 
dan pendatang. Hal ini dikarenakan penduduk Guam dalam status politiknya yang tertera 
dalam the Organic Act of Guam masih merupakan warga negara kelas dua karena 
keterbatasan hak seperti tidak adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden serta tidak dimilikinya hak suara oleh delegasi untuk Kongres 
sehingga tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan 
(Alexander 2013, 3). 

Beberapa kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang cenderung opresif bagi masyarakat 
Chamorro sebagai penduduk asli Guam dan kaum perempuan setidaknya telah menciptakan 
suatu bentuk resistensi. Seperti keyakinan banyak kaum ekofeminisme yang menganggap 
bahwa opresi terhadap alam adalah opresi terhadap perempuan, hal ini juga menjadi salah 
satu pendorong bagi perempuan Chamorro Guam dalam melakukan reaksi terhadap 
kebijakan militerisme Amerika Serikat. Perjuangan kaum perempuan Guam tidak hanya 
didorong oleh dampak negatif pangkalan militer secara fisik, namun yang lebih utama 
adalah perubahan atau beban sosio-kultural yang harus ditanggung oleh masyarakat. Hal ini 
dapat dilihat dari kebijakan pemerintah Amerika Serikat untuk mewajibkan setiap keluarga 
untuk menggunakan nama keluarga ayah pada anak. Padahal masyarakat Chamorro Guam 
memiliki sistem masyarakat matrilineal dengan menerapkan penamaan anak menggunakan 
nama keluarga pihak ibu. Meskipun begitu, posisi perempuan Chamorro dalam sektor 
publik, khususnya di sektor pemerintahan, untuk terlibat dalam proses pembuatan 
kebijakan dirasa masih sentral. Jumlah representasi perempuan dalam pemerintahan, 
badan legislatif dan judikatif menunjukkan bahwa perempuan Chamorro masih memiliki 
peran yang sentral, tidak hanya dalam sektor domestik namun juga publik, sesuai dengan 
posisi mereka dalam struktur masyarakat matrilineal Chamorro kuno sebagai pelindung dan 
penjaga warisan kultur masyarakat. Namun perluasan infrastruktur secara khusus 
mengancam perempuan karena usaha pengambil alihan tanah leluhur oleh pemerintah 
Amerika Serikat sebagai lahan pembangunan basis militer. 

Data menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam proses perjuangan di Guam lebih banyak 
dilakukan oleh kelompok suku asli yang teredukasi dan profesional daripada kelompok lain 
(Crisostomo 2013, 14). Adanya peningkatan militerisme telah mendorong munculnya 
berbagai gerakan aktivisme atau perlawanan perempuan Guam, khususnya yang diinisiasi 
oleh para perempuan Chamorro seperti Fuetsan Famalao’an (Kekuatan Perempuan) pada 
2007 yang terdiri dari para perempuan Chamorro yang dihormati dan teredukasi hak-
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haknya atau maga-haga dalam struktur masyarakat matrilineal Chamorro. Organisasi ini 
berdiri sebagai respon atas ditanda tanganinya US-Japan Realignment Roadmap pada 
tahun 2006 dan merupakan gerakan perlawanan Guam pertama yang berdiri sebagai 
gerakan anti-militerisme.  

Selain itu, beberapa perempuan Chamorro Guam terlibat dalam berbagai posisi penting 
gerakan perlawanan akar rumput seperti Guahan Coalition for Peace and Justice serta 
dalam forum-forum dekolonisasi internasional yang diselenggarakan oleh PBB. Guahan 
Coalition for Peace and Justice sendiri berdiri sebagai respon atas dikerluarkannya Draft 
Environmental Impact Statement pada 2009 dan merupakan gerakan koalisi politis yang 
diiniasi oleh perempuan bersama dengan laki-laki guna meningkatkan pengaruh gerakan 
anti-militerisme di masyarakat. Gerakan perempuan ini tidak hanya bergerak secara lokal, 
namun juga internasional untuk mendapatkan exposure dan dampak yang lebih signifikan 
bagi usaha demiliterisasi atas kebijakan Amerika Serikat yang cenderung opresif. Namun, 
berbeda dengan gerakan perlawanan perempuan di wilayah pangkalan militer lain, status 
politik Guam setidaknya memberikan pengaruh atas respon yang dilakukan gerakan 
aktivisme perempuan terhadap peningkatan proses militerisasi Amerika Serikat di Guam 
yang masih terjadi hingga saat ini. Sehingga, pola-pola reaksi yang dilakukan terhadap aksi 
Amerika Serikat sebagai pihak eksternal tentu memiliki ciri khasnya tersendiri. 

Masyarakat matrilineal Chamorro Guam melalui hal-hal tersebut menunjukkan pengakuan 
atas keterlibatan dan peran penting perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan publik, 
seperti halnya wilayah lainnya yang menganggap bahwa bentuk masyarakat matrilineal 
sebagai bentuk nyata persamaan gender melalui peran perempuan dalam memegang posisi 
kepemimpinan (Rojas 2015, 79). Namun sistem masyarakat Guam mendapat tantangan 
yang besar sejak Amerika Serikat berhasil mengambil alih Guam dari Spanyol pasca 
American-Spanish War dibawah Perjanjian Paris pada 1898. Proses ambil alih ini 
menjadikan Guam sebagai unincorporated territory Amerika Serikat dengan dipimpin oleh 
Gubernur Angkatan Laut Amerika Serikat dan hukum militer yang ketat (Cristobal 2010, 4). 
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan neokolonialisme Amerika Serikat dinilai 
cenderung opresif bagi para penduduk lokal, khususnya suku asli Chamorro baik pasca 
pengambilalihan teritori dari Spanyol maupun saat perebutan ulang dari Jepang pasca 
Perang Dunia II (Alexander 2013, 3). Hal ini didasari dari pemikiran pemerintahan Amerika 
Serikat yang menganggap masyarakat Chamorro Guam sebagai child-like, dependent and 
feminine Chamorus sehingga mendasari diterapkannya beberapa kebijakan opresif dan 
cenderung patriarkis. 

 

 

Posisi Perempuan dalam Struktur Masyarakat Chamorro Guam 

Suku Chamorro merupakan penduduk asli Guam atau Guahan, pulau terbesar dari gugusan 
Kepulauan Mariana dan terletak paling selatan. Guam sendiri termasuk dalam sub-kawasan 
Mikronesia di Pasifik dan diidentifikasi sebagai sub-kawasan dengan tingkat matriarkis 
paling tinggi dibanding kawasan lain di dunia (Marck 2008, 345). Sejarah mencatat bahwa 
negara-negara yang terletak di sub-kawasan lain di Pasifik, seperti Melanesia dan Polinesia 
sebenarnya juga memiliki bentuk masyarakat matrilineal pada masa pra-kolonial. Dalam 
struktur masyarakat matriarki Chamorro Guam, perempuan memiliki peran yang kuat 
dalam masyarakat dengan adat yang kompleks serta kedudukan yang sama kuatnya dengan 
laki-laki. Struktur klan Chamorro yang kuat mengklasifikasikan garis keturunan dan 
properti keluarga seperti tanah berdasarkan garis ibu atau perempuan dalam keluarga 
(Owen 2011, 71). Keturunan yang lahir dan nama keluarga yang diberikan akan didasarkan 
pada klan ibu. Lebih jauh, struktur masyarakat matrilienal Chamorro menekankan pada 
nilai-nilai kekeluargaan dan peran penting perempuan dalam masyarakat.  
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Masyarakat matrilienal Chamorro Guam menganut tujuh nilai dasar untuk memastikan 
bahwa batasan-batasan sosial dihargai yaitu inafa’maolek (ketergantungan), posisi kelas 
sosial klan, usia, mamahlao (rasa hormat), champada, keluarga, dan alam (Alexander 2013, 
9). Peran perempuan Chamorro menjadi begitu sentral karena sebagai culture-bearer, 
penjaga warisan budaya, dan agen perubahan, perempuan tidak hanya memiliki kekuatan 
dalam sektor domestik namun juga publik. Perempuan Chamorro dalam sektor domestik 
memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam melakukan pekerjaan terkait pengolahan 
sumber daya alam, penggunaan tanah, dan makanan. Perempuan memiliki kekuatan dalam 
rumah tangga, meskipun bukan kepala keluarga, namun segala keputusan terkait keluarga 
hanya dapat diputuskan oleh pihak ibu. Peran laki-laki dan perempuan sendiri dalam 
masyarakat ditentukan oleh sistem kelas yang ada dalam klan sehingga semua mendapatkan 
peran yang sama (Souder-Jaffery 1985, 80).  

Selain dalam sektor domestik, perempuan Chamorro juga memiliki peran penting dalam 
sektor publik. Perempuan tertua atau maga-haga dan laki-laki tertua atau maga-lahe 
merupakan individu dengan tingkatan tertinggi dalam masyarakat serta memiliki kekuatan 
dalam melakukan kontrol yang terkait dengan klan dan properti (Souder-Jaffery 1985, 80). 
Dalam beberapa hal, perempuan Chamorro dapat dikatakan memiliki peran sama atau lebih 
besar dari laki-laki. Perempuan Chamorro memegang peranan penting dalam menyelesaikan 
konflik yang ada dalam masyarakat, terlibat dalam proses pembuatan keputusan, serta dapat 
mengutarakan pendapat secara publik terkait persoalan yang menyangkut klan, utamanya 
lahan leluhur (Rojas 2015, 79). Masyarakat matrlinieal Chamorro Guam mengakui 
keterlibatan dan peran penting perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan publik, 
seperti halnya wilayah lainnya yang menganggap bahwa bentuk masyarakat matrilineal 
sebagai bentuk nyata persamaan gender melalui peran perempuan dalam memegang posisi 
kepemimpinan. 

 

Dampak Militerisme terhadap Penduduk dan Perempuan Guam 

Posisi perempuan yang begitu sentral dalam struktur masyarakat tradisional Chamorro 
Guam perlahan mendapatkan tantangan sejak pemerintahan neokolonialisme Amerika 
Serikat menerapkan sistem pemerintahan patriarki dan menciptakan sebuah disparitas 
bahwa perempuan hanya bisa berkecimpung di rumah atau sektor domestik dan laki-laki 
yang bergerak di luar atau sektor publik. Sejak pemerintahan Amerika Serikat, Guam 
menjadi salah satu unincorporated territory milik Amerika Serikat dan merupakan salah 
satu dari tujuh belas non-self-governing-territories menurut Komite Khusus Dekolonisasi 
PBB (Alexander 2013, 2). Kepemilikan Amerika Serikat atas Guam di masa-masa awal 
perpindahan kepemilikan dari Spanyol dianggap membatasi hak asasi penduduk Guam 
karena teritori ini dipimpin oleh Gubernur Angkatan Laut Amerika Serikat dengan hukum 
militer yang ketat (Natividad 2012). Kepemilikan Amerika Serikat atas Guam serta 
kegiatannya yang berpusat pada sektor militer dianggap mengancam eksistensi suku asli 
Guam, Chamorro, dan para penduduknya karena dianggap membatasi hak. Peraturan di 
masa awal pendudukan diterapkan dengan ketat karena menurut para anggota Angkatan 
Laut yang memerintah di Guam ketika itu menganggap penduduknya inferior, tidak 
terpelajar, hidup dengan tidak terorganisir, dan pandangan lainnya. Penduduk Guam tidak 
memiliki hak untuk memimpin tanahnya sendiri, lingkungan rumah mereka terancam 
akibat beberapa kebijakan pembangunan yang sepihak, serta penentuan Guam sebagai salah 
satu basis militer terbesar milik Amerika Serikat abad ini paska ditutupnya pangkalan 
militer di Filipina dan Okinawa (Cristobal 2010). Selain itu, tidak dimilikinya hak suara 
membuat penduduk Guam, khususnya Chamorro sebagai penduduk asli tidak dapat 
menentukan masa depan. 

Meskipun pada 1950 pemerintah Amerika Serikat menyetujui diimplementasikannya the 
Organic Act of Guam yang menyatakan bahwa setiap penduduk Guam yang lahir di tanah 
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Guam setelah 11 April 1899 adalah warga negara Amerika Serikat dan memiliki hak yang 
sama dengan mereka, penduduk Guam berhak memilih Gubernur dan anggota lembaga 
legislatifnya yang berasal dari golongan sipil, serta dapat mengirimkan delegasi untuk 
Kongres (Alexander 2013, 3), namun hal ini tidak menghapuskan keterbatasan dalam hak 
pilih Presiden dan Wakil Presiden serta hak pilih delegasi dalam Kongres. Sehingga, 
penduduk Guam tidak memiliki peran dalam mengambil keputusan terkait kebijakan yang 
akan pemerintah Amerika Serikat di Guam, termasuk kebijakan terkait militerisme. Hal ini 
dikarenakan status politiknya membuat Guam hanya sebagai a possession of but not part of 
the United States sehingga kebijakan militerisme merupakan wewenang lembaga Eksekutif 
dan Legislatif Pusat Amerika Serikat (Alexander 2013, 3). Hingga saat ini, setidaknya 
sepertiga bagian darat Guam dikuasai oleh pangkalan militer Amerika Serikat. 

Kebijakan militerisme termasuk keberadaan pangkalan militer secara fisik dan aturan-
aturan di masa lampau yang cenderung ketat dan termiliterisasi, tidak hanya memberikan 
dampak secara langsung pada lingkungan dan perekonomian, namun juga memberikan 
beban sosio-kultural yang negatif bagi para perempuan dan masyarakat Guam pada 
umumnya. Kebijakan Amerika Serikat yang didasarkan pada bias gender dan secara tidak 
langsung mengancam eksistensi masyarakat matrilineal Chamorro di Guam dimulai dengan 
melakukan kebijakan benevolent assimilation yang mendorong masyarakat lokal untuk 
beradaptasi menggunakan bahasa, adat, dan nilai-nilai kultur Amerika Serikat (Hattori 
2014, 15). Proses asimilasi yang kemudian disebut Amerikanisasi atau Americanization ini 
secara perlahan berusaha menumbuhkan jiwa patriotisme dan sense of belonging pada 
Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem registrasi dan lisensi bagi 
kepemilikan tanah, pernikahan, dan perceraian. Kebijakan terkait kepemilikan tanah dan 
sumber daya lainnya yang semakin diprivatisasi mengancam posisi perempuan dalam 
masyarakat matrilineal Chamorro sebagai pelindung warisan kultur dan tanah masyarakat. 
Lebih jauh, melalui General Order No. 3, pemerintah Amerika Serikat melarang 
dilakukannya kegiatan jual beli tanah tanpa ada persetujuan dari pemerintah yang secara 
jelas mengancam eksistensi masyarakat matrilineal Chamorro yang memiliki ikatan kuat 
dengan alam (Hattori 2014, 25). 

Kebijakan pemerintahan neokolonial Amerika Serikat berdasarkan Executive Order No. 308 
yang disahkan pada 3 April 1919 dan menyatakan bahwa perempuan yang telah menikah 
harus menggunakan nama keluarga dan kewarganegaraan pihak laki-laki serta keturunan 
yang ada harus memiliki nama keluarga dari pihak ayah. Meskipun setelah diterbitkannya 
Organic Act of Guam pada 1950 yang menjamin hak kewargenaraan bagi semua penduduk 
Guam, namun beberapa kebijakan yang diterapkan cenderung tidak mendukung keberadaan 
masyarakat matrilineal Chamorro (Alexander 2013, 3). Seperti kebijakan yang diterapkan 
pada Guam Code 1953 yang menyebutkan bahwa selain perempuan harus memiliki nama 
keluarga pihak laki-laki, pihak laki-laki juga berhak untuk memilih tempat tinggal (yang 
sebelumnya harus mengikuti pihak perempuan) serta menjadikan pihak laki-laki sebagai 
kepala rumah tangga (Souder-Jaffery 1985, 91). Selain itu, pemerintah neokolonialisme 
Amerika Serikat menekankan pemisahan fokus pendidikan bagi perempuan dalam sektor 
domestik dan laki-laki dalam sektor publik sehingga privatisasi peran perempuan dalam 
sektor ekonomi keluarga secara langsung berdampak pada perempuan Chamorro Guam.  

 

Fuetsan Famalao’an: Sebuah Perlawanan Gerakan Sosio-Kultural Perempuan 

Perlawanan gerakan perempuan inilah yang pertama kali berdiri sejak Amerika Serikat 
menyepakati perjanjian kerjasama dengan Jepang untuk melakukan relokasi pasukan di 
pangkalan militer Okinawa ke Guam dan mendorong perluasan pangkalan militer di pulau 
ini. Beberapa pemimpin perempuan di komunitas lokal dengan latar belakang yang berbeda 
seperti akademisi, politisi, dan aktivis sosial yang posisinya dalam struktur masyarakat 
tradisional Chamorro disebut sebagai maga haga sehingga menjadikan mereka tidak hanya 
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pemimpin di dalam lingkup domestik namun juga publik, membentuk Fuetsan Famalao’an 
sebagai organisasi oposisi terhadap peningkatan militerisme Amerika Serikat pada Agustus 
2007 (Tanji 2012, 109). Terlepas dari banyaknya organisasi perempuan yang ada di Guam 
sejak lama, Fuetsan Famalao’an dapat dikatakan organisasi perempuan Guam pertama yang 
melakukan perlawanan terhadap normalisasi militerisme di Guam. Para pendiri dan anggota 
organisasi ini selain aktivis perempuan dan sosial, namun juga aktivis dekolonisasi Guam 
sehingga meskipun digerakkan oleh para perempuan, namun target dan tujuan organisasi 
tidak hanya untuk perempuan namun juga seluruh masyarakat Guam secara keseluruhan. 

Mengambil insipirasi dari posisi perempuan dalam struktur masyarakat Guam yang 
kemudian menggambarkan perempuan sebagai sosok yang kuat, Fuetsan Famalao’an 
berdiri sebagai respon terhadap peningkatan militerisme Amerika Serikat dan ditanda 
tanganinya US-Japan Realignment Roadmap pada 2006. Dr. Judith T. Won Pat selaku 
salah satu Senator Lembaga Legislatif Guam pada saat itu yang juga dikenal sebagai aktivis 
sosial, mengumpulkan beberapa pemimpin perempuan di Guam untuk membahas dampak 
peningkatan militerisme. Kekhawatiran yang sama terkait dampaknya bagi anak-anak dan 
perempuan Guam, beban finansial yang harus ditanggung oleh pemerintah lokal atas 
masuknya banyak orang asing akibat tidak ditanggungnya biaya hidup mereka yang tinggal 
diluar pangkalan militer oleh pemerintahan federal pusat, serta dampaknya pada kultur 
lokal dan kemungkinan Chamorro menjadi minoritas di tanah sendiri mendorong 
terbentuknya Fuetsan Famalao’an sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
yang bergerak sebagai oposisi terhadap militerisme (Won Pat 2017). Pada beberapa tahun 
awal, setidaknya ada sekitar tiga puluh lima pemimpin, representatif, dan aktivis perempuan 
dengan latar belakang pergerakan yang berbeda untuk bergabung dengan LSM ini melalui 
tujuan yang sama. 

Terlepas dari perbedaan latar belakang para anggotanya, mereka yang turut terlibat dalam 
diskusi dan mendirikan LSM ini memiliki kesamaan yang pada dasarnya adalah salah satu, 
dua, atau lebih dari anggota keluarga setiap anggota pernah menjadi personel militer 
Amerika Serikat atau bekerja di pangkalan militer Amerika Serikat di Guam sehingga 
mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem militer, kebijakan yang 
menyertainya, serta dampaknya, terlepas dari pengalaman mereka sebagai aktivis (KPRG 
Radio Guam 2017). Sarah Thomas Nededog adalah co-organizer organisasi serta istri dari 
seorang personel US Army National Guard. Selama tiga puluh tiga tahun berkecimpung 
dalam pelayanan sosial di Guam, baik publik maupun privat, serta lembaga swadaya 
mendorong Nededog memahami isu militerisme dan dampaknya bagi masyarakat. Hal ini 
juga mendorong Nededog untuk terlibat aktif dalam Payu’ta  yang merupakan organisasi 
payung bagi sebagian besar LSM di Guam. Selain itu, Berni Grajek dengan lima belas tahun 
pengalaman lapangan dalam advokasi orang dengan disabilitas di Guam merupakan anak 
perempuan dari pegawai sipil Andersen Air Force Base, istri dari seorang personel militer 
angkatan udara Amerika Serikat di Okinawa, serta saudara perempuan dari seorang 
personel US Army National Guard yang telah ikut ditugaskan dalam penempatan di Timur 
Tengah. Terlepas dari kontribusi anggota keluarganya dalam mendukung militer Amerika 
Serikat, keluarga Grajek adalah salah satu yang tanah leluhurnya dijadikan sebagai kawasan 
pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat dengan tujuan meningkatkan keamanan 
nasional (KPRG Radio Guam 2010). Hal ini dapat dicegah dengan bantuan Ancestral Land 
Commission yang membantu mengembalikan hak keluarga Grajek atas tanah leluhurnya. 

Salah satu kegiatan kampanye media utama organisasi ini adalah Tiningo Famalao’an atau 
Pengetahuan Perempuan mendorong implementasi strategi yang berkelanjutan untuk 
menjaga cara hidup dan kultur Guam yang khas. Kampanye ini melibatkan perempuan-
perempuan lokal dari latar belakang dan profesi yang berbeda dengan menampilkan cerita-
cerita personal masing-masing perempuan terkait bagaimana militerisme berdampak 
terhadap kehidupan mereka. Kampanye ini dilakukan selama hari kerja di salah satu media 
terbesar KUAM News dan telah dilakukan sejak tahun 2010 (Matanane 2012). Sebagai 
sebuah kampanye publik, Tiningo’ Famalao’an merupakan sebuah seri TV dan radio oleh 
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para perempuan untuk perempuan dan masyarakat Guam yang bertujuan sebagai sarana 
edukasi mengenai dampak rencana ekspansi pembangunan pangkalan militer Amerika 
Serikat di Guam serta mempromosikan beberapa strategi yang berkelanjutan demi 
keberlangsungan kehidupan pulau, perlindungan terhadap hak asasi, serta meningkatkan 
keadilan bidang sosial dan ekonomi (KPRG Radio Guam 2010). 

Selain melalui kegiatan kampanye, Fuetsan Famalao’an juga terlibat dalam lobi politik yang 
diantaranya adalah melakukan diskusi formal dengan Perwakilan Delegasi Guam untuk 
Kongres, Madeleine Bordallo, dan menyuarakan isu sosio-kultural yang sering kali 
termarginalisasi dalam ruang diskusi publik terkait dampak peningkatan militerisme 
Amerika Serikat di Guam. Organisasi ini berperan besar untuk meningkatkan kesadaran 
perempuan dan masyarakat melalui pembahasan sepuluh ribu halaman DEIS atas rencana 
ekspansi militer yang berhasil mengumpulkan dan merangkum puluhan ribu pendapat 
masyarakat Guam yang umumnya menolak militerisme dan menyampaikannya pada setiap 
perwakilan delegasi Guam untuk Kongres (Cagurangan 2007). Selain itu, Fuetsan 
Famalao’an juga turut aktif menyuarakan pendapat dan partisipasinya dalam usaha 
dekolonisasi dan pelaksaan referendum untuk meraih self-determination bagi Guam. 
Bersama dengan organisasi-organisasi lainnya, Fuetsan Famalao’an memberikan penyataan 
kolektif terhadap usaha Gubernur Eddie Calvo untuk melaksanaan referendum pada 2016 
dengan memberikan penolakan mengenai sistematika yang akan diimplementasikan. 
Fuetsan Famalao’an bersama organisasi lainnya berpendapat bahwa mereka yang 
berpartisipasi dalam referendum dan usaha dekolonisasi haruslah mereka yang berasal dari 
suku Chamorro karena yang berhak untuk terlibat dalam usaha pembebasan diri adalah 
mereka yang telah terbelenggu oleh neokolonialisme dan militerisme selama empat abad 
lainnya yang tidak lain adalah orang-orang Chamorro sebagai penduduk asli Guam 
(Matanane 2012). Lebih jauh, dalam pertemuan rutin tahunan kedua Lembaga Legislatif 
Guam pada 2008 dengan agenda sistematika pembentukan Guam First Commission on 
Military Mission di parlemen, perwakilan Fuetsan Famalao’an mengajukan usulan terkait 
keanggotaan bahwa Fuetsan Famalao’an dapat mengirimkan satu representasi sebagai 
anggota dengan hak suara dan hak pilih dalam komisi ini (Respicio 2008). Komisi ini sendiri 
bertujuan sebagai bentuk implementasi Team Guam atau usaha penyatuan suara seluruh 
elemen Guam ketika harus berhadapan dengan Kongres Amerika Serikat dan Departemen 
Pertahanan mengenai pembangunan pangkalan militer dan relasinya dengan angkatan 
bersenjata. Namun isu yang dibahas termasuk, dan tidak terbatas mengenai status politik, 
self-determination Chamorro, pengembalian tanah leluhur, pembersihan lingkungan, 
investigasi kesehatan, dan pendidikan. 

 

 

Guåhan Coalition for Peace and Justice: Sebuah Gerakan Koalisi Politik 
Perempuan dan Aktivisme Guam Lainnya 

Guåhan Coalition for Peace and Justice berdiri sejak dikeluarkannya Draft Environmental 
Impact Statement (DEIS) pada 2009 dan merupakan koalisi organisasi akar rumput Guam 
yang bergerak dalam bidang aktivisme politik, sosial, kultur, lingkungan, dan hak asasi bagi 
orang-orang Chamorro Guam (Natividad 2011). Orang-orang yang terlibat sebagai 
penggerak didalamnya diantaranya adalah Dr. LisaLinda Natividad dan Hope Alvarez 
Cristobal yang juga merupakan anggota dari Fuetsan Famalao’an serta memegang peranan 
penting dalam koalisi ini. Selain itu, Dr. Michael Lujan Bevacqua bersama dengan para 
aktivis lainnya merupakan aktivis bagi suku Chamorro serta pemerhati isu-isu politik yang 
menyangkut usaha dekolonisasi Guam dari Amerika Serikat. Sebagian besar anggota lainnya 
seperti Julian Aguon, merupakan pengacara yang melakukan pergerakan di bidang legal 
hukum sebagai oposisi militerisme Amerika Serikat. 
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Organisasi ini merupakan salah satu non-governmental organization (NGO) atau Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM) terbesar di Guam yang bergerak dalam bidang advokasi politik 
dan hukum. Para pemimpin perempuan yang dalam struktur masyarakat Chamorro disebut 
maga haga dan para pemimpian laki-laki yang disebut maga lahi dengan berbagai latar 
belakang profesi dan organisasi membentuk koalisi ini dan melakukan pergerakan di tingkat 
nasional dan internasional. Organisasi ini merupakan anggota aktif berbagai jaringan 
regional dan internasional yang berhubungan dengan militerisme seperti International 
Women Network Against Militarism, serta telah menjadi penyambung suara masyarakat 
Guam terhadap penolakan kebijakan hyper-militarization Amerika Serikat di pulau ini. 
Beberapa organisasi kecil yang tergabung menjadi anggota LSM koalisi ini diantaranya 
adalah Conscious Living, Famoksaiyan West Coast, Guåhan Indigenous Collective, The 
National Association of Social Workers Guam Chapter, The Guam Alternative Lifestyle 
Association, I Nasion Chamoru, dan The Cultural Arts Program (Guahan Coalition for 
Peace and Justice 2010). Secara keseluruhan, organisasi ini menolak usaha pembangunan 
pangkalan militer dan relokasi personel militer dari pangkalan militer Amerika Serikat di 
Okinawa, penolakan pengadaan misil nuklir, menolak pengambil alihan paksa tanah warisan 
leluhur Chamorro milik warga, menolak penggunaan desa suci Pagat sebagai salah satu area 
sasaran pembangunan latihan tembak, khawatir terhadap kerusakan lingkungan akibat 
eksploitasi sumber air bersih secara berlebihan, serta mendukung diraihnya hak asasi 
fundamental bagi orang Chamorro dalam meraih kebebasan.  

Guna memenuhi tujuan organisasi, perwakilan organisasi dalam beberapa tahun terakhir 
sejak organisasi ini berdiri menyuarakan bantuan dan dukungan terhadap pihak 
internasional dalam meraih hak self-determination sehingga militerisme dapat dihentikan 
secara langsung. Organisasi ini secara rutin menjadi perwakilan masyarakat Guam dalam 
forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Dekolonisasi serta mengajukan beberapa 
rekomendasi yang diantaranya adalah mendorong pihak internasional untuk mendukung 
status Guam sebagai Non-Self Governing Territories hingga orang-orang Chamorro 
memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembebasan, mendorong Komite Khusus 
Dekolonisasi PBB untuk membuat pernyataan resmi bahwa rencana peningkatan 
militerisme yang terus berlanjut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi orang 
Chamorro dalam mendapatkan kebebasan, mendorong PBB untuk memberikan bantuan 
finansial dan teknis untuk melaksanakan kampanye edukasi pada seluruh masyarakat Guam 
mengenai rencana pelaksanaan referendum status politik Guam, mendorong PBB untuk 
mengirim misi khusus untuk melakukan observasi dan memastikan pelaksanaan 
referendum sesegera mungkin, serta mendorong PBB untuk terus menerapkan Resolusi 
berdasarkan studi kasus rencana dekolonisasi dari tiap non-self governing territory pada 
pertemuan forum resmi Eradication of Colonialism (Natividad 2011). Hal ini terus 
diutarakan oleh perwakilan organisasi yang juga sekaligus delegasi Guam dalam forum 
internasional sebagai salah satu bentuk advokasi politik. 

Strategi Perlawanan Gerakan Perempuan Guam di Tingkat Pemerintahan: 
Cakupan Nasional dan Internasional 

Di tingkat nasional, organisasi seperti Fuetsan Famalao’an diwakili oleh anggotanya 
mengajukan permohonan untuk menjadikan organisasi ini sebagai salah satu pengambil 
kebijakan dalam komisi legislatif terkait militerisme (Respicio 2008). Selain itu, perlawanan 
gerakan perempuan Guam menginisiasi sebuah gerakan koalisi dan menggunakan strategi 
membangun kerjasama yang komprehensif untuk membangun Guam yang satu suara untuk 
menolak militerisme. Selain itu, strategi organisasi inklusif juga diterapkan oleh perlawanan 
gerakan perempuan Guam karena keterlibatan pergerakan tidak hanya dilakukan oleh 
anggota organisasi, namun juga masyarakat umum dengan mendorong mereka untuk 
terlibat dalam proses perubahan kebijakan melalui petisi yang dibuka untuk publik. Strategi 
yang diterapkan di tingkat nasional ini bertujuan sebagai usaha meningkatkan kesadaran 
dalam lingkup internal masyarakat Guam dan mendukung perlawanan gerakan yang ada. 
Hal ini setidaknya dilakukan ketika sekitar hampir semua masyarakat Guam mengetahui 
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proses militerisme Amerika Serikat di pulau mereka namun mayoritas masih melihat hal ini 
sebagai sesuatu yang mampu menguntungkan kehidupan mereka meskipun pada faktanya 
tidak (Owen 2011, 171). 

Selain dalam lingkup nasional, perlawanan gerakan perempuan Guam menerapkan strategi 
kerjasama kawasan dan internasional untuk mendapatkan dukungan eksternal terhadap 
usaha mereka memenuhi genuine security dan memudahkan usaha dekolonisasi serta 
mendesak Amerika Serikat untuk memberikan kesempatan pelaksanaan referendum bagi 
masyarakat Guam dalam menentukan nasib dan status politiknya. Gerakan koalisi 
perlawanan perempuan dan aktivis lainnya yang disebut Guåhan Coalition for Peace and 
Justice merupakan anggota aktif berbagai jaringan kawasan dan internasional yang 
berhubungan dengan militerisme seperti International Women Network Against Militarism 
(IWNAM) dan mengirimkan berbagai perwakilan dalam forum-forum internasional yang 
diadakan oleh Komite Khusus Dekolonisasi PBB. Dalam forum-forum internasional yang 
dilaksanakan oleh IWNAM, organisasi ini selalu mewakili Guam dan menjalankan 
kerjasama mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan khususnya melalui sektor sosio-
kultural. Ketika IWNAM bertujuan untuk mencapai genuine security bagi para perempuan 
di wilayah dengan pangkalan militer, konferensi Komite Khusus Dekolonisasi PBB sendiri 
bertujuan untuk mendukung proses dekolonisasi beberapa wilayah yang digolongkan 
sebagai Non-Self Governing Territory. Di Guam, neokolonialisme setidaknya berpengaruh 
pada kemungkinan dilakukannya ekspansi militer akibat tidak adanya kemampuan dan 
kesempatan bagi Guam untuk menentukan nasibnya sendiri. 

IWNAM sendiri didirikan pada 1997 oleh sekitar empat puluh aktivis perempuan, pengambil 
kebijakan, peneliti, akademisi, tenaga pendidik, dan mahasiswa dari Korea Selatan, 
Okinawa, dataran utama Jepang, Filipina dan Amerika Serikat yang berkumpul untuk saling 
berbagi informasi dan melakukan kalkulasi strategis terhadap dampak negatif 
operasionalisasi militer Amerika Serikat di beberapa wilayah tersebut (Kirk n.d, 123). Hal 
yang dimaksud termasuk diskriminasi terhadap anak-anak mixed race, kontaminasi zat 
berbahaya pada lingkungan, serta kekacauan ekonomi lokal. Organisasi internasional ini 
kemudian diikuti oleh Guam dan diwakili oleh Guåhan Coalition for Peace and Justice 
dimana didalamnya mereka mengembangkan sebuah analisis dan pemahaman mengenai 
bagaimana militerisme Amerika Serikat, secara langsung maupun tidak, sesungguhnya 
berpengaruh pada hilangnya nyawa, merusak lingkungan, mendegradasi ekonomi dan kultur 
lokal, serta menurunkan kesempatan untuk menjalankan kehidupan yang berkelanjutan. 
Jaringan ini menyediakan struktur organisasi yang tidak begitu mengikat serta 
memungkinkan para anggotanya untuk bertemu secara rutin dan berbagi informasi, 
menyusun strategi, mengidentifikasi kebutuhan akan riset, serta saling mengenal satu sama 
lain secara personal maupun organisasional (Kirk n.d, 124). 

 

Analisa Respon Perlawanan Gerakan Perempuan terhadap Militerisme 

Perempuan Chamorro sebagai mayoritas dan menyusun setidaknya hampir setengah dari 
populasi penduduk perempuan di Guam, terlepas dari posisinya yang sentral dalam struktur 
masyarakat Chamorro, merasa tidak nyaman dengan sebutan feminis (Souder 1991, 444). 
Hal ini dikarenakan istilah seperti feminisme, kebebasan perempuan, atau kebebasan 
memilih dianggap sebagai konstruksi teori dan akademis yang diciptakan berdasarkan 
pengalaman para perempuan Barat kelas menengah yang jika diimplementasikan 
merupakan bentuk lain imperialisme, sehingga membuat para perempuan Guam menjadi 
skeptis terhadap ide-ide terkait feminisme (Souder 1991, 444). Meskipun begitu, respon 
yang diberikan oleh para perempuan Guam terhadap militerisme Amerika Serikat dengan 
mengorganisir diri dan membentuk perlawanan gerakan adalah salah satu bentuk 
implementasi feminisme. Hal ini sesuai dengan pernyataan Cynthia Enloe bahwa personal is 
political yang dalam ranah hubungan internasional kontemporer dapat dijelaskan bahwa 



10 

 

permasalahan personal juga merupakan permasalahan politik. Jika status quo atau kondisi 
dalam politik, baik domestik maupun internasional, dianggap tidak berpihak pada kondisi 
personal masing-masing individu, maka pergerakan yang dilakukan oleh masyarakat, baik 
individu maupun kelompok, untuk melawan kondisi politik yang ada adalah salah satu 
bentuk feminisme, khususnya jika pergerakan yang diciptakan diinisiasi dan digerakkan 
oleh para perempuan. Pergerakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjadikan 
permasalahan politik berpengaruh baik hanya pada perempuan, namun juga masyarakat 
secara umum. 

Respon para perempuan Guam dalam memulai perlawanan gerakan dengan membentuk 
organisasi sebagai oposisi terhadap kebijakan peningkatan militerisme Amerika Serikat 
dapat dijelaskan melalui teori feminist security dan tujuan dari organisasi tersebut dapat 
dijelaskan kaitannya dengan prinsip self-determination. Teori feminist security ini 
berpendapat bahwa pemahaman hegemoni terkait keamanan cenderung tidak 
memperhatikan adanya insecurity dari kelompok marginal termasuk perempuan (Tickner 
dalam Kauffman & Williams 2013, 9). Teori feminist security mencoba untuk menemukan 
celah dari teori tradisional HI yang melihat bahwa daripada hanya berfokus pada dampak 
yang diakibatkan oleh militer atau ranah publik, dampak yang ada haruslah memiliki 
cakupan lebih luas hingga ke lingkup domestik. Sehingga, konsep keamanan dalam 
tradisional HI seharusnya memiliki cakupan yang lebih luas hingga ekonomi, keadilan 
sosial, dan emansipasi (Kauffman & Williams 2013, 9).  

Cakupan konsep keamanan yang tidak hanya meliputi lingkup nasional namun juga human 
security memberikan ruang bagi para aktivis perempuan untuk melakukan challenge 
terhadap definisi keamanan dengan melakukan pergerakan di ranah publik. Para aktivis 
perempuan di Guam dalam melihat dampak militerisasi bagi kehidupan masyarakat, 
khususnya perempuan dan lingkungan, melihat bahwa melalui beberapa prinsip yang ada 
dalam konsep genuine security, merupakan cara yang tepat dalam mengorganisir 
pergerakan dalam ranah publik sebagai respon atas militerisme Amerika Serikat. 

Selain itu, perlawanan gerakan perempuan Guam, baik dalam lingkupnya sendiri maupun 
dalam organisasi koalisi, menyadari penuh bahwa kebebasan untuk menentukan nasib 
sendiri merupakan tujuan utama yang harus dicapai disamping melakukan gerakan menolak 
militerisme Amerika Serikat. Jika hak self-determination didapatkan oleh masyarakat Guam, 
maka hak untuk mengelola sumber daya dapat dilakukan sendiri tanpa harus bergantung 
pada kekuatan administratif Amerika Serikat. Sehingga lingkungan, kesehatan, dan 
pendidikan yang merupakan beberapa kebutuhan dasar penduduk Guam dapat terpenuhi. 
Hal ini dapat dipahami dengan menggunakan prinsip self-determination yang menyatakan 
bahwa kaitannya dengan kedaulatan memberikan arti kebebasan untuk memerintah dan 
memberikan dasar untuk proses dekolonisasi bagi negara koloni dan kebijakan non-
intervensi bagi negara yang telah berdaulat (Tolstykh 2015, 119). Sedangkan prinsip self-
determination kaitannya dengan general will memberikan arti kebebasan untuk rakyat, yang 
dapat digolongkan sebagai kelompok etnis atau “a historically constituted, stable community 
of people, formed on the basis of common language, territory, economic life and 
psychological make-up manifested in a common culture” (Tolstykh 2015, 119). Selain itu, 
prinsip self-determination kaitannya dengan hak asasi berarti kebebasan untuk individu dan 
berasal dari identitas etnis, agama, maupun identitas lainnya. 

Pendekatan peace activism juga dapaty menjelaskan bagaimana aktivis menerapkan strategi 
dan taktik di lapangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara-cara non-
kekerasan serta keterlibatan aktif perempuan dalam sistem publik dan sistem politik formal. 
Penerapan strategi yang dilakukan berdasarkan pendekatan ini dapat dilakukan melalui 
keterlibatan gerakan akar rumput lokal maupun partisipasi dalam sistem politik dengan 
cara-cara non-kekerasan. Pendekatan ini juga menjelaskan bahwa perempuan melakukan 
hal-hal tersebut secara sadar dan merupakan pilihannya sendiri. 
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Kegiatan-kegiatan yang dilakukan perlawanan gerakan perempuan Guam di lapangan 
merupakan cara-cara non-kekerasan dan bentuk implementasi peace activism bukan karena 
tanpa alasan. Pertama, keterbatasan sumber daya alam diyakini penulis sebagai alasan 
utama mengapa perempuan Guam menggunakan usaha-usaha resistansi damai ketika 
berhadapan dengan pemerintah neokolonialisme Amerika Serikat dan kebijakan 
militerismenya. Hal ini mendorong perempuan Guam untuk tidak hanya gencar melakukan 
kampanye di tingkat nasional, namun juga terlibat dalam proses politik formal di tingkat 
internasional untuk mendapatkan dukungan, baik untuk mencapai genuine security 
maupun usaha dekolonisasi. Kedua, Cynthia Enloe menjelaskan bahwa peace activism 
merupakan salah satu gerakan perempuan anti basis militer karena adanya kebijakan pan-
Pasifis Amerika Serikat di kawasan Pasifik yang menciptakan sebuah ikatan politis baru 
antara perempuan di setiap daerah basis militer sehingga terbentuknya International 
Women Network Against Militarism merupakan salah satu bentuk peace activism tidak 
hanya oleh perlawanan gerakan perempuan Guam, namun juga aktivis perempuan lainnya 
di wilayah-wilayah dimana pangkalan militer Amerika Serikat berada (Enloe 2014, 164). 
Selain itu, alasan ketiga adalah seperti yang dijelaskan dalam setiap forum internasional oleh 
perwakilan delegasi Guam yang biasanya diwakili oleh anggota Guåhan Coalition for Peace 
and Justice bahwa masyarakat Guam, sama halnya dengan penduduk Austronesia lain di 
Pasifik merupakan komunitas Pasifik yang mencintai perdamaian (Cristobal 2010) sehingga 
usaha-usaha resistansi yang dilakukan selalu berusaha untuk mengimplementasikan 
pendekatan peace activism. 

 

Simpulan 

Meskipun memiliki tujuan resistansi yang sama dengan para perempuan di wilayah dengan 
pangkalan militer Amerika Serikat seperti Okinawa, Filipina, dan Korea Selatan, namun 
perempuan Guam memiliki faktor dan pola yang dapat dikatakan berbeda. Sebagian besar 
aktivis perempuan Guam berasal dari suku Chamorro dengan tingkat edukasi yang tinggi 
merupakan inisiator bagi perlawanan gerakan perempuan Guam terhadap militerisme 
Amerika Serikat. Posisi mereka dalam struktur masyarakat tradisional Chamorro sejak 
sebelum masa neokolonialisme menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang 
setara di sektor publik sehingga keterlibatan perempuan di dalam sektor ini bukan hal yang 
baru. Pemerintahan Amerika Serikat melalui penetapan statusnya terhadap Guam sebagai 
bagian dari unincorporated territory menjadikan penduduk Guam sebagai warga negara 
kelas dua karena terlepas dari segala hak yang didapatkan penduduk Guam, hak pilih dalam 
pemerintahan pusat membatasi mereka untuk turut terlibat dalam penentuan kebijakan dan 
menentukan nasib mereka sendiri, termasuk kebijakan terkait militerisme di pulau itu. 
Selain itu, perempuan secara tidak langsung menjadi termarginalkan akibat pemisahan 
antara sektor domestik untuk perempuan dan sektor publik untuk laki-laki yang diterapkan 
oleh pemerintahan Amerika Serikat. 

Posisi perempuan dalam struktur masyarakat tradisional Chamorro, dampak militerisme 
Amerika Serikat terhadap penduduk Guam, serta status politik Guam telah mendukung 
dimulainya perlawanan gerakan perempuan Guam untuk mencapai tujuan yang selama ini 
termarginalkan dari ranah publik penentuan kebijakan. Respon yang diberikan oleh para 
aktivis perempuan Guam melalui perlawanan gerakan yang dilakukan diantaranya yaitu 
dengan keterlibatan aktif perempuan dalam sektor publik melalui pembentukan organisasi 
perempuan yang tidak hanya bergerak dalam bidang sosio-kultural namun juga politik; 
berpartisipasi dalam sistem politik formal baik secara individu maupun kelompok dengan 
mendorong perempuan lainnya untuk memiliki kesadaran yang sama akan dampak negatif 
militerisme; dan turut berperan dalam dalam program-program di tingkat nasional dan 
organisasi internasional yang ketiganya bertujuan untuk mencapai genuine security dan self-
determination. Perlawanan gerakan perempuan Guam dalam penelitian ini menitik beratkan 
pada usaha pengorganisiran diri para perempuan sebagai usaha resistansi terhadap 
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militerisme secara langsung. Guam meskipun memiliki puluhan organisasi perempuan sejak 
paska Perang Dunia II, namun cakupan bidangnya hanya meliputi sosio-kultural, tanpa 
pernah bersinggungan dengan bidang politik. Hal ini secara tidak langsung merupakan 
dampak penerapan kebijakan pemerintahan Amerika Serikat terhadap pemisahan sektor 
domestik bagi perempuan serta sektor publik bagi laki-laki. Penandatanganan kesepakatan 
antara Amerika Serikat dan Jepang pada 2006 yang bertujuan untuk merelokasi ribuan 
pasukan militer di pangkalan Okinawa ke Guam setidaknya berperan besar dalam 
mendorong perempuan untuk mengorganisir diri dalam bidang politik. 

Keterlibatan perempuan Guam dalam bidang politik ini diharapkan mampu mencapai 
tujuan pemenuhan genuine security dan self-determination, sehingga tidak hanya dilakukan 
oleh perempuan-perempuan berpengaruh secara individu, namun juga dilakukan melalui 
kelompok. Para perempuan Chamorro Guam menyadari bahwa usaha resistansi mereka 
tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan jika hanya dilakukan oleh sebagian kecil 
orang, sehingga melakukan koalisi dengan para aktivis lainnya diharapkan mampu 
menciptakan usaha dan dampak yang lebih masif. Hal ini tidak lain dipengaruhi oleh asas 
kesetaraan yang ada dalam masyarakat Chamorro bahwa setiap orang, terlepas dari 
diferensiasi gender yang melekat, memiliki peran yang sama. Bergerak dalam kelompok juga 
memungkinkan perempuan untuk melakukan agenda yang lebih luas, baik secara cakupan 
maupun jangkauan. 
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