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Apirilaren 27tik hankak sendoago, 
burua jasoago eta duinago eta biho-
tza beroago dugula ibilian jarraitzen 
dugu. Honela irakatsi zigun Bety Ca-
riñok bere hitzen, bizitzaren eta herio-
tzaren bidez. Egun hartan, gobernu 
txarrek bildutako gizon armatuek hil 
zuten, Jyri Jakolla nazioarteko begira-
learekin batera. Eta orduantxe Betyren 
hitzek zentzua hartu zuten: “beldur di-
gute beldur ez diegulako”.

Krisi ekonomikoa, ingurumen-krisia eta 
batez ere soziala den krisi garai ho-
netan -jarraitu beharreko norabidean 
galtzeko arriskua ekartzen diguna-, Be-
tyren borrokaren lekuko izateak jomu-
ga fi nkatzen digu, bai eta hara iristeko 
modua ere.

“Sistema hau kolokan dago, han eta 
hemen” esaten zigun, eta herriok gara 
erantzun beharrean gaudenok. Gure 
borroka-erreferentziak eta garenaren 
memoria berreskuratu behar ditugu, 
eta ondoren mundu asko sartzen diren 
mundua lortzeko hurbildu.

Apirilak 27 egun seinalatua da gure ar-
tean ere. Hura bezalako egun batean, 
Gernikan, beheko beste jende batzuk 
hil ziren beste gobernu txar batzuen 
eskuetan. Eta bilatzen baditugu, oihu-
katzen digun eta hondamendiaren 
aurka matxinatzeko eskatzen digun 
garai honetan asko dira elkartzeko, 
adorea hartzeko eta antolatzeko 
aukera ematen diguten engranajeak.

2010eko
jardueren txostena

1987an eraturik, batez ere prestakuntza, sentsibilizazio eta lankidetzan
lan egiten dugu, sistema ekonomiko nagusia salatuz, munduko miseria
eta ezberdintasunaren kausa behinena baita. Horretarako, sentikortzeko
kanpainak egiten ditugu eta gizarteari eta erakundeei proposamenak
egiten dizkiegu bestelako bizimoduen eraikuntzari eragiten dioten
gai orotan. Laguntzen mugen jakitun gara, baina lankidetza 
autoantolakuntza sustatzea dela sinesten jarraitzen dugu, mendetasunak 
eta nagusitasunak buka daitezen bide gisa. 

Mugarik Gabe Nafarroa
Hegoaldearekiko lankidetzako GKE
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Betyk hitzaren eta isiltasuna hausten 
duten ahotsen garrantziaz hausnar-
tzen zuen; borroka-oihua entzutearen 
eta harritzeko gaitasuna berreskura-
tzearen garrantziaz, begiak, belarriak 
eta kapitalismoak itxi digun bihotza 
irekitzearen garrantziaz. Hitz xaloak 
baina irmoak, Oaxacako 2006ko ma-
txinadan gauza hauetan guztietan 
gauzatu zirenak: komunitate-ekono-
mien eraikuntzan, elikadura subira-
notasunean, hezkuntza libertarioan, 
ahots indigenarik gabeko Mexiko ba-
tekin konpromisoan eta bala batek 
dena kendu zionean hainbat lekutan 
aditu zen oihuan.

Eta kutsatu gintuen hemen ahaztua 
genuen kontu batez hitz egin zigu-
nean: amestea eta esperantza izatea. 
Eta Betyren ñu savi lurrean hori guztia 
jaiotzen den irizpideaz: behean, ezke-
rrean eta bihotzaren ondoan.

Tokiko borrokatik zein beste herriekiko 
elkartasunetik, orain irmoago goaz 
etorkizun baterantz. Horretarako, 
ahanzturaren aurkako memoriaren, 
salaketaren, mobilizazioaren eta au-
tonomia  lortzeko  borrokaren  beha-
rra dugu: ez migratzeko autonomia, 
hezkuntza-autonomia, elikadura-au-
tonomia gure lurra ez hiltzeko, komu-
nikazio-autonomia, autonomia ekono-
mikoa gure pobreziari esker irabaziak 
lortzen dituzten talde korporatibo fi -
nantzarioekin zorretan ez geratzeko, 
autonomia politikoa eta autonomia 
ametsak  erein  eta  esperantzak  bil-
tzeko.

Izan ere, Betyk iragarri zigun bezala GU 
HERRION GARAIA DA, gu emakume 
intsumisoona. Beti bihotzean!
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ProProiektuak
“Mundo asko sartzen diren mundu bat.”
Eskaera zapastista
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Nazioarteko Bake Brigadak (PBI). Kolonbia. Argazkilaria: Eva Los Arcos.
Azaleko argazkia: Bety Cariño. CACTUSeko kide eta laguna, Oaxacan eraila.
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ADICekin dugun harremana 1998an 
sortu zen, Mitch urakanak Nikaragua 
astindu zuenean. Orduan ADIC eta Ve-
nancia taldearekin aritu ginen lanean, 
antolaketa kontuen eta azpiegiturak 
berreraikitzearen inguruko proiektu 
batean. Esperientzia honetatik abia-
tuta, Mugarik Gabe Nafarroan elkarte 
horrekin elkarlanean jarraitu nahi izan 
dugu. 2010ean Matagalpan dagoen 
Llano Grandeko komunitatearekin ibili 
gara elkarlanean, hiru ardatz nagusi 
dituen proiektu baten bidez:

• 30 osasun-azpiegituraren eraikun-
tza (komunak).

• Ingurumen-hezkuntza, komunak 
egoki erabiltzeko eta ingurunea zain-
tzeko sentsibilizazio-ekintzen bidez.

• Komunitatean dauden antolatze-
adierazpenak sendotzea.

Ekintza bakoitza komunitateko Herri-
tarren  Botererako  Kabinetearekin  
koordinazioan egin da, eta gurasoek 
eta irakasleek laguntza eman dute 
jarduera desberdinetan.

Mantak, horma-irudiak eta propo-
samenak prestatzeko antolatutako 
talde desberdinen parte-hartzea eta 
motibazioa oso ongi baloratzen da, 
aktiboki sartu direlako materialen pres-
taketa lanetan nahiz jardueretako es-

1991tik komunitate-garapenerako proiektutan ari da lanean, oinarrizko 
zerbitzurik ez duten eta biztanle gehienak pobrezian bizi diren auzoetan. 
Emakumezko, gizonezko, nerabe eta haurren bizi-kalitatea hobetzen 
laguntzea du helburu. Lana komunitate-erakundeen prestakuntzaren 
eta indartzearen bidez egiten da, beren komunitatearen garapena 
kudeatzeko gai izan daitezen.
-Erabakiak hartzeko guneetan herritarren parte-hartze zuzena sustatzen 
dute, beren garapen propioaren subjektu izan daitezen.
-Hainbat prozesu bideratzen dituzte, komunitate-autogestiorako 
ahalmenen indartzeari, herritar-eskubideen sustapenari, eta 
emakumezko, gizonezko, nerabe eta haurren bidezko parte-hartzeari 
begira.
-Azpiegitura sozial eta familiarrak eratzen dituzte, proiektuen 
aurkezpenean, gauzatzean, ebaluazioan eta autoiraunkortasunean 
komunitate-erakundeek duten gaikuntza- eta indartze-prozesuaren parte 
bezala.

Kontrapartea: Garapen Integral Komunitariorako
Elkartea (ADIC)
Matagalpa - Nikaragua

Komunitatea egiten
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ku-hartze zuzenean. Gainera, ekintza 
hauei esker, indarkeria-ezaren gaian 
kontzientzia hartu dute eta haien es-
kubideen defentsan salaketak egiteko 
guneak erabili dituzte. Honela, aginta-
ri eskudunen aurrean eskakizunak eta 
planteamenduak adierazteko orduan 
ezagutzak eta segurtasuna beregana-
tu dituzte.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako Gobernua 25.000� €

Cascanteko Udala 4.000 €

Jarduera eta ekintzetan ez dira sartu 
azpiegiturei esker onura lortu duten 
familiak bakarrik: komunitate osoak 
parte hartzen du nola edo hala jar-
dueretan. 

Matagalpa.
Onuradun bat obraren 
akabera-lanetan.
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Mugarik Gabe Nafarroak proiektu ho-
nekin duen lotura orain urte batzuk 
hasi zen, gure elkarteko zenbait lagu-
nek Kolonbiako hainbat hiritan PBIko 
taldeetan nazioarteko begirale gisa 
parte hartu zutenean. Gaur egun, 
eremu horietan nazioarteko begirale 
taldeei eusteak berebiziko garrantzia 
du oraindik, pertsona asko Giza Eskubi-
deen eta bizitzaren alde lan egiteaga-
tik jazarriak baitira.

KOLONBIAKO PBIREN HELBURUAK:
• Kolonbian Giza Eskubideen egoera 
hobetzen laguntzea, haien defenda-
tzaileak eta lekualdatutako familien 
komunitateak babestuz; honela, he-

rrian bake iraunkorra sortzen lagundu 
nahi da.

• Gobernua eta Kolonbiako agin-
tariak, baita nazioarteko komunita-
tea ere, herri hartan Giza Eskubideen 
egoeraren eta hauek betetzeko egi-
ten diren ekimenen inguruan sentsibi-
lizatzea.

• Sare sozialak berreraikitzen lagun-
tzen duten esperientzia pedago-
gikoak partekatzea.

PBIREN LAN ARDATZAK
• Nazioarteko begirale/laguntzaile-
en presentzia Giza Eskubideen aldeko 
GKE eta lekualdatutakoen komunita-
teak babesteko.

1994tik Kolonbian behatzaile talde bat duen GKE bat da. Gatazka-
guneetan nazioarteko laguntzaile lana egiten du, betiere tokiko GKEek 
eskatuta. Helburu nagusia beren lan baketsuarengatik errepresioa jasaten 
duten Giza Eskubideen defendatzaileen jardun-guneen babesa eta 
berreskurapena da, baita lekualdatutako herritarrei laguntza ematea ere.
Indarkeria ezan oinarritutako jarreratik jarduten du, lagundutako 
erakundeen barne- edo antolaketa-arloan zein arlo sozial edo kulturalean 
sartu edo eragin gabe. 
Premisa hau da: kolonbiarrak dira beren prozesuaren protagonistak, 
eta horregatik babesten dira tokiko ekimenak nazioarteko laguntzaz. 
Helburu hau lortze aldera, PBI taldeak lekuan bertan egoten dira, 
mehatxatutako pertsonak edo taldeak behatzaile gisa lagunduz.

Kontrapartea: Nazioarteko Bake Brigadak (PBI)
Kolonbia

Nazioarteko
laguntza
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• Agintariekin eta erakundeekin 
mintzaide lana egitea.

• Informazio  publikoa  sortzea  eta 
zabaltzea.

• Tresna psikosozialen eta babese-
rako tresnen erabilpenaren arloan, 
tailerrak, aholkularitza, eta jarraipen 
lana.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua (2010)

130.440,81 € !

FINANTZIAZIOA.
Nafarroako Gobernuarekin hitzarmen 
berria lortu da Kolonbiako PBIren lana 
laguntzeko hiru urteotan: 2010, 2011 
eta 2012.

Caraoliko eremu 

humanitarioa.

Lurraldeko puntu geo-
grafikoak egiaztatzeko 
bilera.
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Nikaraguako giro soziopolitikoak pixka-
naka gizarte zibil antolatuaren (Koor-
dinakunde Zibila bezalako komunita-
te-erakunde sozialak, Nikaraguaren 
aldeko Mugimendua, emakumeen 
sareak eta mugimendua, besteak 
beste) eta gobernuko agintean da-
goen alderdiko jarraitzaileen arteko 
liskarrak eragin ditu. Azken bolada ho-
netan gune horietan ari direnen lana 
askoz zailagoa bihurtu da, sortu ziren 
elkarrizketarako tresnak itxi direlako 
eta aginteko taldeen eta demokrazia 
partizipatibo inklusiboa zein alderdien 
kolorerik gabeko parte-hartze autono-
moa sustatzen dituen edozein ekimen 

ihardukitzaileren arteko borroka gero 
eta ageriagoa delako.

Proiektua 2007-2011 plan globaletik 
dator, eta haren bidez genero ha-
rreman desorekatuak aldatzen la-
gundu nahi da, bidezkoak diren bes-
te harreman batzuekin ordezkatuz. 
Nikaraguako egungo testuinguruak 
zaildu egiten du gizarte zibil antola-
tuaren lana. Emakumeei dagokienez, 
egoerak emakumeentzako eta beren 
seme-alabentzako  zerbitzu  erabil-
garrien beharra ezinbesteko bilaka-
tzen du, estatuaren politika publikoen 
proposamenei  jarraipena  eman ahal 
izateko.

Feminismoaren 
arrazoibidean
eta eraginean
aurrera egiten

1991n fundatu zenez geroztik, Venancia taldea emakumeen garapen
pertsonalean eta kolektiboan ikuspegi feministatik laguntzeko lanean
aritu da, haien egoera orokorra eta diskriminazio eta indarkeria sozialeko
egoera hobetzeko.

Kontrapartea: Venancia Taldea
Matagalpa - Nikaragua
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2007-2011 PLAN GLOBALAREN 
HELBURU OROKORRA
Emakumeen artean eta baita emaku-
meen eta gizonen artean ere bidezko 
harremanak eraikitzen laguntzea, baz-
tertzaileak ez diren balio eta praktikak 
eta emakumeen jabekuntza pertso-
nala zein kolektiboa sustatuz.

• Eragin- eta mobilizazio-prozesuak 
sustatzea, emakumeen hiritartasuna-
ren erabilpena lagunduko dutenak. 

‘FEMINISMOAREN ARRAZOIBIDEAN 
ETA ERAGINEAN AURRERA EGITEN’ 
PROIEKTUAREN HELBURUA
Analisi feministaren eraketan eta argu-
diaketan laguntzea, arlo publiko zein 
pribatuko kultura matxistan duen era-
gina hobetzea lortuz.

GARATUKO DIREN JARDUERAK
Proiektua prestakuntza, sentsibilizazio 
eta parte hartze politikoaren inguruko 
ekintzen bidez bultzatuko da, baita 
balio diskriminatzaileak errespetuzko 
eta zuzentasunezko beste batzuekin 
ordezkatzera zuzendutako ekintzen bi-
dez ere. Besteak beste hau sartu da: 
kontzientzazio-prozesuak, genero ikus-
pegia duten prestakuntza prozesuak, 
emakume taldeetan antolaketa in-
dartzeko lana, informazio-jardunaldiak 
eta eraginaren ingurukoak, material 
lagungarriak prestatzea eta zabal-
tzea, kultur balio alternatiboak susta-
tzen dituzten komunikazio prozesuak 
(irratsaioa, kanpainak, emakumeen 
eskubideen inguruko kultur jarduerak), 
hausnarketarako eta analisirako gu-
neak, kontsulta psikologikoak, genero 
ikuspegia duten laguntzarako tresnak 
erabiltzeko formakuntza, eta baita 
informatzen eta mezu politikoak eta 
borroka mezuak ematen dituzten argi-
talpenak ere.

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 28.000 €

Lizarrako Udala 6.692,55 €

Antsoaingo Udala 6.500 €

Altsasuko Udala 4.808 € 

Uharteko Udala 1.800 €

Odietako Udala 1.200 €

HELBURU ESPEZIFIKOAK
• Emakumeekin beren eskubideen 
sustapenari eta defentsari buruzko 
kontzientziazio prozesuak garatzea.

• Haien bizi-kalitatea eta autoesti-
mua hobetzen laguntzea, haien sen-
datze eta indarberritze emozionale-
rako tresnak eta baliabideak emanez.

• Zuzentasunean, aniztasunean eta 
giza sormenean oinarritutako kultura 
sustatzea, aurreiritziak ezabatzen eta 
emakumeak balioesten eta ikusgarri 
egiten lagunduko duena.

• Garapen instituzionalaren proze-
sua indartzea, iraunkortasuna erakun-
dearen printzipioekin eta kulturarekin 
koherentziaz bermatuz.

Taldeak egindako kanpaina baten kartela.
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Chiapasko osasun zerbitzuak eskasak 
dira (herrialdeko giza garapenaren 
indizerik baxuena da bertan) eta ho-
rrek emakumeei eragiten die bereziki, 
ugaltzeko adinean eta amatasun ga-
raian beren osasuna zaintzeko zerbitzu 
egokirik ez baitute, familiaren ongi-
zatearen arduradunak izateaz gain. 
Osasun laguntza ezegoki horrek ekar-
tzen ditu berarekin gaixotasun senda-
garrien ondoriozko heriotza, ama eta 
haurren heriotza índize altua eta edo-
zein kontsultatarako bide makurretatik 
joan beharra eta osasun etxea itxita 
aurkitzeko arriskua. Baita gaixo  bat  
hirira  eraman  behar  duenean fami-
liaren ekonomiaren porrota, kontsul-

tara jotzeko ilara bukagabeak, botika 
hornidurarik eza eta zerbitzua hartzeko 
alferrikako burokrazia ere.

CAM 1998an sortu zen emakumeei zer-
bitzu medikoa emanen zien hiri gunea 
izateko eskualdeko osasun-eragile tal-
de batzuen ekimenaz. Bi alorretan lan 
egiten zuen:

• Medikuntza alorra: inguruko 
emakume eta umeei kontsulta bidez 
ematen zien zerbitzua eta osasunaren 
sustapen eta exijentzia lana egiten 
zuen.

• Emakumeen sustapen alorra: 
emakumez osaturiko edo emakumeek 
parte harturiko talde eta erakundeen 

Proiektu hau Emakumearentzako Laguntza Etxeak (CAM) 1998an ateak
ireki zituenetik Mugarik Gabek etengabe lagundu du. Chiapas estatuko
Iparraldeko Oihaneko udalerrietako 150 komunitate baino gehiagoko
emakumeei laguntza medikoa, psikologikoa eta legala emateko sortu
zen. Egun osasun laguntza, trebakuntza eta antolakuntza prozesuekiko
babesa lehenesten dira laguntza psikologiko eta legalaren aurretik.

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearentzako
Laguntza Etxea
Chiapas - Mexiko

Osasunaren
sustapen integrala eta 
emakumeen botere-
ahalmena
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lana bultzatuz eta indartuz (sentsibili-
zazioa, aholkularitza eta laguntza eko-
nomikoa).

2008az geroztik, gai eta ikuspegi in-
teresgarriak erabiltzaileen interesak 
kontuan hartuta egindako diagnos-
tikoetatik abiatuz erabakitzen dira. 
Diagnostiko horietatik abiatuta, la-
guntza alderdia txikitu zen eta beste 
hiritar gune batzuekin era antolatuan 
lan egiten hasi osasun politika egokia 
exijitzeko eta gaixo anitzek Eskualdeko 
Ospitalean jasaten duten tratu txarra-
ren aurka borrokatzeko.

plementatzen ari dira, osasun arazo-
etako anitz eguneroko bizitzatik (egu-
rra kargatu, sutegi irekietan aritu eta 
etengabe kea irentsi, gehiegizko lan 
zamak, sozializatze gunerik eza, e.a.) 
eta beren arazoen somatizaziotik era-
torriak direla kontuan hartuz.

Bestalde, CAMek emakumeekin es-
kualdean lan egiten duten gobernu 
erakunde ez diren gizarte erakunde-
ekiko lotura indartzen jarraitzen du 
iparraldean emakume sare bat sor-
tzea helburu, helburuak, lanak, espe-
rientziak  eta  proiektuak  konpartitze  
aldera.

Egun CAMek osasunaren aldeko bo-
rrokan duen konpromisoa osasuna 
versus gaixotasuna ulertzetik harago 
doa, zerbait integraltzat jotzen baitu, 
sexualitatea, giza eskubideak, indar-
keriaren aurkako ekintza soziala, in-
gurumena, elikadura, ekonomia, e.a. 
barne hartuz; kalitateko bizitza alegia. 
Erakunde lankideei tresnak ematean 
datza, beren kokalekuko biztanleriek 
egiten dituzten ekintza eskaerei eran-
tzuteko bidea izateko. Halaber, landa 
eremuko bizitza errazteko teknikak in-

Tailerrak:
Emaginekin tailerra, 
haurdunaldiaren 
segimendua 2. eta 
3. hiruhilekoan 
Emiliano Zapata 
herrixkan.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua

42.547 ! € 

Zizur Nagusiko Udala 1.138 € !
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2010ean hasi ginen kontraparte hone-
kin elkarlanean.

“Emakume Maia Mam-aren Garapen 
Integralerantz” proiektuaren helburua 
da Quetzaltenango departamen-
tuan, Guatemalako bazterketa eta 
diskriminazioaren bihotzean, landa 
eremuetako emakume maien bizi 
baldintzak hobetzea. Goi-ordokian, 
biztanle gehienak indigenak izanik, 
izaten dira Guatemalako indizerik txa-
rrenak hezkuntzan, osasunean, e.a. 
Eta Mam herria da diskriminazio eta 
utziespen handiena pairatzen dutene-
takoa eta hango emakumea bazter-
ketaren biktima bikoitza da.

Proiektuaren bidez lan ohitura hauek 
indartuko dituzten ekintzak abiarazi 
nahi dira:

• Nekazaritza eta abeltzaintzaren ar-
datza: emakumeek eskualdeko neka-
zaritza eta abeltzaintzako produktuak 
ekoitzi eta merkaturatzeaz duten ja-
kintza indartzeko ekintzak;

• Parte-hartze demokratikoaren ar-
datza: emakumeek erabakiak har-
tzeko hainbat gunetan parte hartu eta 
eragin dezaten.

• eta Antolakuntzako Administra-
zio Indartzearen ardatza: Elkarteko 
buruen antolatze eta administratze 
gaitasunak, AIGMIM Guatemalako 

Kontrapartea: Guatemala Emakume Indigena Mam 
Elkarte Integrala (AIGMIM)
Guatemala

Mam emakume maiaren 
garapen integrala

Bigarren mailako elkartea da eta onuradunak 500 bazkideak dira, 
5 udalerritan (San Juan Ostuncalco, San Miguel Siguila, San Martín 
Sacatepéquez, Concepción Ciquirichapa, Cajolá) eta 25 taldetan 
antolatuta. Orain dela 5 urtetik ari da elkarte moduan, baina 14 urte 
daramatza komunitate desberdinekin lanean. 
Talde bakoitzak pertsonal teknikoaren eta AIGMIMeko zuzendaritza 
batzordearen bisitak jasotzen ditu etengabe, taldearen funtzionamendua 
ebalua dezaten. Honela, AIGMIMen hartutako erabakiek asanbladan 
bildutako 25 taldeen oniritzia jaso behar dute. Tokian tokiko emakume 
erakundeekin ere koordinatzen dira, eta ongi kokatuta daude ari diren 
udalerrietan, batez ere San Juan Ostuncalcon (Quetzaltenango). 
Egoitza han dago.
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Emakume Mamen elkartearen iraun-
kortasun estrategien bilaketarako, fi n-
katurik uztea helburu.

Horrela, bai laguntzako alderdia bai 
politikoa jorratzen dira eta oinarrizko 
beharrak (ekoizpenekoak) nahiz estra-
tegikoak ase nahi dira.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako 
Gobernua

45.706 €

Tuterako Udala 7.654,22 €

Berriozarko Udala 2.444 €

Noaingo Udala 876,26 €

Basaburuko Udala erabaki 
gabe 

Cabricán. Quetzalte-
nango.
Meatzaritza-ustiategi 
bat martxan jartzearen 
inguruan AIGMIMek 
bultzatutako errefe-
renduma.
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UDEFEGUAren
instituzionalitatea
eraikitzen

UDEFEGUAren esperientzia nazio eta 
nazioarteko esparruetan aitortu dute 
hainbat gizarte erakundek, estatuko 
erakundek eta nazioarteko orga-
nismok. Giza eskubideen egoera-
ri buruzko haren txostenak hainbat 
erakunderen lanerako erreferentea 
izan dira.

2010ean egin zuen txostenean, urte 
horretan erasoak zerbait gutxitu zire-
la nabarmen daiteke, 305 izan ziren 
2009ko 353en aldean. Hala ere, giza 
eskubideen defendatzaileen aurkako 
indarkeria erasoen %50 izan zen. Beste 
alde batetik, %32,78k krimen antola-
tuaren aurkako jarduerekin izan zuen 
zuzeneko erlazioa. Eta %32,11 enpres-

buru/lursaildunekin, zein, gehienetan, 
enkistatzen diren eta ustelkeriaz apro-
betxatzen diren krimen antolatuko tal-
de  batzuekiko  borrokak  baitira  be-
netan.

Ustelkeriaren aurka borrokatzen di-
ren erakundeek harturiko garrantzia 
ikusita, komunikabideei eta giza es-
kubideez eta horien defendatzaileen-
ganako erasoez ematen duten infor-
mazioari buruzko azterlan bat egin 
da. Eta, beti bezala, giza eskubideen 
defendatzaileen salaketak direla-eta 
Estatuak ematen duen erantzunaz 
informatzen da. Ildo horretatik, joera 
kezkagarri bat ikusten da, bai Estatuak 
salaketei ematen dizkien erantzunak 

Kontrapartea: Guatemalako Giza Eskubideen
Defendatzaileentzako Babes Unitatea (UDEFEGUA)
Guatemala
Guatemalako Giza Eskubideen Defendatzaileentzako Babes Unitatea
(UDEFEGUA) orain dela lau bat urte jardun da orientatu, harrera
egin, ikertu, salatu, babestu eta defendatzaileen aurkako erasoak
monitoreatzea helburu eta, horretarako, ekintza batzuk beste zenbait
erakunderekin koordinatu ditu: Segurtasuna Demokrazian (SEDEM), Giza
Eskubideetako Ekintza Legalerako Zentroa (CALDH) eta Guatemalako
Zigor Zientzietako Ikerketa Konparatuen Institutua (ICCPG) erakundeekin
besteak beste. Lehen urte horietan, 2007ko abendura arte, Giza
Eskubideen aldeko Mugimendu Nazionaren (MNDH) babespean aritu da.
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gutxitzean bai giza eskubideen defen-
datzaileek horiek egiteko agerturiko 
interes faltan. UDEFEGUA Giza Eskubi-
deen Prokuradoretzari salaketa egitea 
bazter utzi izana agerian uzten aritu 
da, hala nola Ministerio Publikoari sa-
latzeari uko egin izana eta kasu doku-
mentaziorik ezaren ondorioak.

2010ean, giza eskubideen defenda-
tzaileei laguntza emateko proiektu bat 
eskatu zen, arriskuan izaten direnen al-
deko lana babestea eta arrisku han-
dian izaten diren eta beren urrakorta-
suna txikitu ahal izateko, mehatxuak 
gutxitzeko edo erasoaren ondorioei 
aurre egiteko laguntza materiala be-
har izaten dutenen larrialdietarako ba-
liabidez hornitzea helburu.

Finantzazio hori lortu ez genuenez, us-
tekabeko larrialdi laguntza egoereta-
rako funts bat behintzat, giza eskubi-
deen defendatzaileak izanik arrisku 
handian zirenei emateko, babesten 
saiatzea erabaki genuen. Proiektu 
horretarako, 2011n jada gauzaturik, 
koadroan ikusten den fi nantzazioa lor-
tu genuen.

FINANTZIAZIOA  

Galar Zendea  2.000 €

Berako Udala 1.500 €

Oibarko Udala 1.500 €

Bazkide batena 1.338,50 €

Eltzaburuko Udala 735 €

Berriobeitiko Udala 200 €

Komunitatearen barne 
loturek berebiziko 
garrantzia dute.
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2010ean Erresistentziako Biztanle Ko-
munitateetako familiei seme-alabei 
ikasketak ordainduz laguntza ematen 
jarraitzeko eskatu ziguten. Hori STEE-
EILAS sindikatuak fi nantzatuz egin zen.

6 ikaslek hartu zuten parte: 2 neskak 
eta 4 mutilek. Bi gazte oinarrizko 3. 
graduan eta hiru gazte industria ba-
txilergo eta motorraren mekanika tek-
nikoko 4. graduan ari dira eta gazte 
batek unibertsitateko ikasketetan 2. 
urtea egin zuen.

Proiektu horretan Cocodes (garapen 
kontseilu komunitarioak) komunitate 
egiturei, emakume batzordeei eta zer-
bitzu batzordeei eman zaie laguntza.

Beste gazte talde batzuekin esperien-
tzia trukeak, aurkezpenak, kultur eta 
bizipen ekitaldiak ere egin dira, baita 
komunitateko nekazaritza lana lagun-
du ere.

Elkarlan hori 2005ean hasi zenetik, 
jada gazte batzuk graduatu dira, zein-
ek orain beste gazteei eta beren ko-
munitateei laguntza ematen baitiete.

FINANTZAZIOA: Proiektu hau STEE-EILAS 
sindikatuak fi nantzatu du, lankidetza 
funtsaren bitartez, 2.000 € emanez.

Sierrako CPRek 1998an eraturiko Garapeneko Nekazarien Herri
Elkartearen bidez (APCD-Sierra) lan egiten dute. Erakunde horrek
trebakuntza, laguntza teknikoa, sustapena eta ikerkuntza zerbitzuak
ematen dizkie oinarrizko komunitate taldeei, familia ekonomia,
hezkuntza, osasuna, ingurugiroa eta komunitate antolakuntza lagundu
eta hobetzeko asmotan.

Kontrapartea: Sierrako Erresistentziako Populazio
Komunitateak (CPRak)
Guatemala

Ikasle gazteen 
hezkuntzarako
beka laguntzeko 
jarraipena
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SenSentsibili-
zazioa
“Ametsak erein ditzagun itxaropena biltzeko.”
Bety Cariño
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Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) taldeko 
manifestaria. Guatemala. Argazkilaria: Javier Zabala.
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Mugarik Gabe Nafarroan uste dugu 
genero ikuspegia eta feminismoa 
herrien arteko elkartasunean sartze-
ko prestakuntzan eta lan jarraituan 
behin eta berriro eragiten jarraitzea 
funtsezkoa dela. Horrek emakumeen 
interes eta beharrak kontuan hartu 
eta eraldaketetan duten zeregin pro-
tagonista aitortzea ekartzen du. Ge-
nero ikuspegitik lan egitea guretzat 
konpromisoa da eta gure ezaugarri-
etako bat ere bada.

“Genero ikuspegia garapenerako lan-
kidetzan II” ikastaroa otsailaren 15etik 
25era bitartean egin zen eta deialdia 
eta balorazioa arrakastatsuak izan 
ziren. Uda igarota, azaroaren 15etik 

25era bitartean “Genero ikuspegia 
garapenerako lankidetzan I” ikastaroa 
egin genuen.

Gainera, aurten ekainean beste 3 tai-
ler eginen ditugu ikastaroaren eduki-
etan sakontzeko. Aspaldidanik gene-
rabilen ikastaroa aurreko edizioetan 
egin duten pertsonentzat segimendu 
saioak egiteko ideia. Garai hauetan 
kezkatzen gaituen eta lana ematen 
digun gai bat krisi ekonomikoa denez, 
saio horien erdigunea Emakumeen 
Ekonomia eta Gizarte Eskubideak iza-
tea erabaki genuen.

Krisia bankariek sortzen dute, besteak 
beste, baina emakumezko langileok 

Ikastaroa:

Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan I eta II
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ordaintzen dugu. Hala ere, herrialde 
eta pertsona batzuk duela zenbait urte 
daude krisian. Herrialde txirotuen eta 
herrialde aberastuen arteko aldeak 
gero eta handiagoak izaten dira. Sis-
tema patriarkalak ikusezin egiten ditu 
emakumeak. Irudi luke krisiak pertso-
na guztiei eragiten diela, baina ez da 
hola. Oinarrizko eskubideak, hala nola 
lurra edukitzea, lan duinerako eskubi-
dea, etxeko eta zaintzako lanari balio 
handiagoa ematea, e.a. emakumeen 
eskaera errealitate egin gabeak dira.

3 saio horietarako prestigio handiko 3 
txostengileok ditugu: Merche Brossa, 
Malpaisilloko Xochilt Acatl erakunde-
koa (Nikaragua), Magdalena León, 
Ekonomia Eraldatzen ari diren Emaku-
meen Sarea (Ekuador), eta Sandra 
Ezquerra, Bartzelonako Unibertsitate 
Autonomokoa eta ekintzaile feminista.

Ikastaro horiek eta segimendu saioek, 
emakumeen proposamenak kontuan 
hartuz, gizartea eraldatzen laguntzea 
espero dugu.

Tailerra:
“Adelina Caal Maqui” 
Guatemalako emaku-
me taldeko kide bat 
saio bat eskaintzen.
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Jardunaldiak:

Kolonbia, bakean 
bizitzeko eskubidea:
lurra, 
gatazkaren mamia
Orain dela hamaika urtetik Amnistía 
Internacional, PBI Nafarroa, IPES Elkar-
tea, Aldea eta Mugarik Gabe Nafa-
rroa erakundeok Kolonbiari buruzko 
jardunaldiak egin ditugu eta gai nagu-
sia aurten lurraren aldeko borroka izan 
dute, Latinoamerikako gatazka, arma-
tu ala ez, guztien parte delarik.

Jardunaldiak martxoaren 23tik 25era 
bitartean  egin  ziren  egitarau  honi 
jarraituz: 

• Martxoak 23, asteartea.

Hitzaldia: “Kolonbian lurretik bizitzea”. 
Johana Cáceres, Nekazaritza eta 
Abeltzaintzako Federazio Nazional 
Sindikal Unitarioaren nazioarteko or-

dezkaria, nekazariek Kolonbian paira-
tzen duten biziraupenaz eta nekaza-
ritza alorreko industria esportatzaileek 
eta nekazaritzako erregaietara bide-
raturiko laborantza planek eragiten 
dituzten arazoez mintzatu zen.

Dokumentala: “Palmondoaren az-
pian”, palmondo afrikarraren labo-
reen eragin suntsitzaileen eta Kolon-
biako Choco lurraldeko populazio 
afrokolonbiarretan dituzten ondorioen 
gainekoa.

• Martxoak 24, asteazkena.

Hitzaldia: “Gure lurrak berreskuratzea. 
Zigorgabetasunaren aurkako estrate-
gia bat”. Marcela Duarte, legelari eta 
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soziologoa, MOVICE Estatu Krimenen 
Biktimen Mugimenduaren ordezkaria, 
erakunde horrek, nekazariei indarrez 
kendutako lurrak berreskuratzea eta, 
hola, horiek beren jatorrira itzultzea 
ahalbidetzea helburu, egiten duen la-
naz aritu zen.

Dokumentala: “Lurra gara”, lekualda-
turiko  komunitateek  beren  lurrera, 
zeinen parte sentitzen baitute, itzultze-
ko  irmotasun  eta  kemenaren  kon-
taera.

• Martxoak 25, osteguna.

Hitzaldia: “ACVC. Nekazarien bo-
rroka”. César Jerez, ACVC Cimitarra 
Ibarreko Nekazarien Elkartearen na-
zioarteko arduraduna, elkarte horre-
taz mintzatu zitzaigun, eta nekazariek 
lurragatik izaniko borrokez eta gaur 
egun, gatazka armatuaren erdian, 
horretan eta horretatik bizitzeko izaten 
dituzten zailtasunez.

Dokumentala: “Liderren itzulera”, PBIk 
ACVCri Magdalena Medion eginiko 
nazioarteko akonpainamenduari 
buruzko dokumentala.

Hitzaldi eta dokumentalen ziklo horre-
taz gain, Nafarroako Unibertsitate Pu-
blikoko elkartasun astean parte hartu 
genuen, Johana Cáceres eta Marce-
la Duartek emaniko hitzaldiaren bitar-
tez; bi emakumeok NUPen aste horre-
tarako jarririko karpan ere izan ziren.

Lan taldearen balorazioa ona da. 
Txostengileekiko harremana oso abe-
rasgarria izan da, beti bezala, eta 
aukeraturiko gaia funtsezkoa da Ko-
lonbiak orain dela hirurogei urte luzetik 
pairatzen duen gatazkan. Jardunal-
diak geure baliabideez egin genituen, 
inolako diru laguntzarik ez genuelako, 
baina zalantzarik ez dugu lan honek 
jarraitu behar duela Kolonbia herrial-
de sinestezin horretan giza eskubideez 
izaten den urraketa sistematikoa ikus-
gai egiten jarraitzea ezinbestekotzat 
jotzen dugulako.

Josu (MGN) hizlarie-
kin (Marcela Duarte, 
Johana Cáceres eta 
César Jerez). 
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Jardunaldiak: 

“Sistema alda dezagun, 
ez klima”
Energia- eta laborantza-politikei 
buruzko jardunaldiak

Zenbaitetan porrotek itxaropenez be-
tetako kutxa bat ezkutatzen dute. Eta 
bilatzaile onak bakarrik izaten dira gai 
haiek aurkitu eta gurekin partekatze-
ko. Hori gertatu zen 2009ko abenduan, 
NBEk klima-aldaketaren inguruan Ko-
penhaguen egin zuen konferentzian. 
Amaieran adostu zen konpromisoa 
ez zen loteslea eta estatu aberatsei 
ez zien ezarri inolako helbururik igortze 
kutsagarriak gutxitzeko. Bitartean gi-
zarte mugimenduek, Klimaforum elkar-
gunean bilduta, kutxa ireki zuten lelo 
honen pean: “Alda dezagun sistema, 
ez klima”. Eta izenburu hori bera eman 
zitzaion plazaratu zen agiriari; bertan 
merkatuari begirako irtenbide faltsu 
eta arriskutsuak salatzen dira. 

Badakigu gakoa nekazaritzako elika-
gaien sisteman –intentsiboa, kilome-
trikoa, deslokalizatua, petrolioaren 
menpekoa, berotegi-efektuko gasen 
igorlea eta gose-sortzailea- dagoela. 
Sistema hau azaltzeko eta justizia so-
ziala eta klimatikoa bermatuko duen 
beste eredu baterako alternatibe-
tan sakontzeko, 2010eko maiatzaren 
10etik 14ra “Sistema alda dezagun, 
ez klima” jardunaldiak egin genituen. 
MGN elkartean lan ildo bat sendotu 
genuen. Oinarriak MMEren aurkako 
taldeak jarri zituen “Baratze kritikoa” 
erakusketaren bidez; ondoren, “Goa-
zen harira” eta “Lurra. Gatazkaren 
mamia Kolonbian” jardunaldiek eman 
zioten jarraipena. 



26  SENTSIBILIZAZIOA

Ecologistas en Acción eta Plataforma 
Rural elkarteetakoa den Isabel Ber-
mejok bere ustez gizateriaren arazorik 
handiena den klima aldaketaz eta na-
zioarteko erakundeek horren inguruan 
duten jarreraz hitz egin zuen. Kyotoko 
protokolotik jaiotako tresnen zirrikituak 
argitu zizkigun: Garapen Garbiko Me-
kanismoa (isurketak hegoaldeko he-
rrialdeetara zabaltzen dituena) eta 
Isurketen Merkatua (espekulazio-gune 
handia). Bioteknologiaren eta “nego-
zio berde” berrien kasuan bezala, in-
dustriak iruzur hauek ere erabiltzen ditu 
biodibertsitateaz jabetzeko, eta arazo 
sozial larriak eragiten dituzte.  

Industria-nekazaritzaren atzean ezku-
tatutako interesak Javier Sánchezek 
(UAGA) eta Gustavo Duchek (“Sobe-
ranía Alimentaria” aldizkariko zuzen-
daria) ere aztertu zituzten. Nekazari-
tza-negozioa berotzearen lehenengo 
jatorria da, elikagiak alferrik galtzen 
ditu eta kontsumitzaileak garen alde-
tik pobretzen gaitu. Duchek esaten du 
nekazaritzari bere funtzio nagusia itzuli 
behar zaiola: elikagaiak produzitzea. 
Laborarien nekazaritzan oinarritzen 
den elikadura-subiranotasuna bila-
tzea da kontua. Aniztasunetik baina 
gizarte erakundeekin elkarlanean, eta 
“ongi bizitzea” delako helburua lortze-
ko gizartearen eredua aldatu behar 
dugula kontziente izaki. 

Eredu bioteknologikoaren aurkako 
herri borroken esperientziak Grupo de 
Refl exión Rural taldeko Cristina Delga-
do argentinarraren eskutik etorri ziren. 
Bere herrian izandako eraldaketa kon-
tatu zuen: munduko aletegia izate-
tik sojaren esportazioan oinarritutako 
errepublika ahula izatera. Sojak erein 
zitezkeen lur gehienak inbaditu eta 
herri osoak lekualdatu ditu, hirietarako 
emigrazioaren ondorioak jasan dituz-
tenak: langabezia, pobrezia... Sojak hil 

egiten du, baina testuinguru honetan 
emakumeak dira familien, lurren eta 
ingurunearen alde gehien eusten ari 
direnak. 

Ekoherrixken unibertsoa Mauge Caña-
daren ekarpenaren gai nagusia izan 
zen. Mugimendu honek uste du gure 
beharrak eraldatu behar ditugula 
pertsonengandik hurbilago eta lurra-
rekin harmonian bizitzeko, eta garen 
gauza guztien arteko interakzioaz ja-
beturik. Maugek elkar ezagutzearen 
eta partekatzearen garrantzia somatu 
zuen Kopenhaguen. Hor ere ikusi zen 
funtzionatzeko beste molde batzuk 
hartzearen premia. Hitz egin zen bote-
rea hartzeaz pertsona eta talde gisa, 
desobedientzia zibila eta ekintza zuze-
na ahaztu gabe.  

Azken mahai-inguruan Nafarroako 
energia- eta nekazaritza-ereduak 
agertu ziren. Alex Arizkunek (NUP eta 
Eman Bira) adierazi zuen lehen bai-
no askoz ere sostengaezinak garela: 
hazkunde ekonomikoaren logika eta 
iraunkortasuna ez dira bateragarriak. 
Alberto Lafargak (ITGA) ere azpima-
rratu zuen energia-kontsumoa gutxi-
tzeko beharra. Azkenik, Ignacio Gilek 
(EHNE) errekurtsoak agortzen ez dituen 
nekazaritza, lurrari atxikia, defendatu 
zuen. Eredu horretan herritarren jarrera 
funtsezkoa da. 

Nekazaritzaren negozioak planeta be-
rotzen duela eta elikadura subirano-
tasunak hozten duela badakigu. Hori 
horrela izanik, azaleko aldaketek ez 
dute balio: irtenbiderako bidean mun-
dua oinarritik aldatuz bakarrik egingo 
dugu aurrera. Lehendabizi Kopenha-
guen eta gero Bolivian kaleak hartu 
zituzten tokian tokiko erresistentziekin 
eta erakundeekin bat egiten dugu 
eta eraldaketa pertsonalaren, soziala-
ren eta sistemikoaren aldeko apustua 
egiten jarraitzen dugu.
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Tal Taldeak
“Azken finean, garena aldatzeko
egiten duguna gara”
Eduardo Galeano
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Nazioarteko Bake Brigadak (PBI). Kolonbia. Argazkilaria: Eva Los Arcos.
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Proiektuen Taldea
2010ean proiektu batzuk babestu di-
tugu: hiru Guatemalan, bat Mexikon, 
bat Kolonbian eta bi Nikaraguan.

Lankide ditugun talde eta erakundeek 
parte   hartzeko  lan  metodoak  erabil-
tzen dituzte, jarduerari onura ateratzen 
dioten eta bizi direneko komunitateari 
loturik dauden pertsonek protagoniza-
turik.

Kontraparteek lana gure ezaugarri-
ekin (genero ikuspegia, populazio in-
digena eta giza eskubideak) bat da-
torren moduan egin dezatela saiatzen 
gara, eta beren ahalegina inguruan 
dituzten gizarte inguruabarrak oinarri-
tik aldatzen jar dezaten.

Gure lanak, maiz burokraziaz, kontuz 
eta izapidez kargaturik, bere saria iza-
ten du ezen horrenbeste orduz ahal-
egintzeak sinesten duguneko proiek-
tuak aurrera eramateko balio du eta 
horien atzean dagoen jendearekin lan 
esperientziak eta mundua ulertzeko 
erak, eta, hortaz, gustatzen ez zaigun 
hori aldatzen saiatzeko erak, konpar-
titzen ditugu.

Beti bezala, harremana mezu elek-
tronikoak edo telefono deiak baino 
zuzenagoa izan dadin saiatzen gara. 
Eta horregatik, sentsibilizazio jardunal-
diak antolatzen ditugunean, oso ain-
tzat hartzen dugu gure kontraparteak 
sartzea. Zuzeneko harremana izateaz 
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gain, bisita horiek energia injekzioa 
dira taldearentzat, egiten dugun ahal-
egin burokratikoak merezi duela go-
gorarazten baitigute.

Kontraparteek egiten dizkiguten bisitek 
ere areagotzen dute harremana. Aur-
ten Claudia Samayoa, Guatemalako 
Giza Eskubideen Defendatzaileen-
tzako Babes Unitateko koordinatzai-
lea, Judith Maldonado, abokatua eta 
Luis Carlos Pérez Abokatuen Korpora-
zio Kolektiboko zuzendaria, eta Gilma 
Rosa Tellez, Catatumboko Nekazarien 
Elkarteko presidentea, izan dira gure-
kin eta erakunde horiek Kolonbiako 
Nazioarteko Bake Brigaden akonpai-
namendua izaten dute.

Beste alde batetik, Mugarik Gabe 
Nafarroako pertsonetako batzuek 
Mexikora bidaiatu dute aurten eta 
zuzenean ikusi eta ezagutu dituzte ba-
besten ditugun proiektuak eta horien 
atzean diren pertsonekin zuzeneko 
harremana izan dute. Topaketa biziak 
izan dira, Latinoamerika bezala, eta 
haietan ikaskuntza eta truke anitz izan 
dira.

Gustatuko litzaiguke laguntzen ditu-
gun gainerako proiektuetara bisitak 
egiten jarraitzea. Uste dugu zuzene-
ko harremana aberasgarriagoa dela 
mezu truke soila baino, baina ohartzen 
gara dugun erronka hori ez dagoela 
beti gure eskura.

Badakigu ahalegina handia dela, 
edozein ez dago lan honek eska-
tzen duen konpromisoa bere egiteko 
prest, ezta, garrantzitsuagoa dena, 
konpromiso eta babes horri jarraipena 
emateko prest, baina, hasieran esan 
dugun bezala, beste herrialdeetan 
lankide ditugun pertsonekiko harre-
manak, ezagupenak, esperientziek 
eta helburu komunek merezi duela 
gogorarazten digute.

Proiektuen atalean, 2010ean babestu 
ditugunak deskribatu ditugu, fi nantza-
tu dituzten erakundeak barne.
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2009. urtea emakume mexikar zoraga-
rri bat ezagutuz hasi genuen, zeinek in-
darra eman eta emakume talde gisa 
egiten dugun lanaren garrantzia go-
gorarazi baitzigun. Eta horrekin mun-
duko bazter guztietara begiratzeko 
ahalmena, borrokak berberak direla 
eta batasunean aldaketa etortzen 
dela jakiteko.

Bety Cariño 2010eko apirilean gober-
nu doilor batek erail zuen bere herrial-
dean, haren errebeldiaren beldur. Hil 
horretan berean eta ekainean atera 
ginen kalera haren zereginean jarrai-
tzen zuen giza karabana babestera.

Oraindik gogoratzen dugu otsailean 
botila meskal bateen inguruan haren 
hitzak konpartitzeko zoria izan genue-
la. Gustatuko litzaioke entzutea gure 
komunitateko emakume immigran-
teekiko topaketak egiten jarraitzen 
dugula, orain, martxoan, emakume 
senegaldar eta maliar talde batzue-
kin. Esperientzia polit eta arriskutsua, 
ezen gure aurreko tailerrak emakume 
hegoamerikarrekin izanik hizkuntza eta 
halako kultur antzekotasuna konpar-
titu baikenituen. Hurbiltzeko eta kon-
fi antza hartzeko dinamikak egin ge-
nituen, askaldu genuen eta haien 
errealitatean sakontzen saiatu ginen. 

Emakumeen Taldea
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Hurrengoan zineforuma egitea propo-
satu genuen.

Eta, berriro gure kontraparteei hurbil-
duz, martxoan Nikaraguara bidaiatu 
genuen Grupo Venancia eta Apro-
muwa-rekin “Emakume nikaragua-
rrek beren eskubideak defendatzeko 
duten eskubidea” argazki erakuske-
ta bitartean. Ez gara haiekin ikasteaz 
nekatzen, eta orduko horretan zuze-
nean haiekin bizitzeko zoria izan zuen 
taldeko kide baten esperientzia bi-
tartean. Erakusketa taldean prestatu 
zen, argazkiak aukeratuz eta lantzen 
ohi ditugun gaien inguruko testuak 
eztabaidatuz: sexu eta ugalketa es-
kubideak, emakumeen lidergoa eta 
ahalduntzea, indarkeria matxista eta 
emakumeen mugimenduen krimina-
lizazioa. “La bodeguica” eta “La hor-
miga atómica” tabernetan egon zen 
ikusgai, baita Lizarrako Gazteriaren 
Etxean abenduan, horko Udalak Gru-
po Venancia fi nantzatzen baitu. Aza-
roan egoitzan jarri zen eta bisita gida-
tua egin zen.

Eta emakume taldearen prozesua, 
banakakoa nahiz kolektiboa, Ame-
rika Latinoko talde feministen sendo-
tasuna eta hemendik egiten dugun 
babes lana ezagutarazteko, Beriainen 
beste emakume batzuekin bildu ginen 
“Emakumeen giza eskubideen aldeko 
borroka” hitzaldiaren barnean.

Aldatuz eta estrategia didaktiko be-
rriez moldatuz joan ondoren, femini-
zidio tailerrarekin itzuli ginen uniber-
tsitatera “Generoa garapenerako 
lankidetzan” ikastaroarekin.

Topaketa anitz horiei hitzaldiak eta 
prestakuntza tailerrak gehitu behar 
diz-kiegu, hala nola Bartzelonako 
Drom Kotar Mesticen emakumeen 
elkarte ijitoaren “Feminismo ijitoa, 
ezezagun handia”, Mari Luz Estebanek 
gorputzari buruz emaniko tailerra, 
Munduko Medikuak erakundeko 
boluntario Yolandarekiko topaketa, 
prostituzioaren gaian sakontzeko, 
eta Mauge Cañadasekin “taldeen 
harremanez” eginiko ikasketak.

Ildo beretik jarraitu zuen “Emakume 
antolatuak eta borrokan” erakusketak 
ibiltzen Tebas, Galar Zendea, Beriain 
eta Noainen “Emakumeek hartzen 
dute  hitza”  tailer  eta  hitzaldien  in-
guruan.

Emakumeen taldeko 
kide batzuk Beti Cari-
ño y Maria Quisphe-
rekin.

Sentitzen dugu Bety gurekin egon dela 
ibilbide horretan jarduera feminista in-
tentsuko beste urte batean.

Eta jarraituko du egoten.
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PlaPlataformak
“Gu herrion garaia da; 
hankak sendo, burua tente eta bihotza bero.”
Bety Cariño



34  PLATAFORMAK

Argazkia: Ixim Antsetic Emakumearentzako Laguntza Etxea (CAM). Chiapas. Mexiko
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Eta beste urte batez jarraitzen dugu 
Zabaldin eta gero eta jende eta kolek-
tibo gehiago animatzen dira Navarre-
riara etortzera bai taldeek antolatzen 
dituzten jardueretara, bai sare eta 
plataformen bileretara bai, nola ez, 
Zabaldiko Kalaskan antolatzen diren 
jardueretara.

Iaz elkartasunaren hamalaugarren ha-
mabostaldia egin zen “Zergatik eutsi 
jasanezina den ereduari?” goiburu-
pean.

Horretan, egungo garapen eredua-
ri eusten dioten zutabeak aztertu zi-
ren, baita sistema bera nola garapen 
iraunkorraren eta lurralde antolamen-

duaren bitartez horri eusten saiatzen 
den.

Aztertu ziren zutabeak politika, ener-
gia, elikadura, fi nantza eta gizarte alo-
rretakoak izan ziren.

Aldi berean, hamabostaldiko punturik 
garrantzitsuenetako bat ezarri nahi di-
guten garapen ereduari toki eremuan 
aurka egiten dioten ekimen guztiak 
ezagutu eta babestea izan zen. Hori 
guztia protagonistak “Nafarroan bizi 
nahi dugu” Plataformako kolektiboak 
izan zituen erakusketak erakutsi zuen.

aurten Kalaskak ere jarraitu du aurrera 
erakusketa, liburu aurkezpen eta bes-
telako jarduera anitz egiten, ostegu-

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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nero arratseko 8etan zine dokumen-
tala proiektatzen da zinema pobrean 
eta doako dendak bere tokia izaten 
jarraitzen du, zeinetara jende askok 
erabiltzen ez dituen gauzak ekarri eta 
beste batzuek behar dutena erama-
ten baitute.

Azken urteotan bezala, Zabaldik au-
zoan presente jarraitzen du, festa ba-
tzordean beste kolektibo anitzekin 
parte hartuz.

Zabaldiren web orria gero eta biziago 
dagoela ere aipatu behar da, taldeen 
jarduerekin baina gaurkotasuneko ar-
tikulu eta berriekin ere bai. Berritasun 
gisa, hitzaldiak bideoz grabatzen hasi 
dira eta web orritik zuzenean ematen 
dira eta, gainera, behera karga dai-
tezke.

Web orria www.zabaldi.org-en kon-
tsulta dezakezue.

Mugarik Gabe Nafarroak Zabaldin 
egin dituen jarduerei dagokienez, 
hauek nabarmen ditzakegu:

Claudia Samayoa UDEFEGUA Guate-
malako Giza Eskubideen Defendatzai-
leen Unitatearen koordinatzailearen 
hitzaldia, “Giza Eskubideak defenda-
tzen dituzten emakumeak eta indar-
keria espezifi koak”.

“Sistema alda dezagun, ez klima.” jar-
dunaldiak.

Kalaskaren gunean, “Uhartea, trage-
dia baten artxiboak” dokumentala 
aurkeztu zen, Guatemalako Poliziak 
eginiko errepresio basatiari buruzkoa.

Eta lanean jarraitzen dugu, Zabaldi 
osatzen duten gainerako kolektibo-
ekin, gizarteari ezartzen diguten sis-
temarekiko alternatibak badaudela 
erakusteko. Borrokak dirau.

2010eko Elkartasun Astearen kartela.
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Koordinakundean 2010ean egin 
genuen lanaz nabarmen dezake-
gun ezaugarri nagusia planifi kazioari 
emandako urtea izana da, bi aldeta-
tik gainera: Nafarroako Gobernuaren 
Plan Zuzentzaileak eta Nafarroako Ko-
ordinakundearen Plan Estrategikoa.

Hori guztia ekonomia ereduaren krisia-
ren testuinguruan, zeinek Nafarroako 
erakunde publikoek Garapenerako 
lankidetzari bideraturiko aurrekontuen 
uzkurdurara eraman baitu. Datozen 
urteetan  ere  aplikatuko  dira  murriz-
ketak.

Urte hasieran, Nafarroako Parlamen-
tuak martxoaren 9ko 5/2001 Foru Le-

geari, Nafarroako Garapenerako Lan-
kidetzari buruzkoari, eginiko aldaketak 
onetsi zituen. Aldaketek Nafarroako 
GGKE Koordinakundeak eginiko pro-
posamenetako anitz sartu zituzten. Lor-
turiko emaitza onak alde batera utzita, 
gauzaturiko prozesuak Garapenerako 
Lankidetzaren auzia politika esparru-
ra hurbiltzea ahalbidetu zuen eta lan 
aukera jarraituagoak ireki zituen.

Beste alde batetik, 2010 gogoetarako 
urtea izan zen. Nafarroako Gober-
nuaren Lehen Plan Zuzentzailearen 
ebaluazioa izan zen lehena, kanpoko 
aholkularitza baten kontratazioaren 
bidez eginda. Mugarik Gabe Nafa-
rroak parte hartu zuen bai zegozkion 

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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inkestak betez (gure errealitaterako 
ez oso egokiak, arduradunei jakina-
razi zitzaien bezala) bai Lankidetza 
Deszentralizatuaren Batzordearen 
baitan gaiari buruz egin ziren eztabai-
detan, zeinetan jardun aktiboa izan 
baikenuen,. Urteko bigarren erdian 
Nafarroako Gobernuaren Plan Zuzen-
tzaile berriaren ildo nagusiak landu ge-
nituen, Plana 2011-2014 denboraldian 
egonen da indarrean. Urte bukae-
ran ia bukaturik zegoen behin betiko 
zirriborroa eta ofi zialki 2011n zehar 
onestea dago aurreikusirik. Plana au-
rrekoarekiko kontinuista samarra da, 
estrategia ildo gehienei eusten die eta 
ordena hobea ematen dio egiturari. 
Tresnak, berriz, sakonean aldatzen dira 
multzokatuz eta haien erabilera eta 
xedea gehixeago zehaztuz. Orain ere 
ez da alor honetara bideratuko diren 
aurrekontuekiko konpromiso espliziturik 
planteatzen, borondate politikoaren 
eta etorkizuneko ekonomia hobekun-
tzen kontura utziz.

planteatzeko inkestaren bitartez. Biga-
rrenik, Lankidetza Deszentralizatuaren 
Batzordeko ekarpen eta eztabaiden 
bidez, eta azkenik, banaka, planari 
oro har, Koordinakundeko zuzenda-
ritza batzordean orain dela urte gutxi 
arte parte hartu izanagatik.

2011-2014 denboraldirako Koordi-
nakundearen hurrengo “Lau Haize-
tara” defi nitzera eramanen duen 
prozesu hori Nafarroako GGKE Koordi-
nakundearen hurrengo Batzar Oroko-
rrean aurkeztu eta onestea espero da.

Bukatzeko, Pobreziarik ez Nafarroan 
plataformak antolaturiko mobilizazio-
en aipamen labur bat: urrian egin zi-
ren kalera “milurteko txarangarekin” 
atereaz Milurtekoko 8 Garapen Hel-
buruak eta Nafarroan Pobreziaren 
aurka sinaturiko Ituna bete daitezen 
aldarrikatzeko.

CONGDNren lan tai-
lerra, Plan Estrategiko 
berria egiteko proze-
suaren barruan.

Eztabaidarako bigarren gunea, Koor-
dinakundearen baitakoarekin erlazio-
naturik, horren “Lau haizetara” plan 
estrategikoaren ebaluazioa izan da, 
eta ondoren, plan berria egitea. Par-
te-hartzeak hiru alderdi izan ditu. Alde 
batetik, erakunde gisa erantzunez, 
lehengo planaren alderdirik nabar-
menenak baloratzeko eta ildo berriak 
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Jada inork ezin du zibilizazio krisi baten 
aurrean gaudela ukatu. 2008an fi nan-
tza porrot antzera lehertu zen eta, be-
netako ekonomiara eramanik, orain 
ikusten ari garen ondorioak izan zituen 
krisia planeta osoan bizi izaten ari den 
egoeraren parte da. Ekonomilari “or-
todoxoek” mintzagai duten hazkunde 
krisiak ezin ditu beste alderdi are ga-
rrantzitsuagoak eta sistemikoagoak 
estali, hala nola ingurumeneko ara-
zoa, ongizate estatuaren desagerpe-
na eta mundu kapitalistako nazioar-
teko merkataritza harremanek oinarri 
dituzten arau bidegabeak.

Ekonomia harreman berrien gauza-
pena gizartea eraldatu nahi duten 

erakundeengandik berengandik hasi 
behar da. Gizartearen merkaturatze 
osoaren eraginez inguraturik gauden 
arren, ekonomia solidarioko erakun-
deak eragin horien aurkako beren 
erresistentzia agertzen ari dira eta gi-
zarteari erakundeak, elkarteak eta are 
enpresak oso bestela kudea daitezke-
ela frogatzen (askotan intuitiboki) 
saiatzen ari dira.

REAS Nafarroako erakundeek egiten 
duten gizarte auditoretzaren datue-
tako batzuen ondorioetatik abiatuta, 
erakundeek enpleguak mantentzea-
ren eta erakundeen artean elkartasun 
loturak garatzearen aldeko jarrera ar-
gia dutela ikusten da.

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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Krisi testuinguruak gure erakundeei 
eragin die, ezen dirua sartzeko ahal-
mena %3,14 txikiagotu dute eta horrek 
haiei gastua %4,88 txikiarazi die.

Gastuaren eta diru sarreraren behera-
pen hori ez da enplegura oro har eta 
emakumezkoenera bereziki aldatu, 
gure erakundeetan aurreko urteetako 
kontratatu eta emakume langile ko-
puru berak baitaude. Gehien kobra-
tzen duen pertsonaren eta gutxien 
kobratzen duenaren arteko soldata 
aldea, berriz, bai, murriztu da, eta oso 
nabarmenki (%30). Gainera, krisia ja-
sateko eretako bat gure erakundeen 
artean zerbitzu eta produktuak gehia-
go trukatzea  izan da eta, hola, gure 
elkarrekiko lankidetza ekonomikoa 
%20 handitu da.

Datu horiek ulertzeko modu bakarra 
enplegua mantentzea, sareko elkarla-
na eta elkartasuna gure erakundeen 
funtsezko printzipioak direla egiazta-
tzea da.

Mugarik Gabe Nafarroan, REASek an-
tolaturiko jarduerak babestu eta haie-
tan laguntzeaz gain, langile liberatu 
egonkorren alde egiten dugu, hauta-
tzeko prozesuan diskriminazio positi-
boa kontuan hartuta.

REAS.
Amayuelaseko to-
paketa. Argazkilaria: 
Jaxinto/REAS/Visualiza.
info.
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Gerren aurkako Iruñeko taldea - Pales-
tina Elkartasuna Ekimenak herri palesti-
narrarekiko beren konpromiso sendoa 
adierazi duten elkartasun erakundeak, 
kolektibo feministak, talde antimilitaris-
tak, ekologistak, sindikatuak eta per-
tsonak oro har biltzen ditu.

Taldeak iaz gauzaturiko jardueretako 
lehenak gaia “gerren aurkako hila-
betea” zuten jardunaldiak izan ziren 
otsailean zehar, hauez, besteak beste, 
osaturik: “Occupation 101” bideoa, 
Azagra eta Kalvellido marrazkigileen 
erakusketa, kaleko ekintza (informa-
zio mahaiak eta mini checkpointa), 
gerren aurkako herri mugimenduen 
egoera eta jarduerari buruzko “Zer 

gertatzen zaigun” eztabaida-tailerra, 
Iraki buruzko “Matxinatuak” bideoa, 
Palestinako ur arazoaren gaineko hi-
tzaldia, Mbuyi Kabunda-k Laku Han-
dietako eta oro har Afrikako gatazkez 
emaniko hitzaldia, ANARASDen ardu-
rapean Saharari buruzko bideoa eta In 
Verso Troupe-ren poesia-musika ema-
naldia.

Martxoko bigarren astean zehar Lana 
Khaskia neska palestinarrak egin zuen 
bisita Nafarroara eta komunitateko 
hainbat ikastetxetan beren herriaren 
errealitatea azaltzen ibili zen.

Maiatzean Sergio Yahnik (AIC) “Israel: 
demokrazia edo apartheida?” izen-

Gerren aurkako 
Iruñeko Taldea -
Palestina Elkartasuna 
Ekimena
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buruko hitzaldia eman zuen Nakba 
(hondamendi) egunaren testuingu-
ruan, 1947-49an indar armatu sionis-
tek, Israel sortzeko garbiketa etnikoa 
egiteko, Palestinako herri eta hirietatik 
700.000 lagun kanporatu zituztenekoa.

Martxoaren 31ko goizaldean, Medite-
rraneoko nazioarteko uretan, Israelgo 
Itsas Armadak giza eskubideen alde-
ko “Free Gaza” erakundeko ontzidi 
bat, laguntza humanitarioa zeramala, 
abordatu zuen. Haren ondorioz, bede-
ratzi ekintzaile hilik eta hogeita hamar 
baino gehiago zauriturik suertatu ziren. 
Gertaera haiek salatzeko, ekintza ba-
tzuk bultzatu ziren (Gobernu Ordezka-
ritzaren aurrean elkarretaratzea 31n 
berean eta salaketa manifestazioa 
ekainaren 1ean).

Irailean, gure plataformako partaide 
Askapenako internazionalista batzuk 
atxilotu zituzteneko sarekada salatze-
ko ekintzetan parte hartu genuen.

Jada azaroan eta nazioartean an-
tolatzen diren “Apartheidaren mu-
rruaren aurkako astean” ekitaldien 
barnean, hitzaldi bat egin genuen bri-
gadistekin eta afaria Subeltzen.

Horrez gain, BDS helburu (boikota, 
desinbertsioak eta zigorrak) nazioar-
teko ekintzarako ekimenaren barnean 
jarraitu dugu, horrek biztanleria pa-
lestinarraren exijentzia hauek hartzen 
baititu:

• Israelgo produktuei eta Israelekin 
salerosten duten edo kapital israelda-
rra duten enpresei boikota egitea. Pro-
duktu israeldarrei buruzko informazioa 
zabaldu da eta merkataritzara bidera-
turiko kanpaina bati ekin zaio.

• Israelekiko politika aldaketaren 
exijentzia. Berehala zigorrak aplika-
tzeko eta gobernu espainolak eta EBk 
estatu sionistarekin dituzten harrema-
nak eteteko. Gure aburuz, ezin da Is-
raelgo erakunde eta ordezkaritzekin 
tratu normalik izan apartheidaren He-
goafrikakoekin ezin izan zen bezala.

• Israelek eginiko krimenei dagozkien 
zigor  erantzukizunak  ere exijitzen di-
tugu.

Azkenik, urte bukaeran eta BDS 
kanpainaren ildo horretatik beretik, 
Euskal Herria - Palestina sare sortu be-
rrian parte hartzen hasi ginen.

Lanez, mobilizazioz eta gerren arrazoi 
eta ondorioen salaketaz eta hainbat 
herrik pairaturiko okupazioak direla-
eta elkartasunez beteriko urtea izan 
da.

Ekainean Palestinian Water Training 
Institute-ko zuzendari Saleh Rabi-rekin 
hitzaldi bat egin genuen. Erakunde 
hori uraren eta ingurumenaren gai-
etan espezializaturik dago eta Zisjor-
dania eta Gazan lan egiten du.

“Free Gaza” taldearen kartela.
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BesBestelako
jarduerak
“Zure egarria asetzen ez badu, 
zer axola du edalontzia erdi beteta edo erdi hutsik egoteak?.”
José Saramago
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Chiax Balamté, Cahabón. Guatemala. Argazkilaria: Javier Zabala.
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ERAKUSKETAK
2010ean jardunean zeuden erakuske-
tak mugitzen jarraitu genuen berri bat 
sortzeaz gain.

• “Baratze kritikoa”. Ruestan (Aragoi) 
des-hazkundearen aldeko topaketa 
batean egon zen, apirilean. Maia-
tzean Zabaldin jarri genuen Mugarik 
Gabe Nafarroak antolaturiko “Sistema 
alda dezagun, ez klima” jardunaldiak 
zirela eta.

• “Emakume antolatuak eta bo-
rrokan”. Tebas, Galar Zendea, Beriain 
eta Noaingo hainbat lokaletan ibili zen 
azaroan zehar “Emakumeek hartzen 
dute  hitza”  tailer  eta  hitzaldiekin  ba-
tera.

• “Emakume nikaraguarrek beren 
eskubideak defendatzeko duten es-
kubidea” Erakusketa hau Mugarik 
Gabe Nafarroako kide batek han la-
guntzen ditugun emakume taldeekin 
(Venancia eta APROMUWA) izatean 
egin zituen argazkiez egin da. Daniel 
Ortegaren gobernuak erakunde femi-
nistei eginiko erasoa islatzen du. Ba-
liteke alderdi ezkertiar batek abortu 
terapeutikoa zigortzea eta Elizarekin 
ezkontzea? Anitzek ezetz uste dugu. 
Horregatik, salaketa erakusketa hau, 
indarkeria sexistaren aurkako eta sexu 
eta ugalketa eskubideen eta emaku-
meen ahalduntzearen aldeko borroka 
agertzeko.

“ibilian gara...”



46  BESTELAKO JARDUERAK

Erakusketa La Bodeguican inauguratu 
genuen Emakumearen Nazioarteko 
Eguna ospatzeko. Gero, martxoan Na-
farroako Unibertsitate Publikoan egon 
zen, apirilean La Hormiga Atómican 
eta abenduan Lizarrako Gazteriaren 
Etxean. Azaroan Mugarik Gaberen 
egoitzan jarri zen eta hitzaldia eta bi-
sita gidatua egin genituen zenbait 
emakume nikaraguarrekin.

ERREFUXIATU PALESTINARREK LIBANON 
DITUZTEN EREMUEI BURUZKO BILERA
Mugarik Gabe Nafarroako kide ba-
tzuek Libanora egina zuten bidaia 
aprobetxatuz, egoitzan bilera bat 
antolatu genuen errefuxiatu pales-
tinarrek herrialde horretan dituzten 
egunerokoa eta borrokak eta berek 
buruzagi batzuekin eginiko elkarrizketa 
kontatzeko.

2009KO GIKE/ADIC PROIEKTUARI 
BURUZKO MAHAI INGURUA ETA 
ERAKUSKETA BERRIOZARREN
Otsailaren 15ean Mugarik Gabe Nafa-
rroak mahai inguru batean hartu zuen 
parte beste zenbait GKErekin batera 
Berriozarko biztanleei beren diruaz be-
ren Udalaren bitartez laguntzen diren 
proiektuen berri emateko.

Guk GIKEk Tejerina komunitatean 
duen ur eta saneamendu proiektuaz 
hitz egin genuen.

Berriozarko udaletxean otsailaren 
15etik 23ra bitartean egon zen gai ber-
bereko erakusketan ere hartu genuen 
parte GIKEko proiektua azaltzeko bi 
panelez.

MARTXOAK 8, EMAKUMEAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA
Martxoaren 8 emakumearen nazioar-
teko egunaren inguruan, ekintza ba-
tzuk antolatu genituen, urtero bezala 
aldarrikapen-festa manifestazioan 
parte hartzeaz gain. Mugarik Gabe 
Nafarroak antolaturiko ekintzetakoak 
dira “Emakume nikaraguarrek beren 
eskubideak defendatzeko duten es-
kubidea” erakusketaren aurkezpena 
La Bodeguican, Claudia Samayoak 
martxoaren 5ean eman zuen “Emaku-
me defendatzaileak, defendatzen 
dituzten eskubideak eta indarkeria es-
pezifi koak Guatemalan” hitzaldiaren 
antolakuntza eta Emakume Taldeak 
zenbait emakume senegaldar eta 
maliarrekin martxoaren 14 igandean 
eginiko tailer-askaria.

Berriozar.

GKE batzuekin parte 
hartu genuen mahai 
ingurua.
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CLAUDIA SAMAYOAREN BISITA 
(UDEFEGUA)
Estatura egin zuen bidaia aprobe-
txatuz, Claudia Samayoa, UDEFEGUA 
Guatemalako Giza Eskubideen Defen-
datzaileentzako Babes Unitateko koor-
dinatzailea, gonbidatu genuen. UDE-
FEGUAk zerbitzuak eskaintzen dizkie 
gizarte erakundeei orientatu, hartu, 
ikertu, salatu, babestu eta defenda-
tzaileen aurkako erasoak kontrolatzea 
helburu.

Haren bisita martxoaren 8arekin ba-
tera izan zenez, Zabaldin antolatu 
genuen hitzaldian giza eskubideak 
defendatzen dituzten emakume-
etan, haien lanean eta indarkeria es-
pezifi koetan enfasi berezia jar zezan 

genuen eta hainbat komunikabidek 
elkarrizketatu zuten Claudia.

NUPEKO ELKARTASUN ASTEKO PARTE-
HARTZEA
Aurreko urteetan bezala, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoak antolatzen 
duen elkartasun astean parte hartu 
genuen. Orduko horretan, martxoaren 
22an informazio stand bat jarriz eta 
aste osoan zehar “Emakume nikara-
guarrek beren eskubideak defenda-
tzeko duten eskubidea” erakusketa 
ikasgelategian ikusgai izanez. Hemen-
dik, adierazpen askatasunean egin 
ziguten erasoa salatzen dugu erakus-
ketan abortuaren aurkako talde ba-
tzuek pintaketak egin baitzituzten.

Iruñea.
Bety Cariño eta Jyri 
Jakkolaren hilketak 
gaitzesteko Gazte-
luko Plazan egindako 
elkarretaratzea.

eskatu genion. Hortaz, diktaduraren 
eta gatazka armatuaren urteetan 
barnako ibilbidearen ondoren, bere 
herrialdeko errealitatea ekarri zigun 
zuzenean. Gordin samarra indarke-
ria politiko, krimen antolatu, ustelkeria 
eta feminizidioari dagokienean. Baina 
baikorra borrokan, nazio, eskualde eta 
nazioarteko elkartasuneko ehunean, 
multinazionalekiko antolaturiko ger-
takarietan, gatazketako adiskidetze 
eta bitartekaritza dinamiketan…

Hitzaldi horretaz gain, Nafarroako Go-
bernuko Lankidetza Zerbitzua bisitatu 

BETY CARIÑO ETA JYRI JAKKOLA-REN 
ERAILKETAREKIKO AMORRU DUINA
Apirilaren 26an hartu genuen lagun 
eta Mugarik Gabe Nafarroako kide 
Betyren azken mezu elektronikoa. Har-
tan, erne egoteko abisatzen gintuen. 
Biharamunean, Oaxaca (Mexiko) es-
tatuko San Juan Copala udalerri auto-
nomora zihoan karabanari eraso egin 
zioten eta bera bertan zen. Emaitza, 
Betyren eta Jyri Jakkola behatzaile fi n-
landiarraren erailketa.
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Karabanaren asmoa elikagaiak era-
man eta San Juan Copala pairatzen ari 
zen erasoak geldiaraztea zen, urtarri-
letik talde armatu bat (zeinek 2010eko 
ekaina arte Oaxaca estatuko gober-
nadore izan zen Ulises Ruizekin lotura 
baitzuen) inguratzen ari baitzen herria 
eta ez zuen ez elikagairik ez maistrarik 
sartzen uzten eta ordurako 19 lagun 
erailik zituen. Hori guztia estaldura es-
tatal eta federalaren eta autonomia 
prozesua bukarazteko paramilitarrei 
emaniko babesaren pean. Prozesua-
ren helburua eskualdea baketzea da, 
usadio eta ohiturek zuzenduriko go-
bernu indigena baten bidez, alderdi 
eta erakunde politikoen esku-hartzerik 
gabe. Borroka hori enpresa multinazio-
nalek eta gobernu txarrek bultzaturiko 
gabetzearen aurka Oaxaca estatu-
aren luze-zabalean egiten ari den lur 
eta lurraldearen defentsaren parte 
da.

Bety Cariño Oaxacako CACTUS Elka-
rrekin Lanean Babes Komunitarioko 
Zentroaren bihotza zen eta Nafarroa 
bi aldiz bisitatu zuen: lehengoan, isil-
tasuna irrati komunitarioari buruzko 
tailerrez hautsiz eta bi neska esatari 
indigenaren erailketa salatuz; bigarre-
nean, iazko otsailean, NUPen Genero 
Ikuspegia Garapenerako Lankidetzan 
II ikastaroan parte hartuz. Gainera, la-
gun batzuek haren erakundea bisita-
tua zuten eta bertako gazte batzuen 
prestakuntzarako dirua bildurik zuten.

Desinformazio, min eta amorru artean 
pasatu genituen lehenengo orduak, 
hori pixkanaka borroka eta ekintza 
bihurtuz. Haren indarrak sendoago, 
burua tenteago eta bihotza beroago 
ibiltzen jarraitzera bultzatzen gaitue-
lako. Hori gertatzen jarraitzerik onar-
tuko ez dugula oihukatzeko, hau egin 
genuen:

• Karabanaren aurkako erasoa eta 
San Juan Copalako beste erailketa 
batzuk salatzeko elkarretaratzeak Na-
farroako hainbat herritan.

• Nafarroako Parlamentuaren eta 
Iruñeko eta Garesko udalen adieraz-
pen instituzionalak gertaeren ikerketa, 
salaketa eta gaitzespena eskatzeko.

• Mexikoko Gobernuari eta estatu es-
painoleko presidenteari, orduan EBko 
presidente, karabanaren aurkako era-
soa ikertzeko eskatzeko eskutitz bidal-
ketako premiazko ekintzarako propo-
samena.

• Komunikabide, web orri eta bule-
tinen bidez, triki eskualdean gertatzen 
denaren berri etengabe eman.

• Eskutitz instituzionalen  beste  bidal-
keta bat San Juan Copalan ekaina-
ren 8an sartzen saiatuko zen bigarren 
karabana  zela-eta  bermeak  eska-
tzeko.

• Informazio eskutitzak Diputatuen 
Kongresuan Giza Eskubideen defen-
datzaileak babesteko den parlamen-
tario arteko taldeari igorri.

• Informazio eskutitzak eurodiputa-
tuei igorri.

• San Juan Copalara ekainaren 8an 
joan zen bigarren karabanari babesa 
emateko elkarretaratzeak Nafarroako 
zenbait herritan aldi berean estatuko 
eta Europako zenbait tokirekiko koor-
dinatuz.

• Kideen artean bilduriko dirua CAC-
TUSera bidali.

Eta harekin jarraituko dugu beti egon 
zen tokian: behean, ezkerrean eta bi-
hotzaren ondoan. Beti bihotzean!
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“DEL CIELO A LA MONTAÑA” 
GUATEMALAKO EBK/CPR-EI BURUZKO 
LIBURUAREN AURKEZPENA
Mugarik Gabe Nafarroak Guatemala-
rekin duen inplikazioa dela eta, Iñaki 
Carroren eleberri honen aurkezpena 
egin genuen. “Del cielo a la montaña” 
(Zerutik mendira) obrak Guatemalan 
50eko urteen bukaeratik 1996an 
bakea izenpetu arte izaniko gertae-
ra nagusiak agertzen ditu, arreta ko-
munitate indigenen gizarte eta kultur 
prozesuetan, haien mundu ikuskera 
eta espiritualtasunean, genozidioaren 
arrazoi sakonetan eta Erresistentziako 
Biztanle Komunitateen esperientzian 
jarriz.

Liburua ekainaren 10ean aurkeztu zen 
La Hormiga Atómican.

rekin egin genuen, hura “La Garbanci-
ta Ekológica” Kontsumo Arduratsu Au-
togestionatuko Kooperatibakoa eta 
Iruñean egun horietan bildu zen Sozio-
logia X. Kongresuko Elikadurako Sozio-
logia Taldean parte-hartzailea izanik.

Ekintza horren bidez, beste behin, 
merkatu globalak jakiak elikadura 
merkantzia bihurtzen dituela salatu 
nahi izan genuen. Jaki bat, negozioa 
ez  bada,  ez  da  ekoizten. Prezioa 
jaisten bada, ez da biltzen. Horrega-
tik, jakien elikagarritasuna nekazari-
tza eta abeltzaintzaren negozioaren 
mende dago. Merkatu globala ez da 
gizateriaren gehiengoarentzako jaki 
osasungarri eta nahikoak bermatzeko 
gai. Egunero hamaika familia nekazari 
ezabatzen ditu eta kutsadura, elikadu-
ra segurtasunik eza eta migrazio mugi-
menduak handitzen ditu.

LIZARRAKO ELKARTASUN FERIA
Urtero bezala, Lizarrako Elkartasun 
Ferian izan ginen urriaren 16an beste 
zenbait elkartasun erakunderekin.

INTERNAZIONALISMOA EZ DA DELITUA!
Hamaika kolektiborekin batera, Aska-
penaren eta 8 militante internaziona-
listaren aurkako polizia eta epai ope-
razioa salatzeko mobilizatzeko deia 
egin genuen. Zita ‘Internazionalismoa 
ez da delitua! Atxilotuak askatu!’ goi-
buruko manifestazioa izan zen urriaren 
8 ostiralean.

Askapenak urte hauetan guztietan 
egin duen lan internazionalista oso 
ezaguna da nazioan eta nazioartean 
eta horregatik, Askapenako kideen 
atxiloketak eta kartzelatzeak gertatu 
eta egun gutxira, hamaika kolektibok 
erakundeari ematen diogun babesa 
erakutsi genuen, atxiloketa eta kartze-
latzea eta komunikabideek errealita-
tea manipulatu eta faltsutu egin izana 

KALEKO EKINTZA: ELIKADURA EZ DA 
MERKANTZIA
Uztailaren 1ean, sanferminen aurreko 
giro betean, 7 jaki ezagun eta osa-
sunaren etsairen ezaugarri antielika-
garri, antisozial eta antiekologikoak 
ezagutzera atera ginen kalera eta 
egungo elikadura ereduaren arazoak 
argitara atera genituen. Pilar Galindo-

Iñaki Carroren liburua.
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salatu genituen. Atxiloketa horiek, gure 
iritziz, berdintasunean, elkartasunean, 
aberastasunaren banaketa zuzenean 
eta gatazkak konpontzeko elkarrizke-
tan oinarrituriko bizimoduaren alde 
egiten duten pertsonen aurkako erre-
presio politikaren jarraipena baizik ez 
ziren izan.

BILERA EGOITZAN GIZA ESKUBIDEEN 
DEFENDATZAILEEK KOLONBIAN DUTEN 
EGOERARI BURUZ
Urriaren 26 eta 27an bi emakume 
kolonbiarren bisita izan genuen. Judith 
Maldonado, Luis Carlos Pérez de 
Bucaramanga Abokatuen Kolektibo 
Korporazioko abokatua, zeinek 
komunitateei eta gizarte eta herri 
prozesei defentsa integrala egiteko 
eta haien eskubideak exijitzeko 
laguntzen baitie, eta Gilma Rosa Téllez, 
Catatumboko Nekazari Elkartekoa, 
zeinek, lekualdatze behartuaren 
biktima izanda, egun nekazariak 
antolakuntzan, prestakuntzan eta 
politikan indartzeko lan egiten baitu, 
etorri ziren. Gure egoitzan eta Lizarrako 
gaztetxean hitzaldi bat egiteaz gain, 
Nafarroako Parlamentuko Elkarbizitza 
eta Elkartasun Batzordean agerraldi 
bat, Demokraziarako Epaileekiko bilera 
bat eta hainbat komunikabiderekiko 
elkarrizketak antolatu ziren.

“UHARTEA, TRAGEDIA BATEN 
ARTXIBOAK” DOKUMENTALAREN 
AURKEZPENA ALFONSO TORRESEKIN
Azaroaren 24 asteazkenean, Gua-
temalako Polizia Nazionalak genozi-
dio indigena oraindik zigortu gabeari 
buruz zuen artxibo baten ustekabeko 
aurkikuntzari buruzko dokumental hau 
aurkeztu genuen. Dokumentalaren 
aurkezpena Alfonso Porres zuzendari 
guatemalarrak egin zuen, bai Iruñean 
bai Aurizberrin eta Lizarran. Gainera, 
Alfonsok meatzaritzaren gaineko bi-

deo bat erakutsi zuen Garesko gaz-
tetxean eta Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan, non eskola bat eman bai-
tzuen. Bestalde, memoria historikoaz 
eta giza eskubideez lan egiten duten 
erakunde batzuekin bildu zen eta ma-
kina bat komunikabideri elkarrizketak 
eman zizkion.

Dokumentalaren kartela.

“GASTU MILITAR GUTXIAGO, GASTU 
SOZIAL GEHIAGO” GOIBURUKO 
GREBEKIN BAT EGIN GENUEN
Urtean zehar, sindikatuek lan errefor-
maren eta gastu eta berme sozialetan 
garai hauetan egiten ari diren murriz-
keten aurka deitu zituzten greba ba-
tzuekin bat egin genuen.

Beste zenbait gizarte erakundere-
kin, zeinekin denboran zehar gerren 
aurkako eta, zehazkiago, Armada 
espainolak haietan parte hartzearen 
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BALANTZE EKONOMIKOA

IRTEERAK %

Proiektuak 397.838,63 €  % 80

Sentsibilizazioa 35.581,19 € % 7

Funtzionamendua 62.211,47 € % 13

OSOTARA 495.631,29 € % 100

SARRERAK %

Bazkideenak eta
bestelako ekarpenak

28.946,81 €  % 6

Nafarroako
Gobernuarena

351.209,61 € % 71

Udalenak 115.474,87 € % 23

OSOTARA 495.631,29 € % 100

aurkako herri erantzuna ematen lan 
egin baitugu, gure kideak mobiliza-
tzera eta Estatu espainolaren gastua-
ren zenbatekoa (2010ean 18.161 mi-
lioi euro) salatzera deitu genituen eta 
“Gastu militar gutxiago, gastu sozial 
gehiago” goiburupeko grebekin bat 
egin genuen.

CHIAPASEKIKO ELKARTASUNEZKO 
ELKARRETARATZEAK
Geure burua Iruñeko Seigarrenari Atxi-
kiak deitzen dugun pertsona batzuk 
borroka zapatistari eta haren autono-
mia proiektuari gure babesa erakuste-
ra atera gara urtean zehar zenbaite-
tan kalera.

Azken garaiotan Armadak eta talde 
paramilitarrek neurri gabe areagotu 
dituzte komunitate zapatisten aurkako 
erasoak; hedabideetan zapatisten 
aurka eginiko kanpaina bereziki go-
gorra, informazioaren manipulazio-
an oinarritua, gehitu behar zaio horri. 
Hainbat frontetatik eginiko eraso ho-
riek ongi prestaturiko eta botere poli-
tikotik antolaturiko kanpaina osatzen 
dute, haien helburu bakarra Armada 
mexikarraren esku-hartzea, hau da, 
gerra, ahalbidetzeko abagunea sor-
tzea baita.

Iruñeko Seigarrenari Atxikiok zapatistei 
bakarrik  ez  daudela  erakutsi  nahi 
diegu.


