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Finantza botereek eragin duten krisia 
gordinki heldu da Europara.  

Orain gutxi arte Mendebalde erosoan 
munduko egoeraz zegoen ikuspegia 
arazo sozialak txirotutako herrietan 
bakarrik gertatzen zirela zen .

Neoliberalismoak Hegoaldeko jen-
darteen aurka egiten dituen ondoz 
ondoko erasoak maila intelektualean 
sumatzen genituen arren, hemen ia 
ziurtzat jotzen zen hura urruneko ara-
zoa besterik ez zela. 

Baina tamaina handiagoko erasoa 
iritsi zen. Europako klase ertainetan 
zoriona lortu izanaren fi kzioa txertatu 
zuen neurrigabeko eta mugagabeko 
kontsumo eredua erori zen. 

Mediterraneo aldeko herrietan, Irlan-
dan… ilusioa kamustu egin zen. 

Gehiengoarentzat zenbait berme so-
zial zituen jendarte eredu kontsumistak 
porrot egitean –jasangaitza baitzen- 
erregimen kapitalistaren egia gordina 
nagusitu da. 

Gehien dutenak negozioak egite-
ko aukera berrien bila dabiltza. Eta 
negozioa etxebitzitzen edo politiko 
ustelek sustatutako urbanizazioen es-
pekulazioan edo kontsumo konpultsi-
bora bideratzen diren kredituetan ez 
badago, era berriak bilatzen dira eta 
gehiengoa duten indar politikoei ar-
gibideak ematen zaizkie negozioak 
gauzatzeko bideak errazteari buruz. 

2011ko
jardueren txostena

Gure lana: formakuntza, sentsibilizazioa eta garapenerako lankidetza.
Gure metodoa: egungo sistema ekonomikoa salatzea, munduko miseria 
eta desberdintasunaren sorburua baita. 
Gure jarduna: hainbat plataforma eta sarerekin elkarlanean ari gara 
bestelako bizimoduak taxutze aldera. Giza eskubideak, emakumeen 
gaitasun-hartzea eta garapen iraunkorra sustatzen dituzten lankidetza 
proiektuak babesten ditugu. Garapena eta generoari buzuko 
formakuntza bultzatzen dugu, jendarteen ahalmen eraldatzaile 
handienareen aldeko apustua egitea merezi duelakoan. 

Mugarik Gabe Nafarroa
Hegoaldearekiko lankidetzako GKE
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Horrela transferitzen dira bankuetara 
denon diru kopuru ikaragarriak, herri 
bakoitzaren zorraz baliatuta negozio-
ak egin ditzaten (zor horren interesak 
denok ordaintzen ditugu). Desinforma-
zio-tresnen bitartez pizten dute bide 
bakarra horixe dela dioen ideia erre-
pikatua. 

Partikularrek bankuekin duten zorra es-
tatuetara transferitzen da negozioari 
eusteko, baina hori kostu handikoa 
da estatuentzat. Aberatsei ez dizkiete 
zergak igo nahi eta horregatik argu-
diatzen da zerbitzu publikoak murriztu 
beharra dagoela; honela hauek ne-
gozio espekulatiboetarako txoko berri 
bilakatzen dira. Horretarako ustezko 
adituen (haien adituen) txostenetan 
oinarritzen dira, non herriak haien inte-
resen arabera kalifi katzen edo deskali-
fi katzen diren.  

Baina bide horretan adreilu berriak 
agertzen dira mundu bidezkoago eta 
duinago bat eraiki ahal izateko.  

Europan Islandiak bere hondamen-
diaren errudunak espetxeratzen ditu 
eta merkatarien lorratzaren atzetik ibil-
tzeari utzi dio. 

Mundu arabiarreko iraultzak gazteek 
bultzatutako jendarte berria iragar-
tzen dute, irekiagoa, anitzagoa eta 
gutxiengo ekonomiko, erlijioso edota 
militarrekiko lotura edo interes gutxia-
gorekin. 

Latinoamerikan gero eta gehiago za-
baltzen ari da orain gutxi arte ezezagu-
na zen demokrazia- eta herrien arteko 
elkartasun-bolada: honek zabaldu 
egin ditu eskubideak gutxiengoetara, 
hazkunde jasangarriagoak ahalbidetu 
ditu eta Iparraren Inperioaren menpe 
ez dauden beste aukera batzuk bila-
tzen ditu. 

Gure lokartutako jendarteetan eredu 
sozial, ekonomiko eta politikoa sala-
tzen duten hainbat mugimendu sor-
tzen ari dira. 

Europan eta munduan aldaketa be-
rrien hazia dira. 

Oraindik ez dakigu nolakoa izango 
den; dakiguna da ez dela bide samu-
rra izango. 

Baina ziur gaude jendarte berria eta 
munduko ordena berria eraikitzearen 
aldeko mugimendu horretan Mugarik 
Gabe Nafarroak eta gure tokiko bazki-
deek (kezkak, borrokak eta proiektuak 
partekatu ditugu haiekin) ekarpen ga-
rrantzitsuak egin ditzakegula. 

Eta horretara goaz. 
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ProProiektuak
“Dantzan egiterik ez badut ez da nire iraultza.”
Emma Goldman
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San Miguel komunitatearen jaieguna. Chiapas. Mexiko. Argazkilaria: Emakumearentzako
Laguntza Etxea (CAM).
Azaleko argazkia: AIGMIMeko kide bat bere baratzean. Quetzaltenango. Guatemala. 
Argazkilaria: AIGMIM.
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2011n ADICek Matagalpako Llano 
Grande komunitatean egiten ari zen 
proiektuari amaiera eman zion. Onu-
radun herritarrak 180 lagun izan ziren. 
Haien artean, komunak izateko onura-
dun zuzenak 30 izan ziren (batzarrean 
onetsitako irizpideen arabera hauta-
tuak). Gainera, emakume, gazte eta 
haur taldeekin lan egin zen, eta horre-
la azkenean 74 izan ziren osotara onu-
radun familiak: 518 lagun inguru (% 52 
emakumeak dira). 

LORPENAK:
Erdietsi diren lorpenak ez ziren mugatu 
familia jakin batzuetarako aurreikusi-
tako 30 komunen eraikuntzara. Komu-
nitatearen osasun-egoera eta higie-

nea hobetzea lortu zen, baina proiektu 
honen bidez beste gauza batzuk ere 
lortu nahi ziren: komunitatearen anto-
lakuntza eta emakumeen partaidetza 
erabaki-hartzeetan, hilabete hauetan 
eta baita geroan ere. 

Familiek eraikuntzan parte hartu zu-
ten: lanak egiteko eta behin hauek 
bukatuta jarraipena emateko antola-
tu ziren. Erabilpenaz eta osasunarekin 
zerikusia duten beste hainbat kontuz 
prestakuntza jaso zuten.   

Gainera, hezkuntzarekin eta gaikun-
tzarekin lotutako hainbat jarduera 
ere egin ziren, ingurunea babestea-
ren eta komunitateak dituen baliabi-

Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) elkartea 
emakumeen, gizonezkoen eta haurren bizi-kalitatea hobetzen lagundu 
nahi duen GKE bat da. Horretarako, beren komunitatearen garapena 
kudeatzeko gai diren komunitate-erakundeen formakuntza eta sendotze 
lana erabiltzen dute tresna gisa. 
-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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deen erabilpen orekatuaren inguruan 
sentsibilizazioa sortze aldera. Ekimen 
hauek gazteei bideratu ziren batez 
ere; besteak beste zuhaitzak landatu 
eta garbiketa-jardunaldiak egin ziren. 
Giza eskubideak sustatzeko ekintzak 
ere burutu ziren. 

FINANTZIAZIOA

Tuterako Udala 7451,98� €

Zizur Nagusiko Udala 2501,39� €

Noaingo Udala 954,36� €

2011n zenbait diru-laguntza eskatu 
dira Matagalpako Tejerinako komuni-
tatean proiektu bat egin ahal izateko. 
Egitasmoaren edukiak hauek dira: 18 
komun eraikitzea, emakumeak ahal-
duntzea eta ingurunearen eta giza es-
kubideen inguruko hezkuntza. 

Llano Grandeko 
komunitatea.
Zenbait gaztek parte 
hartzen dute ekaina-
ren 1eko mobiliza-
zioetan, haurtzaroaren 
egunean.
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Mugarik Gabe Nafarroak proiektu 
honekin duen lotura aspalditik dator: 
gure erakundeko pertsona talde ba-
tek Kolonbiako PBI taldeetan nazioar-
teko laguntzaile gisa parte hartu zuen 
garaian hasi zen. Gaur egun tokian 
bertan nazioarteko begirale taldeei 
eusteko beharrak berebiziko garran-
tzia du giza eskubideen aldeko lana 
egiteagatik jazarriak diren pertsona 
askorentzat. 

PBIREN LAN ARDATZAK: 
• Nazioarteko begirale/laguntzaile-
en presentzia giza eskubideen GKEak 
eta lekualdatutako komunitateak ba-
besteko. 

• Agintari eta erakundeekin elkarriz-
ketak izatea. 

• Informazio publikoa egitea eta za-
baltzea. 

• Tailerrak, aholkularitza eta jarraipen 
lana egitea babesteko tresna psikoso-
zialen arloan. 

HELBURU OROKORRA:
Kolonbian giza eskubideak babestuko 
diren bakea lortzen laguntzea.

HELBURU ZEHATZAK HAUEK DIRA:
•  Kolonbiako defendatzaileen espa-
rrua babestea beren lana egin deza-
ten eta beren ekintza-eremuak irekita 
egon daitezen. 

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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•  Kolonbiako PBI erakundea insti-
tuzionalki indartzea babesteko ahal-
men handiagoa izan dezan.

Proiektua sostengatzen da nazioar-
teko begiraleen presentziak eta la-
nak ahalbidetzen dituzten babesteko 
ekintzak eginda. Babesten dena giza 
eskubideen defendatzaileen osotasun 
fi siko eta psikologikoa da, urraketak 
salatzeko jardunean eta baztertutako, 
lekualdatutako eta ahuldutako herri-
tarrak eskubide politiko, ekonomiko, 
sozial eta kulturalen alorrean trebatze-
ko lana egiten jarrai dezaten. Honela 
Kolonbiako PBIk bere ekarpena ema-
ten du Kolonbiako gatazkak indarke-
riarik gabeko aterabidea izan dezan, 
barne-lekualdaketak bezalako krisi hu-
manitarioak prebenitzeko eta gizarte 
zibilaren garapen demokratikoa lor-
tzeko. 

Denboraldi honetan, Kolonbiako PBIk 
37 (2011ko urtarriletik aurrera 38) na-
zioarteko begirale dituen talde bat 
izan du Kolonbiako lau eskualdetan. 
Taldeak giza eskubideen defenda-
tzaileen 15 erakunde, giza eskubideen 

FINANTZIAZIOA

Nafarroako 
Gobernua

46081,62 € !

4 defendatzaile eta barneko lekual-
daketak pairatu dituzten 3 komunitate 
osoki babestu ditu. Laguntza fi sikoak 
zein politikoak eta sentsibilizazio- eta 
informazio-lanak disuasio efektua era-
giten du mehatxuak gauzatzearen 
aurrean, nazioarteko presentziak eta 
arazoak nazioarte mailan azalera-
tzeak erasotzaileekiko kalte politikoa 
areagotzen duelako. Gainera nazioar-
teko laguntzak eragin biderkatzailea 
dauka. Izan ere, lagundutako erakun-
deek aholkularitza eskaintzen diete 
herritar zibilei maila zabalean, landa 
eremuko eta hirietako komunitateen 
antolaketa-prozesu eta kontu juri-
dikoetan. Proiektuak laguntza osatuko 
du nazio eta nazioarte mailako eragin 
eta sentsibilizazio lan ardatz zabal bat 
hartuta. 

Proiektu hau Nafarroako Gobernuak 
diruz laguntzen duen hiru urteko pro-
grama baten barruan dago. 2011 bi-
garren urtea izan da.

Kolonbiako PBIko kide 
bat laguntza-komu-
nitateetako batean 
sartzen .
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Nikaragua iparraldeko emakume an-
tolatu edo indibidualen hezkuntzan 
eta herri komunikazioan lan egiten du, 
emakumeengandik emakumeentzat. 
Era berean, gogoeta eta sentsibilizazio 
eremuak irekiz eta emakumeon mugi-
menduan parte hartuz haien garape-
na eta sendotzea bultzatzen du.

Eginbehar hau aurrera eramateko 
2011-2015 urteetako Plangintza Oroko-
rra diseinatu dute eta honetan barne-
ratzen da proiektu hau. Plana helburu 
orokor bat dauka: “Emakumeen au-
tonomia pertsonala eta kolektiboa 
garatzen laguntzea eta gure erreali-
tatea aldatzen joatea, sexuen artean 
harreman parekideak sortuz”. Proiektu 

honek Nikaragua iparraldeko emaku-
meak ahaldun bihurtzea (enpodera-
mendua deritzona) bilatzen du, arreta 
prozesuen, sentsibilizazioaren, kultur 
eraginaren eta emakumeen eskubi-
deen aldeko mobilizazioen bitartez.

Helburu hau sei lan ildotan banatu 
da. Lehenengoak arreta eta laguntza 
prozesuak indartu nahi ditu eta ho-
rretarako astero emakume eta hau-
rrei bideratutako sendotze psikosozial 
saioak eginen dira eta, aldi berean, 
justizia eta osasuna bilatze bidean 
direnentzat laguntza eta orientazio 
saioak burutuko dira. Era berean hiru 
psikologia ikaslek beste horrenbeste 

Kulturaren, 
elkarkidetasunaren 
eta gure eskubideen 
aldeko mobilizazioen 
bitartez emakumok 
indartuz

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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udalerrietatik kontsulta birak eginen 
dituzte.

Bigarren alor batean, hezitze eta ekin-
tza politiko materialak sortuko dira, 
adibidez emakume sustatzaileen la-
guntzarako liburuxka sortuko da eta 
emakumeen eskubideen aldeko bes-
te materialak ere bai (ikusentzunez-
koak, afi txeak, etabar)

Hirugarren alorrak iritzi publikoan eta 
estatuen erakundeetan eragiteko 
egin behar den lanean arreta jar-
tzen du: herri mailan, eskualde mailan 
eta maila nazionalean emakumeen 
mugimendua artikulatu eta indartu 
beharraz, hain zuzen ere. Gaur egun 
Venancia taldeak Matagalpako 
Emakumeen Sarean, Ana Lucilla Ipa-
rraldeko Emakumeen Sarean eta 
Emakumeen Indarkeriaren Aurkako 
Sarean parte hartzen du. Halaber, 
Kultura Politikoa Aldarazteko Aliantza 
Feministan parte hartzen du Guate-
mala, El Salvador eta Honduraseko 
beste erakunde feministekin bat, eta 
parekidetasuna ardatz duen Herri 
Garapenenerako Zentroamerikako 
Emakumeen Sarean ere bai. Aurkez-
ten dugun proiektu honek artikulazio 
hauek ahalbidetuko ditu: bai, indar-
keriaren aurkako batzarrretan Venan-
ciaren parte hartzea bermatuz, bai 
Herri Garapenerako Sarean egotera 
baliatuz, bai bestelako mobilizazioak 
sustatuz.

Bestetik, jakintza sorkuntzaren ikuspe-
gitik, Nikaragua iparraldeko emaku-
meen bizitzan politika ekonomiko eta 
sozialek duten eragina neurtzeko iker-
keta eginen da. Era berean, sorkun-
tza kultural-politikoaren ikuspegitik bi 
jaialdi antolatuko dira: Emakumeak 
Iraultzan eta Emakumeen Iraultza eta 
Erresistentzia indigena, Beltza eta He-
rrikoia Jaialdia.

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 28000 €

Uharteko Udala 1800 €

Azkenik, elkartearen lana indartu eta 
hobetzeko egitasmoak burutuko dira: 
trebakuntza, profesionalizazio eta haz-
kunde pertsonal ikastaroak antolatuko 
dira; lan plangintza jarraitzeko bitarte-
koak jarriko dira eta programatutako 
jarduerak aurrera eramateko beha-
rrezko diren baliabide tekniko eta lo-
gistikoak bermatuko dira. 

Ekintza hauekin guztiekin zuzenean 
onuradun 2.800 pertsona eta 30 
emakume erakunde izanen direla 
aurreikusi da, bai eta, beste 16.800 
pertsona zeharka onuradunak izanen 
direla.
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2011ko azaro amaieran Mugarik Gabe 
Nafarroako bi lagunek gure kontra-
parte hau atsegin handiz bisitatzeko 
aukera izan genuen, ‘Emakumearen 
Etxea’ proiektua bertatik bertara eza-
gutzeko. 

Chiapasera abiatu baino egun pare 
bat lehenago kasualitatez Cristina, 
proiektuaren koordinatzailea, Iruñera 
etorria zen bidaia azkar-azkar batean. 
Egonaldi laburra bezain bizia izan zen: 
Arantzadiko baratzak eta Lakabe bi-
sitatu genituen harekin, murrizketen 
aurkako manifestaziora joan ginen, 
Mugariken kafea, agur-afaria… Bene-
tan gustura egon ginen asteburu hura 
Cristinarekin partekatzen, eta horrega-

tik ilusio handia egin zigun Palenquen 
berriz elkartzeko aukerak. 

Lurra hartu berritan eta ordu eta ten-
peratura aldaketek eragindako zo-
rabio betean geundela, Cristinak eta 
Miriamek eraman gintuzten Bajadas 
Grandeseko taldeko emakumeak 
ezagutzera; gai birziklatuz egindako 
imitaziozko bitxiei buruzko lantegi ba-
tean zeuden. Lotan geunden esna 
baino, bero sapak eta eguzkiak itota, 
eta ahal genuen moduan eutsi ge-
nion. Behin bizkortu ondoren, zenbait 
egun geroago itzuli ginen eta aste 
biziaren ikastaldia eta emaitzak hate-
man genituen. Komertzializazio bideak 
lortuko ahal dituzte! 

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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Lázaro Cardenasen okindegi bat egi-
ten hasiak ziren emakumeekin hunkitu 
ginen. Aste batzuk besterik ez zerama-
tzaten eta opilak primeran ateratzen 
zitzaizkien. Gau partean saskiak hartu-
ta ateratzen ziren saltzera. Eskola ere 
bisitatu genuen: baliabiderik ez zuten 
baina irakasleak oso engaiatuta zeu-
den. 

San Migueleko komunitatean (Salto 
de Agua udalerria) taldeko emaku-
meak ezagutu genituen. Ch’ol indige-
nak ziren eta gehienek ez zekiten ba-
tere gaztelaniaz. 

rei egoki erantzute aldera: osasun 
kanpainak, osasun-sustatzaileen eta 
eskubide-biderkatzaileen prestakun-
tza, produkzio-proiektu txikiak babes-
tea… 

Era berean, CAMek jarraitzen du lotu-
ra estutzen eskualdean emakumeekin 
lanean ari diren gobernuz kanpoko 
erakunde eta talde sozialekin; asmoa 
iparraldean helburuak, lanak, espe-
rientziak eta proiektuak partekatuko 
dituzten emakumeen sare bat sortzea 
da.  

Cuauhtémoc Cardenasen beren ko-
munitatearen borrokaren historia azal-
du ziguten (izan ere, bertako lurrak 
orain dela 20 urte okupatu zituzten). 
Egiten eta saltzen duten paper birzikla-
tua erakutsi ziguten.  

Inpresio ezin hobea eman ziguten 
CAM-eko oinarrizko taldea osatzen du-
ten emakumeek (engaiatuak, alaiak, 
eraginkorrak…) eta komunitateetako 
taldeetan parte hartzen dutenek ere. 

CAM saiatzen da taldeei tresnak 
ematen, haien komunitateen eskae-

Lázaro Cárdenaseko 
komunitatea.
Kide bat opilak egite-
ko prozesu betean.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua

67102! € 

Lokala 9130,62! €

Cascanteko Udala 4500 €

Irurtzungo Udala 2000 €

Oltza Zendeako
Udala

1333,33 € !
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2011ko irailean bisita egin genion kon-
traparte honi. Helburua proiektuaren 
jarraipenean sortu ziren zenbait arazo 
konpontzea, hango lagunak ezagu-
tzea, proiektua bertatik bertara ikus-
tea, etorkizuneko komunikazioa erraz-
tea eta balizko erakusketa baterako 
argazkiak egitea izan zen. 

Tokiko zein Estatu mailako hautes-
kundeak orduantxe egiten ari ziren. 
AIGMIMeko Lidia aurkeztekoa zen 
Batzorde Herritar baten udal zerren-
daren barruan. Hainbat irregulartasun 
atzeman genituen –esate baterako, 
gehiengoa zuten bi alderdiek egin-
dako boto erosketak- eta hautesleku 
batzuk bisitatu genituen. Azkenean 

San Juan de Ostuncalcoko Batzorde 
Herritarra zinegotzirik gabe geratu zen, 
ez baitzuen behar besteko bozik jaso. 
Edozein kasutan, ontzat eman zuten 
esperientzia eta haiek lan egiten du-
ten beste udalerri batzuetan antzeko 
zerrenda batzuek aurrera egin zuten. 
Honek errazago egingo du emaku-
meen eskubideak sustatzeko egiten 
duten jardun instituzionala. 

Proiektuaren fi nantziazioaren lagun-
tzaz egindako berotegi eta soroetako 
batzuk bisitatu genituen, eta baita 
zenbait emakume talde ere: adibidez, 
AIGMIMeko zuzendaritza batzordea. 
Harrera beroa izan genuen eta bisita 
eskertu ziguten. 

Kontrapartea: Mam Emakume Indigenen 
Guatemalako 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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Proiektu berri honetarako diru-lagun-
tza hauek eskuratu genituen: 

Bideoak eta argazkiak ere ekarri geni-
tuen eta haiei guztiei probetxua ate-
rako diegu aurrerago. Gainera AIG-
MIMeko emakumeek egiten duten 
lanaz eta beren gaitasun profesiona-
laz inpresio ona jaso genuen.

2011KO PROIEKTUA
‘Mam Emakume Maiaren garapen 
integraleruntz” proiektuaren helburua 
Guatemalako bazterkeriaren eta be-
reizkeriaren gune nagusi den Que-
tzaltenango departamentuko landa 
eremuetako emakume maien bizi 
baldintzak hobetzea da. Herritar in-
digenak nagusi diren goi-lautada da 
Guatemalan hezkuntzari, osasunari 
eta bestelakoei dagokienez indize 
apalenak dituen eremua. Bazterkeria 
eta utzikera gehien pairatzen ari den 
herrietako bat Mam herria da, eta ber-
tan emakumea bi aldiz biktima da.

2011. urtean zehar 2010ean hasitako 
proiektua bukatu eta egitasmo berri 
bat aurkeztu genuen Nafarroako Go-
bernuan; azken honen deialdia urte 
amaiera arte atzeratu zen eta ondo-
rioz garapena 2012an egingo da. 

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua

57238 €

Antsoaingo Udala 3500 €

Zangozako Udala 1500 €

AIGMIMeko zenbait 
kide baratzeetako 
batean. 
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2011ko proiektuaz, haien prestakuntza 
era integralean areagotzeko, Sierrako 
CPR erresistentziako komunitateetako 
Maya Ixil eta Maya K’iché gazteen 
hezkuntza sustatzea lortu zen. Zehazki, 
oinarrizko mailako, maila dibertsifi ka-
tuko eta unibertsitate mailako ikaske-
tak egin ahal izatea 8 Maya Ixil eta 
Maya K’iché gazte indigenari ahalbi-
detu zitzaien: oinarrizko mailako ikas-
le bati, maila dibertsifi katuko 5 ikasleri 
eta 2 unibertsitate ikasleri.

Gazte bekadunak ikasten ari ziren es-
kola, institutu eta unibertsitateko hiritar 
jarduerak egin ziren eta gizarte eta ko-
munitate zerbitzua eman zen Guate-
malako komunitateek dituzten egoera 

zailetako batzuetan, Alta Verapaz-eko 
Coban herrian, Polochic-en, gertatu-
riko joanaraztean esaterako. Ukituriko 
familiak lagundu zituzten, ezen zoritxa-
rrez jendea oraindik sistema zapaltzai-
le baten pean bizi da, eta bai janariak 
bai oinarrizko beste produktu batzuk 
bildu eta ematea babestu zuten.

Sierrako CPRetako hainbat komunita-
tetan emakume erakundeak berran-
tolatzeko laguntza ere eman zen.

FINANTZIAZIOA: Proiektu hori STEE-EILAS 
sindikatuak fi nantzatu du lankidetza-
rako funtsaren bitartez, zenbatekoa 
3.000 € izanik.

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
“Errealitatean eragitea eta hura aldatzea, 
pixka bat bada ere, bide bakarra da erakusteko 
errealitatea bihurgarria dela.”
Eduardo Galeano
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Mexikoko emakumeak komunitate-hausnarketarako jaiegun batean. Argazkilaria: CAM. 



192011ko txostena

Emakumeak jendartearen eremu sozial 
guztien barruan sartzea Mugarik Gabe 
Nafarroaren ildo estrategiko-etako bat 
da. Teoria feministak eta genero ba-
liabideak eztabaidatuak, hausnartuak 
eta landuak diren guneak sortzearen 
alde dihardugu, eta honek bultzatzen 
gaitu     garapenerako lankidetzan ge-
nero ikuspegiari buruzko ikastaroa pro-
posatzen jarrai-tzera.

Formakuntza tailer hauen bitartez ge-
nero ikuspegia lantzeko tresna teo-
riko eta praktikoak ematen dira. Gure 
helburua baliabideak eskaintzea da 
emakumeen interesak kontuan har-
tuak izan daitezen proiektu baten zati 
guztietan.

Ikastaroa:

Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan

Irailean Nafarroako Gobernuak de-
partamentu eta zerbitzu guztietan 
–lankidetza zerbitzua barne- ezarri zi-
tuen murrizketek astindua eman diote 
ikastaroari. Izan ere, neurriok garape-
nerako lankidetzan genero ikuspegiari 
buruzko formakuntza diruz laguntzeko 
aurreikusita zegoen deialdiari zuze-
nean eragin zioten. Horregatik, urrirako 
prestatua genuen lehenengo zatia 
bertan behera utzi behar izan genuen. 

Edonola ere, martxoaren 21etik 31ra 
ikastaroaren bigarren zatia egin zen 
eta ohi denez deialdiak jasotako 
erantzuna arrakastatsua izan zen. Par-
te hartu zuten lagunek oso balorazio 
ona egin zuten. Oraingoan zenbait 
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aurpegi ezagun gurekin egon ziren: 
Mati Cuesta, Blanca Fernández Vigue-
ra, Begoña Zabala, Cándida Gago 
eta MGNko emakume taldea. Eta bai-
ta beste aurpegi berri batzuk ere: San-
dra Astete eta Giulia Tamayo, esate 
baterako.

kin 11 urte daramatzagu eta oraindik 
luzea da gera-tzen zaigun bidea.

Krisialdiak astintzen gaitu baina guk 
Iparreko eta Hegoko emakumeekin 
eta beren mugimendu eta borrokekin 
dugun konpromisoari eusten diogu.

Formakuntza indartze eta zabaltze al-
dera, genero ikuspegian sakontzeko 
parte-hartu zuten erakundeekin tailer 
batzuk egitea aurreikusia genuen, bai-
na diru-laguntzarik gabe geratu izanak 
behartu gintuen bide horretatik ez ja-
rraitzera. Hala ere, espero dugu asmo 
honi berriz heltzeko aukera izatea for-
makuntza eremuen sortze-lanetan au-
rrera egin ahal izateko.  

Suertatu zitzaigun “krisi” egoera hone-
tatik ondorio bat ateratzekotan, esan 
ahal dugu jendartea eraldatu ahal iza-
teko –emakumeak eta beren antolake-
ta moduak barruan sartuta- oinarrizko 
tresnak diren ikastaro hauetan konfi an-
tza dugula oraindik. Genero ikuspegian 
NUPeko Gizarte Laneko atalarekin ba-
tera formakuntza ematen jarraitzeko 
motibazioa are handiagoa da orain, 
eta eztabaidatzeko, hausnartzeko eta 
eratzeko sortuak diren gune hauek in-
dartzen jarraituko dugu. Ikastaro hone-

Tailerra:
NUPen burututako 
ikastaroaren tailerre-
tako bat.
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Mugarik Gabe Nafarroak 12 urte da-
ramatza Kolonbiako errealitatea Na-
farroako herritarrei hurbiltzen Aldea, 
Amnistia Internazionala, IPES elkartea 
eta PBI Nafarroa erakundeekin elkar-
lanean. 

Oraingoan ibilbide bat egin nahi izan 
dugu herri horrekiko konpromiso eta 
elkartasun urte hauetan zehar (ha-
mabi izan dira), denborak han eragin 
duen eraldaketa logikoa erakusteko 
asmoz.

Jardunaldiak martoxaren 15etik 17ra 
egin ziren San Franciscoko eskolan. 

• Hitzaldi-elkarrizketa: “Ibilbide bat 
azken 12 urteotan zehar”. Pili Yoldi 

kazetariak Laura Bonilla gizarte ikerla-
ria elkarrizketatu zuen. Presidentetzan 
izandako aldaketak gorabehera, giza 
eskubideek urratuta jarraitzen duten 
herriaren eraldaketaren inguruko bere 
ikuspegia eman zigun kolonbiarrak.   

•  “Santos, presidente bat aldake-
tarako edo lehengo lepotik burua?” 
hitzaldia eta “Lurraldea” dokumenta-
la. Laura Bonillak hausnartu zuen ‘pre-
sidentea aldatuta herria nora doan’ 
gaiaren inguruan. 

•  “Gizarte mugimenduen kriminali-
zazioa Kolonbian” hitzaldia eta “Giza 
eskubideen egoera” dokumentala. 
Adriana González abokatu kolonbia-

Jardunaldiak:

Kolonbia, bakean 
bizitzeko eskubidea:
12 urte zurekin
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rrak giza eskubideen defendatzaileek 
herri hartan bizi duten errealitateaz hitz 
egin zigun.  

Hitzaldi hauez gain, maiatzean Kolon-
biari buruzko bi dokumental eskaini 
genituen Txantreako liburutegian.

• “10etik 9” dokumentalaren ingu-
ruko bideo-foroa. Giza eskubideen 
urraketa orokor eta sistematikoaren 
berri ematen du, dagoeneko mende 
erdia baino gehiago iraun duen ga-
tazkan. Iñaki Alforja zuzendaria gure-
kin egon zen proiekzioaren ondorengo 
eztabaidan.

• Gregorio Subersiola zuzendariaren 
“Kapitalaren sikarioak” dokumentalari 
buruzko bideo-foroa. Irauten duen 70 
minutuetan 2006an Antioquia kara-
bana humanitario batean zeharkatu 
zuten giza eskubideen aldeko ekintzai-
leek herri hartan gertatzen dena sala-
tu eta ikusarazteko izan zituzten zailta-
sunak ikus daitezke.  

Kolonbia taldearen balorazioa oso po-
sitiboa da. Ohi den moduan, azpima-
rratzen dugu jardunaldi hauen alderik 

aberasgarriena Kolonbiako gatazka 
konpontzeko borrokan diharduen jen-
de zoragarria ezagutzeko aukera dela. 
Gure aldetik, herri honen errealitatea 
azaleratzeko asmoari eusten jarraitzen 
dugu. Izan ere, etengabako gatazkan 
bizitzeaz gain, Kolonbia alaia, abe-
gikorra, kulturanitza eta borrokalaria 
ere bada. Bertako herritarrek -jaza-
rriak, mehatxatuak eta judizializatuak- 
gure arreta eta elkartasuna eskatzen 
dituen ahaleginari eusten diote. 

Fernando Armendariz 
Laura Bonillarekin 
hitzaldietako batean.
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Jardunaldiak: 

“Emakumeak protagonista 
Elikadura Burujabetzaren 
aldeko borrokan:
ametsak eta errebeldiak” 
Mugarik Gabe Nafarroak urte asko 
daramatza elikadura burujabetzaren 
gaia lantzen eta lur eskubidea defen-
datzen duten eta hori egiteagatik ja-
zarriak diren nekazarien erakundeak 
babesten. Aurten garrantzitsua iruditu 
zitzaigun lan hau ikuspegi feministatik 
jorratzea. Horregatik jardunaldi hauen 
bidez agerian utzi nahi izan ditugu 
emakume nekazarien paperak mun-
du osoan duen garrantzi historikoa 
eta emakumeak nagusi diren bo-
rrokak eta erresistentziak, baita haien 
alternatibak nekazaritzako elikagaien 
egungo eredua aldatzeko ere. Eredu 
hau sistema kapitalista eta patriar-
kalaren itzalpean baino ezin da exis-

titu; herrien garapenera bideratuta 
egon beharrean, enpresa handiekiko 
menpekotasuna eta honi amaiera 
emateko borroka egiten duten erresis-
tentzien kriminalizazioa bilatzen duen 
sistema, alegia.  

Dokumentazio grafi ko gisa ‘Emaku-
meak elikadura burujabetzaren ber-
matzaile” erakusketa ekarri genuen 
SODePAZeko Xabier Aguirregabiriaren 
eskutik. Xabierrek gaia aurkeztu zigun 
“El fi n de la semilla” bideoaren lagun-
tzaz.

Lidia Senra Europako Via Campesi-
nako emakumeen batzordeko kide da 
eta Galizako Nekazarien Sindikatuko 
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buruzagi izandakoa da. Lidiak Europa 
osoko familia-ustiategietan emaku-
meek bizi duten babesgabetasun 
eta desberdintasun egoeraz mintzatu 
zitzaigun. Hitzaldira agertu zirenek ez 
zuten egoera horren berri eta ikusmin 
handia piztu zuen. Garapen eredua 
aldatzeko bidean emakumeek dituz-
ten erresistentziak eta alternatibak ere 
hizpide izan zituen. 

Lidia Romero Guatemalako AIMIM 
erakundeko kide da (Mugarik Gabe-
ren kontraparte bat da) eta maien 
mundu ikuskeran murgildu gintuen, 
haientzat natur-baliabideek eta Pa-
chamamako osagai guztiek duten 
garrantzia eta emakumeen kolektibo 
gisa hura defendatzeko daramaten 
modua azpimarratuta. Guatemalako 
meatzaritzaren kasua azaldu zigun. 

Hondurasko nekazarien mugimen-
duen egoeraz eta giza eskubideak 
defendatzen dituzten emakumeen 
paperaz (batez ere 2009ko estatu kol-
pearen ondoren) Angelina Aguilar hitz 
egin zigun; giza eskubideen defen-
datzaile da Hondurasen eta oso en-
gaiatuta dago nekazarien eta gizarte 
mugimenduekin. Orain dela 10 urtetik 
Movimiento Unifi cado Campesino del 
Aguan-eko kide da eta Movimiento 
Visitación Padillan ere parte hartzen 
du orain dela 10 urtetik: azken hau ge-
nero indarkeriaren aurka eta emaku-
meen eskubideen alde borrokatzen 
duten emakumeen erakundea da.

Entrepueblos-eko kide eta “Emaku-
meek mundua elikatzen dute” libu-
ruaren koordinatzaile Montse Benito 
ere gure artean egon zen. Elikadura 
burujabetzan ikuspegi feministarekin 
aurrera egiteko ditugun lorpenak eta 
erronkak planteatu zizkigun. 

Eta azkenik, jardunaldi hauei behar 
bezalako amaiera emateko, Mugarik 

Gabeko Ingeniaritza, OCSI, EHNE Na-
farroa, Hazien Sarea, Nafarroa trans-
genikoetatik aske plataforma, SETEM, 
REAS, Medicus Mundi eta Karrakela 
eta Jateko bezalako kontsumo tal-
deekin batera nekazarien borroken 
eguna ospatu genuen Arantzadiko 
baratzeen aldeko martxa bat egin-
da. Martxak San Francisco plaza zuen 
helmuga eta behin hara iritsita beste 
ekitaldi batzuk antolatu ziren nekaza-
ritzako elikagaien inguruko ereduaren 
eraginak salatzeko eta Nafarroan jo-
rratzen ari diren alternatibak plantea-
tzeko. 

Jardunaldi hauekin sare lana indartu 
zen eta eta eztabaida talde bat susta-
tu zen Mugarik Gabe Nafarroatik elika-
dura burujabetzaren gaia lantzeko. 
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Tal Taldeak
“Arkakuso batek ezin du tren-makina ziztatu, 
baina gidariaren aurpegia ubelunez bete dezake.”
Libertad (Mafalda)
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Zuhaitz eguneko ospakizuna. Matagalpa. Argazkilaria: ADIC.
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Proiektuen Taldea
2011n hainbat proiektu lagundu ditu-
gu: bi Guatemalan, bat Mexikon, bat 
Kolonbian eta bi Nikaraguan. Haie-
tako zenbaitetan lankidetza-aro luzea 
daramagu: Nikaraguako Venancia 
edo Kolonbiako PBI kasu edo berria 
den beste bat: Guatemalako AIGMIM.

Kasu guztietan herritarren parte-har-
tzea, aldaketa sozialaren bilaketa, 
giza eskubideen sustapena eta baita 
emakumeen gaitasun-ahalmena ere 
lantzen dituzten taldeekin elkarlanean 
aritzen saiatzen gara.

Aurten hiru proiektu bisitatu ahal izan 
genituen, bi Guatemalan eta bat 
Chiapasen. Profesionalki oso ongi pres-
tatuta eta aldi berean oso engaiatuta 

dauden hainbat emakume ezagutu 
ditugu, hori guztia gogoa eta umorea 
galdu gabe. Egia esan oso ongi pasa-
tu genuen haiekin. Eta kasu guztietan 
gure kontraparteek etxean gure zain 
zegoen egoeraren aurka borroka egi-
tera animatu gintuzten, haiek egin ohi 
duten moduan. Eta esan ziguten ez 
etsitzeko aurrean ditugun erronken au-
rrean, haiek ere horrela egiten baitute.

AIGMIMera egin genuen bisitan alde 
batetik informazio burokratikoa truka-
tu eta bestetik proiektua daramaten 
emakumeak -eta beren ahaleginen 
emaitza- ezagutu ahal izan genituen. 
Emakumearen Etxean emakumeok 
ezagutzea besterik ez genuen nahi, 
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gaitasun profesionalaren berri lehen-
dik baikenuen, baina oraindik ez ge-
nuen ezagutzen haien giza balio han-
dia. Esperientziarekin txundituta etorri 
ginen.

UDEFEGUAren kasuan ezin izan ge-
nien fi nantza-babesa lortu, baina 
hurrengoetan berriz saiatuko gara. 
Edonola ere gauza askorekin itzuli gi-
nen: eman ziguten informazioa, haien 
ilusioa, energiak, giza eskubideen de-
fenda-tzaileei laguntza emateko tai-
ler batean ikasitakoa, etab. Eta giza 
eskubideen defendatzaileen aldeko 
laguntza talde bat osatzeko ere eska-
tu ziguten. 

diru-laguntzen murrizketak sumatu di-
tugu zenbait udalen aldetik eta beste 
batzuek eta Nafarroako Gobernuak 
atzeratu dituzte ordainketak. Azken 
honek garapenerako lankidetzari 
dagokionez aurrekontu murrizketen 
ildoari eta elkarte bakoitzeko aurkez 
daitekeen proiektu kopuruaren mu-
gaketari eusten die. Etorkizuna korapi-
latsu dator, beraz.

Baina lan urte askoren eta bizi izan-
dakoaren ondoren ez da amore ema-
teko tenorea. Gainera, zortzi ekintzai-
leko taldea dugu orain eta haiekin 
hartzen dira babestu beharreko pro-
iektuei eta diru-laguntza eskatu behar 

Beste gauza batzuk ere ekarri geni-
tuen: aurpegiak, txutxu-mutxuak, irriak, 
besarkadak, toki urrunetan dauden 
baina hain hurbil sentitzen ditugun 
pertsonekin mundua ikusteko modua 
partekatu izana… eta baita etorkizu-
nean mantendu behar dugun urrune-
ko harremanarekin jarraitzeko errazta-
sun handiagoak ere. 

Eta atal honen barruan, ezin aipatu 
gabe utzi Nafarroan garapenerako 
lankidetzak duen etorkizuna. Aurten 

diegun erakundeei buruzko erabakiak, 
eta proiektu horien jarraipena ere tal-
dean egiten da. Badakigu egin beha-
rreko ahalegina handia dela eta lan 
honek edozeinek hartuko ez lukeen 
konpromisoa eskatzen duela. Baina 
harremanek, ezagutzak, eta beste he-
rri batzuetan gurekin elkarlanean ari 
diren pertsonekin esperientziak eta he-
lburu komunak partekatzeak gogora-
razten digute merezi duela. Talde honi 
esker proiektu hauek guztiak babesten 
jarraitu ahal izango dugu.

Bilera UDEFEGUAko 
egoitzan giza eskubi-
deen defendatzaileen 
sareko arduradunare-
kin eta proiektuko 
beste kide batekin.
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Idoiari agur esanez hasi ginen urtea. 
Izan ere, bulegoa utzi zuen, baina ez 
emakume taldea. Eta jarraian lan fe-
minista mordo batean murgildu ginen 
gure betaurreko lilekin ahal dugun 
guztira heltzeko asmoz.

Martxoan, emakumearen nazioarteko 
egunaren harian, Antsoainera joan gi-
nen Nikaraguako emakumeei buruzko 
erakusketa inauguratzera. Irantzuk 
gure kontrapartea den Venancias tal-
dera egin zuen bisita kontatu eta ar-
gazkien zergatia zein zen azaldu zuen. 
Gero pasta gozo-gozoekin lagundu-
tako txokolate bero gozoa hartu ge-
nuen; dena bidezko merkataritzakoa 
zen.

Hilabete hartan ere “Genero ikus-
pegia garapenerako lankidetzan” 
ikastaroaren bigarren zatian tailer 
bat prestatu eta dinamizatu genuen. 
“Emakumeen borrokak. Oaxacaren 
aldeko ekimena” izena eman genion, 
eta Bety gogora ekartzeaz gain, AIG-
MIM, CAM eta Venancias proiektuak 
zertan dautzan azaldu genuen.

Urri hasieran Bilbora joan ginen Biz-
kaiko Mugarik Gabek antolatutako 
“Indarkeria matxista guztiei aurre egi-
ten” jardunaldietan parte hartzera. 
Mahai-inguru batean egon ginen eta 
bertan emakume taldean darama-
gun lanaren berri emateaz gain, gure 
eta MGNren ustez indarkeria matxista 

Emakumeen Taldea
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eragozteko dauden lerro estratego-
kiak azaldu genituen. Gero eztabai-
da-talde bat dinamizatu genuen, 
non patriarkatuak sortzen duen gaitz 
horri aurre egiteko moduez hausnartu 
eta eztabaidatu zen. Bilboko lagunek 
eman ziguten harrera maitekorra az-
pimarratu nahi dugu, eta hemendik 
esan nahi diegu laster berriz elkar ikus-
tea espero dugula. 

Eta hil amaieran Bilbora itzuli ginen bai-
na oraingoan Hegoa institutura. Han 
emakumeen parte-hartzea eta eragin 
politikoa hizpide izan zituen mintegi 
batean parte hartu genuen. Atsegin 
handiz partekatu genuen mahaia (eta 
mantela) nazioarteko elkartasunaren 
arloan ere diharduten beste feminista 
batzuekin. 

teko aukera izatea, esperientzia hone-
tan parte hartu izana guretzat balio 
handikoa izan baita. 

Urte osoan zehar feminizidioaz eztabai-
datzen jarraitu genuen. Egina genuen 
lan bat berrirakurri, berriz eztabaidatu 
eta eguneratzeari ekin genion; amai-
tzeko, urrian, gaiari buruzko buletin 
monografi koa kaleratu genuen. In-
darkeria matxista zeregina eta kezka 
ematen digun gaia da, eta emakume 
izateagatik ditugun zailtasun guztiak 
azaleratzen jarraitzeko asmoa dugu. 

Lanez eta salaketez beteriko urtea 
izan bada ere, denbora honetan guz-
tian gure burua zaindu ere egin dugu, 
atsegin dugulako eta beharrezkoa zai-
gula uste dugulako. 

Urtea amaieran, azaroan, NUPeko 
Lankidetza Zerbitzuak deitu zigun tai-
ler bat prestatzeko: karrera amaierako 
proiektua Hegoan egin behar duten 
pertsonei ematen zaien formakuntza-
ren barruko tailerra, hain zuzen. Lan-
kidetza proiektuen ikuspegi feministari 
buruzko prestakuntza saio bat prestatu 
genuen, eta jasotako balorazioak oso 
onak izan ziren. Espero dugu berriz joa-

NUPeko Lankidetza 
Zerbitzuaren tailerra.
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Elikadura 
Subiranotasunaren
Taldea
Elikadura subiranotasuna Mugarik 
Gabe Nafarroaren ekintza-ildoetako 
bat da aspalditik, baina berez talde 
hau berriena da gaur egun daudenen 
artean, 2011n “Elikadura subiranota-
sunaren aldeko borrokan emakumeak 
protagonista: ametsak eta matxina-
dak” izenburupean egin ziren jardunal-
dien ondorioz sortu baitzen.

Elikadura subiranotasuna kontzeptua 
Via Campesinak sustatu zuen 1996tik 
aurrera eta defi ni daiteke esanez he-
rriek beren nekazaritza eta elikadura 
politika fi nkatzeko duten eskubidea 
dela, eta baita nekazariek elikagaiak 
ekoizteko duten eskubidea eta kontsu-
mitzaileek kontsumitu nahi dutena zer 

den eta nola eta nork ekoizten duen 
erabakitzeko eskubidea ere.

Sortu zenetik hainbat pertsonak hartu 
dute parte taldean baina une hone-
tan talde egonkor bilakatzen ari da 
eta ekintza-helburuak gero eta argia-
go daude.

Gure taldeak sentsibilizazio, pres-
takuntza eta salaketa jarduerak bul-
tzatu nahi ditu arlo honetan eta ba-
tez ere herriek elikagaiak ekoizteko, 
zabaltzeko eta kontsumitzeko orduan 
modu zuzen eta sostengarrian egiteko 
dituzten eskubideen alorrean. Beste 
taldeetan bezala, hori guztia genero 
ikuspegi batetik egiten dugu, borroka 
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horietan Hegoaldeko emakumeen 
protagonismoari bereziki erreparatuz. 

Sarean egiten den lanaren beharraz 
jabeturik, taldean gaudenok hasi gara 
esperientziak partekatzen eta Nafa-
rroan elikadura subiranotasunaren 
inguruan sortu diren beste talde zein 
ekimenekin jarduerak bultzatzen. Zen-
tzu honetan, 2011ko apirilaren 17an 
(nekazarien borrokaren nazioarteko 
eguna) kanpaina bat egin genuen 
zenbait talderekin: ISF/MGI, OCSI, Eko-
logistak Martxan, SODePAZ, Hazien 
Sarea, REAS, SETEM, etab. Era berean 
azaroaren 26an erosketarik gabeko 
egunaren harian antolatu zen kanpai-
nan ere parte hartu genuen elkarte 
berberekin, Nafarroan elikadura subi-
ranotasunaren sarea indartuz.

erantzuna, herriaren elkargune fi sikoa, 

erresistentzia modu bat eta beha-

rrezko utopia. 

Funtsean hau da: “herrien eskubidea 

bizia ematen dien lurraz gozatzeko, 

eta herrien betebeharra bizia ematen 

dien lurra zaintzeko”.

Eztabaida-foroa.
Nekazarien borroken 
eguna Iruñean. 

Gustavo Duchek dioen bezala, elika-

dura subiranotasuna hau guztiau da: 

borroka oihua, proposamen politikoa, 

beste proposamen batzuetarako 

erreferentzia eta aldi berean haien 

bidaidea (desazkundea, energia su-

biranotasuna, Ongi Bizitzearen para-

digma…), itxaropena sortzen duen 
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PlaPlataformak
“Beste arraza, beste kolore batzuetako anai-arrebak, 
baina bihotz berarekin.”
Esaldi zapatista
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Komunitate bateko baltzarra. Argazkilaria: PBI Kolonbia.
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Aurten elkartasunaren hamabosga-
rren hamabostaldia egin zen “Erre-
bolta arabiarrak” gaiari heltzeko. Ha-
mabostaldi horretan, errebolta horiek 
gertatzeko arrazoiak aztertu eta he-
rrialde horietan bizitzen ari diren errea-
litateak azaldu ziren hainbat ikuspun-
tutatik.

Hamabostaldia inauguratzeko, Manu 
Bravok Libiaz egindako argazki erakus-
keta jarri zen. Errealitate hori ongi 
ezagutzen duten lagun batzuekin hi-
tzaldiak egiteko tartea ere egon zen, 
Pedro Rojo arabistak, Al Fanar-en 
sortzaile eta zuzendariak, adibidez, 
”Iraultza arabiarrak: botere nukleoen 
eraldaketa. Irak, Ekialdeko botere ba-

naketa berriaren eszenategia” izan 
zuen hizpide. Lobna Dahech, Iepala, 
Paz Ahora eta Cear (Errefuxiatuaren-
tzako Laguntza Batzorde Espainiarra) 
elkarteetako kolaboratzailea, berriz, 
“Emakume tunisiarrak iraultza au-
rretik, bitartean eta ondoren” gaiaz 
aritu zen. John Brown-ek, idazle eta 
politika-analista eta Viento Sur eta 
Rebelión-eko kolaboratzaileak, “Heldu 
den altxamendua” planteatu zuen. 
Peio Aierbek, SOS Arrazakeriako mi-
litante eta Mugak-en arduradunak, 
“EBko mugen itxiera errebolta arabia-
rrak direla eta” izan zuen mintzagai. 
Eta, azkenik, Tomás Gisbert-ek, Centre 
d’Estudis per la Pau JM Delás zentroko 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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ikertzaileak, “Gerra hotzetik NATO glo-
balera” azaldu zuen.

Gainera, Marc Almodóvar izan zen, 
dokumentalista eta egiptobarrica-
da.blogspt.com-en koordinatzailea, 
“Erhal-Vete: Tahrir plazako egunkaria” 
dokumentala aurkezten.

Aipatu behar da, halaber, Zabaldiren 
web orrialdea gero eta biziago da-
goela, taldeen jarduerekin eta artikulu 
eta gaurkotasun albisteekin. Berritasun 
gisa, hitzaldiak bideoz grabatzen hasi 
dira eta zuzenean ematen dira web 
orrialdetik eta, gainera, behera karga 
daitezke. Web orrialde hori www.za-
baldi.org-en kontsulta daiteke.

Mugarik Gabe Nafarroak Zabaldin 
egin dituen jardueretarik hauek na-
barmen ditzakegu:

• “Zapatismoarekin zer gertatzen 
den” hitzaldia, Javier Elorriagarekin, 
“La sexta Iruña”-ko kide gisa.

• “Elikadura subiranotasunaren al-
deko borrokako emakume protago-
nistak: ametsak eta asaldurak” jardu-
naldiak.

• “Elikadura subiranotasunaren ema-
kume bermatzaileak” erakusketa, Ka-
laska gunean.

Bestalde, erakundeek handituriko 
murrizketek kolektiboen arteko komu-
nikazioa eta elkartasuna elikatu ditu 
eta horiek elkarrekin lan egiten dute 
gizarteari ezartzen diguten sistema-
ri emateko hautabideak badaudela 
erakusteko. Borrokak dirau.

Eta, urtero bezala, handitzen jarraitzen 
du gure etxetik pasatzera animatzen 
den jende eta kolektibo kopuruak.

Aurten, eta pertsona liberaturik ez 
duen arren, Kalaskak, bestalde, au-
rrera egin du makina bat erakusketa, 
liburu aurkezpen eta jarduera gauza-
tuz, ostegunero bezala, 20etan zine-
ma dokumentala ematen da zinema 
pobrean eta doako dendak bere tar-
tea izaten jarraitzen du eta hor jende 
anitzek erabiltzen ez dituen gauzak 
uzten ditu eta beste batzuek behar 
dutena hartzen dute. Azken urteotan 
bezala, Zabaldik auzoan presente ja-
rraitzen du, festa batzordean beste ko-
lektibo anitzekin batera parte hartuz.

Elkartasun Astearen kartela.
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Jada 2010. urtean hasten ziren ekono-
mia krisia Garapenerako Lankidetza 
politiketan izaten ari zen ondorioak 
igartzen, autonomia erkidegoek, uda-
lek eta Estatuak Lankidetzari ematen 
zizkioten funtsen geldialdia eta are 
atzerapena. Hala eta guztiz ere, Ko-
ordinakundeak azterketa eta planifi -
kazio ahalegin handia egin zuen bai 
barneko alorrean, Nafarroako Koor-
dinakundearen “Lau haizetara 2012-
2015” Plan estrategikoa eginez, bai 
kanpokoan, Nafarroako Gobernuaren 
Plan Zuzentzailearen ebaluazioan eta 
proposamen berrian parte hartuz.

Baina 2011n jarri ziren gordinkiago 
agerian Nafarroan politika murriztaile 

horien ondorioak, funtsak izugarri mu-
rriztuak eta deialdiak ezabatuak izan 
baitziren, nahiz eta horietako batzuk 
ia-ia esleiturik egon. Aurrekontu pu-
blikoa urritzea da lehentasun nagusia 
eta horrek kontu-sail sozial guztiei era-
giten die, ez garapenerako lankide-
tzakoei soilik, eta datozen urteetarako 
aurreikuspenak ez dira oso itxaropen-
tsuak.

Eszenategi horretan hau izan da ba-
tez ere Koordinakundearen lana: bere 
plan eragilea garatzea, bere egitura 
sendotzea (hori ere murrizketek ukitua 
izan baita), Nafarroako Garapene-
rako Lankidetzari buruzko Lege berria-
ren (5/2001 Foru Legea, martxoaren 

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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9koa) alderdi arau-emaileen garape-
nean lan egitea, lankidetzako Nafa-
rroako eta Iruñeko kontseiluetan parte 
hartzea, e.a.

Nabarmen daiteke aurten Nafarroako 
Parlamenturako hauteskundeak egin 
direla eta, UPN eta PSNren arteko 
hitzarmenaren ondorio, Gizarte Po-
litika, Berdintasun, Kirol eta Gazteria 
Departamentuan (izendapen berria 
da), zeinen mendean Garapenerako 
Lankidetza Zerbitzuak jarraitzen baitu, 
arduradun aldaketak egin ziren.

bateratuak egite aldera. Datozen ur-
teetarako planteatzen ari diren pers-
pektiba txarrak direla eta, lan ildo hori 
indartuz joan beharko da, gizarte be-
harrek eta pobreziak ez dute ez sek-
torez ez mugez ulertzen eta gizarte, 
politika eta ekonomia eremuetako 
baztertze arriskuak guztioi eragiten 
digu.

GGKEKren 2011ko 
Batzar Orokor Arrun-
tera bertaratutako 
pertsonak.

Departamentuko talde berri horrekin 
egin ziren harremanak 2011ko aurre-
kontu murrizketaren eraginak minimi-
zatzen saiatzeko. Halaber eta 2012ko 
aurrekontuei begira, lan egin zen haie-
kin eta ordezkaritza parlamentarioa 
duten talde politikoekin, garapene-
rako lankidetzara bideraturiko funtsak 
planteatu baino gutxiago murritz zite-
zen, baina helburu hori ez zen bete.

Politika murriztaile horiek gizarte poli-
tiketara bideraturiko funts guztiei era-
giten ari zaizkienez, Koordinakundeak 
alor honetan lan egiten duten gizarte 
erakunde guztiekiko koordinazio ahal-
egin handia egin zuen planteamendu 
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Badira 2011n zehar gertaturikoa bil de-
zaketen hitzak, urtean zehar behin eta 
berriro entzun diren eta REAS Nafa-
rroako erakundeen dinamika defi nitu 
duten hitzak. Horietako bat “murrizke-
tak” da, zein “ziurgabetasun” hitzare-
kin estuki erlazionatzen baita, horrek 
gertakariak igarotzen ziren ohiko mo-
duari eragin diola. Aldaketa sakone-
ko urtea izan da eta aldaketa horiek 
REAS Nafarroako erakundeak, enpre-
sa eta gizarte erakunde gehienak be-
zala, beren jarduna berregituratzera 
behartu dituzte ezartzen ari diren kode 
berrietara egokitu ahal izateko. Mu-
rrizketa sozial horiek erakunde batzuk 
fi nantza zailtasun larrietan utzi dituzte, 

zorretan, eta, okerragoa dena, behar 
handieneko pertsonekiko beren gizar-
te jardunerako indarrak lermatuta.

Baina ezin dugu denboraldi erabat 
beltza izan denik esan, ezen egiazta-
tu ahal izan dugu herritarrek oraindik 
mobilizatzeko energia badutela, baita 
ekonomia solidarioak hautabide bi-
deragarria izaten jarraitzen duela eta 
orain beharrezkoagotzat jotzen dela.

REAS Nafarroak antolatu zituen Ekono-
mia Solidarioko Nazioarteko IV. Jardu-
naldietan, egungo ekonomia sistema 
eraikia dela azpimarratu zen, ez natu-
rala, eta, hortaz, gure behar globalak 
hobeki aseko dituzten eraikin berriak 

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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bila ditzakegu. “Krisiei aurre egiteko 
hautabideak” izenburuko jardunal-
diotan ekonomia hautabide batzuk 
ikusi ahal izan ziren, zeinek orain Ekua-
dorren eta Brasilen arrakastaz jarduten 
ari baitira, baina gure eskualdean ere 
bai, kontsumo taldeak, mailegu soli-
darioak, kultura librea, e.a. alegia.

bakitze prozesuetako parte-hartze so-
ziala ere. Eta postuetan aurreratzen ari 
da, banku arrunt batek behar dituen 
fi nantza zerbitzu guztiez jarduten ahal-

ko duen eguna gero eta hurbilago 

dago eta.

Ekonomia solidarioa aurrera doa bere 

proposamenetan eta, REAS Nafa-

Bankuak ekonomia krisi honen eragi-

le eta aldi berean onuradun gisa za-

lantzan oso jarririko erakundeak dira. 

Aurrezki kutxa batzuk banku nola bi-

hurtu diren ikusi ahal izan dugu, eta 

hola herritarrekiko konpromisotik gehi-

ago urrundu dira; erakunde publiko 

batzuek banku erakunde pribatu ba-

tzuetara milioiak bideratu dituztela iku-

si dugu, hala nola higiezinen sektorean 

mailegu gaiengatiko gatazka etenga-

beak.

Beste alde batetik, ekonomia solida-

rioak hautabidea sortzen jarraitzen 

du fi nantza sektorean Fiare Banku 

Etikoaren bitartez: jada sei urte bete 

du jardunean eta jardun bolumenean 

eta inplikaturiko pertsonetan sendotuz 

doa. Herritarren bankua da eta haren 

ezaugarri nagusia bere inbertsioen 

ikuskapen etikoa da, baita bere era-

Elkartasun Ekonomiari 
buruzko Nazioarteko 
Jardunaldien kartela.

rroako erakundeek egiten duten kon-

tu auditoretza sozialean ikusten den 

bezala, haietan ahalegin handia egi-

ten ari da langileak mantentzeko eta 

energia aurrezteko prozesuei eta sare-

ko erakundeen arteko erosketei eus-

teko. Hautabideak sortzen jarraitzeko 

garaia da, pertsona erdian kokatuko 

duen, energiaren eta natur baliabi-

deen alorretan dituen exijentziak gu-

txituko dituen eta bidean hainbeste 

pertsona bazterturik utziko ez dituen 

beste ekonomia eta gizarte eredu ba-

ten alde egiten jarraitzeko. Gure esku 

dago, egunero.
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BesBestelako 
jarduerak
“Behetik jarraituko dugu borrokan, 
ezkerrean eta bihotzaren ondoan.”
Bety Cariño
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AIGMIMeko emakume bazkide bat baratzean lanean. Argazkilaria: AIGMIM.
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ERAKUSKETAK
“Emakume antolatuak eta borrokan” 
Tuterako Valle del Ebro BHIn egon zen 
ikusgai otsailean eta Burlatako Ermi-
taberri haur eta lehen hezkuntzetako 
ikastetxean martxoan.

“Emakume nikaraguarrak” Antsoaingo 
Kultur Etxean jarri zen ikusgai martxoan.

MARTXOAK 8
Beste urte batez atera ginen kalera 
emakumeen eskubideak galdatzera. 
Egun hori zela eta, “Emakume anto-
latuak eta borrokan” eta “Emakume 
nikaraguarrak” erakusketak Burlatako 
Ermitaberri ikastetxean eta Antsoain-

go Kultur Etxean egon ziren ikusgai hu-
rrenez hurren.

HITZALDIA LIZARRAKO GAZTETXEAN: 
“EMAKUMEAK LURRA ESKURATU AHAL 
IZATEKO AHOTSA GORATZEN”
Apirilaren 12an Hondurasko giza es-
kubideen defendatzaile Angelina 
Aguilar-ek hitzaldi bat eman zuen eta 
nekazarien erresistentziaz eta emaku-
meek horretan izaniko zereginaz hitz 
egin zigun, Hondurasen 2009an izaniko 
kolpe militarretik hasita, Gobernuko 
indarrek hain zigorturiko El Aguán es-
kualdea hartuta bereziki. Hitzaldia Mu-
garik Gabe Nafarroak 2011ko apirilean 
egin zituen “Elikadura subiranotasuna-

“ibilian gara...”
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ren aldeko borrokako emakume pro-
tagonistak: ametsak eta asaldurak” 
jardunaldien barnekoa zen.

“DALE VUELTA” GUTXITZE FESTA
Apirilaren 16an, “Dale vuelta” kolekti-
boak antolatzen duen festa-protesta 
ekitaldi horretan parte hartu genuen; 
Berriozarko Eguzki plazan izan zen eta, 
eguneroko gure lana azaldu ahal iza-
teko dibulgazio standak jartzeaz gain, 
goiza dantza afrikarrek, haurrentzako 
tailerrek, zapalduaren antzerkiak, herri 
txarangak eta autogestionaturiko ha-
maiketako gozoak girotu zuten.

BETY CARIÑOREN ERAILKETAREN 
URTEURRENA
Apirilaren 27an Lizarrako Gazte Asan-
blada, Mugarik Gabe Nafarroa, Bil-
gune Feminista eta Askapena kolek-
tiboetako hainbat lagun bildu ziren 
Lizarran Bety Cariño eta Jyri Jakkola, 
Oaxacan (Mexiko), erail zuteneko le-
hen urteurrena zela eta.

19:00etan, elkarretaratze bat egin zu-
ten Bety Cariño omendu eta Triqui es-
kualdean (Oaxaca, Mexiko) pairatzen 
ari diren egoera soziopolitikoa sala-
tzeko.

Elkarretaratzea bukatutakoan, jendea 
Pinupe gaztetxera igo zen eta Bety 
Cariñoren omenezko ezki bat landa-
tu eta plaka bat jarri zuten. Omenaldi 
hunkigarriaren eta familia argazkiaren 
ondoren, San Juan Copalako egoera 
eta Bety Cariñoren borroka azaltzen 
dituzten bideoak proiektatu zituzten. 
Eguna bukatzeko, Lizarrako gazte-
txeak paella eman zuen eta Betyri eta 
borroka internazionalistari egin zieten 
berriro topa.

MGNtik, Bety eta Jyriren erailketak sa-
latzen jarraitzea helburu, EAJko dipu-

Bety eta Jyriren 
aldeko elkarrataratzea 
Lizarran.

NEKAZARIEN BORROKEN EGUNA
Nekazarien Borroken Eguna ospatu 
genuen apirilaren 17an, Aranzadiko 
baratzeetatik atera eta San Frantzisko 
plazara iritsi zen martxa eginez; plaza 
horretan, egungo nekazaritza-elika-
gaien eredua eztabaidatu eta sala-
tzeko eta jada Nafarroan gauzatzen 
ari diren hautabideak planteatzeko 
jarduera batzuk egin ziren. ISF Nafa-
rroa, EHNE, OSCI, Hazi Sarea, Nafarroa 
Transgenikorik gabe Plataforma, SE-
TEM, REAS eta Nafarroako kontsumo 
talde batzuk ere aritu ziren.
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tatu Aitor Estebani eta kanpo arazoe-
tarako ministerioko giza eskubideen 
bulegoko Juan Duarteri eskutitzak 
igorri genizkien eta Amnesty Interna-
tionalaren kanpainarekin bat egin ge-
nuen Mexikoko Estatu Batuetako pre-
sidente Felipe Calderóni eskutitza eta 
emaila igorriz.

“ZER GERTATZEN DA 
ZAPATISMOAREKIN?” HITZALDIA, 
JAVIER ELORRIAGAK EMANA
Mexikoko Rebeldía aldizkariko kide Ja-
vier Elorriagak Iruñera egin zuen bisita 
aprobetxatuz, Lacandona Oihaneko 
Seigarren Deklarazioari Atxikirikoek 
makina bat jarduera prestatu genuen 
maiatzaren 10erako: goiz-goizean 
elkarrizketa Eguzki Irratian, ondoren 
Seigarrenari Atxikiriko erakundeekiko 
topaketa, gero herri bazkaria eta, kafe 
ordurako, komunikabide alternatiboe-
kiko topaketa Hormiga Atómikoan. 
Eguna bukatzean, zapatismoari 
buruzko hitzaldia izan genuen Zabal-
din eta parte-hartzearen itxaropenak 
gainditu ziren erabat.

NIKARAGUAKO XOTXITL ACATL-EKO 
MERTXE BROSA-REN BISITA
Maiatzaren 13 ostegunean Mertxe 
Brosak bisitatu gintuen, Mugarik Gabe 
Nafarroaren aspaldiko lagunak, ezen 
azaldu behar zigun proiektua, Xochitl 
Acatl, gure GKEren hastapenetan hasi 
zen, 1991 inguruan, eta horregatik la-
gun feminista batzuekiko bilera anto-
latu genuen.

Xochitl Acatl Nikaraguako landa ere-
muko emakumeen antolakundea da 
eta giza garapeneko proiektuak bul-
tzatzen ditu landa eremuan pairatzen 
duten mendetasun eta diskriminazioa 
ezabatu, haiek ahaldundu eta gizar-
tean duten eragin politikoa areago-
tzea helburu.

Bilera horretan, Mertxek, zein anto-
lakundean orain dela jada 28 urte 
baitzebilen, Xochitl Acatlek bere has-
tapenetatik izan dituen prozesuak, 
erdiespenak eta zailtasunak barne, 
azaldu zizkigun eta, horrela, genero 
ikuspegia antolakunde eta proiektue-
tan sartzeak ekartzen duen ahalegin 
pertsonal eta kolektiboaz eztabaidatu 
eta hausnartu ahal izan genuen. Egia 
da proiektu handi horren eboluzioa 
entzuteak liluratu gintuela.

MEXIKOKO PUEBLAKO GE-EN 
DEFENDATZAILEEN BISITA
Ekainaren 10ean Duintasuneko Hiri 
Lotura elkarteko Tamarak eta Giza 
Eskubideen Nodoko Eduardok bisi-
tatu gintuzten. SOS Arrazakeriarekin 
batera, solasaldi interesgarri bat izan 
genuen, zeinetan hemengo eta han-
go errealitateez eta gizarte mugimen-
duez eguneratu baikinen. Beti izaten 
da atsegina Hegoko herrialdeetan 
gertatzen denaren berri lehen eskutik 
iristen deneko gune horiek konpar-
titzea.

Hitzaldiaren kartela.
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LUISA HERMIDA CENTENO 
ESPINOZAREN BISITA
Ekainaren 20an Prestakuntza eta 
Garapen Integralerako Condegako 
Emakume Sareko eta estatu mailako 
Emakumeen Mugimendu Autono-
moko zuzendari betearazleak bisitatu 
gintuen.

Condegako Emakume Sarea emaku-
meekiko lanean dago espezializatu-
rik. Diktadura militarreko urteetan eta 
iraultza sandinista bitartean borrokari 
iraunarazteko elkartu ziren eta horrela 
berrekin zioten lanari Condega udal-
errian, emakumeak mota guztietako 
indarkeriaren salaketan motibatuz eta 
bultzatuz. Emakumeen ahalduntzeko 
eta eragin politikoko Programan lan 
egiten dute Estelí departamentuan: 
lege aholkularitza, genero indarkeria, 
tratu txarrak pairaturiko emakume-
entzako laguntza... Helburu nagusia 
“lider komunitarioen gaitasun eta tre-
betasuna indartzea dute, bai toki bai 
departamentu bai nazio esparruetan 
eragin politikoa, gestioa/autogestioa 
eta gizarte kontrola izatea xede”.

Haren bisitaren helburua Nikaraguan 
emakumeek dituzten eskubideen tes-
tuingurua eta gobernu politikak haien 
eskubideetan duen eragina ikustea 
zen. Horregatik ezagutarazi nahi dute 
errealitate hori eta egin nahi dituzte 
harremanak, truketik eta ezagutzatik 
abiatuta, antzeko helburuak dituzten 
erakundeekin.

LIZARRAKO BIDEZKO MERKATARITZA 
ETA ELKARTASUNEKO FERIA
Urriaren 15erako zegoen aurreikusi-
rik gu joaten ohi gareneko bidezko 
merkataritza eta elkartasuneko feria. 
Jarduera hori bertan behera geratu 
zen asteko gainerako jarduerekin eta 
garapenerako lankidetzara bideratu-
riko kontu-sail osoarekin batera.

Dena den, Nafarroako hainbat 
erakundetatik elkartasuneko feria 
egitea planteatu zen (urriaren 29an 
egitea hain zuzen), Lizarrako Gazte-
riaren Institutuaren laguntzaz, garape-
nerako lankidetzara bideraturiko diru 
kontu-sail osoa -udalei emaniko diru 
sarreran %30eko murrizketa, zein azke-
nean %10ekoa izan baita, eginiko ai-
tzakiaz- kendu izana salatzeko. Ferian 
komunikatu bat irakurri zuten, zeinetan 
murrizketa dagokion %10ekoa izateko, 
eta ez %100ekoa, eskatzen baitzen. 
Guk uste dugu aitzakia ezin hobea 
izan dela kontu-sail hori xede ezeza-
gun batzuetarako izateko. Gurekin Se-
tem, Intermon, El Salvador Elkartasuna, 
Zuzeneko Elkartasuna, Anarasd, Naku-
penda eta Medicus Mundi izan ziren.

YACHI´L ANTSETIC ETXE 
KOMUNITARIOKO SANDRA LOREAREN 
BISITA
Ekologistak Martxan kolektiboaren 
eskutik iritsi zitzaigun Yachi’l Antsetic 
Etxe Komunitarioko Sandra Lorearen 
bisita. Urriaren 26an bildu ginen MGN-
ren egoitzan SODePAZ eta OCSIrekin 
batera, tarte batean krisiz, murrizke-
taz eta autofi nantzaziorako hautabi-

de posiblez mintzatzera. Ohikoa den 

bezala, Hegoko emakumeekin espe-

rientziak konpartitzea haien bide eta 

borroketatik ikasten jarraitzearekiko zu-

zenki proportzionala da.

Sandra Lorea Mugarik Gabe Nafarroaren 
egoitzan.
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INGRID VERGARA KOLONBIARRAREN 
BISITA
Azaroaren 3 eta 4an GEen defenda-
tzaile kolonbiar Ingrid Vergara izan zen 
Iruñean. Lehenengo egunean bilera 
bat egin genuen harekin eta IPES-en 
Kolonbiari buruzko sentsibilizazio jar-
dunaldiak partzuergoz antolatzen di-
tugun erakundeekin. Hurrengo egun-
ean, MGNk PBI Nafarroarekin Ingrid 
lagundu zuen Iruñeko Udaleko Gizarte 
Ongizate eta Berdintasuneko zinegotzi 
Ana Lezcano Galarrekiko bilera bate-
ra, zeinetara Gizarte Ongizate eta Ber-
dintasun Alorreko zuzendariorde Itziar 
Echeverria Aldunate ere joan baitzen. 
Bilera interesgarria izan zen eta In-
grid-ek, bere esperientziatik abiaturik, 
Kolonbian GEek eta haien defenda-
tzaileek sistematikoki pairatzen duten 
urraketaren gainean jarri gintuen.

EROSKETARIK GABEKO EGUNA
Azaroaren 26 larunbatean, hainbat 
erakundek -Ekologistak Martxan, Mu-
garik Gabeko Ingeniaritza (MGI-ISF), 
Kalaska gunea, Mugarik Gabe Na-
farroa, Nazioarteko Lankidetza eta 
Elkartasun Erakundea (OCSI), SETEM 
eta Sodepaz- EROSKETARIK GABEKO 
NAZIOARTEKO EGUNA OSPATZEKO jar-
duerei ekin genien. Alde batetik, Truke 
azoka egin zen San Frantzisko plazan 
eta, bestetik, kaleko ekintza bat gau-
zatu zen, zein 11:30ean hasi eta, bere 
ibilbidean Karlos III. etorbidea, El Cor-
te Inglés, Sarasate pasealekua eta 
Gazteluko plaza pasatu ondoren, San 
Frantzisko plazan bukatu baitzen.

2011KO KONTUAK

IRTEERAK %

Proiektuak 428.303,80 € % 83 

Sentsibilizazioa 32.384,82 € % 6

Funtzionamendua 53.228,95 € % 10

OSOTARA 513.917,57 € % 100

SARRERAK %

Bazkideenak eta 
bestelako ekarpenak

24.171,69 € % 5 

Nafarroako 
Gobernuarena

405.137,35 € % 82 

Udalenak 64.432,20 € % 13 

OSOTARA 493.741,24 € % 100 


