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12012ko txostena

1987-2012. 25 urte memorian. 

1987an gure jendartea aldatzeko be-
harra eta mundua konpontzen lagun-
tzeko ahalegina uztartu nahian ibil-
tzen ginen. Pobretutako herriekiko eta 
planetako aberastasunen banaketa 
bidegabearen erruz indarkeria, zapal-
kuntza eta bazterkeria nozitzen zuten 
pertsonekiko elkartasunaren arloan 
esparru bat zegoela ikusi genuen. Uste 
genuen hemendik lagundu behar ge-
nuela haien egoeren berri emateko, 
haien askapen prozesuak babesteko 
eta bereziki emakumeak libreago egi-
ten laguntzeko, beren egoera gizone-
na baino are okerragoa zela jakinda. 

Horretan genbiltzan orain dela 25 urte, 
jende asko, ilusio eta asmo handiekin, 
elkarlanean eta elkartasunez aritzeko 
kontraparte zoragarri eta maitagarrie-
kin. 

25 urte iragan dira eta zerbait ikasi 
dugu.

Globalizazioak hainbat dimentsio al-
datu ditu eta errealitate asko elkar lo-
tuago daude.

Gure jendarteak norbanakokeriaren 
eta neurrigabeko kontsumoaren no-
rabidea hartu du, elkartasun sena 
neurri batean galdu duen bitartean. 

2012ko
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



2  SARRERA

Sistemaren aurkako borroka urte lu-
zetan lortutako eskubide sozialak, sin-
dikalak eta giza eskubideak fi nantza 
botereek beren erasoen jomugan jarri 
dituzte azken urteotan ere.

Ikasi dugu askapen prozesuek be-
raiek irekitzen dutela beren bidea, 
eta haien protagonistak bizitzaz ikas-
teko eta beren energia osoa jendarte 
hobe bateranzko aldaketetan jartzeko 
gogo handiagoa duten kolektiboak 
eta herriak direla. Gogoa eskuzabal-
tasunean, ondasun komunetan eta 
haiek protagonista izandako aldake-
ta jasangarrietan jartzeko gai direnak, 
alegia. 

Badakigu askapen prozesuek duinta-
suna fi nkatu eta bidean geratzen di-
ren pertsonen hoberena haien memo-
riarako berreskuratzen dutela.

Ikasi dugu irakasten baino gehiago 
beren eskubideen alde borrokatzen 
duten herriengandik ikasten jarraitu 
behar dugula. Badakigu posible dela 
armen indarra gainditzea batutako 
jendartearen ahalegin irmo eta jarrai-
tuaren bitartez.

Konturatu gara borroka armatuen di-
namiketan arma saltzaileek eta oro 
har indarkeriaren kulturari eusten dio-
tenek irabazten dutela, eta galtzai-
leak beti emakumeak, haurrak eta 
ahulenak izaten direla.

Horregatik badakigu nahiago dugula 
bakezko dinamikak babestu, zenbait 
askapen gerra egoera jasanezinetan 
oinarritzen direla jakin arren.

Hegoaldeko gero eta emakume 
gehiago ezagutzen dugu, eta ja-
rraitzen dugu beren ahalmen eral-
datzailea ezagutzen. Horregatik, eta 
elkartasunaren eta lankidetzaren 
balioak emakumeen artean sendoa-

goak direlako, haiek zuzendutako pro-
zesuak babesten ditugu. 

Bidean Bety bezalako lagunak utzi 
ditugu, baina haren hitza eta lana 
ondasun suntsiezina da. Eta ondasun 
horren gainean eraikin eta jendarte 
berriak ireki daitezke, bakeaz, justi-
ziaz, ahotsez, oihuez, entzumenaz eta 
elkartasun kontzientziaz beteak, mun-
du bidezkoago eta jasangarriago bat 
sortze aldera.
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ProProiektuak
“Ez litzateke aurrerakoiagoa izango non jarraituko dugun 
galdetzea, nora goazen galdetzea baino?”
Mafalda
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Azaleko eta atal hasieretako argazkiak proiektu honi dagozkio: 
“Emakumeen eskubideak esperientzia artistikoaren bidez”. 
Egileak: Xabi Santaquiteria eta Emakumeari Laguntzeko Zentroko (CAM) emakumeak. 
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2012an ADICek Tejerina komunitatean 
13 komun egitea, emakumeak ahal-
duntzea,   ingurumen   hezkuntzan  
aritzea eta giza eskubideen inguruko 
lana biltzen zituen proiektua hasi zuen.

Uztailean bisita egin genien Matagal-
pan eta Tejerinan, bertan denbora lu-
zea baitaramate lanean.

Azken urteotan egindako jardueren 
lorpenak bertatik bertara egiaztatu 
eta proiektuen inguruko zalantzak ar-
gitzeko aukera izan genuen. Bestalde, 
gu eragiten gaituen eta haiek da-
goeneko pairatzen ari diren murrizketa 
egoera azaldu genien.

Izan ere, lehendik ere bazuten aipatu 
egoeraren berri, proiektuak atzerape-
nak eta bestelako aldaketak ere izan 
zituelako fi nantziazio arazoengatik (ohi 
baino diru-laguntzetarako deialdi gu-
txiago atera ziren). Sortutako egoerak 
proiektua berrikustera eraman gin-
tuen, atzerapen horiek kostuen igoera 
zekartelako (Nikaraguan infl azioa al-
tua da, batez ere erregaiak edo porla-
na bezalako produktuetan, proiektua-
ren aurrekontuetan garrantzi handia 
dutenak).

Aldaketak hiru alde hauetan eragin 
zuen:

• Proiektua egiteko epean.

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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• Hasieran aurreikusitako komun ko-
puruan: azkenean 13 izan ziren, aipa-
turiko kostu igoera dela-eta.

• Proiektua egin behar zen komuni-
tatean: Ocote Sur-etik Tejerinara pa-
satu zen, lehenengoak diru gehiago 
behar baitzuen bere proiektua garatu 
ahal izateko.

FINANTZIAZIOA

Tuterako Uadala
(2011) �7.451,98 €

Zizur Nagusiko Udala 
(2011) 2.501,39� €

Berriozarko Udala
(2012) 2.015� €

Oibarko Udala (2012) 1.097 €

Eltzaburuko Udala 
(2012) 1.000 €

Noaingo Udala (2011) 954,36 €

Finantzatze aldera, 2011ko eta 2012ko 
hainbat diru-laguntza batu behar izan 
ziren, eta lortutakoak hauek dira: 

ADICeko lan taldea 
bere bulegoaren 
aurrean.
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Aurten, nazioarteko komunitatearen 
laguntzak, ekonomia krisia dela eta, 
behera egin duenez, Giza Eskubideak 
Kolonbian inoiz baino GEHIAGO dau-
de arriskuan.

Ezen PBI 1994tik ari da jardunean, 
hainbat gatazka eremutan nazioar-
teko akonpainamenduak egiten, in-
darkeria salatzeko eta lekualdaturiko 
pertsonei laguntza emateko beren 
lana gauzatzeagatik mehatxatuak 
eta erasoak izaten diren GKEek eska-
tuta. Eta lan hori guztia izaten ari da 
larriki setiatua, munta horretako lanak 
behar duen egiturari eusteko funtsak 
falta direla eta.

Arrazoi horiengatik, joan zen irailean 
Kolonbian PBIko zuzendaritzak bilera 
bat egin zuen eta, bertan, ekonomia 
testuinguru ezegoki honi aurre egiteko 
erak eztabaidatu eta neurri mingarri 
batzuk hartu ziren, hala nola nazioar-
teko boluntarioak hartzera bideratu-
riko etxe-bulegoen kopurua murriztea, 
erdira gutxitzea zehazki, eta, horren 
ondorioz, herrialdean ari ziren eta ga-
tazka bereziko hainbat eremutan per-
tsona eta erakundeei babesa ematen 
zieten lau taldeetako bi ezabatzea. 
Erakundearentzat neurri gogor horiek 
hartuta ere, ideia bat argi geratu zen: 
PBIren presentziak ezinbestekoa iza-
ten jarraitzen du Kolonbian. Izan ere, 

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

Giza Eskubideak 
Kolonbian: 
inoiz baino arrisku 
biziagoan
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egoera berari, indarkeria berari, me-
hatxu eta hertsatzeei eta errepresioari 
aurre egin behar zaie baina azpiegitu-
ra txikiagoa, funts gutxiago eta langile 
gutxiago izanik eta, ondorioz, lekual-
daturiko pertsona gehiago dago ba-
besgabe eta arriskuan, estaliriko indar-
keria egoera gehiago dago, salaketa 
gehiago isilarazten dira, eraso gehia-
go ezkutatzen dira, erailketa gehiago 
egiten dira ikusezin...

2012. urtean zehar, PBIk indarkeria 
gaitzetsi eta salatzeko hainbat ekital-
di publikotan parte hartu du edo bere 
babesa eman du: Kolonbian lehen al-
diz egin zen Memoriaren eta Biktime-
kiko Elkartasunaren Egun Nazionalean 
eta Martxa Aberkoian, zeinek urte 
hasieran Bogotan 1.700 erakunde eta 
mugimendu bildu baitzituen eta zeine-
tan 80.000tik gora lagunek bake eta 
justizia soziala galdegiteko parte har-
tu baitzuten, esaterako. Bestalde, PBIk 
lagundurik, aurten “Emakumeen gor-
tea” izan zen, Gerraren aurkako eta 
Bakearen aldeko Emakumeen Mugi-
mendu Sozialaren ekimena, emaku-
meen lidergo soziala beren problema-

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua 170.633,78 € !

tikak ikusgai eginez sendotzea helburu 
duena, ezen: “Kolonbian emakumeek 
pairatzen dute gehien gatazka arma-
tua eta agertzen dira beharturiko le-
kualdatzearen eta sexu indarkeriaren 
biktima nagusitzat”.

Gainera, PBI golardatu zuten 2012ko 
Giza Eskubideen Defentsaren Sari Na-
zionalaz Kolonbian “Giza eskubideen 
kausa bikaina aitortzeagatik”, giza 
eskubideen defentsako nazioarteko 
agentzien eta mugimenduen aitortza 
nabaria.

MGN aurten kudeatzen ari den proiek-
tua hiru urteko programa baten parte 
da, Nafarroako Gobernuak fi nantzatu-
rik. 2012rako, programaren hirugarren 
urtea izanik, fi nantziazio hau dugu:

PBIko boluntarioak 
“Cimitarra Bailarako 
Nekazarien Elkartea” 
laguntzen. 
Alejandro González.
PBI Kolonbia.
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Mugarik Gabe Nafarroak proiektu ho-
nekin izan duen lotura 1992an hasi zen, 
El Salvadorren erakunde horrek egin-
dako ekintzetan gure bi kidek zenbait 
aldiz eman zuten laguntzaren bidez. 

‘Madeleine Lagadec’ giza eskubi-
deen sustapenerako zentroak landa 
guneetan biktimen benetako adiski-
detzea  eta bake kultura ahalbidetuko 
dituen gizarte sarea eratzen dihardu. 
Lan ildoa memoria historikoaren be-
rreskurapena eta Giza Eskubideekiko 
errespetua da. Generoa zehar-arda-
tza da. 

Horretarako, alde hauek lantzen dira 
nagusiki: 

• Giza Eskubideen sustapena landa 
guneetan, bertako emakume eta gi-
zon buruzagien sentsibilizazioaren eta 
Giza Eskubideen defendatzaile (edo 
sustatzaile) izateko formakuntzaren 
bidez, Pertsona hauek beren komuni-
tateetako biztanleei aholkatzeaz eta 
laguntzeaz eta haien eskubideak sus-
tatzeaz eta defendatzeaz arduratzen 
dira, eta arreta berezia jartzen dute 
emakumeen zein haurren egoeran, 
haien aurkako indarkeria erauzteko 
tresnak emanez. 

• Biktimak batzordetan antola dai-
tezen sustatzea, egia, inpunitatearen 
aurkako justizia eta ordaina jasotzeko 
eskubidearen alde borroka dezaten. 

‘Madeleine Lagadec’ giza eskubideen 
sustapenerako zentroa (CPDH-ML)
El Salvador

Bake Kultura baten 
eraikuntza 
Memoria Historikoko 
programa baten bidez 

Gerran eraildako erizain frantses baten izena daraman CPDH Madeleine 
Lagadec zentroa Egiaren Batzordearen testuinguruan sortu zen. 
Nazioarteko erakunde hori gerran izandako giza eskubideen urraketak 
(zibil ugari hil ziren sarraski basatiak) aintzat hartzeko jarri zen 
martxa.. Armadak eragindako errepresioak, jazarpenak, erailketek (ez 
bakarrik gerrilarien erakundeen aurka, baizik eta herritar zibilen aurka 
orokorrean), eta baita suntsitutako lurrek, eta herri osoen eta erakunde 
sozial, erlijioso, sindikal, akademiko eta langileen elkarteen desagerpenak 
mundua hunkitu zuten. Gerran hori guztia gertatu ondoren biztanleria 
erabat hautsita eta traumatizatuta geratu zen.



10  PROIEKTUAK

• Arreta psikologikoa gatazka-
ren biktimentzat eta hauen senide 
guztientzat, erabat traumatizatuta 
gelditu zirelako.  

• Gerran eraildako pertsonen in-
guruko ikerketa, dokumentazioa eta 
gorpuak lurretik ateratzea, senideek 
gertatutakoa ezagutu eta onartu ahal 
izan dezaten, eta baita gorpuzkiak 
duintasunez ehorzteko eta atzeratu-
tako dolua egiteko aukera ere izan 
dezaten. 

Proiektuaren helburu nagusia memo-
ria historikoa berreskuratzen laguntzea 
da, alde batetik ikertzeko eta biktimak 
lurretik ateratzeko prozesuen bidez 
eta bestetik herritarrak beren senideak 
duintzeko eta dituzten eskubideak 
bete daitezen exijitzeko sentsibiliza-
tzearen, gaitzearen eta antolatzearen 
bidez. Prozesuan inplikatutako erakun-
deetan eragitea bilatzen da.  

Helburu zehatzak:

• Biktimen senideen buruko osasuna 
berreskuratzea, egoera latzetan hil-
dako pertsona kutunen galerak era-
gindako mina ahal bezainbeste arin-
duz. 

• Biktimak sentsibilizatzea egia, justi-
zia eta ordainaren garrantziari buruz, 
giza eskubideak baitira. 

• Inpunitatearen aurkako borroka 
bultzatzea, gorpuzkiak lurretik atera-
tzeko ikerketa eta dokumentazioa 
eginez. Izan ere, bilatzen dena da 
senideek gertaturikoaren egia eta 
krimenen arduradunak nortzuk diren 
ezagutzea eta hildako senitartekoak 
duintasunez ehorztea da, egia, justizia 
eta ordaina jasotzeko eskubideak be-
teaz. 

Oraindik amaitzeke dagoen proiektu 
honek iraun duen bitartean, emaitzok 
lortu dira;  

• Proiektuaren hasierako fasean har-
tutako, ikertutako eta agintarien au-
rrean tramitatutako 8 eskaerez gain, 
gatazka armatuan eraildako beste 6 
pertsonen gorpuzkiak lurretik ateratze-
ko eskaera iritsi eta ikertu zen. Gauzak 
horrela, biktimen senitartekoen kalte-
ordain morala erdiesteko bultzatu di-
ren eskaerak 14 dira osotara. 

• Biktimen senitartekoek erantzuna, 
justizia eta ordaina jasotzeko duten 
eskubidea sustatu da, bulego fi skal, 
judizial eta administratiboen aurrean 
aurkeztu diren lurretik ateratze-eskae-
rei jarraipena eman zaielako. 

• Aintzat hartutako 7 kasutan (San 
Luis komunitateko 5 pertsonen sarras-
kia edo “Segundo Montes” eta “Ma-
risela y Adrían” kasuak) ordain morala 
jasotzeko eskubidea ahalbidetu da, 
hainbat pertsona gatazka armatua-
ren biktima izandako senitartekoen 
gorpuzkiekin elkartzea, hauek berriz 
ehorztea eta hildakoen omenezko ze-
remoniak eta ekitaldiak egitea ahalbi-
detu delako. 

• Kasu hauez gain, jasotako lanki-
detzari esker, Suchitotoko (Cuscatlán) 
Huiscoyolen gertaturiko sarraskian hil-
dako 17 biktimen gorpuzkiak lurretik 
ateratzeko prozesua bukatu zen. Izan 
ere, 2011n atera ziren baina lurperatze 
duina izan gabe jarraitzen zuten. 

FINANTZIAZIOA

Berako Udala 3.000 €

Oibarko Udala (2011) 1.533 €

Eltzaburuko Udala
(2011) 1.000 €

Galar Zendeako Udala 800 €

Bazkide batena 445,5 € !

Otsagabiko Udala 300 €
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Matagalpa udalerria 80.000 biztanle 
inguruk osatzen dute eta herritarren 
gehiengoa hiriguneetan bizi da (%64). 
Hala eta guztiz ere, jarduera ekono-
miko nagusia eskala txikiko nekazari-
tza da. Familia gune hauetan ematen 
ohi dira genero eta adinari loturiko 
desberdintasun-arraila nagusienak, 
eta horietan emakumeen eta neska 
gazteen aurkako indarkeria kasuak 
hazi egin dira azkenaldian.

Idatzitako heedabidetan agertu diren 
kasuak kontutan hartuz, Nikaraguan 
2011. urtean 67 emakume eta 7 haur 
hil ditu indarkeria matxistak; eta urte 
berean familia barruko indarkeri-sa-
laketak areagotu ziren eta sexu-abusu 

salaketak ere bai (3.660 kasu Ministe-
rio Publikoaren arabera, 4.904 kasu 
Medikuntza Legal Istitutuaren datuen 
arabera). Kontuan hartu behar da 
Nikaraguan abortu terapeutikoa de-
bekatuta dagoela eta emakumeek 
justizia prozesuak hasteko arazo uga-
ri izaten dituztela, justizia sistemak ez 
baitu emakumeen beharrei kasu egi-
ten. Orain gutxi, gobernuak Genero In-
darkeriaren aukako Legea sortu zuen, 
baina hura sortzeko prozesuan ez ziren 
emakume taldeen ekarpenak kon-
tuan hartu eta legea aurrera erama-
teko ez  dira bitarteko ekonomikoak 
ezarri. Emakumeen eta gizonen arte-
ko desberdintasunak areagotzen dira 

Proposamen 
feministatik, 
jabekuntza 
pertsonalera
eta kolektibora

Orain dela 20 urte baino gehiago sortu zen Venancia taldea Matagalpan. 
Filosofia feministatik abiatuz emakumeen arteko eta emakumeei 
zuzenduriko trebakuntza prozesuak sustatzeko sortu zen. Nikaragua 
iparraldeko emakume antolatu edo indibidualen hezkuntzan eta herri 
komunikazioan lan egiten dute. Hortaz, emakumeen garapena eta 
sendotzea bultzatzea dute helburu, gogoeta eta sentsibilizazio eremuak 
irekiz eta emakumeon mugimendua sustatuz. Mugarik Gabe Nafarroak 15 
urte inguru darama Venancia taldearekin elkarlanean.

Kontrapartea: Venancia Taldea
Matagalpa - Nikaragua
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landa guneetako emakume gazteen 
kasuan, izan ere, nahiago duten bi-
zitza ereduak erabakitzeko baliabide 
eta aukera gutxirekin topo egiten bai-
tute.

Aurten eginen den proiektu honetan 
formakuntza eta antolaketa ekintzak 
burutuko dira, adibidez, Genero eta 
Herritartasun Formakuntza Eskolaren 
barruan 60 emakumeei (30 heldu 
eta 30 gazte) zuzenduriko oinarrizko 
bi ikastaro eginen dira (10 tailer ur-
tean). Era berean, proiektuaren bai-
tan Venancia taldeak egiten dituen 
hezkuntza prozesuetarako laguntza 
materialen inprimatze berri bat eginen 
da, eta baita sareetako emakumeei 
eta emakume liderrei zuzenduriko lau 
saio eginen dira, auto-zainketaren eta 
garapen pertsonalean oinarrituko di-
renak.

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 24.500 €

Lizarrako Udala 2.529,50 €

Oltza Zendeako
Udala 1.000 €

Noaingo Udala 860,04 €

Venancia taldearen ustez berebiziko 
garrantzia du emakume mugimen-
duaren sendotzea eta horregatik 
Matagalpako Emakumeen Sarean, 
Ana Lucilla Iparraldeko Emakumeen 
Sarean eta Emakumeen Indarkeria-
ren Aurkako Sarean parte hartzen du. 

Proiektu honekin artikulazio horietan 
lagunduko da, iritzi publikoan eragite-
ko ekintzak ahalbidetuko baitira (parte 
hartzeak eztabaida-leku eta asanbla-
detan, sentsibilizazio kanpainak eta 
salaketa ekintzen antolaketa, etabar); 
horrela, matagalpako emakumeen 
parte hartzea bermatuko da. Halaber, 
proiektuaren baitan emakumeen es-
kubideen aldeko kanpaina bat abia-
tuko da, eta baita 46 gau kultural ere 
bai. Gau horiek Matagalpako Guana-
ca Kultur Zentroan eginen dira, bertan 
feminismoaren baloreak lantzen baiti-
ra eta herriko talde eta artisten berres-
kurapena egiten baita.

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.  

Abortatzeko
eskubidearen aldeko 
plantoa.
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Proiektuaren helburua Quetzaltenan-
go departamentuko landa eskualdee-
tako emakume maien bizi baldintzak 
hobetzea da. Indigenak nagusi diren 
goi-lautadak Guatemalako indize kas-
karrenak ditu hezkuntzan, osasungin-
tzan eta beste arlo batzuetan. Mam 
herria diskriminazioa eta utzikeria ge-
hien pairatzen ari den herrietako bat 
da, eta emakumeak are gehiago dira 
bazterkeriaren biktima. Horregatik, 
proiektuak oinarrizko hiru ardatz hauek 
indartu nahi ditu emakumeen gara-
pen integrala -pertsonala, familiarra 
eta komunitarioa- lortzeko asmoz: ne-

kazaritza eta abeltzaintzako ardatza, 

erakunde-indartzea eta herritarren 

partaidetza. 

Lehenengoan, eta nekazaritza eta 

abeltzaintzako proiektuak baimentze-
ko irizpideak emakume taldeei eza-
gutarazi ondoren, zuzendaritza-ba-
tzordeak zenbait proiektu baimendu 
zituen. Talde berriak osatu ziren AIG-
MIM-eko oinarria sendotzeko, batez 
ere San Martí Sacatepéquez udale-
rrian (Twi Chintze, Talcanac eta Rincón 
herrixkak). Formakuntza prozesu bat 
jarri zen martxan, barazkiak, negute-
giak eta etxaldeak gobernatzeko eta 
zaintzeko gaiak biltzen zituena. Ekoiz-
pen-maneiurako bi eskuliburu ere egin 
ziren (barazkiei eta etxaldeei buruz, 
hurrenez hurren) oinarrizko ezaugarriak 
azpimarratuz.

Kontrapartea: Mam Emakume Indigenen 
Guatemalako Elkarte Integrala (AIGMIM)
Guatemala

Mam emakume 
maiaren 
garapen osorantz

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.



14  PROIEKTUAK

Erakunde-indartzearen arloan, AIG-
MIMen hamar urterako plan estrate-
gikoaren lanketan eta berregiturake-
tan eragile hauen guztien partaidetza 
osoa, aktiboa eta zuzena lortu da: 
zuzendaritza-batzordea, merkatura-
tze-batordea, taldeetako ordezkariak, 
bazkideak eta teknikariak. 25 emaku-
me talderi laguntza eman zitzaien 
genero-ekitatearen politika sustatzeko 
eta  arauak aplikatzeko. Oso balora-
zio ona egin da emakumeek proze-
suan erakutsi duten motibazioari eta 
parte-hartze aktiboari dagokienez, 
partaidetza politikoaren bila joateko, 
genero-ekitatea duen garapen pro-
zesu baten eraikuntzan eragiteko eta 
emakumeen eskubide ekonomiko, so-
zial, politiko eta kulturalen aitorpena 
sendotzeko bidean abiatu direlako.

Herritarren partaidetzaren arloan, 
“emakumearen bi udal bulego”-ri 
(OMM) aholkularitza eskaini zitzaien, 
2012ko plangintzaren erakundearteko 
koordinazioan eta lanketan hainbat 
jarduera zehatz eginez. AIGMIMek 
zenbait ekintza burutu zituen OMM 
hauekin elkarlanean: San Juan Ostun-
calcon foro bat egin zen Emakumea-
ren Nazioarteko egunaren harian eta 
San Martín Sacatepéquezen emaku-
mearen udal batzordearen berregi-
turaketari heldu zitzazion. Gainera, bi 
udalerrietako AIGMIMeko oinarrizko 

FINANTZIAZIOA

Nafarroako Gobernua
(2011) 57.238 €

Antsoaingo Udala
(2011) 3.500 €

Zizur Nagusiko Udala
(2012) 2.978,44 €

Zangozako Udala
(2011) 1.500 €

AIGMIMeko 
bazkide talde bat 
genero ekitaterako
politika jendarteratzen.  

taldeekin lan egin zen, udal bulego 
eta batzordeen garrantziari buruzko in-
formazio bilerak eta batzarrak eginez. 
Izan ere, bi erakunde hauek garran-
tzitsuak dira udal mailan emakumeen 
partaidetza bultzatzeko, beren behar 
estrategikoez eta berehalakoez ardu-
ratzen diren gune politikoak baitira.

Jarduera hauen guztien bitartez, 
emakume liderren antolatzeko eta 
parte hartzeko ahalmena bizkortzeko 
bidean aurrerapausoa egin da, eta 
etorkizunean emakumeen ahalmen 
teknikoa, politikoa eta erakunde mai-
lakoa bermatzen jarraituko da. 

Nafarroako Gobernuaren deialdia 
2011ko amaieran egin zenez, pro-
iektua 2012an zehar gauzatu zen. 
2011/2012 tartean zenbait udalek ate-
ratako deialdien bidez ere fi nantzia-
zioa lortu zen. 
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“Ixim Antsetic” A.C. (CAM) Emaku-
mearentzako Laguntza Etxea kolek-
tibo feministak lan eremua duen 
eskualdeko emakume taldeen gara-
pena bultzatuz lan egiten du gene-
ro zuzentasuna ardatz izanik; taldeei 
beren komunitateen eskaerei eran-
tzutea ahalbidetzeko tresnak ema-
ten saiatzen da; osasun kanpainak, 
osasun-sustatzaileen eta eskubide-bi-
derkatzaileen prestakuntza; ekoizpen 
proiektu txikietarako laguntza... Eskual-
deko biztanleriaren %80 baino gehia-
go ch’ol eta tselatal indigena da.

CAMek tokiko gaitasunak indartzera 
bideratzen du bere energia. Hortaz, 
proiektuak komunitateetako beretako 

emakumeek diagnostikoaren unetik 
parte hartzea behar du neurri handi 
batean. CAMen lehentasuna emaku-
meen eskubideen azterketa eta haien 
aldeko ekintza da, baina bere lan ere-
muko usadio eta ohituren barnean 
betiere, ekintza horietan parte hartzen 
duten emakumeak -haien familia eta 
komunitateak- behartuko ez dituzten 
aldaketa sakonak sorrarazi nahian.

Era berean, CAMek eskualdean 
emakumeekin lan egiten duten go-
bernuz kanpoko erakunde sozialekiko 
lotura indartzen jarraitzen du, Chiapas 
iparraldean emakume sare bat sor-
tzeko asmotan, zeinetan helburuak, 

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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lanak, esperientziak eta proiektuak 
konpartituko baitituzte.

Palenquen 
Emakumearen Udal 
Erakundearekin
egindako foroko 
partaide bat. 

FINANTZIAZIOA

Nafarroako Gobernua
(2011) 67.102 €

Cascanteko Udala 
(2011) 4.500 €

Tuterako Udala
(2012) 3.997,34 €

Irurtzungo Udala
(2011) 2.000 €

Oltza Zendeako Udala
(2011) 1.333,33 € "

Bazkide batena 100 €

2012an ez zitzaion Nafarroako Gober-
nuari proiektu hori aurkeztu.

Arrazoia izan zen ezen, 2011ko deial-
diko atzerapenak zirela eta, urte horre-
tako proiektuaren gauzatzea ez zela 
2011ko abenduaren 27a arte hasi.

2012an zehar, 2011n lorturikoa osatze-
ko fi nantziazioa bilatu zen. Taulan fi -
nantziazioa ikus daiteke, nahiz eta par-
terik handiena 2011. urteari dagokion.
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2012ko proiektuaren bidez hezkuntza-
prozesuan parte hartu da. Neskek eta 
mutilek beren ezagutzen hezkuntza 
maila igo dute parte-hartze eta sar-
tze handiagoen bitartez. Jarduera zi-
bikoak egin ziren eskolan, institutuan 
eta gazte bekadunek ikasten duten 
unibertsitatean. Aldi berean, gizarte 
eta komunitate zerbitzuak ere eskai-
ni ziren, Guatemalan orokorrean ko-
munitateek izaten dituzten egoera 
latzetan laguntzeko. Esate baterako, 
Guatemalako San José del Golfon da-
ramaten borroka: kaltetatuko familiak 
lagundu zituzten eta elkarlanean aritu 
ziren CPR-Sierra lurraldeko hainbat ko-
munitatetan emakumeen antolakun-
tza berrosatzeko.

Emandako diru-laguntza elikadura-
rako, tokialdaketetarako, eskolarako 
materiala erosteko eta ikasleen ma-
trikulak ordaintzeko erabili zen. Oso 
onuragarria izan zen ikasleentzat eta 
baita gurasoentzat ere, diru-sarrera 
gutxi baitute eta horrela beren seme-
alaben hezkuntza lehentasunak or-
daindu ahal izan dituzte.

FINANTZAZIOA: proiektu hau STEE-EILAS 
sindikatuaren fi nantzazioa jaso du lan-
kidetza-funtsaren bidez. 

Kopurua 3.000 € izan zen.

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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Helburu hauek ditu proiektuak:

• emakumeek enplegu iturri berrie-
tara kooperatibetako kide gisa jo ahal 
izatea,

• eskualdean kontsumitzeko ego-
eran dauden janarien ekoizpena eta 
aniztasuna handitzea, fruta, kontserba 
eta janari proteinikoak bereziki.

Helburu horiek Cienfuegos probin-
tziako kooperatiben ekoizpen ahal-
mena indartuz lortzen dituzte, hauek 
erabiliz:

• azpiegituretako inbertsioak eta

• prestakuntza, nekazaritza eta 
abeltzaintzako ekoizpeneko teknika 

jasangarrietan eta genero ahaldun-
tzean.

Horrela, emakumeen enplegu ordain-
duaz gain, haiek kooperatibetako 
erabaki eta zuzendaritza organoetan 
parte hartzea erraztu nahi da, eta, 
horrela, genero estrategia zeregin 
ekonomiko eta sozialetan hedatzea 
ahalbidetzea, eta eskualdean elika-
dura subiranotasuna hobetzea.

1961ean eratua, gizarte izaerakoa, gobernuz kanpokoa.
Kubako nekazariak antolatu eta orientatzea du helburuetako bat,
landa eremuaren gizarte eta ekonomia eraldaketan, nekazaritza eta
abeltzaintzako ekoizpenerako bultzadan eta populazioaren elikadurari
eta agroindustria nazionalari egiten dien ekarpenaren gehikuntza
iraunkorrean parte har dezaten.

Kontrapartea: Nekazari Txikien Elkarte Nazionala
(ANAP)
Kuba

Elikadura segurtasuna 
indartzea eta 
emakume nekazariak 
ahalduntzea 

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua

54.329,45 €

Zangotzako Udala 500 €
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SenSentsibili-
zazioa
“Kontu txikien inguruan hausnartzea da 
handiak ulertzeko bide bakarra.”
José Saramago
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Beste urte batez (dagoeneko 12 dira), 
“Genero ikuspegia garapenerako lan-
kidetzan” ikastaroa antolatu genuen 
NUPen. Murrizketek ikastaroa berregi-
turatzera behartu eta deialdi baka-
rra egin genuen, teoria eta praktika 
uztartzeko eta formakuntzaren kalita-
tean eragin okerrik sortu gabe. Gure 
esker ona adierazi nahi diegu hizlariei: 
Mati Cuesta Sanz, Blanca Fernández 
Viguera, Bego Zabala, María López, 
Rut Iturbide eta Sandra Astete, eta 
noski, baita izena eman eta bi astez 
aktiboki parte hartzera konprometitu 
ziren guztiei. Izan ere, erronka haiei 
guztiei lortu zen. Horretaz gain, aur-
ten CEDEPEM elkarteko María López 

emakume guatemalarra hona etorri 
eta bere bizi-ibilbidearen berri eman 
zigun eskuzabaltasun osoz. Hegoal-
deko herrietako emakumeen ekime-
netatik sorturiko ezagutzak parteka-
tzea lehentasuna da guretzat. María 
nekazaritza-ekoizleak diren emakume 
indigenen eskubideen eta herrien 
eskubideen alde ari da lanean, eta 
emakumeen bazterkeria egoera eral-
datzeko daraman borrokaren eta kon-
promisoaren ereduak argi eta energia 
bizia eman zigun gure lana hemen ja-
rraitzeko. María Lopezen bisita ezinez-
koa izango zatekeen SODePAZ elkar-
tearen  laguntza jaso gabe. Eskerrik 
asko! 

Ikastaroa:

Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan
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Radio Nacional eta Radio Universidad 
irratiei ere eskertu nahi diegu elkarriz-
ketak egin izana ikastaroaren zabal-
pena egiteko. 

Beste behin ere, MGNk topagune eta 
partekatzeko gune bat bideratu zuen 
lankidetzari eta emakumeen eta gizo-
nezkoen arteko harremenei buruzko 
proposamenak eztabaidatzeko. Fi-
nantziazio publikorik ezak ezartzen diz-
kigun zailtasunak gorabehera, MGN 
elkartean benetako eraldaketaren 
eta aldaketa sozialaren aldeko apus-
tua egiten jarraitzen dugu, eta bada-
kigu horretarako beharrezkoa dela 
Iparraren eta Hegoaren zein emaku-
meen eta gizonezkoen arteko loturen 
inguruan lan egiten jarraitzea.  Izan 
ere, ezin da aldaketa sozialez hitz egin 
emakumeok hor ez bagaude.

María López eta 
“genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan” ikastaroko 
formakuntza taldea.
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Jardunaldiak:

“Kolonbia, bakean 
bizitzeko eskubidea:
komunikabideak”
2012an ALDEAk, Amnistia Internazio-
nalak, IPES Elkarteak, PBI Nafarroak eta 
guk geuk, Mugarik Gabe Nafarroak, 
Kolonbiako errealitatea ekarri genuen 
berriz ere Iruñeko bazterrretara. Orain-
goan helburua oligarkiaren eskuetan 
dauden hedabideek gizarte zibila kri-
minalitzatzeko hainbat tresna erabil-
tzen dituztela erakustea zen. Estatuak 
informaziorako oinarrizko eskubidea 
urratzen duela eta horretarako gizar-
te mugimenduak eta giza eskubideen 
elkarteak laidoztatzen dituela -iritzi pu-
blikoaren aurrean matxinatuak balira 
bezala aurkeztuz- helarazi nahi ge-
nuen. 

Jardunaldion helburua jazarpen ho-
rri aurre egiteko elkarteek abian jarri 
dituzten erantzunak eta erreakzioak 
ikusaraztea zen. Izan ere, berezko he-
dabideak sortu dituzte Kolonbiako ga-
tazkaren alde ilunaren berri emateko. 

Horretaz guztiaz hitz egiteko Claudia 
Julieta Duque etorri zitzaigun Kolon-
biatik. Ikerketa-kazetari kolonbiar hau 
Nizkor taldeko ordezkaria da bere he-
rrian. Claudiak hitzaldi bat eman zuen 
azaroaren 6an eta bertan azaldu zigun 
zer nolako zailtasunak dituzten hango 
kazetariek adierazpen askatasuna ba-
liatzeko. Gainera, hainbat elkarrizketa 
eskaini zituen zenbait hedabideren-
tzat eta Berriozarko emakume elkarte 
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batekin bildu zen, ideiak eta esperien-
tziak trukatzeko.

Kolonbiako komunikabideen lanaren 
salaketarekin jarraituz, azaroaren 8an 
Carlos Lozano zuzendariak egindako 
“Sin tregua” dokumentala eskaini ge-
nuen. FIlm horretan Hollman Morris 
kazetari kolonbiarraren ibilbideaz hitz 
egiten da. Emanaldia bukatutakoan, 
IPES elkarteko Fernando Armendarizek 
eztabaida gunea dinamizatu zuen, 
eta bertan salaketarekin eta gizarte zi-
bil kolonbiarrarekiko sentsibilizazioare-
kin jarraitzeko parada izan zen.

Enrike (ALDEA)
eta Claudia
 Zalbadin emandako 
hitzaldian.
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Jardunaldiak: 

“Emakumeak, lurra 
eta energia
¡ez dira merkantzia!” 
Mugarik Gabe Nafarroak elikadura 
burujabetzari buruzko jardunaldiei ja-
rraipena eman zien beste behin ere, 
eta 2012an egungo eredu energetiko 
sostengaezinari erreparatu zion. Izan 
ere, eredu hau icebergaren tontorra 
besterik ez dela uste dugu, energia 
kontsumitzeko orduan izaten dugun 
jokamoldeak arazo larri asko sortzen 
dituelako: giza eskubideen urraketa, 
desberdintasun sozialak, ingurunearen 
degradazioa, baliabideen agortzea, 
etab.

Oraingoan Mugarik Gabeko Ingenia-
ritza elkartearekin eta Energia Gara 
kooperatibarekin bat egin genuen, 
eta energiaren inguruko hamabostal-

di bat antolatu zen, jarduera asko izan 
zituena. Hasteko “zure esku dago” 
kale antzerkia eskaini zen; ondoren 
Energia Garak “Energia berriztagarrien 
mitoak eta errealitateak” gaia hizpide 
hartuta mahai-inguru bat planteatu 
zuen; MGIk hainbat hitzaldi eta tailer 
eskaini zituen NUPen lehenengo as-
tean “Energia eta giza eskubideak” 
izenburupean, eta Mugarik Gabe Na-
farroak bigarren astea antolatu zuen, 
Zabaldin, “Emakumeak, lurra eta ener-
gia ez dira merkantzia!” titulupean. 

Bigarren multzo honetan energia be-

rriztagarriek sortzen dituzten inpaktuak 

aztertu genituen, batez ere Hegoalde-

ko eta Iparraldeko herrien energia eta 
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elikadura-burujabetzari dagokionez, 
eta esperientzia alternatiboak ere pla-
zaratu genituen.  

Ekologistak Martxaneko kide Rosa 
Lagok eredu energetikoaren eta zor 
ekologikoaren ezaugarriak azaldu ziz-
kigun. Bere hitzaldia parte-hartze bi-
ziko tailer batekin osatu zuen: bertara-
tutakoek beren bizimoduari buruz eta 
bestelako energia- eta balio-parame-
trotan oinarrituriko giza harremanen 
inguruan hausnartzeko aukera izan 
zuten. 

Maribel González, “Tehuantepeceko 
Istmoko Herri Indigenen Batzarra Lurra-
ren eta Lurraldearen Alde” (Oaxaca) 
erakundekoa, aurrera daramaten bo-
rrokaz eta jasaten zuten errepresioaz 
aritu zitzaigun. Izan ere, istmo horretan, 
gehienbat espainiarrak diren transna-
zional batzuk (Gamesa, Acciona, Iber-
drola, Gas Natural…) kontrolatutako 
megaproiektu eoliko batek herrien bi-
zimodua eta haiek defendatzen dituz-
tenen bizitza arriskuan jarri du.

Presek Erasandako Pertsonen Mugi-
menduko (MAB) kide Ivanei Dalla Cos-
tak Brasilgo presa handien proiektuen 
gaur egongo egoeraz, herritarren bi-
zitzan dituzten inpaktuez eta estatu 
brasildarra bankuen eta multinaziona-
len laguntzaz azken urteotan garatzen 
eta areagotzen ari den erasoaldiari 
aurre egiteko nekazariek antolatzen 
dituzten borrokez hitz egin zigun. Herri 
aldarrikapen hauetan emakumeen 
erakundeek eta ikuspegi feministak 
pisu handia dute, eta Ivaneik hori he-
larazi zigun. 

Batera egindako jardunaldiak parte-
hartze altua eta bizia izan zuen mahai-
inguru batekin amaitu ziren: 30 lagun 
inguruk energia sortzeko eta kudea-
tzeko ikuspegiak eta proposamenak 
partekatu zituzten. Desazkundean eta 
autogestioan oinarritutako alternatiba 
posibleek garrantzi handia hartu zuten 
eztabaidan. Ondoren, Zabaldin aska-
ria egin ondoren, Música Zero CO2 
taldeak eskaini zuen kontzertu jasan-
garriaz gozatu genuen. 

Jardunaldi amaierako 
kontzertua 
Música zerO2 
taldearen eskutik, 
txirrindulek 
eragindako energiaz 
baliatuta.
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Tal Taldeak
“Bakarrik ezin duzu, lagunekin bai.”
 Avería sorgina
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Proiektuen Taldea
2012an proiektu batzuk babestu di-
tugu: bi Guatemalan, bat Mexikon, 
bat Kolonbian, bat El Salvadorren, bi 
Nikaraguan eta bat Kuban. Haietako 
batzuk, elkarlan historia luzekoak, Nika-
raguako Venanciakoa, Kolonbiako PBI 
eta Chiapasko CAM esaterako. Beste 
bat, Kubako Nekazari Txikien Batzar 
Nazionalekoa, ezagun zaharrak, zei-
nekin elkarrekiko lana berritu baitugu.

Kasu guztietan saiatzen gara herrita-
rren parte-hartzea, aldaketa sozia-
laren bilaketa eta giza eskubideen 
sustapena, baita emakumeen ahal-
duntzea ere, jorratzen dituzten talde-
ekin elkarlana egiten.

Aurten Nikaraguako bi proiektuak 
bisitatu ahal izan ditugu: Venancia 
taldearena, non gure egonaldiak 
iraun bitartean egin zituzten jardue-
rak konpartitu eta hango kide batzuk 
ezagutu baikenituen, baita tailerreko, 
kontzertuko eta dokumental baten 
aurkezpeneko parte-hartzaile batzuk 
ere, haietara joan ahal izan ginen 
eta. Eta ADICena, non Tejerinako ko-
munitatera eraman baikintuzten, zen-
bait urtetan zehar MGNk babesturiko 
proiektu bat dute eta sanitate baldin-
tzetan eginiko aurrerapena egiaztatu 
ahal izan genuen.

Bestalde, gure kontraparteei etorkizu-
nean fi nantziazioa izaten jarraitzeko 
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kiko esperientzia eta helburu komunak 
ezagutzea merezi duela gogorarazten 
digu. Talde horri esker jarraitu ahal izan 
dugu proiektu horiek guztiak babes-
ten.

Haietako bakoitzari emaniko orrial-
deetan, haiei buruzko eta fi nantzatu 
dituzten erakundeei buruzko informa-
zioa handitu dugu.

izan behar genituen zailtasunak hela-
razteko aprobetxatu genuen. Eta etor-
kizun hori hemen da jada eta heldu 
behar diogu. Diruz lagunduriko proiek-
tuak murriztuta: 2012an programen 
deialdia ezeztatu ziguten prestaketa 
eta aurkezpen lana egin ondoren eta, 
beraz, Nafarroako Gobernuak fi nan-
tzaturiko lankidetza proiektu bakar 
bat lortzeko aukera izan genuen. Eta 
2013an gauzak ez dira hobeki joanen. 
Gainera, nabaritzen jarraitzen dugu 
deialdiak egiten dituzten udalen ko-
purua eta oraindik eusten dietenetako 
gehienek bideratzen dituzten kantita-
teak txikitu direla.

Erakundeak erabilgarri dituen baliabi-
deetan eragina izan du horrek eta bu-
legoa berregituratzera behartu gaitu. 
Baina hor jarraitu behar dugu, gure 
kontraparteentzako laguntza bila, na-
hiz eta metodo berriez eta zenbateko 
txikiagoez izan.

Proiektu taldeak aurrera jarraitzen du, 
prestakuntza indartu eta sortzailea-
goak izatea eginkizun. Hor jarraitu nahi 
dugulako eta, beste behin, beste he-
rrialdeetan lankide ditugun pertsone-

Nikaraguako 
emakume zuzendari 
baten dokumentalaren 
aurkezpena Venancia 
taldearen lokalean.
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2012 aldaketa urtea izan da, batzuek 
utzi gintuzten baina beste batzuk etorri 
dira eta jende gaztez inguratu gara, 
jende entusiastaz eta ziklo berri hone-
tara makina bat ideia fresko emateko 
gaitasunekoaz. Ohi bezala, 2012ren 
balantze ona egiten dugu, jardueraz 
betea eta oso lan sortzailekoa izan da.

Beste urte batez sartu ginen NUPeko 
ikasturtean lankidetzako genero ikus-
pegiko tresnei buruzko tailer batekin, 
oso parte-hartzezkoa eta polita izan 
zen eta Hegoko emakume antolatuen 
eginkizun aktiboaren garrantzia ikusi 
genuen, gure kontraparte feministen 
eta hori ez diren beste batzuen lana 
erakutsiz, baina, batik bat, emakume 

erakundeek sortzen duten eraldaketa 
ahalmena ikusgai eginez.

Bestelako proposamen baten bar-
nean, San Frantzisko Asiskoaren pa-
rrokiaraino joan ginen zineforum bat 
dinamizatzera, zeinetan emakumeen 
gorputzari hedabideetan ematen 
zaion tratamendua landu baikenuen. 
Oso eztabaida aberatsa izan zen, oso 
emankorra, iristen ohi ez gareneko 
foro batean.

NUPek karrera amaitzeko proiektua 
Hegoko erakundeetan egin nahi du-
ten ikasleei eskaintzen dien prestakun-
tza solidarioan hartu genuen berriro 
parte, beste urte batez emakumeen 

Emakumeen Taldea
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borroken gaineko tailer batekin, non 
Hegoko emakumeez izaten den irudia 
desmitifi katu eta haien errebindikazio 
eta mugimenduak duindu ahal izan 
baikenituen.

Bitartean Iruñean sare berri bat eho-
tzen ari zen: txoko feminista, eta, gus-
tatu zitzaigukeen bezala egon ezin 
izan bagara ere -denbora eta anto-
lakuntza faltagatik-, bazkide egin gara 
eta emakumeek eta emakumeentzat 
sorturiko gune horretan nola egon eta 
izaten ahal ginen hausnartzen jarrai-
tzen dugu.

MG Bilbotik iritsi zitzaigun proposamen 
batekin lanean hasi ginen, Emaku-
meen Eskubideen aldeko epaimahai 
batean parte hartzeko. Epaimahaia-
ren eginkizun nagusia benetako ka-
suak salatzea da, hiru ardatzetan: 
indarkeria matxista, abortua eta indar-
keria ekonomikoa. Lan horrek 2013an 
jarraituko du eta oso gustura konta-
tuko dizuegu, etorkizuneko memoria 
batean, prozesua nola gauzatu den.

sortzaileagoak esploratu nahi izan, eta 
Teatro de la Oprimidatik sortzen diren 
proposamen batzuen bidez ekin ge-
nion lanari. Eta horretan jarraitu behar 
dugu energia jartzen, haritik tiratzen 
apenas hasi garelako eta emaku-
meek munduko bazter guztietan 
emakumea izate soilagatik izaten di-
tuzten zapalkuntzez sentikortzea gure 
konpromisoaren partea delako.

Eta, horrekin guztiarekin paraleloki, 
bestelako proiektu batean murgildu 
ginen ez-ikusgai egiten den indarke-
ria matxistaz eztabaidatzen jarraitze-
ko, nahiz eta orduan bestelako bide 

Emakume Taldeko 
batzuk Zapalduon 
Antzerkiaren irudi 
baten gainean lanean. 
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Elikadura 
Burujabetzaren
Taldea
Elikadura Burujabetza taldea eratu 
zenetik, asko izan dira taldera hurbil-
du diren pertsonak. Azkenik, Elikadura 
Burujabetza den proposamen poli-
tiko honekin bat egin eta konprome-
zua hartu duten pertsonen talde bat 
egonkortu da. E.B.-ak , Mugarik Gabe 
Nafarroak bere hastapenetatik landu 
dituen oinarriak biltzen ditu; Giza Es-
kubideen defentsa, landa eremuko gi-
zarte mugimenduei laguntzea edota 
genero berdintasuna izan daitezkeen 
bezala.

Gure taldeak, arlo honetan sentsibi-
lizazio, formakuntza eta salaketa eki-
menak bultzatu nahi ditu, batez ere, 
herri bakoitzak; ekoizpen, banaketa 

eta kontsumo era duin eta jasanga-
rriak eratzeko duen eskubideari da-
gokionez. Gure planteamendua, ikus-
puntu feminista batetik abiarazten da, 
beti erreza izan ez arren eta bereziki, 
borroka hauetan Hegoaldeko emaku-
meen protagonismoari garrantzia 
emanez.

Sarean egindako lanaren garrantziaz 
jabetuta, taldekideok, esperientziak 
partekatzen eta Nafarroan E.B.-ren 
inguruan, beste talde eta ekimenekin 
batera sortu diren jardueren garape-
naren bultzatzeari ekin diogu. Era be-
rean, Nafarroan Elikadura Burujabetza 
Sarea indartzea den gure konprome-
zuarekin jarraitu dugu.
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Apirilak 16an, sentsibilizazio helburuari 
jarraiki, Burujabetza saretik eta EHNE-
rekin batera, “Lurraren erabilerak 
Nafarroan” mahai-ingurua antolatu 
genuen, zeinetara jende aunitz berta-
ratu zen. Ildo berean, Azaroak 30ean 
“Erosketarik gabeko egunean” parte 
hartu genuen; herritarrok, ekonomia 
eta merkataritza duinago bat izateko 
dugun eskubidea sustatzearren.

Borroka honetan gauden taldeen si-
nergia bat lortzeko, Nafarroan E.B:-ren 
inguruan sortutako aukera berrietan 
parte hartu eta lagundu ditugu. Aran-
tzadiko baratzak honen adibide on 
bat dira, non Autogestioa eta Auzola-
na diren oinarri.

Elikadura Burujabetza 
taldearen 
bileretako bat. 

Herri bakoitzak E.B. izateko duen es-
kubidea bermatzeko, eta hau, herri 
plataforma komun batetik bultzatzeko 
helburuarekin, ASSA EH-rekin (Euskal 
Herriko Elikadura Burujabetzaren Eragi-
leen Aliantza) batera lan egiten dugu 
ere. Modu honetan, gizartetik indarra 
egiteko eta bai naturarentzako, bai 
gizartearentzako, batez ere landa ere-
muko gizartearentzako, (PAC) Euro-
par Batasuneko Nekazaritza Politika 
Komun duinago eta jasangarriago 
bat lortzeko. Maiatzak 25ean Iruñean 
bilera bat egin zen, beste helburuen 
artean, PAC-a hiritartzeko eta gizarte-
ratzeko bideak bilatzeko asmoarekin.

Sinergia hauekin jarraituz eta E.B. za-
baldu zein babestu nahian, hainbat ar-
gitalpen egin ditugu. Gainera, artikulu 
hau Zabaldik Burujabetzaren inguruan 
antolatutako jardunaldiak indartzeko 
eta ezagutarazteko helburuarekin ere 
idatzi zen. Hauen artean, egungo krisi 
ekonomikoa Elikadura Burujabetzare-
kin era estuan lotzen duen eta hau kri-
siaren irtenbidetzat proposatzen duen 
bat azpimarratuko genuke.

Martxoan ISF eta Energia Gara-rekin 
batera Burujabetza energetikoa eta 
E.B.-ren inguruko jardunaldi batzuk 
antolatu ziren “EMAKUMEAK, LURRA 
ETA ENERGIA, EZ DIRA MERKANTZIA” 
izenburupean. Jardunaldien helburua, 
Hego Amerikan energia “garbien” 
ereduaren ezarpenaren ondorioz ger-
tatutako giza eskubideen bortxaketak 
salatzea izan zen.
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Giza Eskubideen 
Defendatzaileen 
Taldea 
2012ko martxoan sortu genuen talde 
hau Mugarik Gabe Nafarroaren ildo 
estrategikoetako batean tokiko jardu-
na areagotzeko, zein Kolonbiaren gai-
neko jardunaldiak antolatzen dituen 
taldearekin gauzatzen baita. Ekintzak 
Guatemalan, El Salvadorren eta Ko-
lonbian, Belgikaz gain, egitea zekarren 
programa handinahi samar batean 
gure kontraparteekin elkarrekin aritze-
ko posibilitatea aintzat hartu genuen 
eta Nafarroako Gobernuari aurkeztu 
genion. Proiektuak beren dokumenta-
zio gehigarri osoarekin eman ondoren 
fi nantzatzaileak diru-laguntza hori ken-
duta, gure posibilitateak lermaturik iku-
si genituen, baina hala ere jarduerak 
egiten jarraitu genuen.

Maiatzaz geroztik, aipaturiko herrial-
deetan giza eskubideetan gertatzen 
diren urraketen eta hainbat enpresa 
espainolek horietan duten inplika-
zioaren gaineko hasierako prestakun-
tza aldi bat iragan ondoren, ekintza 
hauek egin genituen:

• Atencoko gertakariei buruzko 
erakusketa Zabaldiko Kalaska gu-
nean, Mexikoko presidentetzarako 
hauteskundeak zirela eta, ezen PRIko 
hautagaia (eta gaur egun Mexikoko 
presidentea), estatuko gobernadorea 
zela, Atencoko mobilizazioen errepre-
sioan nahasirik egon zen eta gertaera 
horiei zabalkundea eman nahi izan 
genien.
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• Urgentziazko ekintza (UE/AAUU) 
baten zabalkundea, Kolonbian sexu 
indarkeriaren biktima izaniko ama ba-
tez, eta beste batena, Héctor Manuel 
Perales Malacararen atxiloketa sala-
tzeko; hori nekazarien eskubide sozial 
eta ekonomikoen aldeko zenbait mu-
gimendurekin lanean aritzen da Tlax-
calan (Mexiko).

• UE baten zabalkundea, Guate-
malan lider komunitario indigenen 
manifestazio batean, Armadaren jar-
dunaren ondorioz, izaniko heriotzen 
ondoren.

Atencori buruzko 
erakusketako 
argazkietako bat.
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PlaPlataformak
“Azkar iritsi nahi baduzu, bakarrik joan.

Urrun iritsi nahi baduzu, beste batzuekin joan.”
Afrikar esaera
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Beste urte batez jarraitzen dugu Za-
baldin, non Navarreríatik, taldeek an-
tolatzen dituzten jardueretara nahiz 
sare eta plataformen bileretara, e.a., 
pasatzera animatzen diren jende eta 
kolektiboen kopuruak handitzen ja-
rraitzen baitu.

Aurten elkartasunaren hamaseigarren 
hamabostaldia egin zen “Construyen-
do soberanías. Subiranotasunari eutsi” 
gaiari heltzeko. Hamabostaldi horre-
tan, nahasmendu horiek zergatik ger-
tatu diren aztertu zen eta herrialde ho-
rietan bizitzen ari diren errealitateak, 
hainbat ikuspuntutatik, azaldu ziren.

Hamabostaldi hori Euskadi-Kuba eta 
EHNE Bizkaiaren “Emakumeak, elika-

dura subiranotasunaren protagonis-
tak” argazki erakusketaz inauguratu 
zen. Beste tarte batzuetan hitzaldiak 
eta eztabaidak egin ziren subirano-
tasun bilaketa ezberdinen prisma 
horretatik lan egiten duten pertsona 
batzuekin; Kataluniako Batzar Nazio-
naleko Peres Puges eta Independen-
tistak Sareko Garbiñe Bueno, adibidez, 
“Subiranotasunik gabeko estatuak. 
Alternatiba independentistak” gaiaz 
mintzatzera etorri ziren. Sustrai Fun-
dazioko Pablo Lorentek, berriz, “Na-
farroan energia-subiranotasunerako 
proposamen bat” ekarri zuen. Oste-
gunean zinema pobrean “Homenaje 
a Cataluña II” dokumentala aurkeztu 
zuen Auzolan Euskal Herriak. Eta ha-

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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mabostaldia “Bideragarria da eurotik 
ateratzea?” mahai inguruak itxi zuen, 
Fundación obrera de investigación y 
cultura fundazioko Astor García eta 
Grupo Economía Critica taldeko Ri-
cardo Molero gidari.

Urte honetan zehar, Kalaskak ere au-
rrera egin du, erakusketa, liburu aur-
kezpen eta jarduera pila bat eginez, 
ostegunero bezala, 19:30ean zinema 
dokumentala ematen da zinema po-
brean eta gratix dendak bere gunea 
izaten jarraitzen du, zeinetara lagun 
anitzek erabiltzen ez dituen gauzak 
eraman eta beste batzuek behar du-
tena eramaten baitute. Azken urte-
otan bezala, Zabaldik auzoan pre-
sente jarraitzen du, festa batzordean 
beste kolektibo anitzekin batera parte 
hartuz.

Aipatu behar da, bestalde, Zabaldiren 
web orrialdea gero eta biziago da-
goela, dokumentazio zentroko tokia 
eta katalogoa eguneraturik, taldeen 
jarduerak bertan agerturik eta, hala-
ber, gaurkotasun artikulu eta berriekin. 
Gainera, hitzaldiak bideoz grabatzen 
jarraitzen dute eta zuzenean ematen 
dituzte web orrialdetik, gainera horiek 
behera karga daitezke. Kontsultatze-
ko: www.zabaldi.org.

Mugarik Gabe Nafarroak Zabaldin 
egin dituen jarduerez, hauek nabar-
men ditzakegu:

• MGNren urteko Jardunaldiak, 
elikadura subiranotasunari buruzkoak, 
“Emakumeak, lurra eta energia ez 
dira merkantzia!”, martxoaren 26tik 

30era, non Amerika Latinoan ener-

gia berriztagarrien modeloagatik giza 

eskubideetan izaten diren urraketak 

ikusgai egin nahi izan baikenituen, 

emakumeei nola eragiten dieten eta 

haiek borroka horri nola aurre egiten 

dioten bereziki azpimarratuz. Jardu-

naldi horietan hitzaldi eta eztabaida-

guneak izan genituen Zabaldi gunean, 

askaria Kalaska gunean eta kontzertu 

jasangarria, eguraldi ederra lagundu-

rik, kalean azkenean, Zabaldiko atean.

• Jardunaldi horiek ISF eta Energia 

Gararekin elkarlanean egin ziren eta, 

hortaz, gune hori ezagutzera emateko 

ere balio izan zuten, ezen bi erakunde 

horiei interesatu zitzaien eta orduz ge-

roztik kontuan izaten dute erabiltzeko, 

hainbat taldetatik bultzatzen saiatzen 

ari diren elikadura subiranotasun sare-

rako esate baterako.

• “Lurraren erabilerak” gai harturik 

mahai inguru bat ere egin zen hor, 

planteamendu ezberdinetako hainbat 

ekoizlerekin eta EHNE sindikatuarekin, 

Nafarroako SA sareak sustatuta. Hori 

apirilaren 16an izan zen eta deitzeko 

ahalmena hain handia izan zen ezen 

jende anitz kanpoan geratu behar 

izan baitzen.

• Maiatzaren 15ean Bachue talde-

ko Colombianos y Colombianas erre-

fuxiatu kolektiboak Kolonbiaren eta 

AEBen arteko merkataritza libreko hi-

tzarmena salatu zuen. Prentsaurrekoa 

Zabaldin.

• Euskal Herriko Elikadura Burujabe-

tzaren aldeko Eragileen Aliantzaren 

Batzarra ere egin zen gune horretan, 

maiatzaren 25ean.

• Gainera, Kolonbiako jardunaldiak 

egin ziren, azaroaren 6tik 8ra, hitzaldi 

batekin eta bideo proiekzio batekin.

• Abenduaren 15ean, Kalaskako gu-

nean, MGNren Batzar Berezia gauzatu 

zen.
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“Emakumerik gabe beste mundu bat 
ezinezkoa da”.

Atal hau halako optimismoa behintzat 
eman nahi digun esaldi batekin has-
ten dugu, 2012an gertatuz joan dena-
ren errealitateak “bestelako mundu” 
hori gero eta urrunago dagoela pen-
tsarazten baitigu.

Aurten, Garapenerako Nazioarteko 
Lankidetzarekin zerikusia duen oro 
desegiteko politikan sakontzen jarraitu 
dute, murrizketa drastikoak eginez Ga-
rapenerako Lankidetza eta Heziketara 
bideraturiko funts guztiak ia-ia desa-
gerrarazteraino, bai estatu bai auto-
nomia erkidego bai udal esparruetan.

Baina oker-okerrena da desegite horri 
estaldura politikoa eman nahi diote-
la, “hemengo” beharrak eta “hango” 
beharrak aurrez aurre jarriz. Krisi ga-
raietan aldaketan liderra izateko ez 
sinesmenik ez gaitasunik ez dutenen 
argudio demagogiko faltsuak.

Nafarroa ez da salbuespena eta bai 
Nafarroako Gobernuak bai udal ani-
tzek ia erabat ezabatu dituzte beren 
diru-laguntzetarako deialdiak. Iruñeko 
Udalak soilik dirau uharte gisa basa-
mortu solidario honetan.

Testuinguru horretan, Koordinakun-
deak lanean jarraitu du, zailtasun han-
diz, bere ildo estrategikoetan erabaki-

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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GGKEK-ren ohiko 
batzar orokorra.

riko arloetan: Garapenerako heziketa, 
Komunikazioa, Lankidetza deszentrali-
zatua, Eragin politikoa, e.a.

“lege horren espiritua” hausten zuen 
aurreko aldaketa bat baliogabetzen 
du.

Baina beste erakunde eta sare sozia-
lekiko koordinazioan eta lanean batez 
ere egin da oso ahalegin handia, Na-
farroako Gizarte Entitateen Platafor-
maren bitartez (PES) kudeatua.

Plataforma horretako erakundeak 
150 dira, Nafarroako GGKEen Koor-
dinakundea (CONGDN), Ekonomia 
Alternatibo eta Solidarioaren Sarea 
(REAS), Nafarroako Immigranteen 
Koordinakundea (CIN), Paperak eta 
Eskubideak Denontzat Plataforma, 
Osasun alorreko erakundeak, Desgai-
tasuna duten Nafarroako Pertsonen 
Ordezkarien Batzordea (CORMIN) eta 
Pobreziaren eta Gizarte Bazterketaren 
aurkako Borroka Sarea erakundeetan 
bilduak.

Hiru lan batzordetan antolaturik -Poli-
tikak, Aurrekontuak eta Mobilizazioa-, 
2012an izan duen erdiespen nagusia 
0,7ari buruzko legearen aldaketaren 
onespena izan da. Aldaketa horrek 
foru komunitateko zerga-ordaintzai-
leek zergetatik interes sozialeko beste 
xede batzuetara bideratzen duten 
%0,7ko diru kantitatea arautzen du eta 

Alor horretan hain zuzen, beste 
erakunde sozialekiko aliantzen eta 
elkarrekiko lanaren alorrean alegia, 
aurkituko dugu aurreragoko gure 
erronkarik handiena, bai kolektiboki 
-GKEen Koordinakunde gisa- bai indi-
bidualki -garapenerako lankidetzako 
erakunde bakoitzak- “GKEen lanaren 
birpolitizaziora eramanen duten pro-
zesuak urratuz, herritarrek parte hartze-
ko gune gisa eta garapen eredu berri 
batek planteatzen dituen erronkekiko 
koherenteak izanen diren politika pu-
blikoen eraikuntzako erakunde aktibo 
gisa duten izaera naturala berreskura-
tzeko erak esploratuz” GGKEen eginki-
zuna berrituz: eraldaketa sozialerantz. 
Editorial 2015 eta gehiago (Renovan-
do el papel de las ONGD: Hacia la 
tranformación social. Editorial 2015 y 
más).

Eta aldi berean ulertu behar dugu eta 
neurriak hartu behar ditugu hau berriro 
saihesteko: Nola gutxi batzuek horren 
laster eraitsi ahal izan zuten hainbestek 
(Iparrekoek eta Hegokoek) hainbeste-
ko ahaleginaz eraiki zutena.
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Joan den urteak ziurgabetasuna eka-
rri zigun eta 2012a, berriz, ziurtasuna 
ekartzen hasi zen. Gure beldurrak be-
teko ziren ziurtasuna hain zuzen. Urtea 
murrizketa sozialekin hasi ginen eta 
gai hau inguruan ibili da urte osoan 
zehar. Mobilizazio, aldaketa eta berre-
gituratze urtea izan da. Prozesu horiek 
guztiek argi adierazten digute beste 
ekonomia mota bat ez dela baka-
rrik posible, baizik eta erabat beha-
rrezkoa. 

Ekonomia Alternatibo eta Solida-
rioaren Sarea osatzen duten entita-
teek zailtasun handiekin egin diote 
aurre urteari. Urte amaieran egindako 
azken batzarrean ikusi zen entitate ge-

hienek fi nantziazio ekonomikoari da-
gokionez gabezia itzelak izango zituen 
etorkizuna aurreikusten zutela, baina 
hala eta guztiz ere borrokatzeko eta 
ekintza-alternatibak eta biziraupene-
rako estrategiak aztertzeko deliberoa 
ere hartua zutela. 

Aurten egindako auditoria sozialak 
egiaztatzen du ekonomia solida-
rioaren alorreko entitateen jardun 
produktiboak eta fi nantzarioak nabar-
men egin duela behera, baina hala 
ere krisi ekonomikoa sortzen ari den 
desmasiak alor horretatik kanpoko 
enpresa eta entitateenak baino txi-
kiagoak direla. Honen arrazoiak asko 
izan daitezke, baina pentsatzekoa 

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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da ekonomia solidarioaren oinarriak, 
printzipio sozial eta etikoetatik harago, 
oinarri ekonomiko eraldatzaileak izan 
daitezkeela. 

Ekonomia Alternatibo eta Solida-
rioaren Sarean ahalegin handia 
burutu da entitateok gure arteko lan 
komunaren bidez indartzeko. Honen 
emaitzetako bat kontsumo ardura-
tsuari buruzko sentsibilizazio proiektu 
bat dugu, eta bere ikur nagusietako 
bat “ekonomia solidarioaren Alterbu-
sa” da. Sentsibilizazio esperientzia ho-
nen bitartez herritarrei kontsumo ardu-
ratsuaren eta ekonomia solidarioaren 
balioak helarazi nahi zaizkie. Alterbusa 
urrian hasi eta 2013ko erdira arte jarrai-
tuko du, Iruñerriko auzoak eta herriak 
zeharkatuz.  

bazkidetutako pertsonak 380 baino 
gehiago ziren eta Nafarroan zegoen 
kapitala 530.000 eurokoa; gainera, he-
rritarrek biziki ongi onartu dute. 

Merkatu sozialaren osaketa urtean ze-
har bereziki bultzatu den beste alter-
natibetako bat da. Haren bidez pro-
duktuak eta zerbitzuak irizpide etikoez 
eta solidarioez merkaturatzeko gune 
bat eraiki nahi da. Sareko erakundeen 
arteko merkaturatzea errazteko auke-
ra paregabea dugu, eskualdeko mu-
gak gainditu eta estatu osora zabal-
tzen dena. 

Urtea amaitzean, jasaten ari garen krisi 
hauek (pluralean) gure eguneroko bi-
zitzaren alde mordo bat aldatuko du-
ten uste osoa genuen, baina era be-

Bestalde, alternatiba ekonomikoen so-
rrerak sarearen zeregin garrantzitsue-
netako bat izaten jarraitzen du. Bene-
tako alternatibak, gutxinaka sendotuz 
doazenak. Adibide, Fiare banku etikoa 
une erabakigarrian dago. Izan ere, 
bere ibilbidearen azken zatiak 2013an 
Europa mailako kreditu kooperatiba 
sorraraziko du, Banca Popolare Eti-
carekin batera. Urtea bukatu zenean 

Alterbusa 
Sanduzelaiko 
boluntario 
talde batekin. 

rean sinetsita gaude beharrezko (eta 
posible) dela denon arteko alternati-
bak sortzea, ekonomia eta jendartea 
egiteko beste modu baten zutabeak 
emango dituena. 
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BesBestelako
jarduerak
 “Elkartasuna herrien samurtasuna da.”
Gioconda Belli
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ELKARTASUN EGUNA LODOSAN

Otsailaren 4an elkartasun eguna os-
patu zuten Lodosan, eta haraxe joan 
ginen El Salvador Elkartasuna talde-
ko Peiorekin. Eskerrik asko bidaiaren-
gatik!! Hainbat elkarte bildu ginen, 

eta esperientziak partekatzeaz gain, 

bertaratzen ziren pertsonei gure hel-

buruak, sentsibilitateak eta ekintzak 

azaldu genizkien. 

NAZARIAREN BISITA

Apirilaren 24an Nazariaren bisita izan 

genuen. Harekin elkarlanean aritu 

gara Mugarik Gabe Nafarroa Gua-

temalako CPR komunitateekin ha-

rremanetan hasi zen ia une berean. 

Bisita honek orain dela urte askotatik 

(Guatemalara brigadak antolatzen 

ziren garaitik) Mugarikekin lotuta ibi-

litako hainbat lagun erakarri zituen, 

eta horregatik topaketa oso aberatsa 

suertatu zen. Nazariak EILAS sindika-

tuko egoitzan ere eman zuen hitzaldia, 

proiektu honetan erakunde horrekin 

elkarlanean aritu baikara. 

PRENTSAURREKOA

Maiatzaren 15ean Bachue kolektiboko 

errefuxiatu kolonbiarrek Kolonbia eta 

AEBen arteko Merkataritza Librerako 

Hitzarmena salatu zuten. 

“ibilian gara...”



48  BESTELAKO JARDUERAK

EUSKAL HERRIKO ELIKADURA 

BURUJABETZAREN ALDEKO ALIANTZA 

SOZIALAREN BATZARRA

Maiatzaren 25ean. Nekazaritza-Po-
litika Bateratua jendarteratzeko eta 
hiritartzeko estrategiak bilatze alde-
ra, Aliantzan dauden Euskal Herriko 
hainbat erakunde bildu ginen Zabal-
din. Elkarren arteko koordinazioa hasi 
zen orduz geroztik. 

JAIME BRUNET SARIA

Ekainaren 7an PBI Nafarroa elkarteko 
lagunek saria jaso zuten. Lagun asko-
rekin batera NUPera joan ginen Edur-
ne eta Josu babesteko.  Saria  esker-
tzeko bota zuten hitzaldi hunkigarri eta 
zintzoa azpimarratu nahi dugu. Izan 
ere, eta haiek esan zuten moduan, 
giza eskubideen aldeko defentsariek 
egiten dutena egin ahal izateko es-
kuak, burua eta bihotza behar dira.  

cia taldearen eta Matagalpako 
Emakumeen Sarearen ikuspegitik. Bi-
leran jakinarazi ziguten kutsu politiko 
handiagoa duten elkarteak besteak 
baino mugatuago dabiltzala lankide-
tzaren arloan. 

Bestalde, haren bisita Iruñeko Udaleko 
lankidetza programaren arduradu-
nekin biltzeko aprobetxatu genuen; 
haien aldetik laguntza jaso dugu as-
palditik proiektu honi esker. 

LIZARRAKO ELKARTASUN AZOKA

Urriaren 13an Lizarrako elkartasun 
azokan parte hartu genuen beste be-
hin ere. Ohi bezala goiz entretenitua 
pasa genuen mahaietara gerturatu 
ziren Lizarrako beste talde batzuekin. 
Eskerrik asko, Carmen, gu hain ongi or-
dezkatzeagatik!! 

POBREZIA ERAUZTEKO EGUNA 

(Urriaren 17an) elkarretaratzea Iru-

ñean pobrezia erauzteko nazioarteko 

egunaren harian. Ehunka lagun berta-

ratu ziren, mundu osoan pobrezia eta 

prekarietatea handitu izana salatzeko. 

Gainera, aurten nazioarteko lankide-

Gure kide Edurne
eta Josu sariarekin.

VENANCIA TALDEKO LUISA PEREZEN 

BISITA

(Irailaren 4an) Haren etorrerarekin ba-

tera, bilera egin genuen Mugarikeko 

taldeetako hainbat emakumerekin. 

Bertan Luisak Nikaraguan dagoen 

egoeraren berri eman zigun, Venan-
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tza politiketan izandako murrizketak 
bereziki salatu ziren. Handik zarata 
ateratzera joan ginen. 

MIRIAMEN BISITA

Urriaren 19an Miriamek egin zigun 
bisita. CAMeko mediku ohi honekin 
denbora tarte atsegina pasa genuen 
eta gure erakundeetan azken aldian 
gertatutakoaren berri eman genion 
elkarri. Orain SADECen lan egiten due-
nez, aspaldiko lagun hau Chiapaseko 
komunitateetan egiten ari den lanari 
buruz solasteko aukera ere izan ge-
nuen. 

EROSKETARIK GABEKO EGUNA

(Azaroak 30) Beste urte batzuetan be-
zala, azaroaren 30ean elikadura buru-
jabetzaren arloan ari garen hainbat 
elkartek kale ekintza bat burutu ge-
nuen. Helburua planetaren gainus-
tiaketan oinarritutako ekonomia eta 
existitzen den oro merkaturatu nahi 
duen kontsumo eredua salatzea zen. 
Aldi berean, jendarte bidezkoago 
bat eraikitzeko proposamena luzatu 
zen, munduko emakume eta gizon 

guztientzat elkartasunaren eta justizia-
ren balioak sustatuz. 

Besteak beste, jarduera hauek egin 
ziren: prentsaurrekoa, informazio-ma-
terialak, kontra-publizitate erakusketa 
eta  trukerako gunea zuen informazio 
postu bat ere, San Frantzisko plazan. 
Azken hau OCSIren egoitzara eta NUP-
era eraman zen hurrengo bi asteetan 
eta oso harrera ona izan zuen. 

MURRIZKETAK AURKAKO SALAKETA

Politika publikoetan egindako murriz-
ketak salatzeko sortu diren ekimen 
desberdinak urte osoan zehar babestu 
ditugu, ahal izan dugun neurrian. Ho-
rretarako, eta gaizki deituriko ‘fi nantza 
krisi’ honek ekarri dituen eskubideen 
galeraren aurrean isilik ez geratzeko, 
sareak ehuntzen saiatu gara. Bestalde, 
artikulu batzuk idatzi ditugu hainbat 
ikuspegitatik (gazteria, elikadura buru-
jabetza…); haietako batzuk zenbait 
hedabide orokorretan argitaratu dira, 
beste batzuk komunikabide zehatza-
goetara bidali diren bitartean (esate 
baterako, Tafallako BHIren aldizkarira).  

IRTEERAK %

Proiektuak 247.112,56 € % 74 

Sentsibilizazioa 43.312,11 € % 13 

Funtzionamendua 41.684,56 € % 13

OSOTARA 332.109,22 € % 100 

SARRERAK %

Nafarroako 
Gobernuarena 236.831,75 € % 74 

Udalenak 57.283,06 € % 18

Bazkideenak eta 
bestelako ekarpenak 26.648,48 € % 8

OSOTARA 320.763,29 € % 100 
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