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12015eko txostena

Herri mugimenduaren bultzadak eta 
politika neoliberalei emandako eran-
tzun herritarrek posible egin dute Na-
farroan aldaketa politikoa ematea, 
orain dela urte gutxi arte utopikotzat 
hartzen zena. Aldaketa alternatiba 
honen eraikuntza baldintza objetibo 
batzuetatik abiatu da, non honakoa 
forjatu den: giza eskubideen izuga-
rrizko murrizketa; diru kutxa publikoen 
lapurreta politikarekin harremandu-
tako pertsonen eskutik; botere ekono-
mikoek txirotze giza-eredua inposatu 
du gehiengoarentzat, gutxientzako 
eredu aberasgarria bilaktuz. 

Halaber, subjektibitatean aldaketa 
bat eman da. Eraso neoliberal hau 

pairatzen genuenok aldaketan sinetsi 
dugu. Beste gizarte eredu batengatik 
aldeegiten dugunok: gizarte eredu 
ez patriarkala, pazifi koa, ekologikoa, 
elkartasunean oinarrituta, kaleak bete 
izan ditugu gure aldarrikapenekin, 
gure esparruetan presioa eragin dugu, 
eta presio konstante honek gure na-
hiak egi bihurtzera eraman gaitu.

Kontraesanek mundua mugitzen du-
tenek dira, historia, eta giza-prozesu 
guztiak. Testuinguru honean, ilusioz 
aritzea inoiz baino beharrezkoagoa 
da. Gizarte aktiboa mantentzea eta 
gizartea bizirik dagoela sentiaraztea, 
nork ez duen bere konfi antza ibilbi-
de zehatz bat izateagatik erantzuki-

2015eko
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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zun postuak dituzten pertsonen gain 
jartzen. Izan ere, etorkizuna idazteke 
dago eta iraganaren balioa berresku-
ratu behar du eta eguneratu behar du 
orainean modu egonkor batez. 

Eguneroko erabakien pragmatismoan 
mugitzen diren pertsonengan tentsioa 
eragiten ez uztea beharrezkoa ikusten 
dugu, borondate ona egozten diogu-
lak edota bere lanean ditzten zailta-
sunak ezagutzen ditugulako.

Mugimendu herritarraren arnasa bote-
rearen belarrietan sentiaraztea kinada 
bat dela pentsatzen dugu, zerbitzu 
publikoan pentsatzeko pigarri bat, ko-
lektibotasunaren inguruan erabakiak 
hartzen dutenenzerbitzu publikoan, 
zehatzago.

Garapenerako lankidetzak globalari 
lehentasuna ematearen etengabeko 
esportzua dakar, herriekiko elkarta-
suna egunerokoa egitea, balore be-
rrietan oinarritzen den gizarte berri ba-
ten eredua aurkezten duen gizartean 
eustea. 

Boterean egotearen inertziek eta ges-
tioaren errutinek oso ezagunak dira, 
eta alertan ez bazaude, intentzio 
onen tonak irentsi ditzakete, boron-
date oneko hamarnaka lagun, edota 
aldaketaren gobernua lortu dugunon 
ilusio amaigabea. 

Eta hori, hori ezin dugu inola ere onar-
tu. 
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ProProiektuak
“Azken finean
garena aldatzeko 
egiten duguna gara.”
�Eduardo Galeano
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Azaleko argazkia:
“Emakumeen eskubideak esperientzia artistikoaren bidez” proiektua.
Egileak: Xabi Santakiteria eta Emakumearentzako Laguntza Etxeko Emakumeak. Txiapas.

Ataleko argazkia:
“Emakumeen herri batzordearen experientzien hartu-emana”
Egileak: Ixim Antsetic Emakumearentzako Laguntza Etxea
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Matagalpako Venancia Taldeak da-
torren urterako aukeztu digun proiek-
tuak aurrekoen ildotik jarraitzen du: 
Nikaraguako emakumeen ahaldun-
tzea beren eskubideetan oinarritutako 
formakuntzaren bitartez; aldaketa 
politiko eta sozialak eragiteko beste 
talde feministekin elkarlanak; emaku-
meen eskubideen aldeko mobiliza-
zioak; beste modu batez harremantze-
ko espazio alternatiboen sustapena; 
osasunaren eta hezkuntza sexualaren 
promozioa nerabeen artean eta sexu 
indarkeria pairatu duten neska eta ne-
rabeenganako harrera psikosoziala, 
baita beren gurasoenganako harrera.

Proiektua Venancia Taldearen Plan-
gintza Orokorraren baitan dago eta 
horren helburua emakumeen auto-
nomian eta hazkunde pertsonalean 
laguntzea da, baita emakumeen mu-
gimendua, bere dibertsitatean, gara-
tzea. Proiektuak emakumeen, eta 
bide batez poblazio guztiaren, eskubi-
deak ezagutaraztea eta aldarrikatzea 
du ardatz.

Nikaragua Latindar Amerikako bi-
garren herrialde pobreena da, osa-
sun zerbitzuetarako sarrera eskasa, 
hezkuntza kalitate txarra eta pobla-
zioaren diru sarrera maila baxua du.

Nikaraguako 
emakumeen eskubideen 
promozioa, ahalduntzea, 
harrera psikosoziala
eta eragin politikoaren 
bitartez
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.

Kontrapartea: Venancia Taldea
Matagalpa - Nikaragua
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Nerabeetan haurdunaldi tasa altue-
na duen Amerikako herrialdea da eta 
baita indarkeria sexual maila altua du. 
Honekin batera, abortua debekatua 
dago Nikaraguan, edozein dela arra-
zoia.

Urte bateko iraupena du proiektuak 
eta jarduera hauek barneratzen ditu: 
50 emakumeentzako oinarrizko bi 
ikastaro Generoa eta Hiritartasuna 
Eskolan; Venanciaren hezkuntza pro-
zesuentzako materialaren elaborazioa 
eta banaketa; Emakumeen Mugi-
menduaren baitan jarduerak antola-
tzea; Emakume Sarearen koordinazio 
eta eztabaida politikorako ekintzak; 
jarduera kulturalak Guanuca Kultur 
Zentroan; eskubide sexual eta errepro-
duktiboen gaineko materialak sortu 
eta banatzea nerabeen artean; 100 
gaztekin bilkura bat; indarkeria sexua-
la jasan duten neska eta nerabeekin 

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 30.100,00 ��€

Berriozarko Udala 2.390,80 �€

Oltza Zendeako 
Udala 1.600,00 �€

14 saiotako terapia taldea eta beste 
14 saio indarkeria sexuala pairatu du-
ten nerabeen ameekin.

Baita, Venancia Taldean ari diren 
emakumeak trebatzeko eta taldea 
indartzeko diru kopuru bat bideratzen 
da.

Proiektuak 2.000 emakume eta 
emakume taldeengan eragina izanen 
duela aurreikusi da eta zeharka beste 
18.000 pertsonengan.

Martxoaren 8ko kartela.
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FORMAKUNTZA. 2015ean, batez ere bi-
derkatzaileen formakuntzarako esko-
lak “Emakumeen eskubideak, bizitza 
duin baten alde” izeneko emandako 
tailerren bidez, CAMek 15 lider hezi 
ditu, informaziorako, osasunerako eta 
indarkeriarik gabeko bizitzarako es-
kubideak izan ditzaten, baita emaku-
meak babesteko baliabide juridikoak 
erabiltzeko eta kasuak dokumenta-
tzeko teknikak erabiltzeko ere gai izan 
daitezen. “19. artikulua” Nazioarteko 
Erakundeak, informaziorako eskubi-
deak bermatzeko eta Estatuari be-
rauek aldarrikatzeko lanean dihardue-
na, CAM babestu egin du.

CAM Ixim Antsetic-ek Txiapaseko oihaneko iparralde eskualdeko 
komunitate indigenetako, landa-guneetako eta hiri-popular guneetako 
emakumeekin lan egiten du, genero, gizarte-klasea eta etnia ikuspegia 
kontuan hartuz. Ixiktak prozesuari ere laguntzen dio, Tabasco eskualde 
zingiratsuan kokatuta dagoen erakunde indigena.

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearentzako 
Laguntza Etxea
Txiapas – Mexiko

Emakumeen 
sustapen integrala 
eta ahalduntzea

Formakuntza tokiko arazoetara ego-
kitzeko aldatuz joan da. Emaku-
meen eskakizunari erantzunez, 2014tik 
Mexikon enpresa handien alde eta to-
kiko jendartearen kaltetan gauzatzen 
ari diren mega-proiektuen inguruan 
hausnarketa prozesu bat hasi dute. 
Proiektu hauek aurrera ateratzeko es-
trategia erkidego liderrak erostea da, 
gero erkidego asanbladetan estutu 
dezaten, non emakumeen ahotsak 
ez diren entzuten, haiek baztertuz. 
Aurreikusitakoa ez zen gai hau ora-
in lehentasunezkoa da. “Tabasco-ko 
eta Chiapas-eko oihaneko eskual-
deko Emakume Defendatzaileen Sa-
rea” sortu dute. CAM “lurra, lurraldea 
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eta erabakietan emakumeen parte-
hartzea eta aitortzaren aldeko mugi-
menduaren” kide sartu da. Lurraldea 
ulertzeko eta emakumeentzat duen 
garrantzia ulertzeko lan egiten ari dira, 
hala nola biderkatzaileei Estatuaren 
ardurak ezagutarazteko. Eskola bi-
derkatzaileen, erkidego agintaritzaren 
eta erkidego beste pertsonen arteko 
bizipenen trukaketaren inguruko taile-
rrarekin itxi zuten.

Biderkatzaileek tailerretan ikasitakoa 
haien komunitateko taldeetan aplika-
tu dute, hainbat arazo dokumentatuz 
eta ikusaraziz. Biderkatzaile gehienak 
haien komunitateen begiraleak ari 
dira, eta batzuk haien eskualdekoak; 
ikasitakoa haien tokiko arazoei molda-
tuz, biztanle orori zuzendutako 46 tai-
ler eta 30 hitzaldi burutu dute. Hitzaldi 
eta tailerren harira, gizarte-programak 
gaizki erabiltzen dituztela eta dirua na-
hikoa ez dela ikasi duten hainbat erki-
dego taldek euren buruak antolatzen 
eta haien eskubideak aldarrikatzen 
hasi dira. Lan hori bideoetan, irrati-
saioetan, prentsa artikuluetan, sare 
sozialetan, egunkarietan egindako 
elkarrizketetan, orain egiten ari diren 
irrati-eleberri batean eta hainbat ipui-
netan erakutsi dute. Gainera, biztan-
leen eta agintaritzaren arteko bi foru 
egin dute, non biderkatzaileen egin-
dako diagnostikoa helarazi dieten.

ELIKADURAREN BURUJABETZA. Cuauh-
témoc Cárdenas komunitatean lu-
rraren babesa dela eta antolatutako 
oilategi egitasmo bat bultzatu dute, 
erresistentzia baketsua egiteagatik 
udalerriak komunitatea estutu baitu.

OSASUN ARLOA. Komunikabideetan 
oso presentzia aktiboa izan du. Lan 
asistentziala asko indartu egin da. 
SADEC-en (8 erkidego klinika zapatis-
ta) lan egiten duten Gizarte Zerbitzuko 

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua 84.899,00 €
Noaingo Udala 4.000,00 €

Cascanteko Udala 1.550,00 €

mediku laguntzaileen formakuntza 
prozesuan lagundu dute, Unibertsitate 
Autonomo Metropolitarrarekin koordi-
natuta. Amatiar heriotzatik abiatuta, 
eta Genero, Kulturartekotasuna eta 
Osasunerako Eskubideak ardatz izanik, 
4 tailer eman diote. Tailerrak egin on-
doren, medikuak gaiarekiko sentsibili-
zazioa sentitzen dute kultura, emaku-
meen bizitza eta haien lanaren balioa 
ulertzen hasten direlako, eta horrek 
atseginagoak eta konprometituagoak 
izan daitezen eragiten du.

LEGEZKO ETA PSIKOLOGIKO LAGUN-
TZA. Bakar-laguntzaz gain, behartu-
tako eta deprimituta dauden emaku-
meen auto-estimua indartzeko 12 
tailer egin dituzte.

IRAUNKORTASUNA. CAMeko eta 
hainbat emakumeen taldeko proiektu 
ekonomiko txikien iraunkortasuna ber-
matzearren “kiptic” marka sortu dute 
(tzeltal hizkuntzan “gure indarra” esan 
nahi du), produktu ezberdinekin osa-
tutakoa (edertze-produktuak, natura-
zko medikuntzazkoak, etxeko eta per-
tsonentzako jantziak, artisaua, kafea 
eta eztia). Denda birtuala ireki dute. 
CAM stock txiki batez hornitzen ari da 
eta lanean dihardu diseinatzaileekin 
eta hainbat ikaslerekin: komunikazioa, 
marketing…
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Mendilerroko CPRak 1998an sortu zen 
eta Nekazal Herritarren Elkartearen 
bidez lan egiten dute. Oinarrizko Ko-
munitate Taldeei gaikuntza, lagun-
tza teknikoa, sustatzea eta ikerke-
tak eskaintzen dituen erakundea da 
hau; honen bidez, famili ekonomia, 
hezkuntza, osasuna, ingurumena eta 
auzo antolaketa hobetzea lortu nahi 
dute.

Duela denbora asko Mugarik Gabe 
Nafarroa, STEE-EILAS sindikatuaren fi -
nantziazioa medio, CPRekin lan egiten 
du; zehazki la “Voz de la Resistencia” 
taldearekin, zeina emakumeez osatu-
rik, hauen partaidetza eta komunitate 

barnean emakume bezala antola-
tzearen alde borrokatzen duen.

Oinarrizko Komunitate Taldeei gaikun-
tza, laguntza teknikoa, sustatzea eta 
ikerketak eskaintzen dituen erakundea 
da hau; honen bidez, familia ekono-
mia, hezkuntza, osasuna, ingurumena 
eta auzo antolaketa hobetzea lortu 
nahi dute. Herri Komunitateetan lan 
egiten dute, bereziki Chimaltenango, 
Suchitepéquez eta Quiche-ko zonal-
deetan. Gazteek hezkuntza sistemara 
sartzeko dituzten aukerak sustatzea 
dute helburu ikasketa maila hobetze-
ko asmoz eta, horrela, hauen bizi kali-
tatea hobetuz. 

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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2015ean “Gazte ikasleen hezkuntza-
rako diru-laguntzaren jarraipenean 
laguntza” proiektua babestu egin zen 
hiru atal nagusirekin:

• Zerbitzu komunitarioa: urtero egi-
ten den jarduera dugu hau eta komu-
nitatean dauden taldeei laguntzean 
datza (gehien bat emakume batzor-
deak, COCODES eta zerbitzu eta atal 
komisioak). Laguntza eskaintzen zaie 
edozein dokumentu aurkezterako or-
duan (eskutitzak, eskapenak…).

• Esperientzi elkar trukaketa La Voz 
de la Resistencia barnean dauden 
gazte talde desberdinekin, aurkezpe-
nak eta amankomuneko jarduerak. 
Aktibitate honen helburua talde des-
berdinetako gazteen sormena eta bi-
zikidetza hobetzea da.

• La Voz de la Resistencia elkartea-
ren antolaketan lagundu: jarduera 
hau oso garrantzitsua da gazte ikas-
leek antolatzen dituzten aktibitateen 
artean. Honen helburua gazteriaren 
parte hartze ahalmena handitzea da 
denbora edota lana emanez jardue-
ra, bilera orokor eta elkartearen ba-

FINANTZIAZIOA

STEE-EILAS 2.300,00 €

Oibarreko Udala 1.253,75 €

tzar orokorretan. Esaterako, baliabide 
didaktikoak sortu edo zuzendaritza 
batzordekoekin batera komunitate 
desberdinak bisitatzen dituzte. Haiek 
beraiek egiten duten jarduera bat iza-
teaz gain, gazte hauen buruzagitza 
ahalmena trebatzeko eta komunitate 
politikaz ikasteko aukera ematen die.

2015eko bukaeran Guatemalako “Voz 
de la Resistencia” Emakume Indigenen 
elkarteari laguntza maila handiago 
bat eskaintzea erabaki genuen “Lan-
da emakume indigenen antolaketa 
ahalmena hobetu komunitateetan 
parte hartzeko aukerak indartuz eta, 
horrela, haien komunitateen garapen 
lokalak genero berdintasunarekin ga-
ratzea ahalbidetuz” proiektua aurrera 
eraman zezaten. Momentuz Oibarre-
ko Udalaren diru-laguntza lortu eta 
proiektua 2016 urtean zehar garatu 
ahal izatea espero dugu.
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Bigarren mailako elkartea da, 500 bazkideak  dira onuradunak, 25 
taldeetan antolaturik, 5 udalerrietan. Orain dela 5 urte antolakunde 
bezala funtzionatzen duela, baina 14 urte darama komunitate 
ezberdinekin lanean.  
Talde bakoitzak pertsonal teknikoen bisitak izaten ditu, baita AIGMIMeko 
Zuzendari Batzordearenak ere, haien funtzionamendua ebaluatzeko. 
AIGMIMen hartutako erabakiak 25 taldeen ordezkariengatik babestuak 
izan behar dira. Baita ere, zonaldeko emakumeen antolakundeekin 
koordinatzen dira

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

Autonomia ekonomikoa, 
elikadura burujabetzaren 
sustapena 
eta maya mam 
emakumeen ahalduntzea

Aurten, Quetzaltenangoko departa-
mentuko Maya Mam emakume indi-
genen Guatemalteka Elkarteak zuen 
proiektuan lagundu dugu. Aurretik 
haiekin lan egin izan dugu, ekintzaile 
produktiboen promozioan non ho-
nako aldarrikapena zuen: “Tomate-
rik hoberenak etxean geratzen dira”. 
Oraingoan proiektu beran jarrai-
tzen dute eta proposamen integrala 
dute, haren bidez Mam emakumeen 
egoera hobetzeko hiru alderdi estra-
tegikoetan: autonomia ekonomikoan, 
elikadura burujabetzan eta emaku-
meen parte hartze politikoan. Horre-
tarako lau ildo ikusi ziren garrantzitsu: 
AIGMIM-en indartzea, nekazaritza eta 

abeltzaintzako ekintzaileen instalazioa, 
erabaki guneetan eragin politikoa egi-
tea eta berdintasunean oinarrituriko 
genero harremanak bultzatzea.

2015eko ekainean martxan jarri zen 
proiektua eta hurrengo urtera arte 
luzatuko da. Maria Eliza, proiektuaren 
koordinatzaileak, haren aurrerapenak 
kontatzen dizkigu. AIGMIM osatzen 
duten emakumeak biltzearekin hasi 
ziren, non 300 emakume baino gehia-
go dauden, Zuzendari Batzordearekin 
eta antolakundearen fundatzaileekin. 
Antolakundearen komunikazio, anto-
lakuntza eta administrazio eremuak 
hobetzeko balioko zaien esparruak 
konpartitzen dituzte, nora doaz argi 
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izateko eta haien planifi kazioa indar-
tzeko, antolaketa indartsua izateko 
asmoz. 

Produktiboari dagokionez, bisitak, bi-
lerak eta konpainia egiten hasi ziren 
“lombricompostera”-ren instalazioan 
parte hartuko duten emakumeekin. 
Hau hondakinez baliatuta ongarri or-
ganikoa egiteko balioko du, emaku-
meei baliogarria izango zaiena haien 
lurretarako. Halaber, pilonera bat iza-
teko lurzorua prestatzen hasi zen, hau 
plantinak gordetzen diren esparrua 
izanik, geroago produktoreen negu-
tegietara joango direnak. Geroago 
gaikuntzako tailerrekin hasiko dira, bai-
ta 15 negutegien instalazioarekin, non 
hainbat komunitateetako 15 emaku-
me parte hartuko duten.

Lan honen parean, instituzioetan era-
gin politikoa izateari, baita gizartean 
orokorrean ere eragina izateari ema-
ten dio garrantzia AIGMIMek. Hori, 
emakumeak udalerri mailan parte 
hartzearen bidez lortzen da, Emaku-
mearen Udalerriko Komisioekin lan 
egiten San Martin Sacaepéquez eta 
San Juan Ostucalco udalerrietan. 
Irailean hauteskundeak ospatu ziren 
Guatemalan eta hautagai ezberdi-
nekin topaguneak egin ziren, hauetan 
emakumeen eskubideak bermatzea 
helburu duten proposamenak aurkez-
tu zirelarik. Spot batzuk sortu zituzten 
ere, zenbait alderdi politikoek emaku-
meen botoak manipulatzeko dituzten 
estrategiak azaltzen zirelarik. Orain, 
maila kontinentaleko emakumeen to-
paketa batzuk antolatzen ari dituzte, 
Guatemalako hirian ospatuk direnak, 
Maya Mam-eko kontseiluarekin eta 
preso politikoekin koordinazioan.

Proiektuaren beste osagai garrantzi-
tsua genero estrategia da, proiektua 
garatzen den aldi berea garatzen da 

hau, izan ere, Elizaren esperientzia-
ren arabera, hau bezalako proiek-
tuen aurrera eramatea oztopatzen 
duten jarrera matxistekin topatzen 
dira. Horregatik beharrezkoa ikusi zen 
emakumeekin lanketa berezia egitea, 
auto-estimu pertsonala eta hazkunde 
pertsonala lantzen den tailerren bidez. 
Bestalde, gizonekin ere maskulinitate 
eredu berriak lantzen dira, zenbait ja-
rrera matxisten inguruan hausnar de-
zaten eta emakumeen eta gizonen 
arteko harreman parekideetara ibili 
dezaten.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua  84.993,00 €
Eguesibarko Udala 15.000,00 €

Berriobeitiko Udala 5.000,00 €

Lizarrako Udala 3.006,51 €

Baztango Udala 2.640,70 €

Zizur Zendeako
Udala 408,47 €
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Madeleine Lagadec CPDH erakundeak izena zor dio gerra garaian
erahildako erizain frantsesa bati. Gerra amaitu berria zela Egiaren
Batzordea gerra garaian Giza Eskubideen kontrako bortxakeriak, hildako
zibilen aurkakoak hain zuzen ere (komunitateetako gizon-emakumeak
gehienak), agerian gerta zitezen osatu zen; eta testuinguru honetan sortu
zen Madeleine Lagadec CPDH erakundea.
Gerra testuinguruan, ekintza ikaragarriak gertatu ziren armadaren
eskutik: zapalkuntza kontuak eta erailketak gerrillarien contra eta
jendarte osoaren aurka. Lurrak suntsitu zituzten, herri batzuk erabat
desagertu ziren, eta giza erakundeak, erakunde erlijiosoak, sindikatuak,
eta instituzio akademikoak pairatutako eraso larriak mundu osoa hunkitu
zuten, biztanleria erabat txundituta geratu zen.

Kontrapartea: “Madeleine Lagadec” Giza Eskubideen 
promozioaren aldeko Zentrua (CPDH-ML)
El Salvador

EL Salvador: 
laster betebeharreko
justizia baten alde

Proiektu honekin lanean hasi zen Mu-
garik Gabe Nafarroak 1992. urtean, 
Mugarikeko bi kidek eta El Salvadorre-
ko erakunde honek elkarrekin lan egin 
ondoren hainbat alditan, jarduerak 
antolatzeko orduan El Salvadorren. 
Gaur ere herrialde honek justiziaren 
alde egiten duen borrokarekin ha-
rremana mantentzen dugu. 2015ean 
gogotsu lan egin dugu prozesu hau la-
guntzen jarraitzeko, udal txiki baina so-
lidarioen laguntza ekonomikoa lortuz.

Proiektuak Egia, Justizia eta Errepa-
razio prozesua laguntzea eta inpuni-
tatearen aurkako borrokan jarraitzea 
du helburu. Azken ebazpen naziona-
letan eta gizateriaren aurkako deli-

tuen nazioarteko itunetan oinarritzen 
da helburu hau. Horretan laguntzeko, 
sarraskiak bizi izan dituztenei lagun-
tza integrala eskaintzen zaie (lagun-
tza juridikoa, psikosoziala, antolatzeko 
laguntza eta komunikatzeko lagun-
tza); bereziki, gizon eta emakumeen 
bizitzetan, maila fi siko, psikologiko, 
emozional eta sexualean gizateriaren 
aurkako delituek izan duten eraginari 
enfasi espezifi koa eginez.

Komunitatearen eta gizartearen ahal-
duntzearen eta indartzearen bitartez, 
beraien eskubideak exijitzeko eta ho-
riek aitortzea eta erreparatzea eska-
tzeko, instituzio publikoetan eragiten 
da. Horrela justiziaren sarbidea eta 
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aplikazioa indartuko da eta herrien 
garapena oztopatzen duen inpunita-
te historikoarekin amaituko da. 

Justiziaren sarbideak inmobilismoare-
kin eta itxaropen gabeziarekin haus-
tea lortzen du, psikologian ezaguna 
dena “ikasitako babesgabetasuna“ 

FINANTZIAZIOA

Galar Zendeako 
Udala 2.000,00 €
Erroibarko Udala 500,00 € �

Bereziki, San Francisco Angulo, El Ca-
labozo Tenango eta Canoasen gerta-
tutako herritarren aurkako sarraskiak 
argitu nahi dira, Estatuko instituzioen 
inpunitatearekin amaitzeko asmoz. 
Horrela, benetako trantsizio epe bati 
hasiera eman nahi zaio, non bakea-
ren kultura bultzatuko den, biolentzia-
tik aske eta inpunitaterik gabekoa; 
egia, justizia eta erreparazioa bilatuko 
duena.

Benetako justizia baten sarbidean 
laguntzean, komunitatearen eta he-
rritarren ongizate familiar eta pertso-
nalean, eta norbanakoaren autoes-
timuan efektu potentziala izaten da. 
Sare soziala indartuko da komunita-
tearen antolamendu eta ahaldun-
tzearen bitartez eta modu pertsonal 
eta kolektiboan proiektu berriak ekitea 
sustatuko da, erronka ekonomiko eta 
sozialei aurre egiteko. 

izenarekin. Honek, urratutako eskubi-
deen erreparazioaren edo justiziaren 
bila ari diren lagunentzat frustatutako 
hainbat saiakera egin ondoren, gau-
zak aldatu ezin direla pentsaraztera 
eramaten du. Proiektu honekin, per-
tsonen sufrimendua aitortu nahi da, 
beren bizitzak aurrera eramatera be-
gira beren bizitzen protagonismoa be-
rreskuratu nahian. Hau lortzeko, maila 
pertsonalean eraginen da, maila fa-
miliarrean ondoren eta azkenik maila 
komunitarioan. Prozesu motelak dira 
baina herri batek justiziara sarbidea 
izatea funtsezkoa da herriak bere his-
toria idazteko eta indarrez aurrera egi-
teko.
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SenSentsibili-
zazioa
“Gogorrari gogortasunez ta goxoari goxotasunez!”
Euskal Herriko esaera
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Ataleko argazkia:
“Feminismo islamikoari buruzko hitzaldia”.
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2015eko urrian eta azaroan berriro 
ekin genion Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan antolatzen dugun Genero 
eta Lankidetzari buruzko ikastaroari. 
Aurreko urtean eskainitako ikastaroak - 
hiru aste irauten zuenak- espero baino 
parte-hartze urriagoa eduki zuen. Ho-
rren ondorioz, hausnarketa sakon bat 
egin genuen, gaur egungo egoeraz 
eta ase nahi ditugun beharretaz; uni-
bertsitateko ikasleenak eta lankidetza 
arloan lan egiten duten profesiona-
lena. Boloniako Erreformaren onartu 
zenetik, ikasleek lan-ordu gehiago 
pasatu behar dituzte klaseetan eta 
malgutasun gutxiago daukate, ikasta-

ro trinko bat egiteko aukera murrizten 
duena.

Egoera honen aurrean, berritzea era-
baki genuen, behar berrietara ego-
kitzeko kostu gutxiagoko proposamen 
ezberdin bat eginez. Horregatik, bi 
ordutako lau saio antolatu genituen. 
Agenda feministarako funtsezkoak 
diren lau gai aukeratu genituen, eta 
Euskal Herriko hizlari ezberdinek har-
tu zuten parte. Horretaz gain, Skype 
bidezko bideokonferentziak antolatu 
genituen, Hego Amerikako gure kola-
boratzaileen presentzia bermatu ahal 
izateko. Jarraian, programa zehaztuko 
dugu:

Ikastaroa:

Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan
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“Sexu eta ugalketa eskubideak: Nire 
gorputza, nire sexualitatea eta nire bi-
zitza”. 
Yolanda Rodríguez eta Flor de Africa 
taldea, Munduko Medikuak Nafarroa.

“Zer da garapenerako lankidetza ge-
nero ikuspegidun hori? Zenbait espe-
rientzia ezagutzen”. 
Ane Iturmendi Vicente eta Mirian Uhal-
te Esteban. Mugarik Gabe Nafarroa.
Skype: Emakumearentzako Laguntza 
Etxea -Mexiko- eta Venancia Taldea 
-Nikaragua-.

“Elikadura subiranotasuna eta emaku-
meen autonomia ekonomikoa”.
Isa Alvarez, EHNE Bizkaia.
Skype: Mirta Coronel, Argentinako 
Nekazari Indigenen Mugimendu Na-
zionaleko kidea eta Landa Lurren 
Erakundeen Koordinakunde Latinoa-
merikarraren (CLOC-Vía Campesina) 
emakumeen artikulazio kontinentala-
ren aurrean Argentinako ordezkaria.

“Indarkeriarik gabeko bizitza emaku-
me eta komunikabideentzat”.
María Viadero, Mugarik Gabe Bizkaia.

Skype: Mariana Moisa “La Radio de 
Todas” on line irratikoa, El Salvador.

Bide batez, besarkada handi bat bi-
dali nahi diegu hizlari guztiei, eta bai-
ta ikastaroan parte hartu zuten lagun 
guztiei ere. Lehenengoek balorea 
ematen diote ikastaroari; bigarrenek, 
zentzua: berdintasunean oinarritutako 
mundu bat lortu nahian, profesiona-
len belaunaldi berriak sentsibilizatzea 
funtsezkoa delako, haien eguneroko-
tasunean genero ikuspuntua kontuan 
har dezaten. Datorren urtean ere, 
ikastaro honen alde eginen dugu, zi-
nez formakuntza honetan sinesten du-
gulako.

Ikastaroko saioa.
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Jardunaldiak:

“Kolonbia:
bakean bizitzeko 
eskubidea”
Kolonbia taldea Nazioarteko Amnis-
tiak, ALDEAk, IPES elkarteak eta Mu-
garik Gabe Nafarroak osatzen dute. 
Urte hauetan guztietan talde honek 
elkarrekin lan egin du Nafarroako jen-
dea sentsibilizatzeko Kolonbian Giza 
Eskubideen defendatzaileek pairatzen 
duten egoera zail hauskorraz. Izan ere 
azken urteetan beren biziek mehatxu-
pean jarraitzen dute nahiz Bake Proze-
suak bestelako aurreikuspenak sortu 
dituen. 

2015eko martxoaren 3, 4 eta 5 egune-
tan taldeak “Kolonbia: bakean bizitze-
ko eskubidea” jardunaldiak antolatu 
zituen. Bertan Juan José Lozanoren 
“Hasta la última piedra” (2006) doku-

mentalaren proiekzioa egin zen eta 
hitzaldia antolatu zen Yomaira Men-
doza eta Enrique Cabezas-ekin, zein-
tzuk baitira El Chocó-n dagoen Caño 
Manso giza-laguntza eskualdeko ne-
kazarien liderrak eta Giza-eskubideen 
defendatzaileak.

Horrez gain, lan jardunaldia antolatu 
genuen  Nafarroako Parlamentuko 
Bizikidetza eta Nazioarteko Elkarta-
sun Batzordean Giza-eskubideen de-
fendatzaile hauekin. Ekitaldi horren 
emaitza izan zen Nafarroako Parla-
mentuko Bozeramaileen Batzordeak 
martxoaren 9an honako Adierazpen 
Instituzionala onestea:



20  SENTSIBILIZAZIOA

Adierazpen instituzionala, zeinaren bi-
dez Nafarroako Parlamentuak bere 
babesa eta elkartasuna adierazten 
baitizkie Kolonbian lur ostuen itzultze 
iraungarriaren alde lan egiten ari diren 
pertsonei

“1. Nafarroako Parlamentuak bere ba-
besa eta elkartasuna adierazten dizkie 
Kolonbian lur ostuen itzultze iraunga-
rriaren alde lan egiten eta giza eskubi-
deen defentsaren alde borrokatzen  
ari diren pertsonei.

2.  Nafarroako  Parlamentuak  eska-
tzen du “fede txarreko okupatzaileak” 
egotziak izan daitezela, lurra bere 
jabe zilegiei egiaz itzultzea errazteko, 
Kolonbiako Konstituzio Gorteak agin-
dutakoa betez.

3. Nafarroako Parlamentuak uste du 
nazioartean exijitu beharrekoa dela 
hartu behar diren neurriak har dai-
tezen, Curbaradó eta Jiguamiando 
ibaietako arroetako buruzagiak nahiz 
Justiziaren eta Bakearen Elizarteko Ba-
tzordeko beren laguntzaileak babes-
teko Zehazki, Yomaira Mendozaren 
eta Enrique Cabezasen familien oso-
tasun fi sikoa eta psikologikoa berma-
tzeko behar diren segurtasun-neurriak 
ziurta daitezen eskatzen dugu.

4. Nafarroako Parlamentuak eskatzen 
du sakondu dadin Curbaradó ibaia-
ren arroko erkidegoetan biktima izan 
direnek pairatutako erasoen ikerke-
tan, eta ikerketa horiek batera daite-
zen, erasoen eragileak, zergatiak eta 
xedeak argitu ahal izateko, arduradu-
nak zigortu eta erasoak errepikatzen 
ez direla bermatze aldera.

5. Nafarroako Parlamentuak Espai-
niako Gobernuari eskatzen dio adie-
razpen hau Kolonbiako erakunde 
eskudunei helaraz diezaien, Kanpo 
Arazoetarako Ministerioaren bidez.”

Agiri hau berriki onetsia izan da Er-
goienako eta Galarko Udaletan eta 
Artzibarren  ere onestear dago non 
bertako udalak interesa erakutsi duen 
bere alde egiteko.

Izan ere hamar urte baino gehiago 
daramagu aldarrikatzen Kolonbian ez 
dela benetako bakerik izanen bertako 
biztanleen segurtasun fi siko, emozional 
zein ideologikoa erabat bermatua eta 
mehatxurik gabe egon arte. Horrega-
tik jarraituko dugu lanean botere-gu-
neetatik inposatu nahi den inpunitate 
eta isiltasuna apurtzeko asmoarekin, 
biztanleriak egunoro jasaten jarraitzen 
dituen gehiegikeriak salatuz.

Izan ere -ez gara aldarrikatzen neka-
tuko- kolonbiar jendeak badu eskubi-
dea egiazko bakean bizitzeko bere 
herrian bertan.
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Erakusketa: 

“Baratze kritikoa: 
genero berdintasuna 
duen elikadura 
burujabetzarantz” 
Mugarik Gabe Nafarroan, orain dela 
urte asko elikadura burujabetzaren 
aldeko defentsaren harian lurraren 
aldeko borroka, erresistentzian ari zi-
ren komunitate eta herrien lana eta 
emakumeen indarra azaleratzea era-
baki genuen. Konpromiso horretan 
oinarrituta, 2015. urtean BARATZE KRI-
TIKOA erakusketa egiteko lanak hasi 
genituen.

Elikadura burujabetza taldeko hiru 
kide elkartu ziren hasieran eta ondo-
ren taldea lagun gehiagorekin abe-
rastu zen. Haien asmoa, ikastetxe eta 
udalerri desberdinetan mugituko zen 
amets hura gauzatzea zen. ‘Baratze 
Kritikoa’ taldeak Mugarik Gabe Na-

farroa elkarte osoaren babesa dauka 
eta baita hainbat taldek eta pertso-
nak osatutako sare txiki batena ere. 
Proiektuak Iruñeko Udalaren diru la-
guntza jaso du.

PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK
“Baratze kritikoa: genero berdintasuna 
duen elikadura burujabetzarantz” 
erakusketa Mugarik Gabe Nafarroak 
2000. urtean garatu zuen “Huerta Crí-
tica – Baratze Kritikoa” erakusketa 
eguneratzen saiatzen den sentsibiliza-
zio proposamena da. Erakusketa hura 
oso baliabide interesgarria eta balora-
tua izan zen eta berreskuratu nahi izan 
dugu elikadura burujabetza eta ge-
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nero berdintasuna gure komunitatera 
hurbiltze aldera.

Elikadura burujabetzaren bidean au-
rrera egiteko, nekazaritza-politikak 
eta agroindustria tokian tokiko mailan 
eta orokorrean milioika lagunen bizi-
tzan eta batez ere emakumeengan 
sortzen ari diren eraginak ezagutzea 
garrantzitsua da: esplotazioa, lurren 
pilaketa, behartutako kanporatzeak, 
pobrezia, desnutrizioa, etab. Horrela, 
arriskuan jartzen dute mundu osoan 
nekazaritza-bizitzaren eta herri indige-
nen biziraupena. Horregatik garrantzi-
tsua da gure herritarrak, txikienetatik 
helduenetara, ahoratzen dugun elika-
gai bakoitzaren atzean dagoenaz 
konturatzea.

ZERTAN DATZA ERAKUSKETA?
“Baratze kritikoa: genero berdintasuna 
duen elikadura burujabetzarantz” 
erakusketak tolesten diren 38 panel 
edo ‘roll-up’ izango ditu (19 gaztela-
niaz eta 19 euskaraz) eta baita beste 
material batzuk ere. Bertan islatuko 
dira elikadura burujabetza berma-
tzeko borrokan eta lanean ari diren 
Hegoko eta Iparreko pertsonen eta 
erakundeen testigantzak, helburu ho-
rrek emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna lor dezan haiek dituzten 
ezagutzak eta proposamenak bilduz.

Proposamen hau gidatzen duten hel-
buruak hauek dira:

• Herritarrak elikadura burujabe-
tzaren eta politika desberdinek (eko-
nomikoek, merkataritza alorrekoek, 
nekazaritzakoek eta elikaduraren 
ingurukoek) Hegoko eta Iparreko 
emakumeen eta gizonen bizitzan du-
ten inpaktuaren inguruan sentsibiliza-
tzea.

• Emakumeek munduan elikadura 
burujabetzaren arloan egiten dutena 
ikusaraztea.

• Tokian tokiko eta maila orokorre-
ko produkzioak gizakien osasunean 
eta bizitzan duen inpaktu diferentziala 
ezagutzea.

Gure asmoa erakusketa 2016ko mar-
txorako prest egotea da. Orduantxe 
izango da hura mugiarazi eta Iruñeko 
hainbat gunetara eramateko momen-
tua. Erakusketa mota guztietako ikus-
leei zuzenduta dago, jorratzen dituen 
arazoek pertsona guztiei eragiten bai-
tiete, salbuespenik gabe. Zentzu ho-
netan, erakusketaren formatuak eta 
hura aipatu guneetan aurkezteak oso 
ikuslego anitz batera heltzea ahalbi-
detzen dute: adin, genero eta gizarte 
sektore desberdinetakoak.
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Emakumeen mundu martxa: 

“Martxan
jarraituko dugu
guztiak aske 
izan arte!” 
Mugarik Gabe Nafarroak parte hartu 
dugu Emakumeen mundu martxaren 
antolaketan, Iruñan, beste hainbat an-
tolakundeekin batera: Bilgune Feminis-
ta, SOS Racismo, STEILAS, SKA, Luma-
tzak, Andre Mari Uharteko emakume 
taldea, auzo ezberdinetako emaku-
me taldeak (Txantrea, Donibane...), 
herrietakoak (Barañain, Gares, Tafa-
lla…), OCSI, Abortatzeko eskubidea-
ren aldeko plataforma… Maila loka-
leko antolakundeen arteko saretzea, 
iraultza, aliantzen indartzea… bultza-
tzeko aukera izan da. 

Emakumeen Mundu Martxa maila in-
ternazionaleko ekintza da, non mundu 

osoko feministon aldarrikapenak ba-
tzen diren eta eragin lokala zein globa-
la nahi du. Aldarrikapen hauek mundu 
osoko emakumeen zapalkuntzen au-
rreko erantzunak dira, emakume iza-
tearengatik jasandako zapalkuntzak, 
batik bat. Martxa honen sorrera 1995. 
urtean koka dezakegu, urte horretan 
Quebec-eko mugimendu feminista 
eragin lokal eta internazionala izan 
zuen ekimenarekin lotzen da. 2000. ur-
tean mundu mailako deialdia eginez 
martxa bat egin zen, 2005ean beste 
martxa bat burutu zen eta humanita-
tearen aldeko Emakumeen munduko 
eskutitza sortu zen. 2010ean Kongon 
izan zen martxaren amaiera. 
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Euskal Herrian 2003. urtean izan zuen 
eragin handia eta hainbat ekintza ez-
berdin burutu ziren. 2010eko mundu 
martxan ere parte hartzea egon zen, 
eta urte honetan, 2015ean, indarrez 
heldu da Euskal Herrira, antolakunde 
anitzak batu gara hainbat ekintza an-
tolatzeko data heldu aurretik, baita 
iraila eta urrian ere.

Beraz, urte honetan Euskal Herrian 4º 
Emakumeen Mundu Martxa ospatu 
zen ondorengo leloarekin: “Gure gor-
putzak, gure lurraldeak. Martxan ja-
rraituko dugu guztiak aske izan arte”. 
Kurdistanetik abiatu zen martxoaren 
8an eta urriaren 17an Coimbran eman 
zitzaion amaiera. Iruñetik irailaren 28an 
pasa zen eta urriaren 4an amaitu zen 
Bilbon, baina hona heldu baino lehe-
nago hainbat jarduera burutu geni-
tuen.

Hitzaldi zikloa antolatu genuen “Baz-
terretatik eztabaidaren erdigunera, 
“bazterreko” feminismoak” lelopean. 
Hauetan hainbat adituk parte hartu 
zuten, feminismo islamikoaren ingu-
ruan, feminismo eta aniztasun funtzio-
nalaren inguruan eta epai-sistema 
eta botere patriarkarraren inguruan 
hitz egin zuten lehenengo pertsonan. 
Emakumeak anitzak garela eta gi-
zartean leku ezberdinak hartzen di-
tugula ulertzen dugu. “Bazterretako” 
feminismoen ikuspegitik zentro izena 
hartzen duen posizioan dauden fe-
ministen (mendebaldekoak, zuriak, 
heterosexualak, gazteak, ezintasunik 
gabekoak eta gizarte maila erdikoa). 
planteamenduak kuestionatzen dira. 
Honengatik ziklo honi eman genion 
hasiera eta eztabaida eta hausnar-
keta esparrua bihurtu zen, baita ha-
rremanak egiteko eta alternatibak 
pentsatzeko balio izan zuen ere. 

Esparru ezberdinak hartzearren hitzal-
diak Txokon, IPES eta Zabaldin egin 
genituen eta gure aurreikuspenak 
gainditu ziren etorri zen jendearen 
kopuruari begira, bataz bestekoa 50 
lagunekoa izanik. Gerturatu zirenen la-
gunen interesa areagotzeko balio izan 
zuen, modu honetan, kontaktu zerren-
da ezberdinak sortu dira informazio 
trukaketa egiteko eta honela, jakintza 
handitzeko.

Hitzaldiak egiteaz gain, eta San Fermin 
txikiko jai giroa probestuz, Merkaderes 
Kalean Aldarrikapen Feministen lan-
datzea burutu zen; lagun bakoitzak 
bere aldarrikapenak orri batean idatzi 
zituen eta orri guztion artean zuhaitza 
osatu zen. 

Mugarik Gabe Nafarroatik oso estra-
tegikotzat hartzen dugu plataforma 
honetan parte hartzeko aukera hau, 
ezinbestekotzat ikusteaz gain, planeta 
osoko txoko orotako emakumeen es-
kubideen defentsaren inguruko arreta 
dei kolektibo bat egitea baitu helburu. 
Ekintza honek antolakunde feministen 
eta emakumeen beste kolektiboen 
sarearekin artikulatzeko aukera eman 
digu, bide batez, guk ONG bezala egi-
ten dugun lana indartuz.

Eta 28an heldu zen karabana, Iruñeko 
udaletxeraino bizikleta martxan lagun-
du geniona, bertan, hainbat jardueraz 
osaturiko ekitaldia egiteko. Poesiatik 
hasita, gure aldarrikapenak irakurriz 
artile haril bat osatu, zumba maratoi 
batetik pasata eta Txoko feministan 
askari goxo batekin amaitu arte. Gure 
gorputzak, gure lurraldeak. Martxan 
jarraituko dugu guztiak aske izan arte.

Gure gorputzak, gure lurraldeak.
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Ekimen hiritarra: 

“Iruñea 
Harrera Hiria” 
“Iruñea, harrera hiria” deituriko herri 
ekimena, elkarlanean aritzeko gizatal-
dea da, elkarrekin lanean gabiltza irai-
laz geroztik, Europan gertatzen ari den 
giza-zorigaitzari aurre egiteko. 

Orain dela hainbat urte, esparru ez-
berdinetatik (arrazakeriaren aurkakoa, 
elkartasunarena, lankidetzarena eta 
internazionalismoarena batik bat) 
Iparralde eta Hegoaldeko pertsonen 
artean dauden hesiak apurtu nahi di-
tugu. Hegoaldeko jendearekin elkar-
tasuna adierazi azken fi nean, egoera 
larrian baitaude. 

Hau lortzearren, sare bat sortu dugu, 
hiru esparrutan lan egiten dugun hei-
nean: 

• Nafarroako Gobernua eta Iruñeko 
udalarekin harremanetan jarri, hona 
ailegatu daitezkeen errefuxiatuen ha-
rrera-tramiteak azkartu nahian. 

• Jardueren bidezko sentsibilizazioa. 
Hitzaldi aunitz egin izan dira, zeinen ar-
tean “Siria eta Ekialde Hurbila: guda, 
exodoa eta elkartasuna” azpimarra 
dezakegu,  SODePAZ-ek azaroaren 
9an antolatua. Bertan, Ekialde Hurbi-
lean bizitzen duten errealitateaz hitz 
egin zen, eta Gurutze Gorriko, Nafar 
Gobernuko eta aipaturiko ekimene-
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ko parte-hartzaileen artean mahai-
inguru bat izan zen. 38 lagun zeuden 
eta oso interesgarria izan zen. Ekime-
naren hainbat parte-hartzaileek “Giza 
eskubideak eta migrazioa” deituriko 
jardueretan Gani Mirzo (kurdua) dei-
turiko musika-laukotearekin, Domiz 
errefuxiatu gunearekin elkartasuna 
adierazi nahian. Abenduaren 17an 
eskainitako kontzertuan bildutako di-
ruarekin, Domiz gunera joan ahal izan 
zen. Egun berean, Navarro Villosla-
dako ikasleekin topaketa bat izan zen, 
bertan kontzertua eginez. 

• Salhaketa- mugimenduak, irailaren 
5erako hainbat taldek deituriko mani-
festaldia adibidez, zeinaren ondoren 
antolatzaile eta beste gizataldeak 
bertan topo egin ondoren ekimena 

sortu zuten. Beste adibide bat, aza-
roaren 21ean eginikoa da “Ahora más 
que nunca... Ongi Etorri” lelopean. 
Bertan, ongi etorria eman zitzaion 
gure lurraldean bizi nahi duen  edota 
hemendik pasatzen den orori. Horrez 
gain, elkartasuna adierazi genuen 
Paris, Beirut edota beste lurraldeetan 
dauden guda eta indarkeriagatik. Ba-
liabide gehiago lortzearren OCSI-k sa-
lerosketarako txapak prestatu zituen. 

Bestalde, giza ekimen honek, urteko 
azken bi hilabeteetan arropa eta jaki 
ez galkorren hainbat tona bidali zi-
tuen Calais hiri frantsesaren ingurura, 
non Europa zeharkatu duen jendea 
zegoen (jatorri askotakoa).  Gizalde-
laguntza proiektu honek, oso harrera 
ona izan du hiritarren artean. Horretaz 
gain, pertsona askok parte hartu dute 
bidaiarako materialak biltzen eta pres-
tatze-lanetan. Hurrengo urtean jar-
duera gehiago izanen dira, eta laster 
horien berri emanen dizuegu. Ekimena 
izaera irekia dauka, beraz, parte hartu 
nahi baduzu Ongietorri.

Argibide gehiago nahi izatekotan, eki-
menaren blog-a: 

www.acogidairunea.wordpress.com,

eta zuzeneko informazioa jasotzeko 
idatz ezazue helbide honetara: 

acogida.irunea@gmail.com

Ekintza bateko mahia.



272015eko txostena

Komikia: 

“Bety” 
2015aren amaieran gure lagun batek 
ideia liluragarria izan zuen: Zergatik 
komiki bat egiten non Oaxaka herri 
Mexikarraren borroka jasotzen den Be-
tyren bizitzaren bitartez?

Bety Cariño, jatorri mixtekoa, CACTUS-
eko (Centro de Apoyo Comunitario 
Trabajando Unidos) zuzendaria zen, 
Oaxakako (Mexiko) antolakunde ko-
munitarioa, baita giza eskubideen eta 
bere herriren defendatzaile sutsua ere. 
Izan ere, hau izan zen gobernuak at-
zetik izatea eragin zuena, baita meha-
txatua izatea eragin zuena ere, azke-
nik 2010eko apirilaren 27an eraila izan 
zen arte. San Juan Copala komunitate 
indigenara bidean zegoelarik parami-

litar batzuk zioan karabana segatu eta 
hil egin zuten. 

Betyk elikadura burujabetza defen-
datu zuen; uraren kudeaketa, lurzo-
ruaren kontserbazioa eta Mexikoko 
herri indigenen autonomiarako eskubi-
dea. CACTUSeko lanaren barnean, 
Oaxakaren iparraldean emakumeen 
kolektiboen antolaketan lagundu 
zuen, emakumeen funtsezko eskubi-
deen errespetua exijitzearren. 

Eta bere injustiziak salatzearen ibilbi-
de luze horretan, Iruñera heldu zen, 
bere koherentzia eta determinazioaz 
hainbat pertsona solidarioak liluratuz. 
Horietatik asko gure antolakundeko 
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kideak. Hain handia izan zen sortutako 
harremana Bety eta gure lurraldearen 
artean elkartasun zubi ikaragarriak sor-
tu zirela, Oaxakako borrokari babesa 
ematea ahalbidetu zutelarik. Honek 
ere haren erailketaren berriak min 
handia sortaraztea eragin zuen ere, 
oraindik berreskuratu ez garen kolpea 
izan zen hura. 

Sei urte pasata, ez Nafarroan ez mun-
du osoan ere ez dugu ahaztu, sortu-
tako zubiak eta aliantzak diraute, eta 
hain handiak izan ziren Betyk humani-
tateari eta giza eskubideei egindako 
ekarpenak, bere ahotsa nafar guztiei 
heltzea nahi dugula komiki baten bi-
tartez, eta harengatik apustua egin 
dugu. Aldi berean, mundua aldatzen 
lagundu zuten erreferente femeni-
noak ikustaraztea nahi dugu, historiko-
ki ezkutatuak izan direnak. 

Gure amets berria zuen gustukoa iza-
tea espero dugu. Nahi izatekotan, 
batu eta gurekin amets egin dezake-
zu.
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Tal Taldeak
“Ez gaitzala ezerk definitu. Ez gaitzala ezerk lotu 
Askatasuna gure sustantzia izan dadin.”
Simone de Beauvoir
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Ataleko argazkia:
Lan saioa egoitzean.
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Proiektuen Taldea
Beste urte batez, proiektuen taldea 
garapen-ekimen ezberdinak lagun-
tzeko bildu da. 2015ean, hurrengo 
herrialdeetako proiektu banari babe-
sa eman diogu: Nikaragua, Mexiko 
eta El Salvador; eta Guatemalako bi 
proiekturi. Proiektu horiek guztiak au-
rrera eramaten dituzten erakundeekin 
harreman estua eta luzea dugu, eta 
etengabeko laguntza eman diegu 
duten konpromisoa baloratzen baitu-
gu. Erakunde hauek elkarrekiko parte-
hartzearen suspertzea, berdintasun-
kuotak, giza eskubideen sustapena 
eta emakumeen ahalduntzearen alde 
lan egiten dute. Ondoren, lagundu-
tako proiektuak aurkezten dizkizuegu.

Matagalpako Venancia Taldearekin, 
Nikaragua, 15 urtez ari da lanean Mu-
garik Gabe Nafarroa, fi losofi a feminis-
tatik abiatuta herritar arloko emaku-
meekin hezkuntza eta komunikazioa 
lantzen du. Haren jarduerak emaku-
meei gaitasuna emateari eta ahal-
duntzeari zuzenduta daude, hala nola 
indarkeria jasan duten emakumeei 
laguntza psiko-sozialari, emakumeen 
mugimendu autonomoaren koordi-
nazioari eta hainbat hausnarketa, 
sentsibilizazio, kultur eta aise-gunearen 
irekierari.

Beste urte batez, Txiapaseko, Mexiko, 
Ixim Antsetic Emakumearentzako La-
guntza Etxeari laguntza eman diogu, 
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tegrala eskaintzen zaien, Gizarte Irain-
duaren krimenek emakumeengan eta 
gizonengan izan duten eragin fi siko, 
psikologiko, emozional eta sexualak 
azpimarratuz. 

Aurreko orrialdeetan proiektuak xe-
hetasunez azaldu ditugu, hala nola 
fi nantzatu dituzten entitateak. 

Zaila da fi nantziazioa lortzea, bai-
na proiektu bakoitzarengan sinesten 
dugu, bereziki posible egiten dituzten 
pertsonengan, oztopoak izan arren 
etsi ez dutenak. Mugarik Gabe Nafa-
rroak ere ez du etsitzen eta aukerak 
bilatzen jarraitzen dugu, amets honen-
gatik gure sormena eskainiz, berdinta-
sunean oinarritutako harremanak eta 
guztiondako etorkizun hobea sortzeko 
asmoz.

Nafarroako hainbat udalen deialdi ire-
kiei eta Nafarroako Gobernuko 2014ko 
proiektuen deialdiari esker. Mugarik 
Gabe Nafarroak sortu zenetik, 1998an, 
proiektuari laguntza ematen aritu da. 
Proiektuak Txiapas Estatuko Oihaneko 
Iparraldeko 150 komunitate baino ge-
hiagoko hainbat udalerritako emaku-
meei osasun laguntza, laguntza psiko-
logikoa eta legala ematen die.

Stee-Eilas sindikatuari esker 2015ean 
Guatemalako Sierrako Erresisten-
tziako Populazio Komunitateak (CPRs) 
erakundeari laguntza eman diogu. 
Garapenerako Nekazari Herri-Elkarte 
(APCD-Sierra)-ren bidez gaitasuna 
emateko, laguntza teknikoa, sustape-
na eta ikerketa zerbitzuak eskaintzen 
dizkiete baseko talde komunitarioei, 
familiako ekonomia, hezkuntza, o-
sasuna, ingurumena eta antolakun-
tza komunitarioa susta eta hobe di-
tzaten. Baina aurtengoan erabaki 
genuen aurrerapausoa ematea eta 
CPR-i emandako laguntza handi-
tzea, Guatemalako “Voz de Resis-
tencia” Emakume Indigenen Elkar-
tearen proiektuari fi nantziazioaren 
bidez. Proiektuak “Landa-Eskualdeko 
emakume indigenen antolakuntza 
indartzea, Guatemalan haien komu-
nitateen lekuko garapenean genero 
berdintasunez parte-hartze aktiboa 
izateko” du izena, eta Oibarreko uda-
lari esker fi nantzatzen hasi gara, espe-
ro dugu 2016an osoa gauzatu dadin.

Azkenik, El Salvadorreko “Madeleine 
Lagadec” Giza Eskubideen Sustape-
nerako Zentroari laguntza ematen 
jarraitu dugu eta Nafarroako hainbat 
udalerriren fi nantziazioari esker Egia, 
Justizia, Konponketa eta zigorgabe-
tasunaren aurkako borroka arloetan 
lagundu nahi duen proiektua abiarazi 
dugu, zeinean El Salvadorreko sarras-
kiaren bizirik geratu direnei laguntza in-
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“Y me rodean amigas. Ay, ay, 
amigas, dulce esperanza de la 

sed, amantes siemprevivas, dorado 
manantial de espigas. Y me rodean 

amigas. Ay, ay, amigas, diosas del 
agua y de la miel, valientes fugitivas 

del Edén”. 

Ana Belén

Beste urte batez gure sentsibilizazio eta 
formakuntza lanarekin jarraitzen dugu. 
Alaitz kolektiboak antolaturiko egu-
tegian parte hartuz hasi genuen kur-
tsoa, emakume eta gizonen arte ber-
dintasuna aldarrikatuz, gure jatorrizko 
dibertsitatetik abiaturiko berdintasun 
erreal bat. Gizarte honek inposatzen 

duen emakume moldea kuestiona-
tzearen lana izan zen. Oso ongi pasa 
genuen egutegia egiten, argazkigin-
tzara hurbildu ginen,  modu artistikoan 
erabili genuen tresna izan baitzen. 

Ekainean Elizondora hurbildu ginen, 
“Mugimendu feminista, kooperazioa 
eta Amerika Latina” hitzaldirako. La-
gun gutxi elkartu ginen, baina badaki-
gu askotan lan hauek gutxika egiteko 
lanak direla. Batzuetan fruitu handiak 
ematen dituzte, beste batzuetan al-
diz txikiak, baina guztiak garrantzitsu-
ak dira. Esperientzia ongi baloratzen 
dugu, guk geuk ere ikasten baitugu 
prestatzean eta ematean. Gainera, 
euskara eta gaztelera erabili genuen 

Emakumeen Taldea
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aldi berean, beste puntu bat gehiago 
gure ikaskuntza propiorako. 

Barrura begirada botaz, urtarriletik 
“Autodefentsa feminista” landu ge-
nuen Bilguneko kidea den Idoiaren es-
kutik, formakuntzako bi saioen bidez. 
Guregan konfi antza gehiago lortzea, 
baita gainontzeko partaideengan 
ere espero dugu! Kontuz! Hasi gine-
nak baino askoz gehiago garela! For-
makuntzako beste saio bat Salhake-
tako kidea den Paz-en eskutik izan zen, 
“Botere zigortzaile, botere patriarkala. 
Feminismoa eta abolizionismoa”.  Saio 
sakona izan zen, eztabaida sortu zuen 
gaia izan zen eta gehiago sakontzeko 
gogoekin utzi gintuen. 

Irailean bi gazte bueltatu ziren atzerritik 
eta aldaketa sozialak eta pertsonalak 
ajenoak ez zaizkigunez, beste etapa 
bat hasten ari gara. 

Azpimarratu nahi dugu orain, irailetik, 
taldean guztiak emakume militanteak 
garela. Honek gure lana baldintzatzen 
du, baita denbora ere, nola eta nora 
bideratzen dugun gure denbora. As-
paldidanik amatasuna eta zaintzaren 

gaiaren inguruan aritzea nahi genuen, 
Ipar eta Hegoko emakumeak batzen 
dituen gaia, horregatik, azaroko hila-
beteko eztabaida gaia izan da.

Amaitzeko, Emakumeenganako in-
darkeriarekin amaitzeko eguneko 
manifestaldira hurbiltzen gara, aza-
roaren 25ekoa. Maila internaziona-
lean oroitzapena egiten den eguna 
da, 1981ean egin zen Amerika La-
tinoko eta Karibeko lehenengo to-
paketa feminista proposamenagatik, 
Mirabal ahizpak gogoratzearren, segi-
tuak, torturatuak eta erailak izan zirela 
1960 Dominikar Errepublikan, Trujilloren 
diktadurapean. 

Ez dakigu zer gertatuko den gurekin, 
ezta nondik aterako garen, baina ziur 
egon nonahi izanda ere joaten garen 
lekua, FEMINISTAK IZANEN GARELA! Ez 
dago atzera bueltarik guretzako.

Taldearen 
ekitaldietako bat.
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Elikadura
Burujabetzaren
Taldea
Mugarik Gabe Nafarroa elkarteko 
Elikadura Burujabetza taldeak lanean 
jarraitu zuen pertsonek eta herriek du-
ten elikatzeko eskubidea bete dadin. 
La Vía Campesina erakundeak dioen 
bezala, horixe da elikadura buruja-
betzaren esanahia eta Mugarik Gabe 
Nafarroan gai horri ikuspegi feminis-
ta batetik heltzen diogu. Horrek zera 
esan nahi du: indarrean dagoen eta 
produkzio agroindustrialean eta ka-
pitalismoan oinarritzen den eredua-
ren aurrean, alternatibei eusteko ari 
diren nekazarien ekimenak babesten 
ditugu, beti ere kontuan hartuz eredu 
hark batez ere emakumeengan duen 
inpaktua.

Aurten udaberri aldera ohikoak izaten 
ziren elikadura burujabetzari buruzko 
jardunaldiak ez genituen antolatu, 
baina Baratze Kritikoa proiektuaren 
bidea berreskuratu genuen. Memoria 
honetako beste atal batean ere ai-
patzen dugu.

Bestalde, Elikadura Burujabetza tal-
deak Nafarroan elikadura burujabe-
tzaren alde ari diren eta sare moduan 
antolatuta dauden hainbat ekimene-
tan parte hartzen jarraitu zuen. Aipa-
garrienetako bat Nafarroako Elikadura 
Burujabetza Taldeen Sarea da (Muga-
rik Gabe Nafarroaz gain, OCSI, SETEM, 
Ekologistak Martxan Nafarroa, JatEKO 
eta Greenpeace bezalako hainbat 
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korporazio handiei merkaturako bidea 
errazteko eta haien etekinak handia-
gotzen laguntzeko. Horretarako, per-
tsonen lan-, ingurugiro- eta osasun-
estandarrak enpresen beharretara 
egokituko lirateke. Honek, besteak 
beste, nekazarien herrien biziraupe-
nean eragingo du (batik bat emaku-
meengan, haiek baita planeta osoan 
biodibertsitatearen zaintzaile nagu-
siak) eta noski, baita kontsumitzen di-
tugun elikagaietan ere.

Azkenik azpimarratu nahi dugu tal-
dearen parte hartzea Iruñeko Alde Za-
harreko hiri baratza egiteko martxan 
dagoen “Piparrika” proiektuan. Eki-
men komunitarioa da, irekia eta par-
te hartzea bultzatzen duena, eta ha-
ren bidez baratze-ekoizpenerako eta 
konpostajerako gune bat egin nahi 
da. 2015. urtean zehar pauso garran-
tzitsuak eman ondoren, 2016an hori 
guztia gauzatzea espero da.

taldek osatzen dutena). Aurten sarea 
bi kanpaina hauetan murgildu zen:

• Lehendabizikoa apirilaren 17an 
izan zen, Nekazarien Borroken Na-
zioarteko Egunaren harian. 2015. ur-
tea Lurzoruen Nazioarteko urtea izan 
zenez, horixe izan zen gai nagusia eta 
horregatik enpresa transnazionalek 
eta merkataritza libreko itunek labora-
rien nekazaritzan eta herrien elikadura 
burujabetzan eragiten dituzten inpak-
tuak salatu ziren. Elikadura Burujabe-
tza taldeak denon agiria idatzi zuen 
eta beste talde batzuekin batera api-
rileko Ekonomia Solidarioaren Azokan 
egon ginen: Iruñeko autobus geltoki 
zaharrean Mugarik Gabe Nafarroak 
postu propioa izan zuen eta egun ho-
rietan egin ziren jardueretan parte har-
tu zuen.

• Sare honen bigarren kanpaina 
2015. urtean azaroaren 27an ospatu 
zen Erosketarik Gabeko Egunaren in-
gurukoa da. Data horren harian zen-
bait ekintza egin ziren: Daniel Lópe-
zen “Producir alimentos. Reproducir 
comunidad” liburuaren aurkezpena 
Ekologistak Martxan taldearen eskutik, 
SETEMek zapatak egiten diren modua 
salatzeko antolatu zuen “Ibilaldi Birtua-
la Bruselara”, OCSIn kontsumo ardura-
tsuaren inguruan burutu zen solasaldia 
eta aldaketa klimatikoaren aurka aza-
roaren 29an egin zen manifestazioa. 
Elikadura Burujabetza taldeak jardue-
ra horietan guztietan hartu zuen parte.

Parte hartzen jarraitu dugun beste sa-
reetako bat TTIPen aurkako ekimena 
da. Aurten ekimenak gauza asko egin 
ditu: besteak beste bilerak, hitzaldiak, 
eta sentsibilizazio eta salaketa ekin-
tzak. Gogoratu beharra dago aipatu 
akordioa onartu nahi duten botere 
politikoek eta ekonomikoek “traba 
burokratikoak” ezabatu nahi dituztela 
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PlaPlataformak

“Elkartasuna herrien samurtasuna da.”
Gioconda Belli
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Ataleko argazkia:
“Emakumeak zutik bere eskubideengatik” erakusketa.
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Beste urteak bezala, zabaldiren par-
te izan gara: elkartasunaren etxean, 
non jendea eta kolektiboak Kalaska 
espazioan parte hartzen dute ekintza 
ezberdinetan, beti elkartasun interna-
zionalista eta kooperazio inguruan.

2015ean egin diren ekintza askoren 
artean, azpimarratu daiteke Elkarta-
sunaren XIX astea, “Siriako gerra” le-
loarekin eta urrian izan zena. Siriako 
gatazkaren errealitatea Iruñean eza-
gutzea zen helburu, “udaberri ara-
biarra” izendatutako matxinadaren 
bosgarren urteurrenean. Bertan, mu-
gimendu sozialen aurrerako pausuak 
ikusi ziren, botere politiko eta ekono-
mikoei dardaratuz. Gaur egun, ekial-

de ertainaren itxaropenak galdu dira, 
kaosean sartuz eta Siria da honen 
epizentroa, lurralde lazgarri batean bi-
lakatu dena kanpoko potentzien eta 
bertako gerra zibilaren ondorioz, non 
240.00 pertsona baino gehiago erai-
lak izan dira eta biztanleriaren herena 
atera da exodo masibo batean. 

Beraz, Elkartasunaren XIX astean, Za-
baldik porturatu izan nahi du begira-
da kritika bat, gatazka honen puntu 
gakoak ulertu ahal izateko. Interes 
internazionalak, herrialde kurduaren 
egoera eta milaka pertsonen exo-
doaren zorigaitza izan ziren gai nagu-
siak.

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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Bestalde eta ohiko denez, dokumen-
tazio zentrotik, liburu eta bideo sorta 
bat egin zen, nahi zuenak informazio 
gehiago izateko. Horretaz gain, Siriako 
gatazkaren inguruko dosier bat egin 
zen, artikulu eta testu ezberdinekin. Za-
baldiko bulegoan salgai egongo da 
eta formatu digitalean baita ere.

Zabaldin egindako beste ekintza na-
gusi batzuk hauek izan ziren: martxoak 
8, emakumearen eguna, inguruko jar-
dunaldiak. Nafarroako SOS Arrazake-
ria antolatutako  Arrazakeriaren kon-
trako astea, martxoan izan zena eta 
bi hitzaldi interesgarriak eman ziren: 
“Feminismo periferikoak” eta “Anti-
gitanismo en la educación”. Gainera, 
dokumentalak eta argazki erakusketa 
bat agon zen, festa batekin jardunal-
diak itxiz. Bukatzeko, apirilean eta Ka-
laska espaziotik, elikadura burujabetza 
jardunaldiak egon ziren. 

Guzti honen aparte, zabaldi antola-
mendu berria dauka, bulego berri ba-
tekin eta grabatzeko ekipamenduen 
egokitzapena. Zabaldiren web orrian 
hitzaldien bideoak, aktibitateak, al-
bisteak etab. ikusi daitezke. Animatu 
zabaldiren dokumentazio zentroa bi-
sitatzera: 

http://www.zabaldi.org
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Krisi ekonomikoak kolpe gogorra supo-
satu du kooperaziorako eta elkartasun 
internazionalerako, azken urteotan ira-
garri bezala. Ez da soilik diru kontu bat, 
baizik eta oso zehatzak diren interes 
politikoak daude atzetik. Nafarroako 
ONGDen koordinadoraren bitartez 
gai honen inguruan hausnartzen joan 
gara eta egoera honi aurre egiteko 
ONGDen arteko antolakuntzaren be-
harra ikusi dugu. 

Aurreko gobernuen politiken orienta-
zio berriak, beste gauza askoren ar-
tean, garapenerako lankidetzan sek-
tore pribatuaren esku artesa erraztu 
zuen. Honek modu erabakigarrian he-
rrialdeen eta esparru honetan parte 

hartzen duten sektoreen arteko harre-
manen eraldaketan eragin zuen. 

2013ko CONGDen ezohiko bileran Fi-
nantziazio Taldeko pertsonez osatu-
tako batzordea osatzea erabaki zen, 
zeinak dokumentu batean testuin-
guru berri honetan ONGDek jarraitu 
beharreko lan egiteko modu berriak 
ezartzen zituzten. Erabaki hau hartze-
ra heldu zen, beste eragileen artean, 
Garapenerako Kooperaziora bidera-
tzen ziren aurrekontuen gainean egin-
dako murrizketengatik, bai Nafarroan 
baita estatu mailan ere. Bilera be-
ran Sozialki Konprometitutako Zigilua 
(Sello Socialmente Comprometido) 
garapenerako proiektu berrien bul-

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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tzatzaile bezala baloratu zen. Admi-
nistrazio Publikotik bultzatutako ekime-
na, ONGDen eta sektore pribatuaren 
harremana bultzatzea helburu duena, 
desgrabazio fi skalen bidez eta Nafa-
rroako Gobernuaren zenbait proiek-
tuei zigilu hau ezarriz. 

Mugarik Gabe Nafarroan antolakun-
de pribatuei laguntzak ez eskatzearen 
erabakian zintzo jarraitzen dugu. Dena 
den, beharrezkoa ikusi genuen proiek-
tu honetan parte hartzea, ONGD-en 
eta enpresa pribatuen arteko ha-
rremanetan minimo batzuk berma-
tzearren. Uste dugu, harreman hauek 
ematekotan, kodigo etikoaren bar-
nean ematen dela bermatu behar da, 
baita giza eskubideak bermatzen dire-
la ere. Horregatik, onartezina da haien 
onura ekonomiarako lan esplotazioaz, 
haurren lanaz, bazterketaz, emaku-
meenganako eta beste gizakienga-
nako ezberdintasunaz, ingurugiroaren 
kutsaduraz, etab. baliatzen diren en-
presak ONGen lana erabiltzea haien 
itxura garbitzeko gizartearen aurrean. 

Lan talde hau 2015ean sortu zen eta 
elkarrekin dokumentu bat sortu ge-
nuen, zeinak entitateentzako laguntza 
izatea nahi dugun, enpresekiko ha-
rremanetan laguntzea eta erabakiak 
hartzerakoan erraztasunak izan di-
tzaten. Dokumentuaren abiapuntua 
honakoa da: analisiaren ondorioak 
eta ONGDen eta enpresen arteko ha-
rremanetarako irizpideak, lehenik eta 
behin, ONGDak bete behar dituzte. 

Dokumentu hau Koordinadoraren 
web orrian ikusgai dago. Halaber, gu-
rekin harremanetan jarri ahal zara in-
formazio gehiago izatearren. 
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Azken krisi urte hauek REASek, zein 
giza entitate askok, bizirauteko eta 
eusteko ahalegin handia egin behar 
izatea eragin dute. Eutsi giza erakun-
deak baliabide ekonomiko gutxiago 
jasotzeagatik, baita sortu diren giza 
beharrak gehiago izateagatik ere. Ho-
rrek koordinatzeko ahalegina egitea, 
ekintzarako estrategia berriak bilatzea 
eta lengile liberatuak eta boluntarioak 
ahalegin estrak egin behar izatea be-
hartu du.

Hilero REASek ekonomia solidarioa 
kalera ateratzeko ahalegina egin du, 
auzoetan eta udalerrietan merkatu so-
zialak eginez, Antsoaingo, Alde Zaha-
rreko eta Txantreako auzo-elkarteekin 

koordinazioari esker ekimen hau au-
rrera eraman dute. Hilabetez hilabete 
ekonomia solidarioko hainbat ekime-
nek haien produktuak eta zerbitzuak 
elkargune batean erakutsi zituzten.

Baina azokei buruz hitz egin behar 
badugu, ezin dugu ekimen nagu-
sia ahaztu: Ekonomia Solidarioaren 
Azoka, urtero antzinako autobus gel-
tokian egiten dena eta urtez urte 
ekonomia solidarioaren erreferentzia 
bilakatzen ari dena. 2015. urteak datu 
interesgarriak utzi zizkigun: 5.105 bisita-
ri, 18 mikro-hitzaldi, 341 pertsona jar-
dunaldietan, argibide-saioko 19 ordu, 
11 ekintza ludiko, 14.205 txanpon eta 
bertan egondako 83 ekimen.

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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2015ean izandako beste aldaketa 
handia Udalerrien eta Foruko gober-
nuen aldaketa izan zen, lan egite-
ko eta parte hartzeko modu berriak 
ekarri dutenak. Beti egin den bezala, 
erakunde publikoekin harremana iza-
ten eta eragin politikoa egiten jarraitu 
da pertsonak barneratzeko ekonomia 
baten aldeko pausoak emateko. Pau-
so garrantzitsuenetako bat ekonomia 
solidarioaren foroaren sorrera izan da, 
non Geltoki proiektua lantzen den, 
REASek urteak eskatzen daramatzan 
proposamena, antzinako autobus gel-
tokiko nasak eta leihatilak ekonomia 
solidariorako etengabeko erreferen-
tzia gunea bihurtu dadin. Gero eta 
hurbilago ikusten da ekimena, Iruñeko 
hainbat giza talderekin koordinazio la-
nari esker, eta pertsonen eskubideak 
zaintzeko aukera emanen duena.

Ekonomia solidarioa eskubideen ikus-
pegitik ikusteko beharra dagoelako, 
haren zeregin soziala argiago ikusteko 
emanen digun ikuspegia. Etxebizitza, 
kultura, lana eta parte-hartze izateko 
eskubideak ekonomia solidarioaren 
ekimen ezberdinek defendatu dituzte 
estatu mailan. 2015ean REASek parte 
hartu zuen ikerketa batean ekimen 
hauek biltzeko ahalegina egin zen. 
Online dagoen argitalpen batean ba-
tzen den ikuspegi interesgarria: 

economiayderechos.observatoridesc.
org

Ekonomia solidarioa erronka garran-
tzitsuak eraman behar ditu aurrera, 
pausoz pauso gauzatzen ari diren 
erronkak, pertsonei, erakundeei eta 
enpresei esker, Mugarik Gabe Nafa-
rroa bezala, urtez urte, sare ehuntzen 
ari direnak.
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BesBestelako
jarduerak
“Amore emateko indarra ez daukat.”
Acción poética
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Azaleko argazkia:
2015eko Ekonomia Solidarioaren Azoka
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MEMORIA EGITEN
Mugarik-etik urtea memoria eginez 
hastea erabaki dugu. Bi saio antolatu 
genituen non Mugarik-en eman den 
eboluzioaren errepasoa egin genuen, 
Elkartasun Internazionalaren arloan 
hasi zenetik gaur egun arte. Espa-
zio honetara gure bazkide eta aliatu 
guztiei gonbidatu genituen eta eskutik 
helduta hausnartu eta urte guzti haue-
tan antolakundetik pasa diren lagu-
nengandik ikasi ahal izan genuen.

Prozesu honek baliagarri aizan zitzai-
gun antolakundea hobeto ezagutu 
ahal izateko, baita gure arte loturak 
indartzeko ere, elkarrekin amesten 
jarraitzeko indarrak hartuz. Halaber, 

proiektu ezberdinen inguruko haus-
narketari eta ebaluazioari lekua egin 
zion, bai lankidetza internazionalean, 
baita sentsibilizazioan ere, modu kon-
tziente batean defi nitzeko gure la ko-
lektiboaren norabidea. 

EKONOMIA SOLIDARIOAREN AZOKA 
Beste urte batez, eta data berezia den 
apirilaren 17aren inguruan, Nekazal 
Borrokaren eguna, Mugarik Gabe Na-
farroa Autobus Geltoki Zaharrean egin 
zen REASen Azokara hurbildu zen infor-
mazio puntu batekin, ostiral arratsal-
detik igande goiza arte.

Izenak dioen bezala, Ekonomia Soli-
darioa eta Alternatibako azoka da. 

“ibilian gara...”
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Bertan, beste kolektibo eta antolakun-
de sozialekin batera egon ginen, hala 
nola sarea osatzen duten beste enpre-
sa solidarioekin. Esparruan informazio 
stand ezberdinak aurki genitzakeen, 
baita Merkatu Sozialaren parte diren 
ekonomia sozialeko antolakunde eta 
enpresen produktuen salmentako 
postuak ere: fi nantza etikoak, garraio 
jasangarri, bidezko merkataritza, ener-
gia berriztagarriak, eraikuntza, textila, 
mezularitza, turismo arduratsua, gizar-
teratzea, mimoz eginiko produktu ar-
tesanalak… 

Halaber, haurrei zuzendutako espa-
rrua egon zen, txiki-gunea, txontxon-
giloekin, ipuin kontalariekin, tailerrekin, 
ludotekarik, txosna-taberna deituriko 
espazioa, mikro-hitzaldi izena hartu 
zuen gunea eta esposaketei eskaini-
tako lekua. 

Mikro-hitzaldi hauek energia edo mo-
neta sozialaren inguruan izan ziren, 
honetaz gain, luzeagoa izan zen ba-
tekin ere kontatu genuen, Vía Cam-
pesinatik zetorren Paul Nicholsonekin. 
Guztion artean ahalbidetu genuen 
feriako moneta solidarioaren erabilera 
ordainketa modu gisa. 

Feria oso polita izan zen, jende asko 
galdezka gerturatu zitzaigun eta elkar-
guneaz eta elkartasun giroaz disfruta-
tu genuen. Hurrengo urtean berriro ere 
parte hartzen saiatuko gara. Sarea ez 
baduzue ezagutzen hemen uzten di-
zuegu link-a:

http://www.economiasolidaria.org/
redes/reas_navarra 

Anima zaitezte etortzera! Gauza ugari 
deskubrituko dituzue. 

GIZA MERKATUKO ETA TRUEKE FERIA
Maiatzaren 9an, egun eguzkitsu eta 
zoragarri batean, Merkatu sozial eta 
trueke feriara hurbildu ginen. Baratxuri 
enparantzan postutxo bat kokatu ge-
nuen, Mugarik Gabe Nafarroak egiten 
duen lana ezagutzera ematearren. 
Lagunak hurbildu ziren, baita ezezagu-
nak ziren pertsonal informazio gehiago 
jasotzeko asmoz.

Auzoko Taldeak antolatu zuen, eta 
lagun zein entitate gehiagoren parte 
hartzera irekita dago. Bere helburua: 
ekonomia solidariotik abiatuta, gure 
beharrak asetzen dituzten zirkuitu eko-
nomiko alternatiboak sortzeko tresna 

Azokako irudi bat.
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izatea. Sareak ekonomia sektore ani-
tzetako esperientziak biltzen zituen ka-
talogoa banatu zuen. Honetaz gain, 
truekerako eta esperientziak elkar-
trukatzeko gunea ireki zen. 

ALDE ZAHARREKO EGUNA
Maiatzaren 30an Merkaderes kalera 
gerturatu ginen Alde Zaharreko egu-
nean, berriz ere egun eguzkitsu batez 
eta kolorez beteriko esperientziaz dis-
frutatu genuen. Mugarik Gabe Nafa-
rroa bezala jarri genuen gure postua 
eta beste kolektiboekin batera au-
zoarengana hurbildu ginen. Informa-
zioa banatu genuen, hurbiltzen ziren 
lagun anitzekin hitz egin genuen, eta 
primeran egon ginen jendea eta mu-
sika bandak pasatzen ikusten. Ahal 
izatekotan, errepikatuko dugu!

AZAROAK 25: EMAKUMEENGANAKO 
INDARKERIARIK GABEKO BIZI BATEN 
ALDEKO  EGUN NTERNAZIONALA
Azaroaren 25aren inguruan, Nafa-
rroako ONGDen koordinatzaileak eta 
hainbat antolakundeak, haien artean 
Mugarik Gabe Nafarroa, Médicos 
Mundi eta Asamblea de Coopera-

ción por la Paz, AECID-ek bultzatutako 
ekintza batean parte hartzeko koor-
dinatu ginen. Ekintzak honako izena 
zuen “Indarkeria matxistaren aurkako 
aktibismoko 16 egun”. Testuinguru ho-
netan blog bat sortu genuen eta bi-
deo bat egin genuen, bertan Amerika 
Latinoko eta Afrikako beste aldeen 
testigantzak jasotzen ziren, hala nola 
haien eskaerak emakumeenganako 
indarkeriarekin amaitzearren.

http://youtube.com/watch?v=jAVl-
kpfjwA  

ERAKUSKETAK
2015ean zehar publikoaren eskura 
jarri genituen gure esposaketak. Irai-
lean, gure esposaketa “Emakume 
antolatuak eta borrokan” Mendillo-
rriko gazte antolakunde batengatik 
demandatua izan zen, Emakumeen 
egun internazionalaren testuinguruan. 
Ekainean, “Emakumeak zutik haien 
eskubideengatik” izena zeraman es-
posaketa UPNAn egon zen ikusgai, lau 
erakustalidiz osatuta dago eta bertan 
Mexikoko, Nikaraguako eta Guate-
malako emakume talde ezberdinen 
esperientziak agertzen dira. 

Alde zaharreko
Egunean.
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IRTEERAK %

Proiektuak 138.279,54 €  % 83

Sentsibilizazioa 9.120,35 €  % 5

Funtzionamendua 19.711,76 € % 12

 OSOTARA 167.111,65 €  % 100

SARRERAK %

Nafarroako
Gobernua 84.993,00 €

 
% 51

Udalak 62.591,89 €  % 37

Bazkideenak eta
bestelako ekarpenak 20.371,50 €

 
% 12

OSOTARA 167.956,39 €  % 100

EMAITZA 844,74 €

2015EKO KONTUAK


