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JARDUEREN TXOSTENA
2018

Hazkunde pertsonala, autosetimu eta ahalduntze tailerra. AIGMIM





3

2018ko JARDUEREN TXOSTENA
Mugarik Gabe Nafarroa

1987an sortutako hegoaldearekiko lankidetzarako GKE

Gure lana:

formakuntza, sentsibili-
zazioa eta garapenerako 

lankidetza

Gure metodoa:  

egungo sistema ekono-
mikoa salatzea, munduko 

miseria eta desberdin-
tasunaren sorburua 

baita.

Gure jarduna: 

hainbat plataforma eta sarerekin 
elkarlanean ari gara bestelako bizi-

moduak taxutze aldera. Giza eskubideak, 
emakumeen ahalduntzea eta garapen 

iraunkorra sustatzen dituzten lankidetza 
proiektuak babesten ditugu. Garapena eta 
generoari buruzko formakuntza bultzatzen 

dugu, jendarteen ahalmen eraldatzaile 
handienaren aldeko apustua egitea 

merezi duelakoan.
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“Giza Eskubide Aldarrikapen Unibert-
salaren 70 urteurrena hasten denean 
inork bere giza eskubideak ezin ditue-
la segurutzat jo sobera argi geratzen 
da. Jakina, protesta batean biltzeko 
edo gure gobernua kritikatzeko aska-

tasunik izanen dugula ezin dugu segu-
rutzat jo. Helduak edo ezinduak izaten 
garenean gizarte segurantza izanen 
dugula, gure haurrak arnas daitekeen 
aire garbiko hirietan haziko direla edo 
gazteek ikasketak bukatuko ditugula 
eta etxe bat erosteko aukera ematen 
digun lana izanen dugula ere ezin dugu 
segurutzat jo”.

Paragrafo hau Amnistia Internacional 
2017/2018 azken txostenekoa da, eta 
ez da salatzen duen bakarra, nazioar-
teko erakunde, GKE eta elkarte askok 
Giza Eskubideen babes arloan atzera-
pen ageriko honen gaineko atentzioa 

ematen dute; eta ez soilik erregimen 
ez demokratikoko eta indarkeria 
egoeran dauden urrutiko herrialdee-
tan, eskubide eta askatasun atzera-
pen honek gure demokrazia ereduga-
rriei ere eragiten die.

Gaizki deitutako errefuxiatu krisiaren 
aurrean gaizki eta berandu jokatzen 
da, askotan arazoak larriagotzen di-
tuzten arauak hartuz, pertsona erre-
fuxiatuak eskubideak dituzte gizaki 
bezala ez baina baztertu behar diren 
arazoak bezala hartuz, askatasun 
adierazpena eta bakez biltzeko es-

kubidea mugatzeko eta pertsona 
migranteen aurkako postulatu xe-
nofoboak sustatzeko baliatzen diren 
bitartean, kezka sozialak eta des-
berdintasun ekonomiko eta sozialak 
baliatuz beldurra eta erruduntasuna 
sustatzeko.

Testuinguru honek gure lana beha-
rrezkoa izaten jarraitzea eragiten du 
eta gure ekarpentxoa egitera bult-
zatzen gaitu. Nazioarteko lankidetza 
tokiko komunitateek hautemandako 
beharren ondorio diren eta tokiko 
erakundeek gauzatzen dituzten proie-
ktuak laguntzea da; tokiko kontrapar-
teen eta erakundeen arteko bitarte-
karitzat hartzen dugu geure burua. 
Horrela, emakumeen borrokak la-
guntzeko lan egiten duten erakundeak 
laguntzen jarraitzen dugu, emaku-
meen ahalduntzerantz eginez eta 
eraldatzeko potentziala kontuan har-
tuz. Azken finean, gure lanak tokiko 
erakundeek haien lana egiten jarraitu 
ahal izatean datza.

Beste urte batez Mugarik Gabe Na-
farroak laguntza eman nahi izan dien 
proiektu guztiak artatu ahal izan ditu, 
nahiz eta CAM (Mexiko) priektuari 
ezin izan dion jarraipenik eman Na-

inork ezin du bere giza 
eskubideak segurutzat 

jo

eskubide eta askatasun 
atzerapena

gure lana beharrezkoa 
da
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farroako Gobernuko deialdian, baina 
Nafarroako udal ezberdinen bidez 
lortu du laguntzea. AIGMIM-ek (Gua-
temala) proiektua gauzatzen jarriat-
zen du; PBI-Kolonbia proiektuari 
laguntza ematen jarraitzen dugu Na-
farroako Gobernuaren bidez; eta Iru-
ñeko Udalak Venancia Taldea (Nika-
ragua) proiektua laguntzen jarraitzen 
du. CPDH-Madeleine Lagadec (El Sal-
vador) ere laguntzen jarraitzen dugu, 
baina finantziazio egonkorrago baten 
aldeko apostua egin dugu Nafarroako 
Gobernuko mikroakzioen deialdiaren 
bidez, proiektuak udal askoren menpe 
egon ez dadin. Azkenik, AMIVR (Gua-
temala) laguntzen jarraitzen dugu Na-
farroako udal ezberdinen bitartez.

1+1 ez direla 2 pentsatzen dugu, baizik 
eta elkarlanean askoz gehiago lortu 
dezakegula. Sareak ehuntzen jarrai-
tu dugu Alternatiben Herrian parte 
hartuz, Zabaldin jarduerak antolatuz 

eta REAS eta Nafarroako GGKE Koor-
dinakundearen parte izanez... Beste 
GGKE batzuekin batera proiektuak 
aurrera eramatearen aldeko apostua 
ere egiten dugu, Mundubat, Sodepaz, 
IPES, OCSI eta PBI-Nafarroarekin ba-
tera aurkeztu ditugu proiektuak.

Beste aldetik, sentsibilizazio esparru 
ezberdinetan egoten gara, batez ere 
Elikadura Burujabetza lantzen, lan-
da eremura hurbildu nahian eta landa 
eremua hurbildu nahian, ekoizpena-
ren eta kontsumoaren arteko amilde-
gi eta deskonexioa gainditzeko asmoz; 
eta Giza Eskubideak lantzen, gaia es-
koletan, unibertsitatean eta bestelako 
espazioetan landuz.

Honela, pausoz pauso, gure pentsat-
zeko era ezberdinen jakitun izanik eta 
gure lanarekin koherente izaten saia-
tuz, ametsak ereiten eta itxaropenak 
biltzen jarraitzen dugu, mundu guztiak 
biltzen dituen mundu baten alde.

PROIEKTUAK:

CAM (México)
AIGMIM (Guatemala)

PBI-Kolonbia
Grupo Venancia (NiKara-

gua)
CPDH Madeleine Lagadec 

(El Salvador)
AMVR (Guatemala)

SENSIBILIZAZIORAKO
ildoak:

Elikadura Burujabetza
Giza Eskubideen Defentsa

SAREAK:

Alternatiben Herria, Za-
baldi , REAS, Nafarroako 

Koordinatzailea...1+1≠2



PROIEKTUAKLANKIDETZA

Guatemalako Maya Ixilen herriaren genozidioa gatazka armatuan kasuaren gaineko ekintza politikoa. (AIGMIM)
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“Askoz indartsuagoak gara eskua elkarri luzatzen 
diogunean eta elkarren kontra borrokatzen ez 
dugunean , gure aniztasuna ospatzen dugunean 
[...] eta elkarrekin bidegabekeriaren horma bote-

retsuak eraisten ditugu” 

Cynthia McKinney, politikaria eta aktibista estatu batuarra.
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROIEKTUAK

Iximulewko Hazien Zaintzaileen topaketeta eta Askatasunaren Hazien Sareko 6. tokapeta kontinentala.(AIGMIM)

GUATEMALA
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AUTONOMIA EKONOMIKOA, ELIKADURA BURUJABETZAREN SUSTA-
PENA ETA MAYA MAM EMAKUMEEN AHALDUNTZEA

Tokiko partaidea: Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indí-
genas Mam (AIGMIM), Guatemala

“El miedo se me ha ido, ahora participo, ahora sé que las mujeres tenemos el derecho de recibir un cargo”
Maya Mam herriko emakume indigena

AIGMIM emakumeen elkarteak 
Maya Mam herriko emakumeen ga-
rapen integralaren alde lan egiten 
du Guatemalako Quetzaltenangon.
Jatorrian, emakumeen oinarrizko 
hainbat talde jardueren kudeatzaile 
zuzenak izateko antolatu ziren, haiek 
beraiek protagonista izanik, Maya 
Mam emakume indigenen onerako. 
9 urte hauetan esperientzia handia 
lortu dute, eta udalerrietan emaku-
me liderren eragiteko ahalmena in-
dartzeko proiektuak kudeatzen di-
tuen erakunde autonomo bihurtu da.
Emakumeen erakunde honen ze-
haztasuna azpimarratu nahi dugu, 
hain zuzen ere, justifikazioari, finant-
za kudeaketari eta kudeaketa  pert-

sonalari dagokienez, bai eta egiten 
duten lanaren sistematizazioa nabar-
mendu ere. Guretzat eskertzekoa da.
Komunitateetan eragiteari garran-
tzi handia ematen diote, eta uste 
dute ekonomikoki burujabe iza-
teak emakume gisa burujabe izate-
ko ahalmena sostengatzen duela.
Elikadura burujabetzaren arloko 
ekoizpen prozesuen bitartez, to-
mateak produzitu eta merkaturat-
zen dituzte, eta konpostajea egiten 
den hainbat guneren kudeatzaileak 
ere badira. Lan hori guztia sendot-
zen da toki eta departamentu mai-
letan jarduera produktiboak eta bi-
dezko merkataritzaren arlokoak 
egiteko prestakuntza saioei esker.

Eginkizun horiez gainera, eskubideen 
berdintasunaren esparruan egiten 
dituzten lantegiak eta formakuntzak 
ere egiten dituzte, ahaztu gabe lan 
hori jatorrizko herrietako kide gisa 
duten nortasunetik egiten dutela.
Azken batean, emakumeen giza 
eskubideen eta eskubide ekono-
miko, politiko eta sozialen alde-
ko ildoetan jarraitzen dute lanean.

FINANTZIAZIOA Eurotan

Nafarroako Gobernua 583.213

OSOTARA 583.213
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROIEKTUAK

Cijp-i egindako segizioa Nayan (2018ko maiatza).

KOLONBIA
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AKOPAINAMENDU INTEGRALA ETA NAZIOARTEKO BEHAKETA KO-
LONBIAKO ERAKUNDEAK, KOMUNITATEAK ETA GIZA ESKUBIDEEN 

DEFENDATZAILEAK BABESTEKO

Kontrapartea: Peace Brigades International – Kolonbia

PBI taldearen eginkizuna giza eskubi-
deen alde Kolonbian lan egiten duten 
pertsonen segurtasun bai fisiko zein 
psikologikoa babestea da, nazioar-
teko behaketa eta segizioa egiten 
duten boluntario taldeen presentzia 
eta lana dela medio. Segizio fisikoa, 
politikoa eta psikosozialean oinarrit-
zen den babes honek giza eskubideen 
alde lan egiten duten pertsonek haien 
lana egin eta zabaltzea posible du-
tela bermatzea du helburu. Nazioar-
teko solidaritate eta elkartasunaren 
adierazpen den segizio lan hau soilik 
behar duen jendearen eskaera es-
presuki jaso ondoren gauzatzen da. 
PBIk indarkeriarik erabiltzen ez du-
ten Kolonbiako pertsona, komunitate 

eta erakundeen prozesuen garape-
na aurrera atera dadin lan egiten du 
eta mundu eta gizarte zuzenago bat 
lortzeko sustatzen duten eraldake-
ta soziala ere bultzatzen du. Gainera, 
emakumeek, komunitate indigenek 
eta afrokolonbiarrek Kolonbian jasa-
ten duten bortizkeria berezia kontutan 
hartuta, PBIk haien beharrei erantzun 
egokia eman ahal izateko babeste 
mekanismo bereziak garatu izan ditu.

MUGARIK GABE 
NAFARROAK 

PBIren PROIEKTUA 
POLITIKOKI BABES-
TEN DU, BERE BA-

BES-SAREAN PARTE 
HARTUZ- 

FINANTZIAZIOA Eurotan

Nafarroako Gobernua 89.926

OSOTARA 89.926
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROIEKTUAK

“Parte-hartze soziala giza eskubideak indartzeko” diplomatua.(CAM)

MEXICO
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SAREAN LAN EGITEN ETA EKONOMIA SOLIDARIOA INDARTZEN GE-
NERO IKUSPEGI BATETIK

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearen Etxea Txiapas – Mexiko

CAM (Ixim Antsetic Emakumearen Et-
xea) haren lana sendotzen saiatzen da 
urrakortasun egoeran dauden emaku-
me talde batzuei laguntza emanez eta 
eskuz egindako ekoizpen proiektuak 
eta etxarteak indartuz, Txiapaseko 
(Mexiko) emakumeen eta familien 
egoera sozio-ekonomikoa hobetzeko 
asmoarekin. Hori guztia genero ikus-
pegi eta ikuspegi interkultural batetik.

Horregatik, tailer, solasaldi eta 
praktiken bidez hiru arlo lantzen dira: 
indartze emozionala eta gaitasun 
teknikoen indartzea, ekonomia so-
lidarioa eta elikadura burujabetza; 
genero arloan formakuntza ematen 
eta ekimen produktiboak laguntzen 
duen bitartean. Emakumeek espa-
zio bat izatea eta gai ezberdinetan 
aholkularitza eta arreta jasotzea 

lortu da. Kiptic (Gure indarra) ere in-
dartu da, produktu ezberdinak salt-
zen dituen ekonomia solidariako 
enpresa: medikuntza naturala eta 
nekazal-homeopatiako produktuak; 
higiene eta edertasun produktu na-
turalak; arropa brodaturekin edo pin-
turarekin; birziklatutako objektuekin 
egindako eskulanak... besteak beste.

Mugarik Gabe Nafarroak eta CA-
Mek urteak daramatzate elkarla-
nean arreta medikoan eta osasuna-
ren sustapenean, baita emakumeen 
ahalduntzean ere. Proiektu honekin 
emakumeei aukerak ematen zai-
zkie, emakumeen %100a urrakor-
tasun egoera ekonomikoan – eta 
askotan emoziolaean ere bai – bizi 
baita eta gehienetan indigenak dira

FINANTZIAZIOA Eurotan

Antsoaingo Udala 7.427,06

Oltza Zendeako Udala 500,00

Aibarko Udala 1.322,00

OSOTARA 9249,06
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROIEKTUAK

Venancia Taldeko langileen hazkunde pertsonala topaketa (2018ko iraila)

NICARAGUA
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NIKARAGUA IPARRALDEKO EMAKUMEAK SAREAK EHUNTZEN BIO-
LENTZAIRIK GABEKO SEXUALITATE ASKE ETA ATSEGINAREN ALDE

GRUPO VENANCIA (Matagalpa, Nikaragua)

Proiektu honekin “(Nikaragua ipa-
rraldeko emakumeak sareak ehunt-
zen biolentzairik gabeko sexualitate 
aske eta atseginaren alde”) elkarteek 
eskatzen duten aurreiritzirik gabeko 
hezkuntza sexual askeren eskaerari 
erantzun nahi dio Grupo Venanciak. 
Izan ere, gaztetxoen haurdunaldi, txi-
rotasun eta indarkeri egoera larria 
bizi baitu herrialdeak.

Proiektuaren testuingurua kokatzeko 
hiru gauza aipatu daitezke: Estatuak 
ez du ongi ikusten hezkuntza mota 
hau eskoletan; abortua, edozein egoe-
ratan, debekatuta dago Nikaraguan 
eta genero indarkeria presente dago 
espazio publiko eta pribatuan, adin 
guztietan.

Proiektua hiru arlotan garatuko da:

Sexu-hezkuntza maila ezberdinetan: 
hezkuntza arloan guraso eta irakas-
leen heziketarekin; kultura arloan, 
Guanuca Zentro Kulturalean egingo 
diren ekintzekin eta azkenik, gizar-
tean, herritarrei zuzendutako sentsi-
bilizazio-kanpainarekin.

Indarkeririk gabe bizitzeko for-
makuntza tailerrak. Grupo Venanciak 
duen Hiritartasun eta Genero For-
makuntza Eskolaren bitartez emango 
dira eta kasu honetan maitasun erro-
mantikoaren ideala desmitifikatuko 
da, ideal honek biolentziarekin duen 
harremana erakutsiz.

Emakumeen Mugimendua. Grupo 
Venanciak elkarlanean lan egiten du 
beste emakume talde eta sareekin eta 
proiektu honetan sare horiek indart-

FINANTZIATZIOA Eurotan

Iruñeko Udala 30.741

OSOTARA 30.741

zeko ekintzak daude, baita gure taldea 
indartzeko ekintzak ere.

Jarduerak Nikaraguaren iparraldean 
gauzatuko dira, Matagalpa, Jinotega, 
Esteli eta ondoko departamentuetan. 
Emakume gazte eta helduak, haurrak, 
hezitzaileak, gurasoak, hiri eta landa 
guneko emakumeak eta Emakume 
Mugimenduko eta Gizarte Mugimen-
duko aktibistak parte hartuko dute. 
Zuzenean onuradunak 1400 lagun 
izango dira eta zeharka 37.000.
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROIEKTUAK

Cuscatlan Parkeko oroigarria, Kultura-Ondasuna adierazpena (UNESCO). Madeleine Lagadece GESZ-ko argazkia

EL SALVADOR
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INPUNITATEAREN CONTRA, ESKUBIDEEN ALDARRIKAPENAREN 
ALDE ETA EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIAREN KONTRAKO 

JUSTIZIAREN ALDE LANEAN

“Madeleine Lagadec” Giza Eskubideen Sustapenerako Zentroa. 
El Salvador

El Salvadorreko “Madeleine Laga-
dec” Giza Eskubideen Sustapenerako 
Zentroarekin daukagun proiektua ga-
tazka ondorengo testuinguru batean 
kokatzen da, inpunitatearen aurka 
lan egiteko eskubideak ezagutu eta 
exijituz, bizirik iraun duten komunita-
teen osasun eta identitate baldintzak 
hobetuz eta emakumeen kontrako in-
darkeriaren aurrean justizia eskatuz. 

Zentroak Giza Eskubideen inguruko 
hezkuntza, ezagutza eta defentsa jar-
duerak antolatzen ditu El Salvadorre-
ko landa guneetan. Giza eskubideen 
sustatzaileei formakuntza ematen die, 
komiteetan eta Sare Nazional batean 
antolatuz. Gainera, gatazka armatua-
ren ondorioz hildako biktimen exhu-

mazioak egiten dituzte. Gatazka honek 
12 urte iraun zuen, eta 8.000 desagertu 
eta Indar Armatuek, Heriotza Eskua-
droiek eta garaiko beste segurtasun 
indar batzuek eragindako 75.000 erai-
lketa utzi zituen.

Mugarik Gabe Nafarroak 2014an hasi 
zuen CPDH “Madeleine Lagadec”-ekin 
kolaborazioa, eta egun lantzen dugun 
proiektuaren bidez El Salvadorreko 
gatazka armatuaren biktimei eta bik-
timen familiei sostengua ematen zaiei 
egia, justizia eta erreparazioa bilatze-
ko estatuaren instantzietan, zehazki 
El Calabozo-ko sarraskiaren bikti-
mei. Amnistia legearen erresoluzioa 
ezagutzera emango da, eta honekin 
biktimek ardura hartzeak eta ikerke-

FINANTZIATZIOA Eurotan

Nafarroako Gobernua 27.291

Baztango Udala 2.198,31

OSOTARA 29.489,31

tak eskatzen modu aktiboan jardun 
ahal izango dute, justizia eta egiaren 
bidean. Gainera, emakumeen aurkako 
indarkeria ikertzeko dagoen eskae-
rari ere erantzungo zaio, emakumeei 
akonpainamendu psikologikoa eta ju-
ridikoa emanez.
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROIEKTUAK

Baratzei egindako bisitak.

GUATEMALA
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GUATEMALAKO LANDA KOMUNITATE ETA KOMUNITATE INDIGE-
NETAKO EMAKUMEEI BIZITZA AUKERAK ZABALTZEN NEKAZARITZA 

ALTERNATIBOAN

“Voz de la Resistencia” emakume indigenen elkartea – AMIVR

“Voz de la Resistencia” emakume 
indigenen elkartea El Quiché depar-
tamenduan dago eta Chajul, Nebaj, 
Uspantan, Sacapulas eta Chiche he-
rrietako komunitateekin proiektua 
planteatzen du. 

Desberdintasun eta pobrezia testuin-
guru honetan arazo ezberdinak iden-
tifikatzen dituzte: pobreziak landa 
eremuetan eta populazio indigenetan 
eragina handiagoa du; elikadura falta 
tasarik altuenak populazio indigena-
renak dira; genero arrakalak handiak 
dira eta emakume indigenen desber-
dintasuna nabarmentzen da. 

Arazo hauei aurre egiteko asmoz 
emakumeek nekazaritza alternatiboa 
maneiatzeko dituzten gaitasunak ho-

besteko proiektua planteatzen dute, 
garapen kolektiboa eta komunitarioan 
eraginez. Proiektu honek elkartearen 
lan-ildoak jarraitzen ditu: emakumea-
ren ahalduntzea, elikadura-segurta-
suna, ahalduntze ekonomikoa eta in-
gurumenarekiko errespetua.

FINANTZIATZIOA Eurotan

Galar Zendeako Udala 1.200

OSOTARA 1.200

pobreziaK landa ere-
muetan eta populazio 
indigenetan eragina 

handiagoa du



PROIEKTUAKSENTSIBILIZAZIOA

Mugarik Gabe Nafarroako argazkia – Giza Eskubideen Monopolya.
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“Jende txiki askok, leku txiki askotan , ba-
ratza txikiak landuko dituzte… eta mundua 

elikatuko dute”   

Gustavo Duch .



SENTSIBILIZAZIOAELIZADURA BURUJABETZA

Feminismo baserritar eta herrikoiari buruzko topaketa internazionalaren kartela.
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ELIKADURA BURUJABETZA ERAIKITZEN

ELIKADURA BURUJABETZA PARLA-
MENTUA

Urteko lehen seihilekoan 2018ko 
maiatzaren 15en egin zen Elikadura 
Burujabetza Parlamentuaren pres-
taketan sartuta ibili gara burubelarri.  
Egun horretan, Nafarroako Parla-
mentuan hitza hartu zuten merindade 
bakoitzeko ekoizle eta herri mailako 
ordezkariek, Landa Garapen, Neka-
zaritza eta Abeltzaintza Kontseilariak 
eta Behe Nafarroatik etorritako Eus-
kal Herriko Laborantza Ganbarako 
ordezkari batek. Saio honen bidez, 
eskualde bakoitzeko errealitateak eta 
eskaerak mahai gainean jarri ziren, 
eta elikadura burujabetzaren alde-
ko apustu garbia egiteko eskaria egin 
zen. 

Aurreko hilabeteetan bost merin-
dadeetako eragileekin batera saioa 

prestatzeko lan egin zen, eskaerak 
amankomunean jarri eta bakoitzak 
Parlamentuan adieraziko zuena ados-
teko.

FEMINISMO BASERRITAR ETA HERRI-
KOIARI BURUZKO TOPAKETA INTER-

NAZIONALA. 
Hirian eta landa eremuan, emaku-

meak elkarrekin ereiten

Abenduaren 15 eta 16a, 70 emakume 
Mendillorriko “Antzara” gune auto-
gestionatuan. Helburua: feminismo 
baserritar eta herrikoiaren inguruan 
ezagutu, partekatu eta hausnartzea. 
Eguberri aurreko asteburua izan eta 
egun berdinetan beste hainbat ekitaldi 
egonda ere, proposamena ilusioz har-
tu zen, eta bertan ginenok entzuteko, 
kontatzeko eta harremantzeko  gogoz 
geunden. Horretarako, asteburuan 

zehar formatu desberdinak egon zi-
ren:

-Hitzaldiak: Edcleide da Rocha Silva 
(Momivimento de Mujeres Campo-
nesas de Brasil) eta Carmen Crespo 
Ordoñez (Eje de Precariedad, Madrid) 
feminismo baserritar eta herrikoiari 
buruz, eta zaintzen krisiari buruz hu-
rrenez hurren

-Mahai ingurua: Gotzone Sestorain 
(Nafarroako ekoizlea eta elikadura 
burujabetzan aktibista), Nadia Ayu-
so (Etxaldeko Emakumeak), Saioa 
Iraola (Emakumeen Mundu Martxa), 
Inmaculada Idáñez (CERESeko lehen-
dakaria COAGeko emakumeen arloko 
arduraduna) eta María Ferreiro (Sin-
dicato Labrego Galego). 

-Talde dinamikak: bakoitzak bere es-
perientzia, bizipen eta lurraldeetatik 

2018an Mugarik Gabe Nafarroatik elikadura burujabetzaren erai-
kuntzarako ekarpenak egiten garraitu dugu. 



abiatuta, elkar ezagutu eta elkarrekin 
zer egin dezakegun kolektiboki haus-
nartzera bideratuak.
-Bisita: emakume artzain eta gaztagi-
le baten etxaldea bisitatu genuen, ber-
tatik bertara ezagutuz bere jarduera 
eta eguneroko zailtasunak, baita bere 
lanarekiko sentitzen duen duintasun 
eta harrotasuna ere.

Sozialki berdinak, humanoki desber-
dinak eta guztiz askeak izan gaitezen 
mundu bat (Rosa Luxemburgo) erai-
kitzera bidean, elkar ezagutu, parte-
katu, hausnartu eta ikasteko asteburu 
polit bat izan zen. 

KONTUZ LURRAREKIN!
Meategi handiak egiteko proiek-
tuak, uraren kutsaketa eta kudeaketa 
txarra, lur emankorren desertifika-
zioa, biodibertsitatearen galera, ko-
munikaziorako egitura erraldoiak… 
kapitalaren alde egiten den baliabide 
naturalen ustiaketa etengabea da bai 
Ipar bai Hego globalean. Horrela, bi 
errealitate hauetako esperientziak 
uztartuz, Kontuz Lurrarekin! Jardu-

naldiak antolatu ziren 3 herritan: 

>Tutera: Uraren kultura bersus 
agroindustria eta megaproiektuak.
>Iruñea: Prestazio altuko trena (PAT) 
tren publiko eta sozialaren aurrean 
(TPS). 

>Zangotza: Potasa meategi proiektua 
Nafarroan eta meatzaritza Iparralde 
eta Hegoalde globalean.

Baratza Kritikoa erakusketa Nafa-
rroako zenbait herritan egon da ikus-
gai (Tafalla, Galar, Ultzama, Antsoain, 
Iruñea…); emakume ekoizleen etxal-
deetara bisitak antolatu dira (Itur-
goien, Erratzu, Egozkue…); Nafarroako 
emakume ekoizleen egoerari buruzko 
hitzaldiak eta aurkezpenak egin dira; 
orain arte egindako lana biltzen duen 
txostena argitaratu da; “Emakumeen 
Lurra/Tierra de mujeres”, “Hemen eta 
han/Aquí y allá” eta “Izan eta ekin/ Ser 
y actuar” bideoak zabaldu dira…

Guztiak, elikadura burujabetzaren 
eraikuntza kolektiborako ereiten ditu-
gun haziak dira.

Guztiak, elikadura 
burujabetzaren erai-
kuntza kolektiborako 
ereiten ditugun haziak 
dira.
 

FINANTZIATZIOA Eurotan

Nafarroako Gobernua 22.147

OSOTARA 22.147
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HACIENDO MEMORIA
2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

SENTSIBILIZAZIOA

[Iñigo Urizen argazkia/Foku]. (Iruñea, 2018ko apirila). Herri boterearen eraikitzaileak. Nafarroako hitza.

ESKUBIDEEN DEFENTSA
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GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA
Giza Eskubideen inguruko sentsibi-
lizazioa historikoki izan da Mugarik 
Gabe Nafarroako nortasun ikur bat. 
2018an zehar hainbat jarduera egin di-
tugu giza eskubideen urraketa egoe-
rak ikustarazteko eta giza eskubideen 
defentsarako mekanismoen inguruan 
(in)formatzeko.

Kasu Defendatzaileak!
Apirilean Kasu Defendatzaileak! 
jardunaldiak antolatu genituen, Ni-
karaguatik etorritako Evelyn, Mexi-
kotik etorritako Sandra Lorea eta 
Kolonbiako Alexandra izan genituen 
gure artean, haien errealitate eta bo-
rroka-istorioetara hurbildu gintuzten 
emakume defendatzaileak. Bizimodu 
jasangarrirako eskubidearen aldeko 
Herri Auzitegiaren berri lehen esku-
tik ere izan genuen, giza eskubideen 
urraketak salatzeko eta ikustarazteko 
balio duen baliabidea.
Genero ikastaroa
Urtero bezala NUPen “Gako femi-
nistak garapen askatzaile baterako” 
ikastaroa antolatu genuen. 18. edizio 

honetan ekofeminismoa, elikadura 
burujabetza eta lurra eta lurraldea-
ren emakume defendatzaileak izan 
genituen hizpide. Horretarako Yayo 
Herrero, Guatemaltik etorritako Eli-
za Orozco, Etxaldeko Emakumeak eta 
Nafarroako Emakumeen Mundu Mar-
txako taldeak izan genituen.
Palestina Habibti
Nakbaren 70 urteurrenaren harira – 
“hondamena” arabieraz, 1948ko exodo 
palestinarrari erreferrentzia egiteko 
erabiltzen du populazio palestina-
rrak – jarduera kulturalez beteriko zi-
kloa antolatu zen urrian, azaroan eta 
abenduan zehar. Ziklo honek zinema, 
musika, konferentziak, gastronomia, 
dantza, antzerkia eta erakusketa bat 
hartzen zuen barne.
Mugarik Gabe Nafarroak ere parte 
hartu zuen, Boikot, Desinbertsioak eta 
Zigorrak – BDS-ren inguruko tailer 
bat antolatuz. Tailer honek BDZ eki-
mena populazio palestinarraren es-
kaera dela erakutsi zigun eta Palesti-
nako borrokarekin bat egiteko ez ezik, 
giza eskubideen urraketak salatzeko 

FINANTZIATZIOA Eurotan

Iruñeko Udala 8.000

OSOTARA 8.000

baliabidea ere bada.
Zikloan parte hartzeko Palestinako 
jende asko hemen egonen zela apro-
betxatuz, unibertsitateak zuzenbideko 
eta esperientziaren gelako ikasleekin 
konferentziak ere antolatu genituen, 
Palestinako borrokaren eta herriaren 
eskubideen inguruan sentsibilizatze-
ko asmoz.
Giza eskubideen monopolya
Halaber, giza eskubideen inguruko 
baliabide bat sortu dugu, ikastetxetan 
giza eskubideen inguruan hitz egin eta 
sakontzeko asmoz. Baliabideak mo-
nopoly jokoan datza, eta horretarako 
Bety Cariñoren “Ametsak ereiten, 
itxaropenak biltzen” komikia hartu 
dugu kontutan. 2019tik aurrera ikaste-
txetan sentsibilizazio saioak ematen 
hasiko gara.



BESTE EKINTZAKBESTE EKINTZAK

Guatemalako jardunaldien kartela.
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 “Ez utzi egun bakar bat inguratzen zaituen 
munduan eraginik izan gabe. Egiten duzu-
nak aldea markatzen du eta zer nolako al-

dea eragin nahi duzun erabaki behar duzu”

Jane Goodall , antropologoa eta ONUko bakearen mezularia.
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ALTERNATIBEN  HERRIA
Ekainaren 2an Alternatiben Herria ospatu genuen Iruñean, eta ber-
tan, elkarte eta gizarte mugimenduek hausnarketak, eztabaidak eta 
proposamenak partekatu genituen kaleko festa giroan. Kapitalis-
moari alternatibak badaudela aldarrikatzeko eguna izan zen, mer-
katu libreari, merkatuek irentsitako gorputzei, globalizazioari, fi-
nantza desregulatuei, industrien deslokalizazioari, pentsio izoztuei, 
handitzen ez diren soldatei… alternatibak badaude. Aurreko hilabe-
teetan lan taldeak osatu ziren espazio eta gai desberdinak lantzeko, 
eta Mugarikek ere elikadura burujabetza eta bizitza duin eta anitzak 
gaien inguruko lan taldeetan parte hartu zuen.

Egunean bertan, Geltokin Auzoekonomia gunea egon zen, eta bertan 
finantzak, txanponak, ekonomia sozial eraldatzailea, ondasun eta 
lanen banaketa… gaiak landu ziren. San Frantzisko plazan Arragoa 
espazioa egon zen, ondasun amankomunak, hizkuntzak, hezkuntza, 
kultura… biltzen zituen espazioa. Condestable, Piparrika eta Santa 
Ana plazan Herriak eta Lurra espazioa egon zen, energia buruja-
betza, aldaketa klimatikoa, hondakinak, mugikortasuna, elikadura 
burujabetza, kontsumoa… landu zituena. Baratxurien plazan Buru-
jabetza espazioa, non demokrazia, burujabetza eta parte hartzea, 
herrien arteko elkartasuna… buruz hitz egin zen. Nabarreria berriz, 
Bizitza Anitzak eta Duinak espazioaren gunea izan zen, eta dibert-
sitatea, artikulazio feminista, identitate eta gorputz dibergenteak… 
landu ziren. Azkenik, O Plazan Haurren Errepublika egon zen, hau-
rrek beraien alternatiben herri propioa amestu eta sortu zezaten.

Alternatiben Herriko kartela.

Cartel de Alternatiben Herria.
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GUATEMALAKO JARDUNALDIAK

[Iñigo Urizen argazkia/Foku]. (Iruñea, 
2018ko iraila). Identitatea boterea 

baita. Nafarroako hitza.

Irailean Eliza Orozco Perez AIGMIM 
erakundeko kidea eta Mam taldeko 
emakume indigena Maya gure artean 
izateko plazerra izan genuen. Guate-
malaren inguruko jardunaldiak anto-
latu genituen, Guatemalan bizitza eta 
lurraren defentsaren aldeko borroka 
komunitarioen inguruan mintzatu 
zitzaigun eta maya mundo-ikuskera 
hurbildu zigun. “Gako feministak ga-
rapen askatzaile baterako” jardunal-
dietan ere parte hartu zuen”.

Eskerrik asko Eliza, plazer bat izan 
zen. 



32

XIV ZINEMA-ERAKUSKETA
Munduari soako bat eginez gero, liskarrez, borti-
zkeriaz, arazoz eta zalantzaz beteriko eremu handi 
bat ikusiko dugu. Giza eskubideen urraketa egune-
roko ogia da.

Zinema aisialdirako baliabide bikaina da, baina 
askotan giza eskubideekiko konpromisoa nabar-
mentzen duten gertaera, harreman, pentsamendu 
eta egoerak adierazten duen hezkuntzarako ba-
liabide artistikoa ere bada. Batez ere kultura ez-
berdinetako eduki, irudi eta soinuak proposatzen 
duena, elkar-ezagutza eta elkarrizketa sortzeko 
asmoz, mundo globalizatu honetan guztiz beha-
rrezkoak.

Beste urte batez Mugarik Gabe Nafarroa Zine-
ma-Erakusketa, Mundua eta Giza Eskubideak 
proiektuan parte hartu du, aurtengoa bere XIV edi-
zioa izan da. Erakusketa honek bost film-doku-
mental eta Nafarroako ikastetxeetako ikasleekin 
egindako goizeko heziketa-saio batzuk proposatu 
dizkigu.

Erakusketaren kartela.
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PARTE HARTU ETA HEGOALDETIK IKASI

Urtero Setemek Garapenerako hezkuntza zikloa antolatzen du partehartzaileek beste errealitateen kontzientzia hartze-
ko helburuarekin, baita jarrera aktiboak, kritikoak eta erreflexiboak bultzatuko dituenak ere. Munduko aberriek dituzten 
eskubideak eta nortasuna aldarrikatzerakoan, eredu bat zuzenago eta adeitsuagoa jarraituz.
XXII Formakuntza ikastaro honetan Mugarik-ek “Emakume ekoizleak eta elikadura subiranotasuna; generotik begirada” 
saioa eman zuen.

Ikastaroaren kartela.
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EMAKUMEEN MUNDU MARTXA
120 emakume* baino gehiagok hartu 
dute parte Iruñean egin genituen For-
mazio Jardunaldi Feministetan. Indar-
keria matxistaren aurpegi ezberdinak 
hizpide izateko orain arte ezkutuan 
egon diren hainbat kolektibori eman 
zitzaien hitza: aniztasun funtzionala 
duten emakumeak, emakume migran-
teak eta LGTBI mugimenduko kideak. 
Horrez gain, Karina Ochoa Mexikoko 
soziologoak indarkeria matxistari 
ikuspegi dekolonialetik begiratzen la-
gundu zigun.

Hainbat herritako burujabetza proze-
su ere jarri genituen mahai gainean: 
Kurdistangoa, Eda Uzgunen eskutik; 
Auar Cumesek Guatemalako herriei 
buruz mintzatu zitzaigun eta; Euskal 
Herriaren inguruan hitz egiteko, Edur-
ne Epelde izan genuen.

Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxaren argazkia.



35

FORMAKUNTZA SOLIDARIOKO PROGRAMA NUP
Nafarroako Unibertsitate Publikoak (NUP) 2018an an-
tolatutako kooperazio solidario formakuntzako saio 
bakoitza Nafarroako GKE desberdinen esku gelditzen da. 
Mugarik-eko emakume taldetxo bat bildu ginen Ekofemi-
nismoaren inguruko saio partehartzaile bat prestatzeko 
asmoz.
Bertan, parte hartu zuten hainbat herrialdetara, bes-
teak beste, Kuba, Salvador, Bolivia, Peru eta Ekuadorre-
ra joango diren gradu desberdinetako 25 gaztek. Gazte 
hauek osasuna, haurren parte hartzea eta elikadura 
burujabetzaren inguruko proiektuetan arituko dira, bes-
teak beste, bai hiri eremuan, baita landa eremuan ere.
Formakuntza honetan nolako munduak nahi ditugun eta 
guztion artean nola eraikiko ditugun hausnartzeko auke-
ra izan dugu. 

Mugarik-ek perspektiba feminista batetik elikadu-
ra burujabetzaren inguruan duen ikuspuntua aurkeztu 
zuen, hau baita erakundearen ildoetako bat.
Saio aberasgarria izan zen bai honen prestakuntzan aritu 
ginenentzako, bai parte hartu zuten gazteentzako.
Argi gelditu zen gazteek bizipenak eta oso itxaropent-
suak diren amets eta ideiak dituztela, hamar urtetik hona 
eman den aldaketa garrantzitsua. 

Espero dugu gure ekarpenak han eginen duten lanean le-
kua izatea eta bueltan gurekin partekatzea. 

Mugarik Gabe Nafarroako argazkia.
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ELIKADURA BURUJABETZA ETA GENEROAREI BURUZKO 
ZIKLOA

Ingurumen heziketarako museoak 
antolatzen duen Jasangarritasunaren 
Eskolaren baitan elikadura burujabet-
za eta generoari buruzko ziklo batean 
parte hartu genuen. Xedea bizi-jasan-
garritasuna mahi gainean jartzean 
duen garrantzia ikustaraztea zen, alde 
batetik eta proposamen eta diskurt-
soetan genero-ikuspegia txertatzea 
ezinbestekoa dela, bestetik, betiere 
gizarte jasagarriagoak lortzeko bi-
dean. Zikloaren baitan Baratza Kriti-
koa erakusketa montatu genuen eta 
hiru hitzaldi eman genituen, Elikadura 
Burujabetzaren inguruan egindako bi-
deoak ere proiektatu genituen.

Mugarik Gabe Nafarroako argazkia. Mugarik Gabe Nafarroako argazkia.
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SENTSIBILIZAZIOA UDALERRIETAN
Urtero bezala, 2018an zehar ere uda-
lerri ezberdinetako azoka eta jardu-
naldietan presentzia izan dugu.

Zangozako elkartasun astean egon gi-
nen; Tafallan eta Irurtzunen Venancia 
Taldeko proiektua auerkeztu genuen; 
“Tudela en abierto” jardunaldietan ere 
egon gine; eta Ultzamara “Mujeres or-
ganizadas y en lucha” erakusketa era-
man genuen.

Gainera, urtero bezala, REAS-eko 
Ekonomia Solidarioaren azokan parte 
hartu genuen.

Mugarik Gabe Nafarroako argazkia.
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PLATAFORMAKPLATAFORMAK

Monopoly por los Derechos Humanos. MUGARIK GABE NAFARROA
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“Ez izan zalantzarik herritar konprometitu 
talde txiki batek mundua aldatu dezakee-

nik. Izan ere, horrek bakarrik egin dezake. “ 

Margaret Mead, antropologo kulturala
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

IRUÑA 2018Iruñea Harrera Hiria 
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IRUÑEA HARRERA HIRIA (IHH) 2018. URTEA

Gobernuko ordezkaritzaren aurrean 
ELKARTASUNA EZ DELA DELITUA 
beste erakunderekin batera aldarri-
katuz hasi genuen urtea. Elena Mal-
eno ekintzaileari babesa erakutsi 
genion, paterak arriskuan zeudela 
ohartarazteko Itsas Salbamendua-
ri deitzen ziolako pertsonen trafikoa 
leporatuz ikertua izan dena. Otsai-
laren 25ean, igandearekin, Gaztelu 
Enparantzan harresi bat eraiki eta 
eraitsi genuen GIZA ESKUBIDEAK EZ 
DIRELA NEGOZIATZEN; DEFENDATU 
EGITEN DIRELA gogorarazteko.

Apirilean MIGRAZIOAK ETA ELKAR-
TASUNAri buruzko asteburuko to-
paketa izan genuen, Nafarroako gai-
nontzeko herri harrera ekimenekin, 
Iruñeko Udalarekin eta Nafarroako 
Gobernuarekin batera. Ekitaldia In-
gravitö taldeko kontzertu akustiko 
batekin hasi genuen. Estatu guztiko 
unibertsitate irakalse, talde eta sare 
ezberdinen ekintzaile eta migranteek 

hartu zuten parte. Mikroantzerkiak, 
herri bazkaria eta kontzertu solida-
rioa Gani Mirzoren eskutik ere izan 
genuen. Ekitaldia Udal Plazatik abiatu 
zen martxa batekin eta Zaporeak tal-
deak antolatutako pintxo-pote bate-
kin bukatu zen.

ITOTAKO AMETS GEHIAGORIK EZ le-
lopean ekainaren 20ko jardunaldia 
antolatu genuen, CEARekin batera – 

errefuxiatuen eguna. Kondestablen 
mahai ingurua antolatu genuen eta 
Udal Plazan kolore ezberdinetako 
ehunka itsasontziz osatutako insta-
lazio artistiko parte hartzailea anto-
latu genuen, Bern O`Donghue artis-
ta ingelesaren eskutik, hildako edo 
desagertutako pertsona bakoitza iru-
dikatuz. Horren xedea migratzera be-
hartuta daudenek pairatzen dituzten 
familiako hausturen inguruak haus-
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”
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botereek eta transnazionalek hamar-
kadetan zehar haien lurraldean ga-
ratutako politiken emaitza dela salat-
zen genuen.

Azaroan Artean (Bizkaia) elkartutako 
Europa guztiko erakundeek HERRIEN 
BESARKADAren aldeko kanpaina ba-
teratua egitea adostu genuen, 2019ko 
maiatzaren hauteskundeen testui-
guruan. Urtea bukatzeko migrante 
eta errefuxiatuen nazioarteko egu-
nean egindako kontzentran guztiak 
MIGRANTEAK GARELA baieztatu ge-
nuen.

2018an zehar Nafarroako Harrera 
Hiriekin eta Euskal Herriko Ongi Eto-
rrirekin elkarlanean eta Zurrumu-
rruen Aurkako Sarean parte hartzen 
jarraitu genuen. Halaber, erakunde 
ezberdinekin bilerak izaten jarraitu 
genuen, udalek migrante eta errefu-
xiatuak hartzeko konpromisoak har 
ditzaten aldarrikatzeko.

nartuaraztea zen. Plazara espazioak 
aste batez Aitziber Urtasun artista 
eta hezitzaileak egindako “TXALU-
PAK” erakusketa hartu zuen, Iruñeko 
zapzi eskoletako 3 eta 11 urte arteko 
150 haur baino gehiagok egindako it-
sasontzietan eta Bern O’Donogueke 
egindako artelanean  oinarritutako 
erakusketa.

Irailaren 5ean Gaztelu Enparantzan 
sakabanatutako 116 oinetakoek Ceu-
ta eta Maroko arteko mugatik abuz-
tuan legez kontra kanporatutako 116 
pertsona irudikatu zuten. Oinetakoek  
milaka kilometro egin eta gure mu-
getaraino iristeko bizitza arriskatu 
duten pertsonen bidea irudikatzen 
dute, oinetakoak galtzen den lehen-
dabiziko gauza direlako, hondartze-
tara helduerako edo hesien jauzien 
argazkiek erakusten duten moduan. 
Protesta ekintzak estatuko beste ho-
gei bat hiriekin batera egin zen.
Azaroaren 5ean Udal Plazan elkarre-
taratu ginen Hondurasetik Estatu Ba-
tuetara zihoan karabanarekin elkar-
tasuna adierazteko. Haien miseria 
Estatu Batuek, gainontzeko munduko 
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2018    

GASTUAK   % 
Proiektuak 347.456,87 79% 
Sentsibilizazioa 40.697,92 € 9% 
Funtzionamendua 49.010,04 € 11% 
OSOTARA 437.164,83 € 100%    

DIRU-SARRERAK   % 
Nafarroako Gobernua 356.809,50 80% 
Udalak 69.579,99 16% 
Bazkideak eta bestelako diru-sarrerak 22.093,67 5% 
OSOTARA 448.483,16 € 100%  

  
 

EMAITZA 11.318,33 
 

   

 


