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12013ko txostena

Krisiak inguratzen gaitu. Krisi igaroko-

rra dela pentsarazten digute baina 

badakigu sistemarena dela. Eta sortu 

zutenak eta erantzule direnak ari dira 

kudeatzen. Iritsi denetik, prekaritatea, 

langabezia, eskubide eta prestazioen 

deuseztatzea eta pobrezia ekarri ditu. 

Eta horiekin batera, Nafarroako Go-

bernuak eta Nafarroako udal aunitzek 

garapenerako lankidetzaren arloan 

egindako murrizketa zorrotzak. Zeren 

eta agintzen dutenek ez baitute deus 

ulertzen elkartasunez, konpromisoz, 

berdintasunez, bai, ordea, pribilegioz, 

gutxiengoentzako mozkinez, eta kari-

tateaz eta apurrez, gehienentzat.

25 urte egin ditugu, baina ospakizuna-

ren ahalegina ez zen urrutira iritsi au-

rrean genituen erronken munta zela 

kausa. Erronka horiek eraman gintuz-

ten gure bazkideekin kontsulta pro-

zesua egitera. Batzar nagusia 2012ko 

abenduan egin genuen erakundea-

rekin zer egiten genuen erabakitzeko: 

merezi zuen aitzina egitea? gure hel-

buruek indarrean jarraitzen zuten eta 

haiek erdiesteko lanean segitu behar 

genuen? egiten ahal zen?. 

Parte-hartze onarekin egin zen batza-

rrean argi gelditu zen aitzina egiteko 

genuen asmoa. Horrela, 2013a bal-

dintza zailetan geure burua berras-

matzeko borondatearekin hasi zen. 

2013ko
jardueren txostena

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

Mugarik Gabe Nafarroa
Hegoaldearekiko lankidetzako GKE



2  SARRERA

Horrek lehentasunak ezartzera era-

maten gintuen eta egoerara doitzera: 

bulegoan hiru pertsona izatetik bi, la-

naldi erdiarekin, izatera pasatzea, mi-

litantzia zabaltzearen erronka,… Kon-

tuek ez dute gehiagorako ematen, 

baina konpromiso solidarioa eta gure 

etorkizuneko apustua mantentzen 

ditugu. Eta horretan gaude, gehia-

go eta hobeki egin nahian baliabide 

gutxiagorekin, aspaldiko tenoreetako 

formuletako batzuk berriro hartuz: lan 

boluntarioa, militantzia, parte-hartze 

handiagoa diru gutxiagorekin; gogor 

egitea eta gure jendarteko eta herri 

zapalduetako borroketan gure harri-

txoa paratzea gustukoa dugulako.

Etapa honetan jende berria dugu bu-

legoan, eta utzi zutenek gurekin ko-

laboratzen jarraitzen dute. Ekonomia 

aldetik kontraparte gutxiagori ematen 

ahal diegu sostengua eta AIGMIM eta 

ADICi emateari utzi egin diogu, ibilbi-

de luzea elkarrekin egin dugun arren. 

Dena den, harremana mantentzen 

dugu eta espero dugu, gero hurbi-

lean, haien proiektuak sostengatzen 

lanean berriro hastea. 

Sentsibilizazio proiektuek jarraitzen 

dute boluntarioen aktibismoari esker, 

haiek erabaki baitute sakonago en-

gaiatzea eta haien lanarekin segitzea 

bulegoko gutxieneko sostenguarekin. 

Erresistentzia fase honetan jende ge-

hiagorekin bat egiten dugu, aurrekon-

tu egoeraren eta herritarrok jasaten 

ari garen eskubideen etengabeko 

murrizketen aurrean, haiek salatzeko 

eta haien kontra egiteko beharraren 

aurrean. Zailtasunekin batera, erant-

zuteko giza mugimendu gero eta ge-

hiago sortu dira. Horietako aunitzekin 

bat egiten dugu eta sostengua ema-

ten jarraitu nahi dugu. Karriketan eta 

plazetan elkar ikusiko dugu!



32013ko txostena

ProProiektuak
“Utopia zeruertzean dago. Bi pausu ematen ditut, bera bi 
pausu aldentzen da eta zeruertza hamar pausu aldentzen da. 
Orduan, zertarako balio du utopiak? Horretarako balio du, 
bidean aurrera egiteko.”
Eduardo Galeano



4  PROIEKTUAK

Azaleko eta atal hasieretako argazkiak proiektu honi dagozkio: 
“Emakumeen eskubideak esperientzia artistikoaren bidez”. 
Egileak: Xabi Santaquiteria eta Emakumeari Laguntzeko Zentroko (CAM) emakumeak. 
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Kubako La Habana hirian Kolonbiako 

Gobernua eta FARCak mantentzen ari 

diren bake elkarrizketei begira egon zi-

ren, 2013 urtean, bai komunikabideak 

eta baita mundu osoko erakundeak, 

egun herrialdean dagoen benetako 

egoera ahaztuz.

Akordien ardatzak gatazka armatua-

ren bukaera, landa-garapena edota 

alderdi guztien biktimen ordaina iza-

nik ere, Kolonbiako errealitatean ga-

tazkak izugarrizko garrantzia dauka, 

gaur egun.

Bitartean, mehatxuak, erasoak eta 

giza-eskubideen defendatzaileen 

aurkako erailketek jarraitzen dituzte. 

2013ko azaroan Sergio Ulcue Perdo-

mo –giza eskubideen defendatzaile 

eta nekazari-liderra- erail zuten, eta 

2013ko apirilean Sofi a Lopez giza-

eskubideen defendatzailea bahituta 

izan zen.

Juan Manuel Santos Presidenteak za-

baltzen dituen mezuek (Kolonbian 

iada ez dagoela giza-eskubideen 

urraketarik esanez) eta herrialdearen 

egoera fi nantziero hobeak, ondo-

rio zuzen bat ekarri dute: betiko diru-

emaileek askoz diru gutxiago ematen 

ari dira. Horren ondorioz, adibidez, 

PBI-k erdira jeitsi behar izan du herrian 

mantentzen duen pertsonen kopurua.

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

Kontrapartea: Nazioarteko Bake Brigadak (PBI)
Kolonbia

Kolonbia: 
bake akordioak, 
guda errealitateak
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Murrizketak eduki arren, Kolonbiako 

proiektua izugarrizko lana egiten ari 

da. 2013an, esate baterako, PBI-k 14 

nekazari-familien itzulera lagundu du, 

Pitalito hirira, Cesar Departamentuan. 

Komunitateak itzultzen eta antolat-

zen hasi diren ahala, mehatxuak eta 

erailketak ugaltzen joan dira. Hala 

ere, itzuli diren komunitateek haien 

lurraldeetan jarraitzen dute. Haien he-

lburua: haien lurren itzultzea eta onar-

pen juridikoa.

PBI-K babesa eskaintzen die Giza 

Eskubideen alde lan egiten duten 

erakunde ezberdinei. Alirio Uribe 

abokatuaren hitzetan: “Zirikatze eta 

mehatxuak etengabe jaso arren, PBI-

ren lanari esker guk gure lana egin 

ahal dugu, eta Kolonbian gertatutako 

krimenen arduradunak epaileen au-

rrean eramaten saiatzen ahal gara”.

Testuinguru zail honetan, emakumeak 

erasoen helburu zuzenena izaten dira, 

egunero mota guztietako mehatxuak, 

jazarpenak eta estigmatizazioak sufri-

tuz meatze edo egur-enpresen parte-

tik.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua 85.000 € !

Emakume hauen familiako ardura bi-

zitzeko erak, haien inplikazio handia-

goak senideak aurkitzeko eta haien 

parte-hartze handiak –bai politikan 

eta baita salaketa ekimenetan ere- 

eraman dituzte emakumeak erresis-

tentziako lehenengo lerrora, biktimak 

izateari utziz.

Familien itzulera 
Pitalitora.
Blog PBI.

Mugarik Gabe Nafarroa justifi katzen 
ari da Nafarroako Gobernuko hiru ur-
teko programa, eta gure asmoa ha-
ren alde egiten jarraitzea da.
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2014. urterako Venancia taldeak 
egindako proiektuan sentsibilizazio, 
formazio eta emakumeen ahaldunt-
ze ekintzak uztartzen dira. Mugarik 
Gabe Nafarroak parte hartzen duen 
proiektu honen helburua Nikaragua 
iparraldeko emakume antolatuen eta 
banakakoen ahalduntzeari lagunt-
zea da, emakumeen parte hartzea, 
ezagutza eta autobalorazio positiboa 
sustatuz, baita emakumeen eskubi-
deen alde borrokan eginez. Horreta-
rako emakume antolatu edo antolatu 
gabeen garapen pertsonalean eta 
sendazio prozesuetan lagundu nahi 
da, arreta, formakuntza eta laguntza 
ekintza eta prozesuak sustatuz. Indar-

keria matxista jasan duten emaku-
meei laguntzeko psikologoentzako 
Genero Ikuspegirako ikastaroa eginen 
da eta baita emakumeei taldean edo 
banaka arreta zuzena eginen zaie 
eta epaitegietan salatzeko oztopoak 
dituzten emakumeei lagunduko zaie. 
Era berean, emakume gazteek eta 
helduek bizi dituzten egoeren gaine-
ko sentzibilizazio ekintzak eginen dira, 
emakumeen eskubideak aldarrikatuz. 
Horretarko urtean zehar sentsibilizazio 
kanpaina bat burutuko da gazteei zu-
zenduta eta irratsaioa burutuko da. 

Sentsibilizazioarekin batera, Grupo 
Venanciaren ustez garrantzitsua da 
emakumeen arteko sareak indartzea 

Proposamen 
feministatik, 
jabekuntza 
pertsonalera
eta kolektibora

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

Kontrapartea: Venancia Taldea
Matagalpa - Nikaragua
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Era berean, Grupo Venanciaren ustez 
garrantsitzua da biltzeko lekuak eta 
kulturan eragiteko aukerak izatea eta 
horregatik 46 aurkezpen kultural alter-
natiboak sustatuko dituzte Guanuca 
Kultur Zentroan. Kultura matxistaren 
aurka egiteko pertsonen arteko ha-
rreman mota ezberdinak eta emaku-
meak mespresatxen ez dituzten sinbo-
loak bere gain egiten dituen kultura 
eredu ezberdinak landu eta sustatu 
behar dira. 

eta horregatik proiektu honen beste 
ardatza emakume mugimenduaren 
indartzea eta hedatzea da, bai herri 
mailan bai nazional mailan ere. 

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 26.250 €

Aldarrikapen
jaurdunaldinaldien 
irudia.
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7 emakumek osatzen dute Emaku-
mearen Etxeko oinarrizko laneko tal-
dea. Erakunde horrek Palenquen du 
egoitza. Genero zuzentasuna ardatz 
harturik, Chiapasko oihan eta iparre-
ko eskualdeko emakume taldeen ga-
rapena bultzatzen du (%80, ch’ol eta 
tseltal herrietako populazio indigena). 

Emakumeei arreta medikoa ema-
teko erakunde gisa sorturik, 2008tik 
laguntzako area mehetu eta galda-
garritasuna lehenetsi eta zabaltzeko 
prozesuan murgilduta dago, eta osa-
sunerako eskubidea benetan betet-
zeko galdatu eta genero bortizkeria 
salatzen duten plataformetan hartzen 
du parte.

2013an, Emakumearen Etxeak eta 
Chiapasko beste emakume talde an-
tolatu batzuek “Genero Bortizkeriaren 
Alerta” dekretatu zuten, Mexikoko 
agintariek lurraldean dagoen genero 
bortizkeria basatia dela kausa, agertu-
tako erantzunik ezaren aurrean (urteko 
feminizidioen batez bestekoa 800etik 
goitikoa da. 2013an 14.000 sexu bor-
txaketa egin ziren eta, batez beste, 21 
kasutako batean bakarrik zigortu zituz-
ten haien egileak). 

Munduko krisi ekonomikoaren testuin-
guruan, 3 alderdi politiko handiek lan, 
hezkuntza, telekomunikazio, energia 
eta zerga arloko erreforma erabat 
neoliberala onetsi dute, “Mexikoren 

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

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearentzako
Laguntza Etxea
Chiapas - Mexiko

Osasunaren
sustapen integrala eta 
emakumeen botere-
ahalmena
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aldeko Ituna” deiturikoa. Erreforma 
horren onuradunak oligarkiak dira eta 
gehiengoak larriki kaltetzen ditu. Ho-
rrek ezinegon handia eragin du lurral-
dean, baita manifestazio jendetsuak 
ere. Testuinguru ekonomiko horretan, 
ia diru-sarrerarik gabe, Emakumearen 
Etxeak bizirik irauteko borrokatzen du.

Sasitza kontrola 
eta 
ongarritzen tailerra.

FINANTZIAZIOA

Atarrabiko Udala 10.000 €

Berriozarko Udala 3.000 €

Tuterako Udala 2.516,34 €

Irurtzungo Udala 1.375 €

Uharteko Udala 1.287 € !

Olza Zendeako Udala 1.000 €

Noaingo Udala 823,53 €

Zangozako Udala 800 €

Azken urte eta erdian, Emakumearen 
Etxeak ez du ia fi nantziaziorik jaso eta 
horrek ekarri du bere lan arloak eta 
komunitateen segimendua murriztea. 
Aldi berean, bere langileek baliabi-
deak bilatzeari ekin diote, haiek be-
raiek mantentzeko eta erakunde gisa 
autonomoki bizi irauteko.

Emakumearen Etxeak, 2013an, proiek-
tu txiki bat aurkeztu zuen, cervix-ume-
tokiko minbizia ahalik eta lasterren 
antzemateko programa indartzeko, 
emakumeen autoestimua, autonomia 
eta antolaketa hobetzeko, antolatu-
riko emakumeen ekoizpen proiektuei 
laguntza emateko, osasun zerbitzua 
hobe dezaten agintariak presionat-
zeko, eta populazioari osasun arloan 
egoki artatuak izateko duen eskubi-
deaz kontzientzia harrarazteko, bai 
eta beste erakunde batzuekiko koor-
dinatzea indartzeko ere. 

2013ko deialdi gehienak atzeratu zire-
nez, urte bukaeran Mugarik Gabe Na-
farroak (eta hortaz, CAMek) ez zuen 
fi nantzazioaren zatirik handiena jaso. 
Izan ere, diru kopuruaren erdia baino 
gehiago 2013a bukatu ondoren eman 
zitzaigun.
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Aurten proiektua Chimaltenango, Su-
chitepéquez eta Quiche-ko departa-
mentuen landa komunitateetan oi-
narrituko da. “Asociación de Mujeres 
Indígenas Voz de la Resistencia“ ( AMI-
VIR) taldearen parte-hartze aktiboa 
eta antolakuntzarengatik eraman da 
aurrera proiektua. Formakuntza pro-
fesionala eta unibertsitate ikasketak 
“La Voz de la Resistencia”-ko gazteen 
hezkuntza bultzatuz. Modu honetan, 
gaitasun tekniko eta antolakuntza 
gaitasunak landuko dira komunitate 
desberdinetan aukera eta eskubide 
berdinak lortzeko.

Komunitate zerbitzuan ekintza desber-
dinak egin dira komunitate egiturak 

bultzatuz, batez ere “Comité de Mu-
jeres” ,COCODES (Consejos Comuni-
tarios de Desarrollo) eta zerbitzu ko-
munitateak. Aldi berean, “La Voz de 
la Resistencia”-ko parte diren beste 
gazte batzuekin esperientzien elkar al-
datzea, aurkezpen eta ekintza kultura-
lak eman dira.  Antolakuntza zein lan 
agrikola bultzatu du proiektuak.

Lortutako laguntza elikagaiak lortzeko, 
mobilizazioentzako, materialentzako 
eta ikasleentzako ikasketetarako era-
bili zen. Haientzat laguntza handia izan 
zen jasotzen dituzten soldata murritzak 
direla eta. Gazteek haien ezagutzak 
hobetuz, haien komunitateetarako la-
guntza handia izaten hasten dira eta 

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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ikasten ari diren beste gazteentzako 
ere. 

FINANTZAZIOA:  Aurreko urteetan be-
zala, proiektu hau STEE-EILAS sindika-
tuaren bitartez fi nantziatu da, koo-
peraziorako fondoen bitartez  2.000 € 
tako laguntzarekin. 

Taldeak 
egindako ekintza.



132013ko txostena

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

Kontrapartea: Nekazari Txikien Elkarte Nazionala
(ANAP)
Kuba

Elikadura segurtasuna 
indartzea eta 
emakume nekazariak 
ahalduntzea 

2013. urtean 2014.ean amaitzea au-
rreikusia dagoen proiektua sortu zen: 
“Emakume nekazariaren indartzea 
eta Cienfuegos (Kuba) probintziaren 
landa komunitateen elikadura segur-
tasunean parte hartzea”.

Momentu honetan Kuba aldaketa 
ekonomiko baten barne dago, gau-
zak horrela bere garapena produkzio 
forma berrietara moldatu behar du. 
Abagune internazional desberdin ba-
ten testuinguruarengatik estimulatu-
tako iniziatiba pribatu baten eta barne 
hausnarketara daramatzan prozesua 
berezko sistema sozial eta sistema pro-
duktiboa mantentzeko energia askat-
zea ahalbidetzen du.

Aldaketa orokorrek proiektu partiku-
larretan duten eraginarengatik atze-
rapena eman da proiektuetan. Hau 
dela eta prestakuntza bilerak baka-
rrik emakume protagonistekin eman 
dira eta ondasun materialak eta te-
knologia produktiboetan eta gene-
roan jabetzeko prozesua planifi katu 
da. Hauek izango dira 2014.urtean 
nagusiki aurrera eramango direnak. 
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FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua 46.267,95 €

ZIzur Nagusiko Udala 1.085 €

Galar Zendeako 
Udala 1.000 €

Oibarko Udala 995 €

Zangozako Udala 500 €

Eltzaburuko Udala 500 €

Erakundeak egindako 
argitaratze baten portada.
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SenSentsibili-
zazioa
“Gauetik jaio ginen, bertan bizi gara eta bertan hilko gara. 
Baina argia guztiontzat izango  da, gauari negar egiten 
dutenentzako, eguna ukatuta izan dutenentzako. Argia  
guztiontzako,dena guztiontzako.”
EZLN
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Maleruski, 2013an ezin izan genuen 
“Genero ikuspegia Garapenerako 
Lankidetzan” ikastaroa gauzatu. Ka-
litate aitortuko prestakuntza mota 
horretako 13 deialdi arrakastaz buru-
tu ondoren, nahiz eta Mugarik Gabe 
Nafarroak negoziatzeko saiatze aunitz 
egin zituen, ezin izan ziren NUPek jarri-
tako oztopoak gainditu. 

Unibertsitateak bere instalazioetan eki-
taldiak egiteko erakundeei galdatzen 
zizkien baldintzak aldatu zituen uste-
kabean. Gaur egun, “Ekitaldiak NUP” 
izeneko prozedura pasatu behar da. 
Mugarik Gabe Nafarroak prozedura 
hori betetzeko aurkezturiko eskaerak 
oztopo handiak jaso zituen. Azkenik, 

entitateak prestakuntza egiteko eman 
zigun aukera bakarra instalazioak era-
biltzeagatik ordaintzea izan zen, aurre-
ko edizioetan inoiz eskatu ez zigutena. 

Mugarik Gabe Nafarroak ez zuen ego-
ki jo aukera hori, gizarte erakundeak 
goi mailako hezkuntzako nafar insti-
tuzioan sartzea zailtzeaz gain, interes 
ekonomikoei erantzuten dielako. Ikas-
taroa modu horretan egiteari uko egin 
genion eta, beste erakunde batzue-
kin batera, espazio horretan sartzeko 
beste bide alternatibo batzuk bilatzen 
hasi ginen.

Espero dugu 2014an elkar ulertzeko 
ildo berriak aurkitu ahal izatea, NUPe-

Ikastaroa:

Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan
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ko ikasgeletara ikastaroa berriro era-
man ahal izateko. Arras garrantzizkoa 
iruditzen zaigu Unibertsitate eta gizar-
te erakundeen arteko komunikazio 
eta elkartrukatzerako zubia zaintzea, 
jendartearen sentiberatzean eta gi-
zakiaren garapen justu, jasangarri eta 
genero berdintasunekorantz urratsak 
ematea helburu.
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Jardunaldiak:

“Kolonbia, bakean 
bizitzeko eskubidea:
egungo egoera”
2013. urtean, hastekoa zen bake plan 
bat iragarri zen zalaparta handiz Ko-
lonbian. Amnistia Internazionala, PBI 
Nafarroa, ALDEA, IPES Elkartea eta 
Mugarik Gabe Nafarroa elkarteok ha-
ren ingurukoen berri eman nahi izan 
genuen orain dela hamarkada bat 
baino lehenagotik egin izan ditugun 
sentsibilizazio jardunaldietan. 

Horretarako,  aipatu urtean Alex Guan-
ga, Alberto Franco eta Javier Orozco 
gonbidatu genituen. Hiru hitzaldiak Za-
baldiko areto handian burutu ziren. 

Alex Guanga buruzagi indigena da. 
Gaizki deituriko bake prozesua bera 
bizi eta lanean ari den komunitatean 

nola bizi duten azaldu zigun. Eguzki 
Irratiko “Onda Interoceánica” saioan 
elkarrizketa bat ere eman zuen.  

Alberto Franco Justizia eta Bakea 
elkarteko Elizarteko Batzordeko kidea 
da. Berak eta bere kideek lan egiten 
duten komunitateetan aurrera doazen 
erresistentzien inguruan hitz egin zigun. 
Nafarroako Parlamentuan etengabe-
ko mehatxuak jasotzen dituela azaldu 
zuen eta gauza bat lortu zuen: haren 
egoera pertsonala eta kolektiboa 
kontuan hartuta, Parlamentuko talde 
guztiek aho batez salaketa abiarazi 
zuten. Navarra TV katean elkarrizketa 
bat eskaini zuen. 
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Javier Orozcok, Asturiasen errefuxia-
tutako sindikalistak, Kolonbiako bake 
prozesuaren inguruko hausnarketak 
gurekin partekatu eta hango bene-
tako egoeraren berri eman zigun, xe-
hetasun handiz. Gainera, Nafarroako 
Gobernuko lankidetzarako ataleko 
egoitzara joan zen Kolonbian Giza Es-
kubideen defendatzaileak eta haiekin 
dauden brigadistak babesteko ga-
rrantziaz ohartaraztera. 

Gai askotan bat egin zuten hiruek, eta 
gure ondorioa ere berbera izan zen: 
jazarpena, mehatxuak eta hilketak 
eguneroko kontua diren herri batean 
ezin da bake prozesu bat egin. Edono-
la ere, errealitate hura Iruñera ekartze-
ko lan egiten jarraitzeko gogoa kendu 
beharrean, geure borrokan tinko jarrai-
tuko dugu emakume eta gizon kolon-
biarren ahotsa denek entzun dezaten 
eta haien egoera salatua izan dadin. 
Kolonbia bakean bizitzeko eskubidea 
duen herri zoragarria dela pentsatzen 
jarraitzen dugu.

Javier Orozco eta 
Mariam Martín
(Amnistia 
Internazionala).
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Jardunaldiak: 

“Nekazaritza-
industriak 
gaixotu egiten gaitu!” 
Mugarik Gabe Nafarroak, beste urte 
batez, elikadura-subiranotasunari 
buruzko jardunaldiak egin zituen. Aur-
ten, alde batetik, nekazaritza indus-
trialak gizakien osasunean eta gure 
bizitzan eragiten dituen ondorioak, 
eta, bestetik, beste eredu bateranzko 
bidean gure esku ditugun jarrera eta 
aukera osasungarriak izan genituen 
mintzagai.

Jardunaldiak Belén Verdugoren hitzal-
diarekin hasi ziren. Nekazari ekologikoa 
eta Landa Eremuko Emakumeen Kon-
federazioko presidenteordea izaki, 
nekazari gisa duen esperientzia eta 
emakume laborarien proposamenak 
transmititu zizkigun. Ez zigun lurraz ba-

liabide gisa hitz egin, parte gaituen 
organismo bizi gisa baizik. Nekazaritza 
biodinamikoaz ere mintzatu zen eta 
honakoa segurtatu zuen: “ elikadura-
subiranotasunez, feminismoz eta osa-
sunez hitz egiteak laguntzen digu gure 
errealitate sozialaz eta batzen gaituz-
ten loturak berreskuratzeko dugun bizi-
beharraz hausnartzen”. Hitzaldi horrek 
eragin handia izan zuen bertaraturiko 
jendearengan, transmititu zuen zirrara-
gatik.

Jarraian, Argentinako Graciela Gó-
mez legelari anbientalistak, Parlamen-
tuan agertu ondoren, hitzaldi bat es-
kaini zuen. Urteak direla, herbizidak 
erabiltzeari buruz aurrera eramaten 
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ari den salaketa lana transmititu zigun. 
Roundup bezalako produktuak kon-
trolik gabe fumigatzeak lurra, ura eta 
animalia eta landare aunitz kaltetzeaz 
gain, gizakiengan ere nahasmendu 
larriak eta heriotza eragiten ditu. Pu-
blikoak ikusten ahal izan zituen pozoia 
eragiten ari den berebiziko ondorioak, 
baina, orobat, antzeman genuen 
agrotoxikoak erabiltzearen aurkako 
herri mugimendu hasi berria dagoela, 
eta salaketa eta elkarrenganako sos-
tengu taldeen garapena ezinbeste-
koa izanen dela egoera iraultzeko.

Gustavo Duch ipuin kontalari ma-
gikoak errealitatez eta itxaropenez 
bete gintuen, nekazaritzako elika-
gaien krisi honentzat aukera aunitz 
daudela sinesten eta ikusten. Elikadu-
ra-subiranotasunaren arloko ekintzaile 
handi hau “Elikadura-subiranotasuna. 
Biodibertsitatea eta Kulturak” aldizka-
riaren editorea da eta gela hartan 
ginenon bihotz bakoitzari iristen jakin 
zuen. Gurekin konpartitu nahi izan zi-
tuen gaietako bat hauxe izan zen: 
nekazaritzaren eredu bati buruz ari 
garela, industrialaz alegia, eta aztertu 
behar dugula osasunarekiko duen ha-
rremana ulertzeko. Gustavok horrela 
laburbildu zuen: antzinakoa, feudala, 
kapitalista, militarra, likatsua, banka-
riena eta zaharkitua.

Nekazarien Borroken Nazioarteko Egu-
nean (apirilak 17), elikadura-subirano-
tasunaren eremuko erakunde batzuek 
Landa Garapeneko eta Ingurumene-
ko kontseilariari, protesta gisa, produk-
tu saski bat eman genion, tokian tokiko 
nekazaritza ekologikoaren balioak de-
fendatzen dituzten familien lanaren 
fruitua, hain zuzen. Arratsaldean, La 
Hormiga Atómican, “Sin lavarse las 
manos” eta Vandana Shiva-ren bio-
grafi a (La Fertilidad de la Tierrak edi-
tatua) aurkeztu ziren. Gustavo Duch 
egilea eta Rosa Barasoain editorea 

bertan izan ziren. Bukaeran, Javier 
Machín eta Esther Vidondoren musika 
emanaldia izan genuen.

Ostegunean, elikadura-subiranota-
suneko beste kolektiboekin batera, bi 
bideo proiektatu genituen: lehenda-
bizikoak haragi ekoizpen industriala-
ren katea, gure plateretara iritsi arte, 
aztertzen zuen. Ondoren, “El plat o la 
vida” dokumentala proiektatu zen. Es-
kolako sukaldari baten esperientziaren 
bidez, erakusten zuen nola jateko era 
eta elikadura ulertzekoa aldatuz gero, 
gure ingurunea eraldatzen ahal den, 
mundua eta harekin dugun harrema-
na ulertzeko modu berri bat. 

Jardunaldiak ostiralean bukatu ziren 
debate batekin: nekazaritzako elika-
gaien sistemari loturiko osasun sistema-
ri planteatutako aukera osasungarriak 
amankomunean paratu eta ezagutze-
ra eman nahi genituen. Ekimenek (La 
Fertilidad de la Tierra, Calabatata, Ar-
tesanar Auzolanean, nekazaritza eko-
logikoaren esperientziak, medikuntza-
ren bestelako paradigmak…) zenbait 
gauza amankomun zituzten: inguru-
menarekiko, oro har pertsonekiko eta 
emakumeekiko solidarioak izatea. 
Ondoren,  Sheila Escribanoren eskutik, 
parte-hartzaileek berezko esperien-
tzia autogestionatua sortu zuten, zen-
bait elikagai osasungarri abiapuntu 
hartuta. Zirrarak, naturaren erritmoak 
eta ilargiaren aldiak askari-afarira ge-
hitutako osagarriak izan ziren. Denok 
bat egiten dugu etorkizunari begira 
ilusionaturik agertzearekin, eta ikusi 
genituen elikadura-subiranotasunaren 
benetako sarea sortzeak ekarriko lituz-
keen aukerak, orain arte elkarrekin lan 
egin izanaren esperientzia bizi izan ez 
duten eragile eta gizartearen zatiekin 
loturikoak. Horrela bukatu genituen 
jardunaldi osasungarri, parte-hartzaile 
eta arrakastatsuak, inoiz baino zapore 
hobea utzi digutenak. 
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Tailerra: 

“Emakumeen 
eskubideak 
esperientzia 
artistikoaren bitartez” 
2012ko urte amaieran sentsibiliza-
zio proiektu honekin hasi ginen eta 
2013an bukatu zen. Emakumeen es-
kubideak aldarrikatzea izan da gure 
helburua, era bisualean , sormenaren 
bitartez  Ipar eta Hegora iristen saiatuz. 
Berriro ere, emakumeen taldeak bere 
lana egin zuen hemen, baina hau be-
raiek kontatzeko istorio bat da. 

Hegoaldeko Txiapaseko bi komunita-
teetan eta Tabaskoko batetan garatu 
zen esperientzia, non gure kontraparte 
“La Casa de la Mujer Ixim Antsetic-en” 
(CAM) kolaborazioari esker parte hart-
zeko aukera egon zen. Hiru komunita-
teetako emakumeak hezitzeko aukera 
izan zuten , Xabier Santakigintza, Mu-

garik Gabe Nafarroako laguna eta 
liberaru ohiak dinamizatutako argaz-
kigintza tailerraren bitartez. Argazki ka-
marak erabiltzera ikasi zuten eta haien 
lanak komunitateetan aurkeztu zituz-
ten, kamarak han gelditu ziren etorki-
zunean suertatu daitzeken aukereta-
rako. Esperientzia hau  Liliana Farfan 
Rodriguez sistematizazio adiatuak jaso 
eta erakunderako  informazio guztia 
aldizkari batetan bildu zuen.

Proiektu honi esker Mugarik Gabe 
Nafarroak balio handiko argaki ma-
terialarekin kontatzen du. Honekin 
erakusketak egiteko aukera dago eta 
horrela sentsibilizazioarekin jarraitu de-
zakegu hau bait da gure funtsezko ar-
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datzetako bat: emakumeen aldarrika-
penak haien eskubideen alde. 

Partaide batek 
egindako argazkia.

Ez dugu aukera hau pasatzen utzi 
nahi, bihotzez eskertzeko bai hemen 
eta ozeanoko beste aldean, proiektu 
hau posible egin duzuten guztiei. Mila 
esker, zuek gabe ez zitekeen posible 
izango!!!
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Tal Taldeak

“Lurra eta emakumeak ez gara konkistarako lurraldeak.”
Mujeres Creando
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Proiektuen Taldea
Beste urte batez proiektuen taldeak 
garapeneko ekimen ezberdinak la-
guntzeko bildu da. 2013an eta fi -
nantziazio murrizketak direla eta Ko-
lonbian, Nikaraguan, Guatemalan, 
Mexikon eta Kuban proiektu bakarra 
lagundu ahal izan dugu. Horiek guztiak 
asko baloratzen ditugu harreman estu 
eta luzeak ditugun erakundeekin ba-
tera egindako proiektuak baitira.

Komunitatearen parte hartzea indart-
zeko lanean ari diren kolektiboak dira, 
gizarte berdinago baten alde aldake-
ta soziala bultzatzen ari dutenak eta 
giza eskubideak  eta emakumeen 
ahalduntzea sustatzen dutenak.

Kolonbian Nazioarteko Bake Brigadak 
(PBI) laguntzen ditugu. Begirale talde 
baten bitartez elkarte honek gatazka 
lekuetan diren elkarteei haiek eskatu-
ta segizioa eta konpainia egiten dute. 
Baztertutako bizilagunei laguntzeaga-
tik eta Giza Eskubideen alde lan egi-
teagatik mehatxatuak diren pertsonak 
laguntzen dituzte brigadista hauek.

Bestalde, Nikaraguako Venancia tal-
deko lagunak emakumeen hezkuntza 
eta harremanak lantzen dituzte fi loso-
fi a feminista batean oinarrituta. 15 urte 
baino gehiago daramatza Mugarik 
Gabe Nafarroak talde honekin la-
nean. Venanciaren lana emakumeen 
ahalduntzeari eta gaitasun jabetzeari 
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Finantziazioa lortzeko garai zailak dira 
baina proiektu hauetan sinisten dugu 
eta baita ere proiektuak errealitatea 
egiten duten pertsonengan, zailta-
sunen aurrean amore ematen ez du-
tenak. Mugarik Gabe Nafarroak ez du 
amore ematen ere eta aukerak bilat-
zen jarraituko dugu, gure kreatibitatea 
erabiliz guztiontzako etorkizun hobea-
go baten alde, berdintasunezko harre-
manetan oinarritutakoa.

begirakoa da, sentsibilizazio eta go-
goeta espazio berriak irekitzearekin 
batera eta emakumeen mugimendu 
autonomoaren koordinazioa bilatzeaz 
gainera.

Era berean, Nafarroako udalek egin 
dituzten laguntza deialdien bitartez 
Chiapaseko (Mexiko) Ixim Antsetix 
Emakumeen Laguntza Etxea beste 
urte batez lagundu dugu. Proiektua 
1998ean sortu zenetik Mugarik Gabe 
Nafarroak beti parte hartu izan du. 
Proiektuan Chiapas Iparraldeko 150 
herrietako emakumeei arreta me-
dikoa eta psikologikoa eta legezko la-
guntza ematen da.

Bestetik, STEE-EILAS sindikatuaren la-
guntzarekin 2013an Guatemalako 
mendilerroetako Erresistentzia Herri Ko-
munitateak (CPR) lagundu ahal izan 
genituen. APCD-Sierra elkartearen 
bitartez Erresistentzia Komunitateek 
beren oinarri sozialari trebakuntza, 
asistentzia teknikoa, promozioa eta 
ikerketa eskaintzen diote eta horrela 
ekonomia familiarra, osasuna, inguru-
mena eta herri antolaketa hobetzen 
laguntzen da.

Bukatzeko, 2013an Kubako ANAP 
elkartearekin, Nekazari Txikien Elkar-
te Nazioanalarekin alegia, harrema-
na berreskuratu genuen Cienfuegos 
probintzian burutzen ari den proiektu 
baten bitartez, zeinetan kooperatiben 
ahalmen produktiboa indartu nahi 
den. Proiektu honek enfasi berezia jart-
zen du emakumeen parte hartzean, 
kooperatibetan bazkide egitera ani-
matuz eta erabakiak hartzeko lekue-
tan bere parte hartzea sustatuz.

Hurrengo orrietan proiektu bakoitza-
ri buruz informazio gehiago ematen 
dugu, baita horiek diruz lagundu du-
ten entitateak aipatzen ditugu. 
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Beste urte batez irri eta ametsen ar-
tean bizi izan gara, joaten diren eta 
etortzen diren lagunen artean, bada-
kigu hurbil jarraitzen duzula, Miren, sos-
tengua emanez. Ongi etorria Ane, El 
Salvadorretik oso mugitua etorri baita.

Gure lanak, emakume feministenak 
kontatzen hasi ginen. Ohikoa da tai-
lerrak egitea eta taldean, denon ar-
tean, prestatzea. Urtarrilean Burlatara 
hurbildu ginen ,”Mutikok eta neska-
tikook, berdin parte hartzen al dugu?” 
parte-hartze sozialari buruzko tailerre-
ra. Parte-hartzaileak gazteak ziren eta, 
geroago, beste esparru batzuetan 
aurkitu ditugu, zerbait aberasgarria, 
benetan. Haraneko parte-hartzea 

ikusita harritu gintuen beste tailer bat, 
“Herritarren parte-hartzea eta genero 
ikuspegia”, egin genuen Larraintza-
rren, martxoaren 1ean. Ideia eta sen-
timenduen elkartrukatze bihurtu zen, 
belaunaldien arteko espazioa, hain 
zuzen. Bi tailer horietan, parte-hartzai-
le bakoitzari banatu genion CD txiki 
bat, zeinek erakunde batzuen parte-
hartzeko hiru esperientzia biltzen baiti-
tu. Beti saiatzen gara borrokak lotzen, 
bai eta Iparraldeko eta Hegoaldeko 
emakumeak non gauden ikusten ere. 
Eta azaroan, NUPak Prestakuntza soli-
darioaren barruan antolaturiko “Ge-
nero ikuspegia garapenerako lanki-
detzan” ikastaroko tailerrean, beste 

Emakumeen Taldea
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pertsona aunitzekin batera hartu ge-
nuen parte. Hegoaldeko emakumeen 
beste ikuspegia hurbiltzen saiatu gi-
nen, indartsu, ausart, antolatu eta 
langile ikusi nahi izan genituen, baita 
irribarretsu eta urratzaile ere.

Eta praktikatik emakumeen antzinako 
taldeak gauzatutako teoriara. Bazki-
deen artean “Las mujeres tomamos 
la palabra” banatu genuen, 2008an 
egindako “Únicas, valiosas e increí-
bles” izaneko taldearen sistematiza-
zioaren agiri-laburpena. 

Zapalduaren antzerkia lantzen segitu 
dugun tresna izan da, fi gurak eginez 
eta deseginez, gorputzarekin moldeak 
hautsiz. Antzerki horretatik emakume 
otzanak atera dira, baina baita bere 
burua biktimatzat hartu ez, eta gau-
zak aldatu nahi dituztenak ere. Horiek 
gehiago maite ditugu eta, mendeta-
sunetik zerbait geldituz gero, aldatzen 
saiatuko gara. Taldean zapalduaren 
antzerkia zerbait askatzaile gisa bizi 
dugunez, taldeko neska batzuek Mu-
gimenduren Emakume zapalduaren 
jardunaldietan murgildu nahi izan zu-
ten. Hiru egun topera, berriro ere es-
perimentatu nahi dituztenak.

Orobat, aipatu behar dugu aurtengo 
ekainean egin zen Emakumeen Es-
kubideen Auzitegian parte hartu ge-
nuela gure harri koskorrarekin.

Emakume taldeak 
Zapalduon 
antzerkiarekin 
ikasten.

Lan horrek ideologia, lan egiteko mo-
duak, islatzen ditu, luzaroan eraikiz 
joan direnak. Gaurko taldeak horre-
tarik nahi duena jaso eta bere eginen 
du, eta bere estilora moldatuko. Lau 
erakundeen agiri-laburpena Acsur Las 
Segovias taldeak argitaratzea espero 
dugu. Agiriak, doan, hemen dituzue: 
www.nodo50.org/mugarik

Dena ez da lana izan. Hortik aparte 
Virginia Imazekin egin dugu irri, bai 
martxoaren 8ko astean Burlatan, bai 
azaroaren 25ean (Emakumeei eragin-
dako bortizkeriaren aurkako eguna) 
Iruñean. Oso zapore ona utzi digu!

Heldu den urtean gehiago kontatuko 
dizuegu.
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Elikadura 
Burujabetzaren
Taldea
Mugarik Gabe Nafarroaren elikadura-
subiranotasuneko taldeak, besteak 
beste, honelako helburuak ditu: sen-
tiberatzea, prestakuntza eta salaketa 
elikadura-subiranotasunaren eremu 
guztietan (herriek zer eta nola ekoizten 
duten eta bere burua nola elikatzen 
duten erabakitzeko duten eskubidea). 

Elikadura-subiranotasuna funtsezko 
kontzeptua da askatasunaz eta auto-
determinazioaz ari garelarik. Herrien al-
derdi nagusiak, hots, haien nortasuna, 
auto-zainketa, eta kultura eta jakintza-
ren babesa, legitimatzen ditu. Ikuspegi 
horretatik, Mugarik Gabe Nafarroak 
bereziki azpimarratzen ditu elikatzeko 
ekintza burujabeak berezko dituen 

giza eskubideen errebindikazioa eta 
haien alde borrokatzea.

Elikadura-subiranotasuneko taldean 
subiranotasunari ikuspegi feministatik 
ekiten diogu. Laborariek, egun inda-
rra duen nekazaritza eta industriako 
ekoizpen eredu kapitalistaren aurka 
bestelako aukerak mantendu eta de-
fendatzeko gauzatzen dituzten eki-
menak errebindikatzen ditugu, eredu 
horrek nagusiki emakumeengan duen 
eragina eta sistema hori elikatzen 
duten ideia patriarkal eta androzen-
trikoak kontuan harturik. Hori abiapun-
tu, ahotsa ematen diegu emakumeen 
erresistentziei, emantzipazioaren ingu-
ruko mugimendu libertarioen aldeztai-
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le baitira (gorputzaren, lurraren aska-
tasuna, nire eskubideak erabiltzeko 
askatasuna).

Osasuna autogestionatzeko 
sormen aukeren tailerra.

eta merkataritza justuagoen aldeko 
apustua egiteko duten eskubidea al-
darrikatu genuen.

Mugarik Gabe Nafarroaren Elikadura-
subiranotasuneko taldea erreferente 
bihurtu da Nafarroako elikadura-su-
biranotasunean, eta horrela, tokian 
tokiko eremuetan sortzen ari diren 
ekimen aitzindariei sostengua ema-
ten die. Gauzak horrela, Burlataenea 
taldearekin batera jarduera bat egin 
genuen. Haiekin erresistentzia eta al-
daketarako esperientziak parteka-
tu ditugu elikadura-subiranotasunari 
buruzko dokumentalak ikusiz, eta, ho-
rien bitartez, ekitaldira bertaratu zen 
Burlatako populazioarekin amanko-
muneko hausnarketa egin genuen.

Aurten, “Nekazaritza-industriak gaixot-
zen gaitu! Osasun burujaberantz” 

jardunaldiak antolatu ditugu eta es-

kubide unibertsalen inguruan esana-

hia hartzen duten zenbait ekimenekin 

(elkartasunezko ekonomia, ekologia, 

feminismoa…) sinergiak sortu. Modu 

horretan, Mugarik Gabe Nafarroak, 

urtero bezala, sare burujabeak sort-

zeko bat egin du hainbat ekimenekin: 

ISF, OCSI, Greenpeace, Ekologistak 

Martxan, SETEM, EHNE, kontsumo tal-

deak, etab. Berriro ere gure indarrak 

batu ditugu Nekazarien Borroken Egu-

nean (apirilak 17) nekazarien borrokek 

ekartzen dituzten itxaropenen ereintza 

errebindikatzeko eta tokian-tokian  eta 

globaltasunean ekoiztu eta kontsumit-

zeko bestelako eredua defendatze-

ko, eta erosketarik gabeko egunaren 

kanpainan (azaroak 30) parte hart-

zeko. Horretan herritarrek ekonomia 
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PlaPlataformak
“Ez dut uste urbileko senideak izango garenik,    
baina munduko injustizia baten aurrean ikaratzen bazara,  
adiskideak gara, eta hori garrantzitsuagoa da.”
Ernesto “Che” Guevara
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Zabaldi-Elkartasunaren Etxeko kide 
izaten jarraitu dugu beste urte bat 
ere. Jendeari eta taldeei jarduerak 
antolatzeko eta Kalaskan antolatzen 
diren ekintzetan parte hartzeko gune 
irekia dugu Zabaldi, betiere nazioar-
teko elkartasunaren eta lankidetzaren 
arloan.

2013an Zabaldiko hamazazpigarren 
Elkartasunaren Astea ospatu zen, 
“Elkartasunaren memoriak” gaia hiz-
pide hartuta. 17 urteko ibilbidearen 
ondoren, Zabaldik atzera begiratu 
eta bere historia gogoratzeko apus-
tua egin zuen, bere ezaugarririk na-
barmenena berriro ere fi nkatzeko: 
nazioarteko elkartasuna, alegia. Aste 

horretan zehar internazionalismo soli-
darioaren eremu kontzeptual berriak 
eta praktikak aztertu ziren, ohi bezala 
begirada kritiko batez. 

Urriaren 18tik 25era burutu ziren jar-
dunaldi hauetan jarduera hauek izan 
ziren: ‘Elkartasunaren oroimena. Me-
morias de solidaridad’ argazki erakus-
keta; ‘Nazioarteko elkartasunera ger-
turatzea’ gaiaren inguruko hitzaldia; 
‘Emakumeen eskubideen gaineko 
kontzientzia auzitegien’ aurkezpena 
Emakume Internazionalistak taldeko 
Begoña Zabalaren eskutik; ‘Mujeres 
con memoria. Activistas de Derechos 
Humanos en El Salvador’ liburuaren 
aurkezpena HEGOAko Gloria Guz-

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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mán eta Irantzu Mendiarekin; Dan 
Ortinezen ‘La lluita a la motxilla’ doku-
mentalaren emanaldia, eta ‘Komite 
Internazionalistak. Nola geureganatu 
beste herrien borrokak’ gaiari buruzko 
hitzaldi bat.

2013an Kalaskak jarraitu zuen erakus-
keta, liburu-auzkezpen eta ekintza 
asko sustatzen. Haien artean, ostegu-
nero ematen den Zine Txiroa eta jen-
de askok erabiltzen ez dituen gauzak 
eramateko eta beste batzuek behar 
dituztenak hartzeko balio duen Denda 
Gratix ekimena. Azken urteotan be-
zala, Zabaldi bizirik dago auzoan eta 
bertako jai batzordean parte hartzen 
du, beste talde askok bezala. 

Gainera, aipatu beharra dago Za-
baldiko web orria gero eta biziago 
dagoela. Ohi bezala, hor tokia hartu 
dute taldeen jarduerek, baina bai-
ta gunearen eta dokumentazio zen-
troko katalogoaren eguneratzeak 
eta  gaurkotasun handiko artikulu eta 
berriek ere. Era berean, hitzaldiak bi-
deoan grabatu eta web orriaren bi-
dez zuzenean eskaintzen dira; ondo-
ren jaisteko moduan uzten dira. (www.
zabaldi.org). 

Mugarik Gabe Nafarroak Zabaldin 
egin dituen jarduerei dagokienez, hau 
azpimarratzen dugu: 

• Elikadura Burujabetzari buruzko ur-
teko jardunaldiak, apirilean: “Agroin-
dustriak gaixotu egiten gaitu. Osasun 
burujabe baterantz”. Oraingoan jar-
dunaldietan alde batetik industria-
nekazaritzak bizidunen artean eta 
gure bizitzetan sortzen dituen eraginak 
jorratu ziren; bestetik, bestelako eredu 
bateranzko bidean gure esku dauden 
jarrerei eta alternatiba osasungarriei 
erreparatu genien. Hartara, Zabaldi 
gunean hainbat hitzaldi eta eztabai-
dagune eta “Zine Txiro”-ko saio bat 

antolatu genuen, azken kasuan elika-
dura burujabetzaren alorrean dauden 
beste talde batzuekin batera.

• PBI Nafarroak Mugarik Gabe Nafa-
rroa, IPES elkartea, ALDEA eta Amnistia 
Internazionala elkarteekin elkarlanean 
antolatu ditu “Kolonbia, bakean bizit-
zeko eskubidea: emakume eta gizon 
kolonbiarrak bakearen alde” urteko 
jardunaldiak. Helburua Kolonbiako 
egoera nafar gizarteari helaraztea 
da, hango gatazka pertsona ororen 
giza eskubideak bermatuko dituzten 
ekimen baketsuen bidez konpontze-
ko beharraz hausnartzeko. Zabaldik 
bere ateak ireki zituen jardunaldiotako 
zenbait ekintza bertan egin ahal izate-
ko: “Ikuspegi bat mundu indigenatik“ 
hitzaldia Awa Alex Guango buruzagi 
indigenaren eskutik; Alberto Franco-
ren “Bake elkarrizketen errealitatea” 
hitzaldia eta “Non daude elkarrizketa 
bakeak?” hitzaldia Javier Orozcorekin. 

• Azaroaren 8tik 30era Kalaska gu-
nean “Emakumeak zutik beren es-
kubideen alde” erakusketa egon zen 
ikusgai. Hegoaldeko hainbat herritan 
(Mexiko, Nikaragua eta Guatemala) 
antolatuta dauden emakumeen lau 
esperientziaren berri ematen du, eta 
Xabier Santaquiteria argazkilari nafa-
rrak Tabascon eta Palenquen (Chia-
pas) emakume txontal, tseltal, tzotzil, 
txol eta mestizoekin dinamizatutako 
argazkilaritza komunitarioko tailerra 
ere erakusten du. 

Gainera, Mugarikek Zabaldiko taldeen 
koordinakundean parte hartu du eta 
bertatik sustatzen diren jarduerez go-
zatu dugu. Esate baterako, Emakume 
Internazionalistek antolatzen duten Es-
kola Feminista: bertan gure emakume 
taldeko kide askok hartu zuten parte. 



372013ko txostena

Beste urte batez, Garapenerako Lan-
kidetzak gutxika-gutxika jarraitzen du 
desagertzen agenda politikoetatik. 
Horretaz gainera, egiaztatzen ari da 
ezen, adierazpen publikoez haratago, 
fi nantzazioa, publiko zein pribatu, erro-
tik gutxitzen ari dela, edo erabat desa-
gertzen, hainbat autonomia erkidego-
tan eta udaletan gertatu den bezala.

Horrek ondorio ikaragarri txarrak era-
gin ditu: ez da proiekturik prestatzen, 
gauzatzen ari zirenak ari dira ixten, 
sentiberatze lana bazter utz daiteke, 
etab. Horrek guztiak populazio ahul 
eta pobreetan eragina izan du, zeinek 
zabaltzen ari ziren elkartasun leihoak 
itxirik ikusten baitituzte. 

Beste alboko eraginak ere izan dira: 
Lankidetzarako Erakundeak jasaten 
ari diren krisi handia; batzuk desager-
tu dira eta, besteek, beren langileen 
lan baldintza zegoeneko prekarioei 
izugarrizko doikuntzak egin dizkiete, 
dinamismoak, metaturiko esperientzia 
eta, batez ere, aniztasuna eta gizarte 
ehuna galduz. Etorkizunean berresku-
ratzen zailak izanen diren galerak.

Nafarroa ez da ahalegin handiekin 
eraikiz joan den elkartasunezko ehun 
sozialaren desegite horretatik kanpo 
gelditzen. 5 urtean Nafarroako Go-
bernuak Garapenerako Lankidetzara 
bideraturiko funtsak %90 gutxitu dira.

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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Garapenerako 
lankidetzaren 
Diru ekarpena.

Mugarik Gabe Nafarroan ere moldat-
ze esfortzua egin behar izan dugu: 
langileak gutxitu, ekintza ildoak le-
henetsi, jarduerak banatu, eta lehen 
bulegoan egiten ziren eginkizunetan 
boluntarioak eta taldeak inplikatzea.

Gauzak horrela egonik ere, sareko 
lanaren eta beste erakunde soziale-
kiko elkarlanaren alde egiten segitzen 
dugu. Ildo horren barruan, GGKEen 
Koordinakundean aktiboki parte hart-
zen segitzen dugu, orain arte Lanki-
detza Deszentralizatuaren Batzordea 
izena izan duen horretan. 

Urte honetan zehar, ekintza nabarme-
nenek zerikusia izan dute eragin poli-
tikoarekin eta Garapenerako Lanki-
detzako Politika Publikoa, kalitatezkoa 
eta solidarioa mantentzeko eskakizu-
narekin, haren fi nantziazioak hartu-
tako konpromisoak betetze aldera: 
BPGren %7. Hala, gobernu eta alderdi 
politikoekin egindako bilerak biderka-
tu dira, baita Nafarroako Parlamen-
tuko batzordeetan parte-hartzeak 
ere, prentsaurrekoak, etab., bai baka-
rrik Koordinakunde gisa, bai murrizke-
tek ukituriko beste gizarte plataforma 
batzuekin.

Nabarmendu beharreko beste bi al-
derdi hauek dira: Nafarroako Gober-
nuak Elkartasunezko Zigilua ezartzea-
ri buruzko eztabaidak, non Mugarik 
Gabe Nafarroa aurka ageri den, eta, 
bigarrenik, “Norantz doa Lankidetza 
eta norantz goaz GGKEak eta NGGKE-
Ka” hausnarketa prozesua, 2013an 
egin zena, helburu hauekin: 

• GGKeren parte-hartzea areagot-
zeko eta sektorearen kohesioa han-
ditzeko balioko duten elkar-trukatze 
esparruak erraztea. 

• Gaurko egoeraren kontzientzia 
hartzeari bide ematea, zenbait GGKE 
bere entitateen barruan dagoeneko 
prozesu hori gauzatzen ari direla eta 
beste batzuek aurki eginen dutela 
aprobetxatuz.

• Koordinakundea norantz doan 
edo bere eginkizuna zehaztea.

Egindako eztabaida eta konklusioak 
abiapuntu, erakundearen erreforma 
planteatu zen, eta batzordeen edu-
kiak eta funtzioak aldatu ziren. 
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2012an hasi genuen Elkartasunezko 
Ekonomiaren Alterbuseko bidaia, 
Emausko  Trapuketarien autobus urdin 
mitikoan, auzo eta herrietan barna, 
ekonomia eta mundu ezberdin baten 
aldeko proposamenez beterik.Bidaia 
fi nkatu eta sendotu zen 2013an zehar 
eta Sanduzelai, Atarrabia, Txantrea, 
Berriozar, Burlata eta Sarriguren bisitatu 
zituen. Geldiune bakoitzean, lauzpa-
bost egunetan, eremu bakoitzeko 
gizarte ehunarekin koordinaturik, zen-
bait jarduera egiten ziren: hitzaldiak 
kontsumo arduratsuaz, banka etikoaz, 
energia garbiaz, kultura libreaz, he-
rritarren parte-hartzeaz… eta auzo/
herri bakoitzeko pertsonek eskatzen 

zituztenaz, etxetik kanpora bidaltzeez, 
bidezko merkataritzaz, erakusketak, 
besteak beste.

Pertsona aunitz igo dira autobusera 
eta elkartasunezko ekonomiak es-
kaintzen dituen aukerak ikusi dituzte, 
bai eta, modu batean edo bestean, 
bere bizimoduan, proposamen horie-
tako batzuk ere bere egin dituzte.

Baina, orobat, Alterbuseko bidaia 
REASentzako erronka handia izan da. 
Bertan, Sarea osatzen duten entita-
teetako batzuek, elkar koordinaturik, 
hartu dute parte, amankomuneko 
proiektu hau sustatuz eta Sarearen so-
rrera eragin zuten hasierako ilusio hura 

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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berreskuratuz. Handia izan da oso pro-
posamena aurrera ateratzeko pertso-
nek egindako esfortzua. Erdietsitako 
emaitzek, zimeltzen uzten ezin direnek, 
saritu dute esfortzu hori.

Urteko une garrantzizkoa izan zen San-
to Domingoko azokan, ekainean, egin 
zen Elkartasunezko Ekonomia Sozia-
laren Feria. Ekaineko bigarren astean 
izan zen eta bertan, REASeko postuez 
gain, beste gonbidatu batzuek ere 
hartu zuten parte. Denboran, feria ho-
rrek bat egin zuen Elkartasunezko Eko-
nomiari buruzko Nazioarteko VI. Jardu-
naldiekin. “Elkartasunezko ekonomia 
soziala, Hegoaldean eta Iparraldean 
alternatiba kapitalismoaren krisiaren 
aurrean” izenpean, hainbat tokitako 
pertsonak eta esperientziak bildu zi-
tuen ekonomia ulertzeko beste forma 
baten garrantziaz eztabaidatzeko. 
Ekaineko ekitaldi amankomun horiek 
Alterbuseko ibilbidea bukatu eta agur 
errateko balio izan zuten.

Murrizketa sozialak ohiko mintzagai 
izan dira REASeko bizitzan, REASeko 
zenbait entitate larriki ukitu baitituzte, 
baita idazkaritza teknikoa ere, eta ho-
rrek Sarearen ahultzea ekarri du. Hala 
eta guztiz ere, entitateek izugarrizko 
esfortzua egiten jarraitu dute aurrera 
ateratzeko eta, bakoitzaren ahalen 
arabera, Elkartasunezko Ekonomiaren 
aldeko apustua egiten segitzeko, be-
netako eta beharrezko aukera dela 
frogaturik, batez ere krisi uneetan.

Horregatik, urte osoan zehar, mobili-
zazioetan, hitzaldi eta eztabaidetan, 
bileretan parte hartzen jarraitu dugu, 
prekaritate sozialaren egoera horiei 
alternatibak bilatzeko eta haient-
zako konponbideak galdatzeko. Ildo 
horretan, inportantea izan da Herri 
Ekimenarekin edo Entitate Sozialen 
Plataformarekin batera egindako 

lana aurrekontu parte-hartzaileen az-
terlanetan, eta, orobat, azken tenore 
hauetan eskubide sozialetan eragin-
dako murrizketak salatzeko adminis-
trazioarekin eta talde politikoekin izan-
dako harremanetan.

Alterbusa Antsoainen.

2014an bide luzea dugu egiteko, 
elkartasunezko ekonomiaren aldeko 
alternatibak eraikitzeko. Erronka han-
dia, baina Sarean eraikitzen jarraitzeko 
dugun beharra ere. 
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BesBestelako
jarduerak
 “Benetako aldaketa soziala aurrera eramateko,   
iraultza ezinbestekoa da.       
Pentsamendua ekintza bihurtzea iraultza bait da.”
Emma Goldman
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ERAKUSKETAK

Otsailaren 4tik 20ra “Emakumeek mun-
dua mugiarazten dute” erakusgai 
paratu genuen Zarrakazteluko BHIan, 
haien elkartasun astearen barruan. 
Martxoaren 8aren karira, Nikaraguako 
erakusketa Leitzara eraman genuen 
eta MAM emakume maiak izenekoa 
Berara. Beranduago, maiatzaren 6tik 
31ra, Tuterako herritarren zentroan, 
“Tximeleta-emakumeen begirada” 
erakutsi genuen. Geroxeago, aza-
roaren 11tik 30era, Zabaldin ere egon 
zen ikusgai. Azkenik, azaroaren 12tik 
30era, “Nikaraguako emakumeek be-
ren eskubideak defendatzeko duten 

eskubidea” berrio jarri genuen ikusgai 
Tafallan.

PARTE-HARTZE SOZIAL ETA GENERO 

IKUSPEGIARI BURUZKO TAILERRAK

Mugarik Gabe Nafarroako emaku-
meen taldeak zuzendurik, tailerra egin 
zuten Burlatako Herriko Etxean  urta-
rrilaren 25ean eta Larraintzarren mar-
txoaren 1ean.

APIRILAK 17, NEKAZARIEN BORROKEN 

EGUNA

Elikadura-subiranotasunaren alde di-
hardugun kontsumo kolektibo eta tal-
de batzuek antolatu genuen errebin-
dikazio ekitaldi hori, non José Javier 

“ibilian gara...”
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Esparza Nafarroako Landa Garape-
neko eta Nekazaritzako kontseilaria-
ri saski ekologiko bat eman zitzaion, 
laborarien nekazaritza suntsitzen du-
ten  gaurko politikak  salatzeko eta 
elikadura-subiranotasuna errebin-
dikatzeko. Saskiarekin batera, entrega 
justifi katzen zuen prentsa-oharra ere 
eman genuen.

HITZALDIA: “MEXIKON ANTOLATURIKO 

EMAKUMEEN ESPERIENTZIA”

Emakumeen taldeko Mirenek eta 
proiektuen taldeko Fatimak osaturiko 
bikotea Tuterara, gure Erribera mai-
tean,  hurbildu zen, Asociación de 
Mujeres de Lourdes entitateak gon-
bidaturik. Esperientziak trukatzeko es-
parru horretara Mexikon kontraparte 

ditugun emakume antolatuen ahotsa 
ekarri genuen eta ikusgarri gertatu zen 
aldaketa sozialeko prozesu horietan 
duten garrantzia. Prozesu horietaz, 
emakumeen beraien bizitzako norba-
nakoaren aldaketa eta aldaketa kole-
ktibo gisa, mintzatu ginen. Irriki gaude 
berriro itzultzeko!.

EMAKUMEEN ESKUBIDEEN AUZITEGIA 

VIENA+20. EUSKALHERRIA 2013 

Auzitegi sinboliko hori, Bilboko Mugarik 

Gaberen ekimena, zenbait elkarte eta 

gizarte mugimenduren  esfortzua izan 

da. 20 kolektibok hartu zuten parte 

proiektuan, zein emakumeen eskubi-

deak munduan barna nola urratzen 

diren ikusarazteko estrategia  gisa sor-

tu baitzen.

Saskiaren entrega.

ZINE POBREAREN EMANALDIA

Apirilaren 18an, Zabaldiren Kalaska es-

parruan, elikadura-subiranotasuneko 

talde batzuekin batera. “La surcon-

sommation” eta “El plat o la vida” 

dokumentalekin eztabaida handia 

sorrarazten duten bi ikuspegi oso ez-

berdinak ekarri genituen. Alde bate-

tik, lehenbiziko bideoak 6 minututan 

erakusten du industria handietan iza-

ten den haragi-ekoizpenaren katea. 

Bideo hotzikara-eragingarria, emanal-

dian egon direnen arabera. Bestetik, 

bigarren bideoak erakusten digu nola 

haur eskola batean bertako ekimen 

bati ekiten dioten; ekimenak elikadu-

rarekin duen harremanaren bitartez, 

lortu du eraldatzea bertan parte hart-

zen duten pertsonen harreman eta bi-

zipenen parte handia.
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Auzitegian, zenbait emakumeren leku-
kotzak azaldu ziren, beren eskubideak 
urratuak izan zituztenenak:  abortua-
ren eskubidea, bizimodu maila duina 
izateko eskubidea, bortizkeriarik gabe-
ko bizitzarako eskubidea. Emakume 
horiek hainbat tokitakoak ziren. Bertan 
emakume euskaldunak, El Salvadorre-
koak, Guatemalakoak,  Kataluniakoak 
eta Kolonbiakoak izan ziren.

Auzitegi horren karira lekukotzak, bile-
rak, sustapen eta salaketa bideoak, 
aurkezpenak… izan ziren, baita Auzi-
tegiaren Ebazpena eta argitalpen bat 
ere.

Oroitu nahi dugu argitalpenaren aur-
kezpenean errandakoa: 

“Emakumeen eskubideen defentsa-

rako mugimenduak eta talde sozialen, 

herritarren eta erakundeen inplikazio 

aktiboak beharrezkoak izaten segit-

zen dute.”

+ informazioa hemen: http://tribunal-
derechosmujeres2013.blogspot.com.
es/

PARTE-HARTZEA ESKOLA FEMINISTAN

Emakumeen taldean Emakume Inter-
nazionalisten eskola-txiki feministan 
eztabaidatzeari ekin diogu. Eztabai-
da guztiak izan dira interesgarriak: 
emakumeen lehen batzarrak, ekofe-
minismoa… Amaia del Río gure lagu-

naren hitzaldi-eztabaida azpimarratu 
nahi dugu, Nazioarteko Lankidetzaz 
eta Feminismoaz. Erakundeak aldat-
zen ari dira eta murrizketa orokorrek 
sorrarazitako egoera berrira moldat-
zen. Esparru horretan eta beste bat-
zuetan segituko dugu ikasiz eta ekar-
penak eginez.

ZINE FORUMA ETA DEBATEA

Irailaren 20an, Burlatako Kultur etxean. 
Subiranotasuneko taldearen eskutik 
“La surconsommation” eta “El plat o la 
vida” bideoak proiektatu ziren.

TAILERRA: GENERO IKUSPEGIA 

GARAPENERAKO LANKIDETZAN NUPAN

NUPean gauzatzen den elkarta-
sunezko prestakuntzaren barruan, 
emakumeen taldearen eskutik, aza-
roaren 23an egin zen.

EROSKETARIK GABEKO EGUNA, 

KONTSUMO ARDURATSUAREN ALDE

Azaroaren 28a. Erosketarik gabeko 
egunaren jardunaldia San Francisco 
plazan izan zen, Iruñeko Alde Zaha-
rrean. Mugarik Gabe Nafarroaren 
elikadura-subiranotasunerako tal-
deak, OCSI, ISF eta SETEMekin batera, 
truke gune bat gauzatu genuen. Ber-
tan, ekoizpen eta kontsumo ardurat-
suaren eredu bat sortzearen garran-

Iragarki-kartela.
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tziaz kontzientziatu zen merkatu libre 
eta globalizazioaren gaurko ereduak 
berarekin dakartzan gehiegikeria eta 
ondorioen aurrean. Gure gizarte ere-
dua eta hura agintzen duten balioak 
birpentsatzeko aukera. 

Jardunaldia txokolate janak eztitu 
zuen, herritarrak ingurune solidario-
ra hurbildurik, bertan kontsumitzeko 
bestelako aukeren berri izan eta Na-
farroako zenbait erakunde sozial eza-
gutu ahal izan baitzituzten,  eta eskola 
materiala, liburuak, arropa edo irriño 
bat elkarri trukatu ahal izan baitzizkio-
ten. Ekitaldiak oso harrera ona izan 
zuen eta hiri-baratzeei buruzko hitzaldi 
interesgarriarekin bukatu zen. 

AHOTSAK

2013an feminismoz eta lankidetzaz 
ikasten eta hausnartzen jarraitzeko li-
buru bat ekarri digute.

Liburua ikuspegi feministatik anto-
lakuntza-lanaren elkarrenganako 
ikasbidean zenbait erakundek parte 
hartu izanaren emaitza da. Mugarik 
Gabe Nafarroa izan zen erakunde ho-
rietako bat eta urte hauetako guztie-
tako lanaren ekarpena egin zuen, 
baita bertako emakume feministen 
taldearen antolakuntza esperientzia 
ere. Topaketak bide eman zien haus-
narketari eta elkartrukatzeari. Haus-
narketa horiek bildu dira liburuan. 
Irakurtzea gomendatzen dizuegu. HE-
GOA orritik behera doan kargatzen 
ahal duzue.

Mila esker HEGOAri diskurtso feminis-
taren eraikuntza kolektiboan parte 
hartzeko gonbidapenarengatik, eta 
Amaia, Sandra eta Rafaeli ideia ho-
riek, forma emanez, ordenatu eta teo-
rizatzeagatik.

MOBILIZAZIO FEMINISTAK

Karrikara atera gara,  eta guri gustat-
zen zaigun bezala hartu dugu: oihuka, 
protestatuz, dantzan, irrika, Mugimen-
du Feministak egin dituen deialdietan. 
Martxoaren 8a, besta eta inaute egu-
na, Txoko Feministako eta Zabaldiko 
ospakizunekin bukatu genuen. 

Halaber, azaroaren 25ean karrikara 
atera ginen, emakumeei eragindako 
bortizkeriaren aurkako egunean, eta 
horrenbeste emakume erailik izan ge-
nituen gogoan. Karrikan egonen gara 
ezta bat ere gelditu arte. Ez dugu 
ahazten bortizkeria sexistarik gabeko 
bizitzarako eskubidea.

Maiatzaren 28an bestelako eskubi-
deak aldarrikatzera atera ginen: 
Emakumeen Sexu eta Ugalketarako 
Eskubideak, hain zuzen; zehazki Abor-
tuaren Eskubidea, Emakumeen Osa-
sunaren Egunean. Jakin bagenekien 
segitu behar genuela eta abendua-

”Voces y Saberes Feministas: 
Hacia una agenda de cooperación 
emancipadora” liburuaren azala. 
Egileak: Amaia Del Río, Sandra Dema 
eta Rafael Palacios.



472013ko txostena

IRTEERAK %

Proiektuak 140.079,79 € % 74  

Sentsibilizazioa 27.055,39 € % 14  

Funtzionamendua  21.693,53 € % 11 

OSOTARA 188.828,70 € % 100 

SARRERAK %

Nafarroako 
Gobernuarena 90.870,48 € % 48

Udalenak 73.189,21 € % 39 

Bazkideenak eta 
bestelako ekarpenak 23.493,12 € % 13 

OSOTARA 187.552,81 € % 100 

2013KO KONTUAK

EMAITZA -1.275,89 €

ren 21ean eta 28an, hemengo eta es-
tatu espainiarreko milaka emakume-
rekin batera, Gallardón ministroaren 
abortuaren gaineko lege aurreproie-
ktuaren kontra mobilizatu ginen, zei-
nak, gure gorputzen kontrolari da-
gokionez, frankismoaren garaietara 
atzera-eramaten baikaitu. Zabaldiren 
orrian (http://www.zabaldi.org) behe-
ra doan kargatzen ahal da Abortua-
ren Eskubidearen aldeko Nafarroako 
Batzarrak egindako dossierra: Gure 
gorputzetarako eskubidea”.

Gure gorputza, gure erabakia!


