
TxostEgindako bidea

2014
Urteko aktibitateen txostena





12014ko txostena

2014. urtea laster akituko da eta atzera 
begiratzeko, gauzak gogora ekartze-
ko eta urteko zein inguruko errealita-
tearen balorazioa egiteko unea aile-
gatu da. Egungo egoerari dagokionez 
zaharrak berri, izan ere prekarietatea, 
langabezia, murrizketak eta eskubi-
deen zapalkuntza sendo errotu dira 
gure artean. Txiroen egoera inoiz bai-
no makurragoa den bitartean, krisitik 
atera garela eta Espainiako Estatuak 
egoera era eredugarrian kudeatzen 
duela esaten digute. Hala ere, eta ge-
zurrez asetzen gaituzten arren, jendea 
murrizketez eta korrupzioaz nazkatuta 
dago. Inoren gustokoa ez den bi al-
derdi nagusien eta inor konbentzitzen 

ez duen sistema baten hautabideak 
irudikatzeko garaia begiztatzen dugu.

Krisi denborak aldaketa garaiak dira, 
gauzak berriz pentsatzeko, ikusteko 
eta egiteko aproposak, eta gure esku 
dago aldaketak modu positiboan 
gerta daitezen. Hori sinetsita animo 
handiz aurre egiten diegu batzarrean 
gure buruari ezarri genizkion erronkei, 
izan ere, bertan agerian gelditu ziren 
militantziak erakunde honi helburu so-
zialari eustea eskatzen diola eta bakoi-
tzak baliabide gutxiagorekin gehiago 
eta hobe lan egiteko konpromisoak 
hartzen dituela bere gain, hegoaldeko 
taldeekin partekatzen ditugun proiek-
tuak eta utopiak nahiz hemengo sen-

2014ko
jardueren txostena

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

Mugarik Gabe Nafarroa
Hegoaldearekiko lankidetzako GKE
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sibilizatzeko asmoz abiatzen ditugun 
proiektuak aurrera eramateko. Aurten, 
Nafarroako Gobernuak aurkeztu geni-
tuen lau proiektuetatik bati bertzerik ez 
zion eman diru-laguntza, Chiapaseko 
Emakumeen Etxea proiektuari hain 
zuzen ere, Mugarik Gabek aspalditik 
burutzen duen Nazioarteko Bake Bri-
gaden proiektua baztertuz. Horrega-
tik, hurrengo deialdian Guatemalako 
Mam Emakume Taldea AIGMIMM 
proiektuarekin batera aurkeztuko 
dugu. Venancias-ekin segituko dugu, 
baita Salbadorreko memoria berres-
kuratzeko proiektuarekin ere, nahiz eta 
aurten Iruñeko Udalak aspaldiko gure 
Venancias proiektuari ez dion lagun-
tzarik eman. Diru-murrizketak oztopo 
handia dira gure lana aurrera eraman 
ahal izateko, baina horrek hegoalde-
ko taldeekin ditugun egitasmoekin 
zein hemengoekin segitzeko konpro-
misoari indarra besterik ez dio ematen. 
Militanziak musutruk egiten duen lanari 
esker, bertako taldeek edo guk geuk 
gertatzen dena salatzeko eta jendea 
sensibilizatzeko helburuekin hainbat 
ekintza eta iharduera aurrera eraman 
dugu: Elikaduraren Subiranotasunaren 
Jardunaldiak, Nekazarien Borrokaren 
Eguna, Elkartasun Ekonomiaren Fe-
ria, Atarrabiako Sensibilizazio Jardu-
naldiak, 14 urte bete dituen NUPeko 
Genero eta Elkarlanerako Ikastaroa, 
erakusketak... Horiek guztiak militan-
tzia lanari eta bulegoko lanari esker 
gauzatu dugu. Bulegoan elkartearekin 
konpromiso handia duten bi lagunek 
lau orduz egiten dute lan egunero, ilu-
sioz eta une txarretan etsi gabe. Mu-
garik Gabetik biziki eskertzen diegu 
elkarteko langile liberatu guztiei eta 
bereziki azken urteotako murrizketen 
eta aldaketen ondorioz garai latzak 
egokitu zaizkienei, izan ere, militanzia 
funtsezkoa eta garrantzitsua bada 

ere, ederki badakigu haiek gabe ne-
kez segituko ginela.

Aurrera segitzekotan gaude. Horretaz 
ba, etorkizunari begira hausnarketa 
eta ebaluazioa uztartu behar dugu, 
gure helburuak lortzeko betiko lan egi-
teko moduak eta estrategia berriak 
bateragarri. Mugarik Gabeko 25 urte-
ko bide luzean elkartetik pasa diren 
lagunekin ez ezik hurbiltzen direnekin 
ere ideiak, jakinduria, irriak eta lan go-
gorra partekatu ditugu; harremanak 
sendotu eta elkarlana berreskuratu 
nahian. Zer, nola, norekin eta noren-
dako egin nahi dugun jakin nahi dugu 
eta helburu honekin hurrengo urteko 
plangintza prestatzeari ekin diogu go-
goz udazken honetan. Talde handia 
elkartu zen lehenbiziko deialdian zer 
izan nahi dugun, zer garen, nondik segi 
eta nola egin pentsatzeko, amesteko. 
Gure egoerari buruz ere solastu ginen: 
zer dagoen ongi eta zer dagoen gaiz-
ki aipatu genuen. Emaitzak DAFO ba-
tean gorde genuen. Gero, talde txi-
kiago batek adostu eta erabaki zituen 
4 bide estrategikoren arabera gure 
2015eko bidai orria landu eta ekintza 
berriak zehaztu genituen. Agiri hau 
abenduaren 17an aurkeztuko dugu 
eta bertan, saio berezi batean, parte 
hartuko dugu hurrengo urtea erronka 
berriekin eta zailtasunak gainditzeko 
asmoarekin hasi nahi dugunok. Eduar-
do Galeanok zioenez: “Utz dezagun 
ezkortasuna garai hobeetarako”.

Hurrengo urtera arte. Osasuna.
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ProProiektuak

“Garaipena, neke askoren ondorena.”
�Euskal Herriko esaera zaharra 
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Azaleko argazkia:
“Emakumeen eskubideak esperientzia artistikoaren bidez” proiektua.
Egileak: Emakumeen Elkartasunaren Etxeko Emakumeak. Txiapas.

Ataleko argazkia:
“Jolasekin ikasten” tailerra.
Egileak: Emakumeen Elkartasunaren Etxeko Emakumeak. Txiapas.
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2014. urtean Kolonbiako gobernuaren 
eta FARC-en artean La Habanan izan-
dako bake negoziazioak izan dira be-
reziki deigarri, bai komunikabideentzat 
baita nazioarteko biztanleriarentzat 
ere.  Kolonbiako gizartean prozesu 
honek sortu dituen itxaropenez gain, 
errealitateari aurre egiteak jarraitzen 
du erronka izaten Kolonbiako biztan-
leriaren oinarrizko eskubideen bermea 
exijitzen duten Giza Eskubideetako de-
fendatzaileentzat. Gatazka armatua-
ren bukaera, nekazal garapeneraako 
politikaren inguruko eztabaida eta bi 
aldeetako biktimen erreparazioa lor 
daitezen bide luzea ibili behar da.

Aldi berean, 2014an betiko moduan 
jarraitu dute heriotz mehatxuak eta 
atentatu saiakerak Curvaradoko lu-
rrak eskatzen dutenen kontra, Barran-
cabermejako erakundeen aurka eta 
Bake eta Justizia Elizen arteko batzor-
dekideen kontra, besteak beste. Irai-
lean 140 defendatzaile mehatxatu zi-
tuzten eta hiru gizarte-buruzagi hil egin 
zituzten. Honi erantsi behar zaio uztai-
lean eta abuztuan Somos Defensores 
Programaren informearen arabera 
gertatutako 186 eraso, 15 hilketa eta 
9 atentatu. Horrek dio ehuneko 170ko 
gehikuntza izan dela 2013ko epe be-
rarekin konparatuz gero, 109 eraso ka-
suak salatu zutenean.

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 akordioetatik 
egiazko bakera. 
Ibili beharreko bide luzea.
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Testuinguru honetan, 1994tik PBIk egi-
ten duen nazioarteko laguntza eta 
begirale lana inoiz baino egokiagoa 
da. PBIko betelana Giza Eskubideen 
defendatzaileen osotasun físiko zein 
psikologikoa bermatzea da, nazioar-
teko begiraleen laguntzaren eta ba-
bes fi sikoaren bidez. Xedea da tokiko 
defendatzaileek politikoki, kulturalki, 
ekonomikoki eta sozialki baztertuta 
dagoen hango biztanleriaren aurkako 
erasoen salaketa lanarekin jarraitu 
dezaten. Indarkeri gabeko konponbi-
dea lortzeko, eta barne lekualdatzeen 
zein biztanleriaren garapen demokra-
tikoaren giza krisien prebenitzeko as-
moz, PBI bakerako guneak irekitzen 
saiatzen da; hau da, bere herrialdee-
tan jasaten dituzten gatazkeen irtenbi-
dea bilatzen dituzten komunitate eta 
erakundeen babesarekin bat egiten.

PBIk lagundutako 17 erakunde eta 
komunitateak ahobatez mintzo dira: 
bere eginbeharrak garatzeko oso 
beharrezko den egiazko babesa izan 
da PBIren ekarpena. Lagundu dieten 
guztien ustez PBIk emandako lagun-
tza integralak, eginbeharrek zekarten 
arriskuak murriztu ditu, dexente gai-
nera. Laguntza hori gabe ezin izanen 
zuten orain dauden esparruetara iritsi.

Hala ere, herrialdeko egoera fi nantzie-
roa dela eta, Juan Manuel Santosen 
gobernuak mundu osoari Kolonbian 
Giza Eskubideen kontrako erasorik ez 
dela gertatzen dio bere diskurtsoe-
tan, mundu osoa konbentzitu nahian. 
Gauzak horrela, PBIko betiko kolabo-
ratzaileak etsi diote dirua emateari eta 
2012an giza baliabideetan ehuneko 
50ean murriztu behar izan zuen PBIk.
Horri gehitzen badiogu Kolonbia eta 
Estatu Batuen arteko Komertzio Librea-
ren Ituna 2012an sartu zela indarrean, 
eta Kolonbia eta Europar Batasunaren 

artekoa 2013an, Giza Eskubideak bi-
garren mailan geratzen dira.

Testuinguru etsaigarri horretan, emaku-
me defendatzaileek erasoen helburu-
rik zuzenena jarraitzen dute izaten. 
Egunero mehatxuak jasaten dituzte, 
ahozkoak, fi sikoak eta idatzizkoak, 
besteak beste. Mehagintzan, palmon-
doen landaketan edota egurgintzan 
diharduten enpresek erasotu eta es-
tigmatizatu egiten dituzte eta gober-
nuak trabak besterik ez du jartzen ho-
rrelakoak ikertzerako orduan. Jakina, 
horien inguruan ebazpen juridikorik 
ere ez da lortzen. Zentzu honetan PBIk 
behin eta berriz agerian utzi du bere 
kezka, bai barne komunikazioen bi-
dez bai kanpokoetan ere, 2012an eta 
2013an Giza Eskubideen defentsan 
aritzen diren emakumeen kontrako 
erasoak gero eta gehiago direlako.

Mugarik Gabe Nafarroan, talde honen 
(PBI) lana oso beharrezkotzat jotzen 
dugu. Lan horrek bermea ematen die 
Giza Eskubideetako defendatzaileei, 
bere ahotsa entzun eta eskubideen 
aldeko eskakizunak agerian gerta dai-
tezen. 2014an ez genuen Nafarroako 
Gobernuaren aldetik PBI laguntzeko 
fi nantziaziorik lortu, baina 2015ean be-
rriz ere prozesu honen aldeko apustua 
eginen dugu. Kolonbian baketsu bizi-
tzearen aldeko eskubidea aldarrika-
tzen duen eginahal kolektiboa bultza-
tu nahiko genukeelako.
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Venancia taldeak 2015erako aurkeztu 
duen proiektua Matagalpako neska 
gazteei zuzenduta dago eta auzo po-
pularretako 10 eta 16 urteren arteko 
40 gazte teknologia berrietan heztea 
eta bere buruan konfi dantza izatea du 
helburu.

Proiektuak ordenagailu gela bat sorre-
ra dakar. Ordenagailuak erabiltzeko 
asmoarekin hainbat ikastako burutu 
nahi dira: IKT erabileraren segurta-
sunaren lau ikastaro, autodefentsa fe-
minisitaren ikastaroa, ludopedagogia 
zikloa, hausnarketa eta asertibitate 
zikloa eta laborategi sortzailea. Au-
rrera eraman ahal izateko gazteekin 
lan egiten duten elkarteekin elkarlana 

bilatuko da (beste 30 pertsona lagun-
duko dituena, aurreikuspenen arabe-
ra).

Azken urteotan Venancia taldeak 
gazteetan jarri du arreta, politika neo-
liberalen ondorioak jasaten dituen 
biztanleria baita: hezkuntza eta osa-
sun zerbitzuak jasotzeko arazoak dituz-
te, ia miloi erdi gaztek hezkuntza siste-
matik kanpo daude, indarkeria sexista 
handia dago eta nerabeen haurdun-
tza tasak munduko altuenen artean 
daude. Etxebizitzen %43,6a muturreko 
pobrezia egoeran bizi da eta 160.000 
haurrek lan egin behar dute familiari 
laguntzeko.

Neska gazteak, 
beren bizitzaren 
protagonistak

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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1991tik Venancia taldeak Matagal-
pako departamentuko biztanleria-
rekin lan egiten du, eta aurrerago Ji-
notega eta Esteli inguruko herrietara 
zabaldu du bere zeregina. Funtsean 
emakumeek sortutako taldea da, 
zein emakumeen arteko eta emaku-
meentzako ahalduntzea eta komu-
nikazioa lantzen duen, beti ere fi lo-
sofi a feministan oinarrituta. Bere lana 
integralak formaziorako, eta anto-
lakuntzarako prozesuak incluye, arlo 
kulturaletan eta politikoetan eraginez. 
Emakumeen eta Feminista Mugimen-
du Zabalaren parte da.

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 35.000 ��€

Azkoiengo Udala 6.000 �€

Zizur Zendeako Udala 5.000 �€

Uharteko Udala 4.000 �€

Lizarrako Udala 2.500 €

Emakumeen eskubideen inguruko 
sensibilizazio kanpainak bultzatzen 
dituzte; eta azken urteotan gazteei 
bideratutakoak, bere bizitzaren arlo 
guztietan autonomia lor dezaten. 
Estrategia honek eraginkortasuna 
erakutsi du egindako ebaluazioetan, 
ez bakarrik biztanleriak mezuei da-
gokionez erakutsitako irazkortasuna, 
baizik eta gazte kopurua oso handia 
delako herrialdean, eta horrek gauza 
asko garatzeko aukera ematen du. 

Azaroaren 25eko
martxa nazionalaren 
irudia.

2014an ez zen Iruñeako Udalako fi -
nantziatziorik lortu, baina 2013. urteko 
proiektuaren parte gauzatu zen, hu-
rrengo zenbakiek dioten bezala.
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Alicia, Carmen, Fatima, Maria, Mirian, 
Ane eta CAM proiektuaren parte izan 
zirenei, guztiak ezagutazen ez ditugun 
arren:

Garrantsitsua da guretzat Nafarroan 
zuek bezalako adiskide zoragarriak di-
tugula jakitea. Gure erakundeak bete  
dituen 16 urteotan, oso lagungarriak 
izan zaretelako. Askotan, ekonomikoki 
lagundu gaituzue eta BETI entusiasmo 
eta konpromiso handia erakutsi du-
zue utopiak sortzerakoan, eskualdeko 
emakumeek  baliabideak eskainiko 
dizkien tokia izan dezaten.

Prozesu honek iraun duen bitartean, 
Mugarik Gabe Nafarroa taldeko ki-

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

Sustapen integral
eta  emakumeen 
ahalduntzea

deen bisita batzuk jaso ditugu. Oso 
atsegina Aliziarena, zenbait hilabete 
gure artean egon zena. Taldeko kidea 
izan zen 2010eko zenbait hilabetetan 
eta 2014an gure artean egon zen be-
rriz.

Erakunde honek egiten duen lanak 
baliabideak eskuratzeko ezberdin-
tasunekin (malnutrizio, pobrezia, lan 
gehiegikeriekin zerkusia duten gaixo-
tasunak, genero indarkeria, etab.) 
eta harreman sozialekin, familiarrekin 
eta komunitate barruko harremanekin 
badu zerikusia. Harreman horiek es-
kualdeko genero indarkeria estruktu-
ralak baldintzatzen ditu, sexismoaren 
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eta arrazismoaren bitartez adierazte-
rakoan.

Cristina González Serna. 

Emakumearen Elkartasun Etxearen 
Koordinatzailea.

Emakumearen osasuna, CAM proiek-
tuko osasun arloaren lehentasuneta-
riko bat utero eta zerbikal minbiziari 
aurre egitea da. Horretarako kanpai-
nak abian jarri dira bai CAM-eko kon-
tsultategian bai komunitateetan. CAM 
proiektuak osasunaren ikuspuntu des-
berdina duten medikuen formakuntza 
sustatzen da, batez ere, medikuntza 
natural eta tradiziozko medikuntza 
maya.

Arlo honetatik osasunerako eskubidea 
bultzatzen ere saiatu gara zenbait 
gune kolektiboetan parte hartuz es-
kubide hori aldarrikatzeko.

Emakumearen promoziorako arloa, 
Talde antolatuak laguntzen jarraitu 
zen (okindegiak, paper birziklatua, 
agroekologia, bordadorak). Erakun-
deak hainbat unibertsitatekin duen 
harremanari esker, eremu ezberdine-
tako ikasleek CAM proiektua lagun-
tzen dute: medikuek, erizainek, moda 
diseinatzaileek, grafi ko diseinatzaileek, 
industrial diseinatzaileek eta albaita-
riek, besteak beste.

Bukatzeko, erakunde bezala, gure 
egonkortasun ekonomikoa indartzeari 
garrantzia eman diogu, kanpoko ba-
liabideak ahalik eta beharra gutxien 
izatea dugulako helburu.

2013an eta 2014an jasotako diru-la-
guntzei esker Emakume Etxea 2013ko 
ekainetik 2014ko urrira egin duen 
proiektua lagundu egin da. 

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 823,55 €

Zangozako Udala 800 €
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Aspalditik jada Mugarik Gabe Nafa-
rroak Erresistentzian dauden Guate-
malako Herrien Komunitateekin lan 
egiten duela. Eta zehazki azken urteo-
tan, Erresistentziaren Ahotsa Elkartea-
rekin, komunitateetan antolamendu 
eta parte hartze aktiboaren alde la-
nean ari den emakumeen elkartea 
alegia.

Chimaltenango, Suchitepéquez eta 
Quiche departamenduetako He-
rri Komunitateetan lan egiten dute. 
Gazteak hezkuntza sistemara heltze-
ko aukera izan dezaten helburua du, 
maila akademikoa indartuz bizi bal-
dintzak errazteko. 

Proiektuak hiru osagarri nagusi ditu:

• Zerbitzu Komunitarioa: urtero egi-
ten den jarduera da hau, eta oinarrian, 
egitura komunitarioak indartzean da-
tza, emakumeen batzordeak berezi-
ki, eta baita Garapenerako Kontseilu 
Komunitarioa (COCODES) eta zerbitzu 
eta zonaldeko batzordeak ere. Edo-
zein motako idatziak sortzeko laguntza 
ematen zaie (eskutitzak, eskaerak…).

• Trukeak: Erresistentziaren Ahotsa-
ko gazte taldeek beste talde batzue-
kin dituzten esperientzien arabera aur-
kezpenak, ekimen kulturalak eta abar 
garatzea du helburu, aktibitate honek 
sormena indartzea eta ikasle gazteen 

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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eta elkarteko beste gazte batzuen ar-
teko elkarbizitza hobetzea bilatzen du.

• Erresistentizaren Ahotsa–ren anto-
lakuntzan Laguntza: Helburua gazteen 
parte hartzea indartzea da, denbora 
eta esku-lana eskainiz  bereziki, baina 
baita topaketak, bilerak, eta elkartea-
ren Batzar Orokorrean parte hartuz 
ere. Material didaktikoak prestatzen 
dituzte, eta komunitate anitzetara bi-
sitetan laguntza eskaintzen diete Zu-
zendaritza-Batzordeari. Jarduera hau 
arlo komunitatioan gazteen lidergoa 
eta formakuntza politikoa indartzeko 
aukera ere bada.

Bai emakumeen artean bai haur eta 
gazteen analfabetismoarekin buka-
tzea zaila da. Eta are gehiago herriak 
dituen beharreei jaramon handirik egi-
ten ez dien gobernu batekin, zeinetan 
Giza Eskubideen eza nagusitzen den. 
Eza honen aurrean, Erresistentziaren 
Ahotsa, Emakume Indijenen Elkartea, 
bertako gazteria indartzen saiatzen 
da bizitzaren esparru anitzetan: aka-
demikoan, espiritualean, fi sikoan eta 
psikologikoan. 

FINANTZAKETA: Proiektu  hau STEE-EILAS 
sindikatuak fi nantziatu du, kooperazio-
rako poltsa dela medio. 2300€

Erresistentziako 
Herriaren Komuni-
tateak Guatemalako 
herriaren erresistentzia 
heroikoa omentzen.
Iturria: cpr-urbana.
blogspot.com.es/
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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 proiektu bat hasi zen 
Kubako “Nekazari Txikien Elkarte Na-
zionala” (ANAP) erakundearekin. 
2014an amaitzea aurreikusita zegoen 
eta haren izena “Emakume nekaza-
rien ahalduntzea eta Kubako Cienfue-
gos probintziaren landa komunitateen 
elikadura segurtasunean parte har-
tzea” zen.

Proiektua diseinatu zelarik, Kubako 
eredu ekonomikoa eraldaketa bidean 
zegoen, bere garapena ekoizpen 
modu berrietara eta ekimen priba-
tuaren estimulura egokitzen ari bai-
tzen. Izan ere, testuingurua hau zen: 
nazioarteko egoera desberdina eta 

berezko produkzio sistemari eta eredu 
sozialari eusteko gizartearen energiak 
askatuko zituen barne hausnarketa 
prozesu bat.

Aldaketa orokorrek proiektu partikula-
rretan izaten duten eraginaren ondo-
rioz, proiektua atzeratu zen. Horregatik, 
prestakuntza bilerak komunitate pro-
tagonistetako emakumeekin bakarrik 
egin ziren, eta ondasun materialak lor-
tzeko betearazpen-prozesua eta tek-
nologia produktiboetan eta generoan 
egin beharreko gaitzea planifi katzeari 
ekin zitzaion. Hauek izango ziren 2014. 
urtean nagusiki aurrera eramatekoa 
zen proiektuaren oinarrizko osagaiak.
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Dena den, burokraziak eta Kubak na-
zioarteko erosketak egiteko dituen zail-
tasun bereziek proiekturako makineria 
eta nekazaritza produktuak lortzeko 
lana geldiarazi zuten. Horrela, 2014ko 
abuztuan proiektuaren gauzatzea 
bertan behera utzi eta Nafarroako 
Gobernuari eta Nafarroako hainbat 
udali dirulaguntzak itzuli behar izan ge-
nizkien (52.329,45 euro). Izan ere, neurri 
hori eskatu ziguten, ezinezkoa suertatu 
baitzen aurreikusitako epean proiek-
tua garatzea.

Espero dugu etorkizunean proiektu ho-
nekiko babesa berriro hartzeko aukera 
izatea abagunea egokiagoa denean. 
Uste dugu laguntza hau funtsezkoa 
dela nekazaritza arloan genero ikus-
pegia duten ekimen txikiak garatu 
ahal izateko.

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

Kontraprtea: “Madeleine Lagadec” Giza Eskubideen 
promozioaren aldeko Zentrua (CPDH).
El Salvador

El Salvador: 
laster betebeharreko 
justizia baten alde

Mugarik Gabe Nafarroarentzat proiek-
tu honekiko lotura 1992an hasi zen. 
El Salvadorren bertan aipatutako 
erakundearen ekimenetan partaide 
gure bi kide bitartekari izan zirelarik. 
Gaur egun herrialde horrekin estu-
ki lotuta jarraitzen dugu, hala nola 
bere justiziaren aldeko borrokarekin. 
Horrexegatik gogor ekin diogu lanari 
2014. urtean, udal solidario txiki bat-
zuen bitartez fi nanziazioa lortzeak pro-
zesu horri laguntzen jarraitu du.

Proiektuaren xedea hauxe izanen li-
tzateke: El Salvadorren Egia, Justizia 
eta Erreparazioko prozesua bultzatu 
eta zigorgabekeriaren kontra jokatu 
El Salvadorren, Nazioarteko Itunek eta 

Ebazpen Nazionalek esandakoa oina-
rritzat harturik, Lesa Humanidad krime-
nei dagokionez. Horretarako laguntza 
integrala burutzen da (epaitegietan, 
arlo psikosozialean, antolamenduan 
eta komunikazioetan) El Salvadorre-
ko sarraskietatik bizirik ateratakoak 
babesteko. Garrantzi handia ematen 
zaio bereziki, Gizateriaren kontrako 
eraso larri horiek, maila guztietan,  fi -
sikoan, psikologikoan, buruzkoan, sen-
tipenetan eta sexuzkoetan, emakume 
eta gizonen bizitzan, izan duten eragin 
espezifi koari.

Erreparazio eta minaren aitorpenaren 
eskubideak exijitu ahal izateko, jendar-
tea orohar eta komunitateak zehazki, 
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idartsu eta ahaldun egitea dugu hel-
buru. Erakunde publikoetan konpro-
misoa bilatzen da bestalde, justiziaren 
ezarpena eta justiziaz baliatzeko es-
kubideak ahalbidetzeko, herrien gara-
pena oztopatzen duen zigorgabeke-
riarekin amaitzea posible izan dadin.

Hain zuzen ere argitu nahi dugu San 
Francisco Angulon, El Calabozo Te-
nangon eta Canoasen  ehundaka 
biztanle zibilen kontra izandako sa-
rraskietan zer gertatu zen benetan. 
Beharrezkoa ikusten dugu bestalde, 
Estatuko erakundeek mantendu du-
ten zigorgabekeriaren amaiera. Tran-
sizio moduko epeari hasiera eman 
beharko litzaioke, indarkeriarik eta zi-
gorgabekeriarik gabeko bake kultura 
indartzeko. Egia, Justizia eta Errepa-
razioa izanen lukete bertan toki eta 
adierazpen gardena. 

Herri eta gizaseme-alabek egiazko 
justiziaz baliatu ahal izateak berebi-
ziko eragina izanen du gizaki, komu-
nitate eta familien ongizate eta au-
to-estimatze aferetan. Sare sozialak 
indartzea eta familien ongizate eta 
auto-estimatzea ere lekarke, ahalmen 
komunitarioaren eta antolamendu 
hobeago baten bitartez. Gizarte eta 
ekonomi erronkeei aurre egiteko egi-
tasmo berriak sortu ahal izanen dira 
indibidualki eta kolektiboki.

Justiziak mugikortasun ezarekin eta 
itxaropengabekeriarekin hausteko 
aukera ematen du, psikologiako “ika-
sitako babesgabekeri edo indefen-
tsioa” kontzeptuak dioen bezala. Be-
ren eskubideen bermea, justizia eta 
erreparazioko eskaeretan behin eta 
berriz porrota besterik lortzen ez de-
nean, gizaseme-alabek gauzak alda-
tu ditzaketeela sinesteari uzten diote 
eta kontrolatu ezin duten gertaeren 
joan etorrien gatibu direla uste dute. 
Proiektu honen bitartez legeztatu egin 
nahi dira pertsonek izan dituzten ga-
lera eta min larriak, berriro ere bere 
bizitzen protagonismoa berreskura de-
zaten. Hauxe berak, hasieran gizaba-
nakoaren mailan eta ondoren familia 
eta komunitatean, gizartean lortzen 
du eragin nabarmena azkenean. Pro-
zesu geldoak dira, baina herri batek 
justiziaz baliatu ahal izatea berebiziko 
garrantzia du, indarra hartzeko eta 
berea den historia berak idaz dezan.

FINANTZIAZIOA

Baztango Udala 1.986,82 €

Galar Zendeako 
Udala 1.350 €

Oibarreko Udala 859,60 €

Eltzaburuko Udala 450 €

Erroibarreko Udala 450 €

Zangozako Udala 450 €

Sarraskitik bizirik atera 
ziren emakumeek 
justicia eta konponke-
ta eskatzen dute.
Iturria: Elkartearen 
facebooka.
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SenSentsibili-
zazioa
“Hegoak ebaki banizkio neria izango zen, ez zuen aldegingo.
Bainan, honela ez zen gehiago txoria izango 
eta nik... txoria nuen maite.”
Mikel Laboa
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Ataleko argazkia:
“Emakumeen eskubideak esperientzia artistikoaren bidez” proiektua.
Egileak: Emakumeen Elkartasunaren Etxeko Emakumeak. Txiapas.



192014ko txostena

2014an heldu genion berriz ere Na-
farroako Unibertsitate Publikoarekin 
genuen harremanari “Generoaren 
ikuspuntua garapenerako lankide-
tzan” ikastaroaren 14. edizioa aurrera 
eramateko. NUPek oso positibotzat jo 
zuen gure proposamena eta ongi ba-
loratu zituen gure antolamendua eta 
lankidetzaren eta genero berdinta-
sunaren eremuetan dugun eskarmen-
tua. Ondorioz, MGNrekin ikastaroa 
antolatzeko konpromisoa hartu zuen. 
Testuinguru honetan bi erakunderen 
arteko hitzarmena egin dugu ikasta-
roaren edizio berria antolatzeko Iruñe-
ko Udalaren fi nantziazioarekin.

Nahiz eta fi nantziazioa mugatua izan, 
bizi ditugun murrizketen ondorioz, 3 
asteko ikastaroa aurrera eramatea 
lortu genuen: azaroaren 3tik 19ra arte 
burutu zen NUPeko 026 gelan. Ikasta-
roak eduki teorikoak partekatu zituen 
hausnarketa kritiko eta kolektiborako 
guneekin eta sortzaileagoak eta es-
karmentuan oinarritutakoagoak diren 
beste teknika zenbaitekin, hala nola 
“Emakume Zapalduaren Antzerkiare-
kin” (Teatro de la Oprimida).

Esker on berezia luzatu nahi diegu 
ekitaldia burutzea posible egin zuten 
eta ikastaroak berezkoa duen kalitate 
maila eman zioten emakume txosten-

Ikastaroa:

Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan
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gile guztiei: Mati Cuesta Sanz, Amaia 
del Río, Begoña Zabala, Ruth Iturbide, 
Nuria Bermudez, Bertha Acarapi, Izare 
Otxoa eta Irantzu Huici. Era berean, 
eskerrak eman nahi dizkiegu hiru aste 
horietan zehar lagun izan genituen 
partaide gogotsu guztiei.

14. edizio honetan gurekin egon zen 
Bertha Acarapi, aymara lider politikoa, 
Boliviako Estatu Nazioanitzetik eto-
rri zen pil-pilean dauden gaiei buruz 
mintzatzeko: emakume indigenen es-
kubideen egoeraz, emakumeen parte 
hartze politikoaz eta 2012an onetsitako 
Jazarpen eta Indarkeria Politikoaren 
aurkako Legeaz. Zalantzarik gabe ka-
risma eta indar berezia dituen emaku-
mea da Bertha eta zinez ongi lagundu 
gintuen zein zaila duten emakumeek 
Bolivian politika egitea eta nolakoa 
den munduan aintzindaria den lege 
hori ikasten. Guretzat funtsezkoa da 
bere esperientziei buruz Hegoaldeko 
emakumeek hitz egin dezaten, aukera 
ematen baitigu laguntza luzatu nahi 
diegun errealitate horiek hobeki eza-
gutzeko. Berthak, gainera, bisita egin 
zion Nafarroako Parlamentuari eta hi-

tzaldiak eman zituen IPESen eta SODE-
PAZen Madrilgo egoitzan.

Mugarik Gabe Nafarroan oso pozik 
gaude lortu dugulako NUPen beste 
urte bat egotea eta, berriz ere, to-
patze eta trukatze gune bat sortu du-
gulako non lankidetzari generoaren 
ikuspuntutik hurbilketa egin diogun, es-
ku-hartze etikoagoak, arduratsuagoak 
eta genero berdintzaileagoak ber-
matzeko. Uste baitugu unibertsitatea 
espazio ezin-hobea dela ikaslegoare-
kin eta gizarte erakundeekin urtez urte 
topo eginez gizartearen sentsibiliza-
zioan aurrerapausoak elkarrekin ema-
teko, eta giza garapen zilegi, elkarta-
sunezko eta genero berdintasunezko 
garapen baterantz bide egiteko.

Bertha Acarapirekin 
Emakume Indigenen 
Eskubideei buruzko 
saioaren parte-hartzai-
leak kurtsoa amaitzen.
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Jardunaldiak:

“Kolonbia, 
bakean bizitzeko 
eskubidea: 
gaur egungo egoera”
Bake prozesua indarrean dagoenean, 
eta komunikabide nagusien bitartez 
modu nahasi batez Nafarrora iristen ari 
diren hainbat eta hainbat berri dugu-
nean, Kolonbia taldeak sentsibilizazio 
jarduera bat baino gehiago antolatu 
du. Kolonbia taldea erakunde hauek 
osatzen dute: Amnistia Internaciona-
lak, PBI Nafarroak, ALDEA-k, IPES Elkar-
teak eta Mugarik Gabe Nafarroak. 

Sentsibilizazio jarduera hauek izan dira 
nagusiki: Iruñerriko hainbat herri eta 
auzoetan argazki erakusketak eta 
bideo-forumak (Berriozarren, Sandu-
zelain, Barañainen, Txantrean…). Jar-
duen egitura honakoa izan da: auzo 
horietan Kolonbiako egoera erakus-

ten duten dokumentalak proiektatu 
eta gero, horren inguruan zetorren 
hausnarketarako eztabaida-elkarriz-
ketak dinamizatu genituen. Horietan, 
lurraldeak bizi duen egoerari buruzko 
hainbat pertzepzio eta ikuspuntu jorra-
tu ziren.

Eztabaidarako gune hauekin bate-
ra, “Rostros que luchan, defensores y 
defensoras de Derechos Humanos en 
primer plano” argazki erakusketa izan 
genuen. Bertan, eta irudien bidez, as-
kotan oso egoera zailetan egoteaga-
tik, Giza Eskubideen alde borrokan ari 
diren pertsoneei eman zitzaien hitza.

Kolonbiako biztanleen osotasun fi -
sikoak, emozionalak eta idegolo-
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gikoak mehatxupean jarraitzen duen 
bitartean, ez da benetako bakerik 
izanen. Hori da azken hamar urteotan 
aldarrikatzen duguna. Horregatik, bo-
tere egituretatik inposatu nahi duten 
ixiltasuna eta inpunitatea hausten ja-
rraituko dugu, herriaren kontra egune-
ro ematen diren gehiegikeriak salatuz. 
Ez baikara nekatuko gauza bat alda-
rrikatzeaz: Kolonbiako gizon-emaku-
meek eskubide osoa dutela benetaz-
ko bakea bizitzeko bere lurraldean.

“Bakean bizitzeko 
eskubidea” 
Jardunaldien kartela.
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Antzerki tailerra: 

“Zapalduen 
antzerkiaren bidez 
Hegoaldeko bizipenak 
hedatuz” 
Azaroa hilabetea erakundearen jen-
deartentzat oso bizia izan da. “Lanki-
detzan Genero Ikuspegia” ikastaroa 
burutzeaz gain, Iruñako Udalak Iruñe-
rrian Garapenerako Lankidetza arloan 
sensibilizazio ekintza zehatza burutze-
ko diru-laguntza eman zigun. Mugarik 
Gabeko Emakumeen Taldeko propo-
samenak Madalenas Laborategian 
zetzan, hau da, Zapalduaren Antzeria 
tresna latinoamerikarra ezagutzeko 
eta Nazioarteko Madalenas Sarearen 
lana ezagutzeko adin guztietako eta 
leku guztietako emakumeei zuzendu-
tako hiru eguneko ikastaroa. Mada-
lenas Sarea bizipenak trukatzeko He-
goaldeko eta Iparraldeko emakume 

feministen erakundeek sortutako sarea 
da, Zapalduaren Antzerkia erabiltzen 
duena emakumeek bere eguneroko-
tasunean jasaten dituzten zapalketak 
landu ditzaten eta antzerkiaren bidez 
alda ditzaten.

Tailerra Txoko Feministan egin zen eta 
hara hogei bat emakume hurbildu gi-
nen, haien artean Mugarik Gabeko 
eta Emakumeen Taldeko militante ba-
tzuk. Bárbara Santos, brasildarra eta 
Zapalduaren Antzerkian aditua, izan 
zen gure kuringa. Oso ongi dinamiza-
tu eta azaldu zituen ekintza eta bizi-
pen ezberdinak. Hiru egun biziak izan 
ziren: gure beldurreei buruz hausnar-
tzeko, poztasunak partekatzeko eta 
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gorputz-artearen eta pinturaren bidez 
gure sororitatea irudikatzeko aukera 
izan genuen. Hiru egun horietan gure 
sukaldaritzako artea, argazkiak eta 
irriak ere partekatu genituen.

Ekintzari amaiera emateko, guztion ar-
tean sortutako antzerki-lana aurkeztu 
genuen Iruñeako herritarreei. Horreta-
rako Antzerki Forua antolatu genuen, 
era aktiboan parte hartzeko gonbida-
pena luzatuz, publikoa ikusle-antzezle 
bilaka zedin. Ikastaro honen harira, Iru-
ñean Zapalduaren Antzerki talde bat 
sortu zen, artearen eta sormenaren 
bidez emakumeen ahalduntzearen 
tresta honi jarraipena emateko.

Madalenas Laborategia oso bizipen 
polita izan zen, parte hartzaileak lilura-
tu zituena, eta espero dugu hurrengo 
urteotan horrekin jarraitu ahal izatea. 
Tailerra Madalenas Sarearen abes-

tia abesten itxi genuen; eta hurrengo 
egunean esaldi bat genuen artean 
gure buruan: “… ao longo dos anos 
me transformei, ao longo dos anos me 
transformei...”.

Tailerreko saioetako batean.
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Jardunaldiak: 

“Oinak lurrean, 
erroetarako eskubidea” 
Burujabetzako jardunaldien helburue-
tako bat Ertamerikako emakumeek 
giza eskubideen alorrean pairatzen 
dituzten urraketa egoerak eta hauek 
egungo nekazaritzako elikagaien sis-
temarekin duten harremana aztertzea 
zen. Nafarroako elikaduraren buru-
jabetzaren egoeraren inguruan ere 
hausnartu genuen.

Nuria del Visok, kazetaria eta FUHEM 
Ecosocialeko antropologoak, nazioar-
teko mailan lurren pilaketaren arazoaz 
mintzatu zen. Milioika hektarea aldatu 
dira eskuz: honek lurrak biltzeko eta 
pribatizatzeko prozesu larria piztu du 
eta milaka dira beren lurrak galdu di-
tuzten nekazariek. Benetako nekaza-

ritza erreforma dugu hau, baina era-
bat atzeragarria. Nuriak, bere ikuspegi 
ekofeministatik, gertakari hau sortzen 
den eta natura zein emakumeen za-
palkuntza ekarri duen ikuskera duala 
ulertzen lagundu zigun.

Lurren pilaketa hainbat gertaerekin 
harremana duen kontu politikoa da: 
krisi energetikoarekin, elikaduraren 
krisarekin, krisi fi nantzieroarekin, indus-
tria-nekazaritzarekin, azpiegitura han-
dien eraikuntzarekin eta kapitalismoa 
geldiarazten zuten erregulazioak eza-
batzen dituzten arau berriekin. Hiru 
jarrera atzeman daitezke: mugak ireki-
tzea aukera moduan ikusten dutenak; 
pilaketa saihestezina dela baina aldi 
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berean arautu behar dena diotenak 
(FAO); eta egiturazko aldaketak egin 
nahi dituztenak, agroekologiaren eta 
laborarien eskubideen aldeko norabi-
dean. Nuriak azpimarratu zuen irtenbi-
deak ardatz bikoitza duela eta horie-
tan ari direla Via Campesina bezalako 
mugimenduak: antolaketa eta erresis-
tentzia, alegia.

Mª Guadalupe Garcia, Mama Maquín 
Guatemalako emakumeen elkartea-
ren sortzaileetako bat, bere herriko lu-
rren kontzentrazio politikaz eta emaku-
meen eguneroko erresistentziaz aritu 
zitzaigun, pilaketa (80ko hamarkadako 
gerra piztu zuena eta besteak beste 
meatze-enpresen eta hidroelektrikoen 
esku hartzea agerian uzten duena) ka-
pitalsimoaren eta politika neoliberalen 
barruan kokatuz.

Bere erakundeak, “Alianza de Mujeres 
Rurales por la Vida, la Tierra y la Dig-
nidad” erakundearekin elkarlanean, 
kontsulta komunitarioak burutu zituen 
eta beren aldarrikapen sortak “lu-
rraldearen” defentsa ere hartu zuen. 
Maien ikuskeratik, lurraldea elkarrekin 
bizi diren eta Amalurrarekin harrema-
netan dauden gunea da; baita beren 
gorputzetan hasten den eta herri zein 
emakume bezala beren nortasuna 
berreskuratzen duten tokia ere. Gua-
daluperentzat, premiazkoa da mun-
duko herriek bat egitea lurren kon-
tzentrazioari eta pilaketari amaiera 
emateko eta elikadura burujabetza-
runtz joateko. “Ez gaude garapenaren 
aurka, herrien ikuspegietatik lantzen 
bada, emakumeen eskaerak hartzen 
baditu eta bizikidetza orekatua indar-
tzeko balio badu”.

Txoko Feministan elikaduraren buruja-
betzaren aldeko lanean dihardugun 
hainbat talde elkartu ginen eta sola-
saldi-tailerra egin genuen, sare lana 

ikustarazteko eta sustatzeko. Bi gai lan-
du ziren: alde batetik, gonbidatutako 
lagunen artean gertatu ziren landa 
guneetatik hirietarako migrazioak; eta 
bestetik, gazteek beren sorterrietan 
duten landarekiko errotze sentimen-
duak.

Elikadura burujabetzaren aldeko bo-
rrokan ari den eragile bakoitzak gai-
nontzeko eragileekin lotuta egon 
behar duela ikusi genuen; oihartzuna 
areagotzeaz gain, lan kolektibo izaera 
lor dadin. Horretarako, tailer bat pres-
tatu zen: lagun bakoitza hirian edo 
landa guneetan inplikaturiko eragi-
leetako baten papera jokatzen zuen, 
denon arteko lanaren ahala agerra-
razten zuen elkarrekikotasun sare bat 
ehundu arte. Saioa giza eskubideen 
defendatzaile oaxakarra izan zen eta 
lurra babesteko lanarengatik erail zu-
ten Bety Cariñoren omenezko oroitza-
penarekin eta produktu ekologikoekin 
eta gertukoekin askari-solasaldiarekin 
amaitu zen. Bertara ISF-MGI, La Güer-
tica, Magdalenako baratzeko kideak, 
Calabatata eta beste kontsumo tal-
de batzuk etorri ziren. Parte hartzea 
handia izan zen eta tailer hau beste 
gune batzuetara eramateko aukeraz 
mintzatu zen, Nafarroako Elikadura 
Burujabetza Sarearen indarra sustatu 
dezagun.

Bestalde, Nekazarien Borroken Na-
zioarteko Egunaren ospakizunaren 
harira eta Nafarroako Elikadura Buru-
jabetza Sarearekin batera, Txantreako 
Arriurdineta plazako Truke eta Gizarte 
Azokaren ondoan egin zen ekime-
nean parte hartu genuen. Gune ho-
rretan elikadura burujabetzaren ar-
loan diharduten zenbait talderen lana 
erakusgai jarri zen. Era berean, ingu-
runearekiko begirunezko harremane-
tan oinarritutako praktika agroekolo-
gikoak, ekonomikoak eta sozialak ere 
sustatu ziren.
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Jardunaldiak: 

“Egin dezagun 
elkartasun ibilbidea!” 
Hiru egun izan dugu elkartasun inter-
nazionalistaren ikuspuntutik lantzen 
ditugun herrialdeei buruz gehiago 
ikasteko. Lehendabizikoan El Salvador 
Elkartasuna, Ocsi eta Mugarik Gabe 
Nafarroa erakundeok aurkeztu ditugu 
Atarrabiako Udalaren diru-laguntzare-
kin bakoitzak babesten ditugun proiek-
tuak. Proiektu hauen guztien hel-
burua emakumeak edo nekazari ko-
munitateak antolatzeko esperientziak 
bultzatzea izan da. Agerian gelditu 
dira esparru ezberdinetan egiten den 
lana, hala nola indarkeria sexistaren 
aurkakoa, osasunaren aldekoa, oina-
rrizko zerbitzuen hornikuntza, edota 
hiritarren partaidetza lantzea politiko 

esparruko maila ezberdinetan, udal 
mailan eta komunitate mailan alegia.

Bigarren egunean, “Bizia edo urrea” 
izenburuko bideo-foruma izan ge-
nuen Ocsi-ren eskutik, bertan ezagutu 
ahal izan genuen zein ondorio duen 
meatzaritzako enpresa transnaziona-
lak Ertamerikan kokatu izanak eta he-
rri indigenek nola egiten dieten aurre 
partaidetza politiko prozesuen bidez.

Kultur Etxeko atondoan hiru astez 
egon zen ikusgai Mexikoko Chiapas 
eta Tabascoko emakumeek egindako 
argazkiak azaltzen dituen “Mitxeleta 
emakumeen begirada” Mugarik-ek 
bultzatutako erakusketa. Argazkiei es-
ker emakume horiek bizi diren komu-
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nitateen eguneroko bizitza ezagutu 
ahal izan dugu. Proiektu berezi baten 
emaitza dira, emakumeek erdietsi 
baitzuten bere esperientziak parteka-
tu ahal izateko teknologia eta eza-
gupide maila nahikoa. Horrela bere 
buruestimu eta ahalduntze maila han-
diagotzen ere lortzen dute.

Azkenik, azaroaren 26an Atarrabiako 
aterpetxean bildu ginen erakunde 
antolatzaileetako lau kide gazteren 
hegoaldean izan zituzten esperien-
tziak ezagutzeko: Naiarak azaldu zi-
gun gatazkan dagoen komunitate 
zapatista batean, “Brigadas Civiles de 
Observación (Brico)” delakoetan, izan 
zuen bizipena. Bere brigadista lana 
ez zen esku-hartzekoa izan, bai ordea 
egoera gatazkatsuetan komunitateei 
presentzia zibilaren laguntza emate-
koa. Amaia mintzatu zitzaigun Guate-
malan izan zuen esperientziaz, zeinean 
eragin politikoa, nekazal garapena 
eta nekazarien antolakuntza lantzen 
dituen Ceiba erakundearekin lan egin 
zuen. Azkenik, Eiderrek eta Nereak 
azaldu ziguten Cinqueran (El Salvador) 
izandako bizipena: bertako komunita-
teetan gazteekin eta emakumeekin 

Latinoamerikan 
izandako bizipen so-
lidarioen aurkezpena 
borondatezko lankide 
baten eskutik.

antolakuntza prozesuak aurrera bide-
ratzeko lan egin zuten.

Hara joan eta ondoren guregana kon-
tatzera etorri diren gazte hauen bizi-
pen eta ikuspuntuek poztasunez eta 
itxaropenez betetzen gaituzte, eta ba-
tek esker onez zioen bezala: mila esker 
gurekin partekatzeagatik!
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Tal Taldeak
“Emakumea naiz. Eta bero maiteak arropa janzten nau 
munduak jotzen nauenean… 
Beste emakumeen beroa da”
!Alejanda Pizarnik
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Ataleko argazkia:
“Emakumeak zutik bere eskubideengatik” erakusketa.
Egileak: Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) taldeko emakumeak, Nikaragua.
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Proiektuen Taldea
Garapenerako ekimen anitzak bul-
tzatzeko xedearekin, bilera bat baino 
gehiago burutu du poriektuen taldeak 
beste urte batez. 

Dirulaguntzen murrizketak direla eta,  
proeiktu bakarra fi nantziatzeko auke-
ra izan dugu 2014. urtean ondorengo 
lurraldeetan: Kolonbian, Nikaraguan, 
Guatemalan, Mexikon, eta El Salva-
dorren. Diruz lagundu ditugun proiek-
tu horiek guztiak, urte askotan zehar 
eraikitako harreman estu eta luzearen 
emaitza dira. Haiek egiten duten lana 
eta duten konpromisua ikaragarri ba-
loratzen dugu.

Talde horiek partehartze komunita-
rioaren indartzearen alde lan egiten 

dute; gero eta altuago diren berdin-
tasun kuota ekarriko duten aldaketa 
soziala bilatzen dute; giza eskubideen 
eta emakumeen enpoderamendua-
ren alde lan egiten duten taldeak dira.

Kolonbian, Bakerako Nazioarteko Bri-
gaden proiketu bati lagundu eman 
genion laguntza. 2013-2014an.

Erakunde honen egitekoa hau da : to-
kiko GKEek hala eskatuta, nazioarteko 
behatzaile talde baten bidez, gatazka 
zonaldeetara nazioarteko laguntza 
ematea.  Horrela, baztertuta  dauden 
herrialdeei laguntza ematerakoan 
bere lana mehatxupean duten Giza 
Eskubideen defendatzaileen lana eta 
egitekoa errazten dute.
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nezkoa izan zen, lurralde honek zail-
tasun asko izaten baititu nazioarteko 
erosketak egin ahal izateko.  Gauzak 
horrela, elkarte horrekin elkarlana eten 
besterik ezin genuen egin, eta jaso-
tako dirulaguntza Nafar Gobernuari 
itzuli. Datorren urteotan elkarlan hau 
berreskuratzerik izango dugulakoan 
gaude.

El Salvador. “Madelein Lagadec” Giza 
Eskubideen Sustapenerako Zentroare-
kin harremana berreskuratu dugu. Na-
farroako hainbat udalek emandako 
laguntzari esker posible izan dugu 
proiektu bat abiatzea: Inpunitatearen 
kontra eta Egia, Justizia eta Konponke-
taren alde lan egiten duena, alegia. 

El Salvadorren izandako sarraskietatik 
bizirik irten zirenei laguntza integarala 
ematen zaie proiketu honen bidez, 
emakumeek eta gizonek Lesa Huma-
nidad-eko sarraskiek maila físiko, psiko-
logiko, emozional eta sexualean izan-
dako eraginei arreta berezia emanez.

Aurreko orrietan proiektu hauetako 
bakoitza xehetasunez deskribatzen 
dugu, baita fi nantziatu dituzten entita-
teen aipakizunak ere.

Garai zailak dira dirulaguntzak lor-
tzeko, baina guk proiektu hauetako 
bakoitzean sinesten dugu. Bereziki 
proiektu hauetako bakoitza posible 
egiten duten pertsonetan, zailtasunen 
aurrean atzera egiten ez duten per-
tsona horietako bakoitzean.  Mugarik 
Gabek ere ez du atzera egiten, eta 
aukerak bilatzen jarraituko dugu.

Sormen guztia jarriko dugu gure ame-
tsa lortzeko: guztiontzat hobea izango 
den etorkizuna sortzeko eta berdina-
goak diren harremanak sortzeko gure 
esku dagoena egiten.

Nikaraguan. Matagalpako Venancia 
taldearekin 15 urte baino gehiago 
daramatza Mugarik Gabek lanean. 
Herriko emakumeekin hezkuntza eta 
komunikazioa lantzen du, beti ere fi lo-
sofi a feminista ikuspuntu batetik. Bere 
jarduerak, emakumeen prestakuntza-
ra eta ahalmentzera bideratuak dau-
de, hausnarketa eta sentsibilizaziorako 
guneak irekiz, eta emakumeen mugi-
mendu autonomoen arteko elkarlana 
erraztuz.

Mexiko. Beste urte batez, Txiapas-
eko Ixim Antsetic Emakumeentzako 
Laguntza Etxea den proiektua diruz 
laguntzeko aukera izan dugu, Nafa-
rroako hainbat udalek eta Gobernuak 
berak egindako dirulaguntzeetarako 
deialdiei esker.  

Mugarik Gabek hasi zenetik proiek-
tu honekin lan egiten du, hau da, 
1998tik aurrera. 150 komunitate baino 
gehiagoko amakumeei osasun harre-
ta, psikologikoa eta legala ematean 
datza proiektu honek, eta Txiapaseko 
“Zona Norte Selva”-ko hainbat udale-
rrietara iristen da.

Guatemala. Stee-Eilas sindikatuaren 
laguntzari esker, Erresistentzian dau-
den Mendiko Herri Komunitateak la-
gundu genituen 2013. urtean. 

Garapenerakoko Herri  Nekazarien  
Elkarteari esker, Erresistentzia Komu-
nitateak ondorengo lana egiten du 
bertan: trebakuntza eta laguntza tek-
nikoa eman; oinarrizko talde komu-
nitarioen promozioa eta ikerkuntza, 
familiako ekonomia, hezkuntza, osa-
suna, ingurumena, eta antolakuntza 
komunitarioa indartu eta hobetzeko.

Kubako Nekazari Txikien Elkarte Na-
zionalak egiten duen lana laguntzeko 
interesa handia izan arren, proiektua 
aurreikusitako epeetan burutzea ezi-
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Aurtengo gure istorio txikiak kontatuko 
dizkizuegu berriz ere. Urte nahasiak 
dira oraingoak,  gauza asko ari da al-
datzen. Espero dugu, guk, gure neu-
rrian, zerbait egin izana aldaketa po-
sitiboak izateko bai guretzat bai beste 
herri eta pertsonentzat ere.

Urteari hasiera eman genion femi-
nismoari eta emakumeen borrokari 
buruzko lantegi bat antolatzen Be-
rriozarren, izan ere autozaintzaren in-
guruan biltzen den adineko pertsona 
talde batek horrela eskatu zigun. Bai 
haientzat bai guretzat oso esperien-
tzia atsegina izan zen. Bakoitzak bere 
belaunaldi eskarmentu eta  ezagu-
tzatik berezkoak ditugun hausnarketa 

eta begirada ezberdinak partekatu 
genituen. Oso gustura egon ginen eta 
agur egin genion elkarri berriz elkartze-
ko asmotan. 

Azaroa oso hilabete dentsoa izan da. 
Elkartasunerako Prestakuntza ikas-
taroan parte hartu genuen, NUPek 
egindako apustua, beste GKE eta ko-
lektiboekin batera, etorkizuneko koo-
peranteei prestakuntza emateko bere 
elkartasun bidaietan aurkituko dituz-
ten aukera eta kontraesanen aurrean. 
Gure ekarpena “Genero ikuspuntua 
kooperazioan” lantegia izan zen. Jen-
dea oso prest zegoen ikasteko eta 
partekatzeko; ikusi genuen etorkizune-
ko internazionalistek genero gaietan 

Emakumeen Taldea
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gero eta prestakuntza hobea dutela  
eta beste herrien eta emakumeen es-
kubideak indarrez aldarrikatzen dituz-
tela. Horrek poztu gintuen eta kontuan 
hartu genuen etorkizunean lantegi ge-
hiago antolatzeko.

“Emakume zapalduaren antzerkia  
(El teatro de la oprimida)” ikuspuntu 
feministatik lantzen jarraitu genuen 
azaroaren 21etik 23rako asteburuan. 
Barbara izan genuen “kuringa” eta 
emakume pila batek -artistak, mugi-
tuak eta biderkatzaileak- hartu zuen 
parte. Gure bilerak teatralizatuko ditu-
gu laster esperientzia hauek direla eta.

Beste emakumeekin mugitu gara, ikasi 
egin dugu, abortuaren aldeko mobi-
lizazioetan eta  indarkeria sexistaren 
aurkako konzentrazio eta manifes-
tazioetan. Eta prestakuntza jasotze-
ko leku anitzetan egon gara: Zabal-
diren eskola feministan, “La nación 
heterosexual”-aren egilea den Ochy 
Curiel-en hitzaldia IPESen, Itziar Zigak 
zuzendutako elkarrizketagunea Queer 
teoriari buruz Subeltz-en... baten bat 
ahaztuko dugu... ez iezaguzue gorde, 
mesedez!

Gutako batzuk Lakabera joan ginen 
abuztuaren 15etik 18ra “Emakumeak 
eta boterea, gizonezkoak eta maita-
suna” genero topaldira. Oso esperien-
tzia interesgarria izan zen, gure eskar-
mentuak eta besteenak partekatzea, 
ahotsa ematea ezinbestekoa baitzen. 
Azken egunean mankomunean jarri 
genuen gure lana gizonezkoen tal-
deak egin zuenarekin eta generoen 
arteko lehen bake akordio interpla-
netariora iritsi genuen. Tokia eman 
genion ere Amatasun eta Aitatasun 
ikastaroari buruz emakumeek eta gizo-
nezkoek azaldu nahi zutenari. Denok 
hartu genuen aldaketarako konpromi-
soa, ez dira errazak izango hasiera be-

rriak, baina saiatuko gara! Besarkada 
Maugeri eta Mabeli, ez baitzen erraza 
izango gure emakume taldea bidera-
tzea. Horrenbeste dago gure artean 
aipatu eta azaldu gabe!

Kontatu dugun honetatik animatu 
nahi zaituztegu jende eta kolektiboak 
bilatzeko haiekin egunerokotasuneko 
eraldaketa txiki horiek lantzeko, izan 
ere aldaketa handi bilakatu daitezke. 
Musu feministak!
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Elikadura 
Burujabetzaren
Taldea
Elikaduraren subiranotasuna taldean 
gure elikadura nolakoa izan behar 
duen erabakitzeko norbanakook eta 
herriok dugun eskubidea aldarrika-
tzen jarraitzen dugu. Elikadura buru-
jabetza ikuspegi feministatik lantzen 
dugu, egungo ekoizpen eredu neka-
zari-industrialari eta kapitalistari aurre 
egiteko eta alternatibak sortzeko ne-
kazariek egiten dituzten ekimenak ba-
bestuz. Eredu horrek emakumeei nola 
eragiten dien hartzen dugu kontuan 
bereziki.

Aurten “Oinak lurrean, erroetarako es-
kubidea” jardunaldiak antolatu geni-
tuen. Haien laburpena eta ondorioak 

memoria honetan bertan daude. 
Egun horietan gehienbat lur pilake-
taren arazoa aztertu genuen, mundu 
mailan eta batez ere Ertamerikan.

Gainera, Nafarroako elikadura buruja-
betzaren aldeko elkarlana bultzatzeko 
ahaleginak egiten jarraitu genuen. 
Horren adibideetako batzuk gugandik 
hurbil dauden hainbat elkarterekin –
JatEKO, OCSI, Alde Zaharreko bizilagu-
nen elkartea, Ekologistak Martxan eta 
beste batzuk- aurten burututako jar-
duerak dira. Jarraian zenbait ekintza 
aipatuko ditugu, Nekazarien Borroken 
Nazioarteko Egunean egindakoa 
ahaztu gabe:
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ekologiko bat sortzeko. Asmoak oina-
rrizko hiru ardatz ditu: komunitarioa, 
iraunkorra eta genero ikuspegia iza-
tea. Mugarik Gabek egitasmoarekin 
bat egin du 2014ko erdialdetik aurrera. 
Elikaduraren subiranotasuna taldea-
rentzat beste urrats bat da pertsona 
eta erakunde bezala sinisten ditugun 
eta lantzen ari garen ideiak sendotze 
aldera. Horregatik, baratza sortzeko 
egiten ari diren lan bileretara joaten 
jarraituko dugu, egunen batean hiri 
baratze komunitario eta ekologikoa 
errealitate bilakatu arte. 

-TTIPen aurkako ekimena. Irailean Na-
farroan TTIP akordioaren aurkako herri 
ekimena abian jarri zen. Bertan, espa-
rru askotako hainbat elkartek eta lagu-
nek hartzen dute parte, eta Mugarik 
Gabeko elikaduraren subiranotasuna 
taldea ere ia hasieratik ibili da hor. TTIP 
AEB eta Europako Batasunaren arteko 
Inbertsio eta Merkataritzarako Ituna 
da. Onartuko balitz, elikadura buru-
jabetzaren alorrean ere eragin latza 
izango luke. Besteak beste, Europan 
indarrean dauden arauekin amaituko 
luke, AEBetako nekazaritza eta abel-
tzaintzako elikagaien industriari ateak 
zabaltzeko. Baina horrez gain, denon 
eskubideen aurkako eraso itzela da 
TTIP, eta horregatik elkarlanean ari 
gara beste eragile batzuekin Nafa-
rroan haren aurkako borroka antola-
tzeko. 

-Víctor Burgosen “Globalizazioarekiko 
erresistentziari buruzko laburmetraiak” 
emanaldia. IPES eta Mugarik Gabe 
elkarteek elikadura burujabetza, Slow 
Food eta lan komunitarioa kontzep-
tuez, besteak beste, hitz egiten duen 
Uruguaiko dokumental egile honen 
lana aurkeztu zuten. Jardueraren hel-
burua ikus-entzunezko hedabideen 
bidez eragin soziala piztea zen, zen-
baitetan Nafarroatik oso aldenduta 
ez dagoen beste komunitate batzue-
tako errealitatea ezagutarazte aldera. 
Ekintza honi esker, globalizazioaren 
aurkako mugimenduaren “pentsatu 
orokorrean, jardun tokian” esaldia go-
goratu eta haren inguruan hausnartu 
genuen.

-Víctor Burgosen “Tierra arrasada” 
dokumentalaren emanaldia. Víc-
tor Burgosek Iruñera egin zigun bisita 
aprobetxatzeko, JatEKO eta Ekologis-
tak Martxanekin beste emanaldi bat 
egin zen. “Tierra arrasada” eskaini zen, 
Erroman International Audiovisual Fes-
tival of Biodiversity jaialdian irabazle 
atera zena. Ikusentzunezko material 
hau Paraguain eta Brasilen fi lmatu zen 
monolaborantzako produkturik zabal-
duenaren eragin kaltegarria salatzeko: 
soja transgenikoa. Emanaldia bukatu 
ondorengo eztabaida-solasaldiak kor-
porazio transnazional handiek elika-
dura sistema controla hartzearen eta 
herrien elikaduraren subiranotasuna-
ren kaltetan ezarri nahi diren politiken 
arriskuak agerian utzi zituen. Honen 
bezalako jarduerek beste erakunde 
batzuen eskutik eragin politikoa egitea 
ahalbidetzen dute.

-Alde Zaharreko baratze komunita-
rioaren proiektua. 2013ko hasieratik 
Alde Zaharra auzo elkarteak, beste 
elkarte eta lagun batzuekin batera, 
proiektu bat abiarazi du Iruñeko Alde 
Zaharrean hiri baratze komunitario eta 
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PlaPlataformak
“Ispiluak jendez beteta daude. Ikusezinek ikusten gaituzte. 
Ahantziek oroitzen gaituzte. Gure burua ikustean, 
haiek ikusten ditugu. Gu joatean, badoaz?”
"Eduardo Galeano
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Ataleko argazkia:
“Emakumeak zutik bere eskubideengatik” erakusketa.
Egileak: Emakumeen Elkartasunaren Etxeko Emakumeak. Txiapas.
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Zabaldi Elkartasunaren Etxearen par-
te izaten jarraitzen dugu, beste urte 
batez. Zabaldi jendeari eta taldeei bi-
deraturiko gune irekia da. Kalaska gu-
nean antolatzen diren jardueretan eta 
haien antolaketan parte hartzea irekia 
da, beti ere nazioarteko elkartasuna 
eta lankidetzaren testuinguru batean.

Elikagaien Subiranotasuna taldeko ki-
deen lanari esker, Nafarroako Muga-
rik Gabeko jardunaldiak burutu ziren 
“Con los pies en la tierra. El derecho 
a las raíces” izenpean. Apirilaren 1etik 
3ra izan ziren. Aurten jorratu diren 
gaiak derrigorrezko hustutzeak eta 
lurren pilaketaren inguruan izan dira. 
Horiek Hegoalden bereziki duten era-

gina aztertu da, desberdintasunaren 
gorakadari eta mundu mailan duen 
eraginari dagokionez.

Guatemalatik etorritako Maria Gua-
daluperen (Mama Makin Elkarteko ki-
dea) esperientzia ezagutzeko aukera 
izan genuen. Hurbileko errealitatea 
ere ezagutu genuen, Nafarroan Elika-
gaien Subiranotasunaren inguruan 
dauden ekimenak koordinatuz. 

Zabaldiko XVIII. Elkartasunaren astea 
ospatu zen azaroaren 3tik 7ra.  “Harre-
siak apurtu” izenpean. Mundu osoan 
dauden harresien sorreren inguruan 
izan ziren jardunaldiak; hauek eragi-
ten dituzten injustizia, bazterkeria eta 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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heriotza egoerak ere mahaigaineratu 
ziren.

Harresirik ezagunenak, muga eta ozto-
poak ikustarazi eta salatzeko bidea 
izan ziren jardunaldi hauek: Palestina, 
Sahara, Mexiko, Melilla... Eta hain eza-
gunak ez diren harresiak: Eslobakia, 
Txipre... Espetxeetako harresiak ere ai-
patu ziren, eta bereziki etorkinentzako 
zentro berezietan daudenak. 

Asko dira aurten Zabaldin antolatu 
diren jardunaldiak, talde anitzetako 
ekimenei esker: “Giza Eskubideak eta 
Migrazioak”, SOS Arrazakeriaren esku-
tik; “Con voz propia. La economía fe-
minista como apuesta teórica y políti-
ca” liburuaren aurkezpena,  Emakume 
Internazionalistaren eskutik; “Gaueko 
Sorginak”, Aldeak, Astelehen Lilak eta 
IPESek antolatuta; “Kurdistan. Estatu is-
lamiarra eta inperialismoa”; “Kolonbia, 
erresistentzia eta Bake prozesuak”… 
besteak beste. 

Zabaldik kokapen berria dauka, ka-
letik hurbilago dagoen bulego bat 
baitugu orain, eta grabaketa ekipoa 
egokitu dugu. Horri esker, barruko ge-
lan burutzen diren jarduerak errazago 
grabatuko dira. 

Gure web gunean egiten diren hitzal-
di, jarduera, bideo, berri, artikulu, agi-
ri… eta abar ikus daitezke.

Hau da web gunea: www.zabaldi.org.

ANIMATU web gunea bisitatzera.
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Orain bukatu den 2014. urteko gauza 
handirik ez dugu nabarmentzeko. Ga-
rapenerako lankidetzak minimoen az-
pitik darrai, seguruenik iritsiko ez diren 
garai hobeen zain, eta herri askoren-
tzat beranduegi izanen da.

Dirulaguntza publikoak murriztu dituz-
te, instituzio publiko askok pobrezia eta 
desberdintasuna gutxitzeko helburua 
duten politikak garatzeari utzi diote, 
ekimen pribatuko instituzioak hutsune 
hori bete dezaten, musutruk eginen 
ez duten instituzioak alegia. Bitartean, 
garapenerako lankidetzaren GKEen 
gainbeherak darrai: batzuk desagertu 
egiten dira, eta besteek direnak eta ez 

direnak egin behar dituzte lankidetza 
koherentea eta eraginkorrari eusteko.

Garapenerako lankidetzaren lider-
goaren eza nabarmendu da bereziki 
ebola-epidemiaren kudeaketa txa-
rrean. Epidemia 2013. urtearen amaie-
ran Mendebaldeko Afrikan hasi zen, 
baina 2014. abuztura arte OMEk ez 
zuen nazioarteko alerta zabaldu, eta 
jadanik milaka persona kutsatuta zeu-
den eta erasandako herri afrikarretan 
hiltzen ziren. Epe horretan ez zen ohiz 
kanpoko erabakirik hartu, ezta inon-
go laguntzarik eman ere. Epidemia 
egoerari hobeki aurre egin dioten 
herrialdeak osasun-sistema egitura-
tuagoak zituztenak eta herri estaldura 

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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hobeak zituztenak izan ziren. Europan 
eta Estatu Batuetan kasuak agertu 
zirenean gure jendartea eta liderrak 
desmasiaz eta neurriak hartu beha-
rraz ohartu ziren, hauetako asko ko-
munikabideei begira errealak izan 
beharrean. 2014. urtearen amaieran, 
OMEren informearen arabera, 19.000 
pertsona kutsatu ziren, eta 7.000 per-
tsona hil ziren. Gaur egun, arazoaz 
ahaztu gara...

Honen guztiarengatik, politika globa-
lik gabe desberdintasunaren eta po-
breziaren arazoei eurre egitearen ezin-
tasunari buruz hausnartzera eramaten 
gaitu. Gaur egungo politikek jende 
anitza baztertzen dute eta pobrezia 
egoetetara bultxatzen dute, ez baka-
rrik Hegoaldeko herrialdeetan baizik 
eta gure inguruko jendartean, Mende-
baldeko zibilizazio oker deitutakoetan.

Garapenerako lankidetza berriz asma-
tu behar da, zeharkako hitzarmen glo-
balak bilatu behar dira; ingurumena, 
merkataritza, fi nantza-sistema, giza es-
kubideak, emakumeen ahalduntzea 
eta abarreko gaiak jorratuko dituzte-
nak eta gardenak eta demokratikoak 
izanen direnak eta jendarte osoaren 
menpe egonen direnak, Estatu par-
tikularren, instituzio fi nantzieroen eta 
multinazionalen menpe egon beha-
rrean.

Hau da urte honetan, 2015ean, dugun 
erronka; Milurteko Helburuak lorpenen 
epea beteko den urtean, eta argi 
dago ez direla beteko.

Hemendik aurrera Garapenerako 
Agenda berri baten inguruan eztabai-
datuko dugu. ¿Giza erakundeok horri 
buruz zerbait esateko aukera izanen 
dugu? ¿Prest egonen ginateke edo 
arreta bizirautean jarri beharko ge-
nuke?

Mugarik Gabe Nafarroa sare lanaren 
alde egiten jarraitzen dugu eta jarrai-
tuko dugu, Garapenerako Erakundea-
ren bestelako eragileekin bateratzeaz 
aldaketa instituzionala eta soziala lor 
dezagun.

2014an Giza Erakundearen Platafor-
mak bestelako zerga-sistema ere-
duaren inguruan lan egin du, bereizi 
gabeko murrizketeei eta oraingo diru-
sarreren ereduari alternatibak bilatzen.

Hauek eta bestelako proposamenak 
(Aurrekontu Orokorrak, giza erakun-
deei diru-laguntzak, hauteskunde-
proposamenen zehaztea, etab.) par-
lamentu-taldeen aurrean defendatu 
egin dira, baita komunikabideei egin-
dako aurkezpenetan ere, pertsonak 
gunean jartzen dituzten alternatibak 
agerian utziz. 

Nafarroako Gobernuko Zuzendari Bi-
garren Plana ere amaitu zen 2014an. 
Nahiz eta ebaluazioa formalki ez den 
egin, egiaztatu da oro har ez dela 
bete, 2015. urteko planteamendu be-
rria zein izanen den eta zer landuko 
den jakin gabe.
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Azoka soziala. Bi hitz hauetan laburbil 
daiteke Nafarroako REASek (Ekono-
mia Alternatiboa eta Solidarioen Sa-
rea) 2014. urtean zehar jarri duen aha-
legina neurri  handi batean. Ekonomia 
Solidarioaren oinarriak bereak dituen 
merkatal trukaketarako gunean. Hau 
da, lana, ingurugiro sustengarria, eki-
tatea, kooperazioa, “xede lukratiborik 
gabea”,  eta ingurumenarekiko kon-
promisoa oinarritzat dituen esparrua; 
edonola aberastu beharraren oina-
rrien ordez.

Nafarroan, 2013. urtean eman zitzaion 
bultzada Azoka Sozialari, Alterbusa-
ren inguruko jarduerak zirela medio. 
Txantreako auzoan izan zuen oihar-

tzunik nagusiena, bertako auzoko 
taldeen inplikazioari esker, alegia. Es-
perientzia hau hilabetero mantendu 
zen, eta beste guneetara ere zabaldu 
zen. Alde Zaharrean ere izan ginen, 
eta Antsoaingo Udalarekin elkarrizke-
tetan hasiak ere bagara kontu horre-
kin. Epe sakona izan da, hilabeteroko 
jardueren antolaketari dagokionez, 
eta Iruñeko Udalarekiko harremanei 
dagokionez, baimen kontuak zirela 
eta. Horrek feria eta azoken inguruko 
araudiari buruzko birplanteamendu 
bat ekarri du. Jabetu gara hortaz.

Azoka hauek mugarri garrantzitsua 
izan zuten, Ekonomia Solidarioaren II. 
Azoka antolatzearekin. Iruñeko Auto-

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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bus Geltoki Zaharrean ospatu zen II. 
Azoka, hain zuzen. Azoka honetan, 
Ekonomia Solidarioaren inguruko ma-
kina bat esperientziek bat egin zuten, 
eta Nafarroako REAS-ek urtero anto-
latzen dituen Ekonomia Solidarioaren 
Nazioarteko Jardunaldiekin bateratu 
ziren. Jarduera hau erronka itzela izan 
zen Nafarroako REAS-entzat, eta hortik 
indarberrituta atera ginen, azoka so-
zialak etorkizuna baduelako itxarope-
narekin.

Tokiko esperientzia hauek estatu mai-
lan bultzatzen ari diren proposamen 
global batean txertatzen dira. Zentzu 
honetan, aurrerapen batzuk badau-
de: Azoka Sozialen Sareak bilduko 
dituen Elkartearen sorrera alde ba-
tetik, eta Konsumoresponsable.coop 
portalaren sorrera bestetik. Ekonomia 
solidarioa bultzatzen dugun entitate 
guztiek onurak jasotzen ditugu bi au-
rrerapen horietatik.

Politikan eragitea, izan da 2014. ur-
tean jorratu dugun  beste eszenatoki 
garrantzitsu bat. Horretarako erakun-
de hauekin elkarlanean aritu gara: 
Pobrezia eta Bazterkeria Sozialaren 
kontrako Nafar Sarea, Garapenerako 
GKEen Koorkinakundea, Cormin eta 
Boluntarioen Plataforma. Nafarroako 

fi skaltasunaren inguruko analisi ekono-
miko eta sozial baten bidez, adminis-
trazio publikoari hainbat proposamen 
planteatu zaiziko, eta garatu dira. Ho-
rrek, gaur egun maila fi skalean dau-
den desorekak agerian utzi ditu.

Hauek dira inolako zalantzarik gabe 
2015ean jarraipena izango duten jar-
dueretako batzuk. Horietan parte har-
tzera animatzen zaituztegu, sare soli-
darioak jos ditzagun.

Mugarik Gabe 
Nafarroako stand-a 
Azokan.
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BesBestelako
jarduerak
“Oinak zertarako nahi ditut hegan egiteko hegoak baditut?.”
!Frida Kahlo
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Azaleko argazkia:
“Emakumeen eskubideak esperientzia artistikoaren bidez” proiektua.
Egileak: Emakumeen Elkartasunaren Etxeko Emakumeak. Txiapas.
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LUISA, VENANCIAS ELKARTEKO 
ORDEZKARIAREN BISITA
Emakume artean eta giro lasai ba-
tean, Luisak Nicaraguan lan egiten 
duten elkarteen egoeraz hitz egin zi-
gun eta, hauen artean, Venancias 
izeneko elkartearen lanean sakondu 
genuen. Emakumeen aurkako borti-
zkeria, emakumeek estatuaren esku-
tik jasaten duten jarraipen politikoa, 
abortua, ugalketa eta sexualitate es-
kubideak… izan ziren, besteak beste, 
landu genituen gaiak.

Guk, garapenerako lankidetzan ja-
saten ari garen murrizketek sortzen di-
guten kezka jakinarazi genion. Berak, 
konfi dantzaz beteta eta begirada beti 

etorkizunean duelarik, esperientzia po-
sitiboak kontatu zizkigun elkarteak aur-
kitutako bestelako fi nantziatzio iturrie-
taz hitz eginez. Muxu feministak zuen 
bidean.

ERAKUSKETAK
Mugarik duen “Nicaraguako emaku-
meek haien eskubideak defendatze-
ko eskubidea” erakusketa Barañaingo 
Akelamendi tabernara hurbildu zen. 
Honetan, Nicaraguako emakume as-
kok haien etxeen atea irekitzen digu-
te, eta hor iragazketa zintzilikatu berria 
aurkitzen dugu: esaldi feministak di-
tuzten kamiseta eta mantak, margoz 
beteriko paretak, irratietatik ihes egi-

“ibilian gara...”
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ten duten soinu ozenak… herrialde ho-
netako emakumeen borroka indartsu 
eta gauza garrantzitsuak esateko gai 
delakoaren irudi boteretsua hain zu-
zen ere.

Erakusketaren helburua estatu horre-
tan emakumeek urte askotan zehar 
haien eskubideak defendatzeko egin-
dako borroka erakustea da. Argazkiek 
Matagalpa hiriko Venancias elkartea-
ren eta Apromuwa emakumeen bo-
rroka erakusten dute, beti ere bortizke-
ri matxistaren aurka eta emakumeen 
autonomia sustatuz. Benetan ederra 
den erakusketa, emakume taldeko 
kide batek egindakoa, laster beste to-
kietan ikusteko aukera izango duzue.

MOBILIZAZIO FEMINISTAK 
Gure elkartetik aurten estatu Espai-
nolean erailak izan diren emakumeei 
besarkada bat bidali nahi diegu. Bes-
te emakume askorekin batera emaku-
meenganako bortizkeriaren aurkako 
deialdi ezberdinetara joan gara. Aza-
roaren 25ean eta urtean zehar mugi-
mendu Feministak egindako deialdi 
dezberdinetan guk, emakume bezala, 
antolaturik egotearen garrantzia sen-
titu dugu. Bizirautean baino, bizi duin 
bat izatean datza.

Baina ez gara hortan gelditu. “Gure 
Gorputzak Gureak Direla” gogorara-
zi dugu Aborto Eskubidea sustatzen 
duen kanpainaren harira. Abortorako 
Eskubiderako Asanbladak esaten 
duen moduan, eskubide honek librea, 
doan eta zerbitzu publikoetan egin-
dakoa izan beharko luke. Alde Za-
harretik triki-poteoen bidez egindako 
aldarrikapenak edo manifestazioetan 
parte hartuz, hala nola apirilaren 5ean 
Euskal Herri mailan egin zena edota 
maiatzaren 28an egindakoa, Emaku-
mearen Osasunaren eguna zela apro-
betxatuz. Irailean Gallardonen lege 

berria atzera botatzeak mugimendu 
feministentzat ekarri zuen garaipena 
gozamen handiz ospatu genuen. Lege 
honek haurdunaldia era boluntarioan 
etetzeko aukera desagertaraztea 
zuen helburu. Berriro ere esango dugu: 
emakumeen bizitzak ez dauka eperik 
eta ez du ez baimenik ezta onespen 
moralik ere behar. Emakumeak haien 
gorputzaren jabe direla eta honen 
inguruan erabakitzeko eskubide legi-
timoa daukatela aldarrikatzen jarrai-
tuko dugu. 

Martxoaren 8an egindako manifes-
tazioa oso alaia izan zen eta, beste 
emakume askorekin batera, abor-
toaren aldeko fl ashmob batean 

dantza egin genuen; oso esperien-

tzia dibertigarria izan zen; errepika-

tzeko modukoa. Ondoren Zabaldira 

joan ginen bazkari autogestionatu 

baten bidez egun hau ospatzeko as-

motan. Bertan oso ongi pasa genuen 

emakume ausarta batzuk egin ziguten 

“CutreShow”-arekin; haiekin etorkizu-

nean gozatzen jarraitzea espero dugu. 

Bisita batzuk egin genizkien Txoko Fe-

ministakoei; hor beste emakume talde 

batzuk haien janaria prestatu baitzu-

ten. Kalera irteteko indarra behar da!

Harreman hauek guztiek jarraitzeko 

indarra ematen digute. Gure errit-

mo desberdinekin lanean jarraituko 

dugu, ekarpen eta ilusioekin eta zuei, 

emakume guztiei, antolatzera anima-

tzen zaituztegu, guztiak batera erraza-

goa baita.

Gora Borroka Feminista!!

BEHETIK: KOOPERAZIO FEMINISTARAKO 
ELKARTASUNAK
Pasa den urtean Hegoa elkarteak 

Voces y Saberes Feministas izeneko 

liburuaren jarraipena da. Lan horreta-

rako elkarte ezberdinek (haien artean 
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Liburuaren azala.

Murgarik Gabe Nafarroa) bere anto-
laketa esperientziak kontatu zituzten, 
beti feminismoaren eta lankidetzaren 
ikuspuntutik. Hurrengo helbidean li-
burua doan deskargatu ahal dezake-
zue; guztiz aholkugarria garapenerako 
lankidetzari buruzko azken eztabaidak 
zeintzuk diren jakiteko.

http://publicaciones.hegoa.ehu.
es/assets/pdfs/308/Desde_abajo.
pdf?1396523689

genero ikuspuntuaren eta analisiaren 
sarrera egitean zetzan. Honen bidez, 
garapenerako proiektuak era kritikoan 
pentsatzea eta hauen ondorioak gi-
zon eta emakumeen bizitzan positi-
boak izango direla ziurtatzen irakastea 
espero dugu.

2014KO NEKAZARIEN BORROKAREN 
EGUNA
Azken urteotan bezala, apirilaren 17an 
Nekazarien Borrokaren Nazioarteko 
Egun ospatu genuen. Mugarik Gabe 
Nafarroako Elikagai Burujabetza Sa-
rean dauden beste elkarteekin batera 
Txantreako Arriurdiñeta enparantzan 
antolatutako ekitaldira joan zen. Ber-
tan, auzoko Merkatu Solidarioa ere os-
patu egin zen, auzoko hainbat elkarte 
eta mugimendu elkartuz. Modu hone-
tan, Nafarroan gai honen inguruan lan 
egiten duten elkarteen lana elkarba-
natu ahal izan genuen eta, beste alde 
batetik, ingurumena errespetatzen du-
ten joera agroekologiko, ekonomiko 
eta sozialak sustatu ziren.

Ekintza honetan Nafarroako 12 tal-
de baino gehiago parte hartu zuten. 
Jende asko hurbildu zen ekitaldira eta 
beste elkarteekin izandako harrema-
nak ondorio positiboak ekarri dizkigu, 
elkarrekin lan egiteko proposamenak 
areagotuz.

GLOBALIZAZIOARI AURRE EGITEKO 
LABURMETRAIAK VICTOR BURGOS-EKIN
Victor Burgos Uruguaiko dokumen-
talista bat da, eta Italiatik etorri zen 
Iruñera. Han elikagai burujabetasuna 
ziurtatzeko beharrezkoak diren elkar-
tasunak sortzea bilatzen zuen Nazioar-
teko Topaketa batean egon zen.

IPES-en gai ugariko laburmetraiak iku-
si ahal izan genituen, beti ere adibide 
moduan: Uruguaien egindako jate 
motelari buruzko topaketa bat; urtegi 

NUP-EN EGINDAKO FORMAKUNTZA 
SOLIDARIOA
Aurten ere, elkarteko emakume tal-
dea NUP-eko klaseetara hurbildu zen 
Genero Ikuspegia Garapenerako Lan-
kidetzan kurtsoa ematera. Hau, NUP-
ek urtero antolatzen duen Formakun-
tza Solidarioa plangintzaren barne 
dago, Unibertsitateko ikasleak gara-
pen prozesuan dauden herrialdeetan 
praktikak egiteko prestakuntza mo-
duan. Urte honetan azaroaren 15ean 
hasi ginen. Mugarik-en parte hartzea 



50  BESTELAKO JARDUERAK

baten ondorioz uholde batek suntsitu-
ta utzi zuen herri bateko biztanleen bo-
rroka, haien visitas berreskuratzeko as-
moarekin; Uruguaiko landa eskoletan 
izandako lan-esperientziak; Uruguaiko 
ihauterietan egindako protesta eta 
proposamena…

IRTEERAK %

Proiektuak 116.219,69 € % 77

Sentsibilizazioa 13.454,27 € % 9

Funtzionamendua 21.773,62 € % 14

OSOTARA 151.447,58 € % 100

SARRERAK %

Nafarroakoa
Gobernua 84.889,00 € % 58

Udalak 40.499,74 € % 28

Bazkideenak eta 
bestelako ekarpenak 21.636,27 € % 15

OSOTARA 147.025,01 € % 100

EMAITZA -4.422,57 €

2014KO KONTUAK


