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12016ko txostena

Beste urte bat joan da eta berriro ur-
tean zehar egindako jardueren me-
moria egin beharra dago. Modu ho-
netan, jakinarazi ahal dizuegu zer eta 
nola egin ditugun gauzak eta horrela, 
hausnartzeko aukera eduki eta bidea 
zein den esaten diguten jarraibide ba-
tzuk izan.

Mugarik Gabe Nafarroari dagokionez 
urte oparo bat izan da. Proposatu ge-
nituen proiektu gehienak aurrera ate-
ratzea lortu da. AIGMIM (Guatemala) 
eta CAM (Mexiko) proiektuei jarraita-
suna ematea posible izan da Nafa-
rroako Gobernuaren fi nantzaketari 
esker. Venancias asoziazioak Iruñako 
Udalaren laguntza izaten jarraitu du; 

gainera, Nafarroako beste udaletxe 
batzuen diru laguntzari esker, proiektu 
bakoitzean beharrezkoa zen fi nantzia-
zioa osatzea posible izan da eta beste 
proiektu batzuk lagundu dira.

Sentsibilizazioari dagokionez, bi proiek-
tu aurrera daramatzagu: bat Iruñeko 
Udalaren fi nantzaketari esker, zeine-
tan Bety Cariñoren istorioa ezagutze-
ra eman dugun; eta beste bat Nafa-
rroako Gobernuak fi nantzatua, non 
elikadura subiranotasuna sustatu nahi 
dugun baratze kritikoaren bitartez. 
Azken proiektu honek Mugarik Gabe 
Nafarroaren ildo historikoa jarraitzen 
dut eta lehengo urtean ere egin ge-
nuen apustu proiektu honekin. Proiek-

2016ko
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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tu hau dela eta, hirugarren pertsona 
bat izan dugu bulegoan. Hori oso po-
sitiboki hartu dugu kontutan, zeren eta 
gure indarrak biderkatu ditu lana au-
rrera eramateko. 

Bestalde, ez dezagun ahaztu zergatik 
gauden hemen, eta zergatik hemen 
egoten jarraitu behar dugula uste du-
gun. Desberdintasun sozialak oraindik 
arazo sozial eta estruktural bat izaten 
jarraitzen dute. Gaur egun emaku-
meak gizonen azpian dagoen leku 
bat okupatzen dute eta ez dauzkate 
eskubide berdinak. Beste urte batez, 
arazo estruktural honi aurre egiten ja-
rraitzen dugu; gizarte, klase sozial eta 
kultura guztiak gurutzatzen dituen ara-
zo bat  delako. Nahi dugu desberdin-
tasun-egoeren eta bidegabekeria so-
zialen kontrako borroka honetan gure 
laguntza eman.

Beraz, Latinoamerikan gure balioekin 
eta lan ildoekin bat egiten duten 
proiektuak laguntzen jarraitzen dugu: 
genero-berdintasuna, Giza Eskubi-
deen eta Herrien defentsa, justizia 
sozialaren eskaria eta ingurumenare-
kiko errespetua apustu egiten duten 
proiektuak. Gainera, tokiko mailan lan 
egiten jarraitzen dugu; Nafarroan eta 
Iruñean, sentsibilizazio lanean. Elkarte 
eta erakunde lagunekin elkarlanean, 
gure fi losofi arekin bat egiten duten 
ekintzekin.

Izateko eta egiteko arrazoiak eduki-
tzen jarraitzen dugun bitartean hemen 
egongo gara lanean.
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ProProiektuak

“Izan zaitez munduan ikusi nahi duzun aldaketa”
�Mahatma Gandhi
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Azaleko argazkia:
Matagalpako gazteak Matagalpan egindako sexualitate ikastaroan. Nikaragua.
Egilea: Venancia Taldea

Ataleko argazkia:
Experientzien hartu-emana, emakumeen udal batzordea.
Egilea: Mam Emakume Indigenen Guatemalteka Elkarte Integrala.
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Proiektu honek emakumeak beren 
eskubideak ezagutzea eta aldarrika-
tzea, indarkeririk gabe bizitzea eta 
berdintasuna bilatzea du helburu. 
Proiektuak ezaugarri psikosoziala du, 
aukeratutako taldeari, hau da, Ma-
tagalpa eta Nikaragua iparraldeko 
emakume gazte, nerabe eta helduen 
taldeari, hausnarketa, norbere zain-
tza eta sendatzeko espazioak izateko 
aukerak sortzen dituelako. 

Adierazgarria da, PNUDeko txostenek 
erakusten dutenez, Haitiren ondoren, 
Nikaragua, Honduras eta Guatemala 
direla Latinamerikako Giza Garape-
naren indizerik baxuenak dituzten he-
rrialdeak. Nikaraguak hezkuntzan, per 

kapita diru sartze gordin nazionalean 
eta desberdintzan atzerapen handiak 
ditu eta, azkenaldian, genero berdin-
tasunaren aldeko legeak onartu ba-
dituzte ere, hauek paperean geratu 
dira. Gaineratu behar da Nikaragua 
nerabeen haurdunaldi tasa altuenak 
dituen Latinamerikoako herrialdea 
dela, indarkeria sexuala arazo larria 
dela eta honetaz gainera, edozein 
baldintzetan abortua debekatua da-
goela.

Proiektuak lau estrategietan ditu:

• Formakuntza prozesuen barruan 
indarkeriari aurre egiteko estrategiak 
lantzeko ikastaroa eginen da; emaku-
meen produkzio lan eta ugalketa la-

Nicaragua iparraldeko 
emakumeak 
ahalduntze pertsonal 
eta kolektiboaren 
bitartez indarkeriari 
aurre eginez
Orain dela 20 urte baino gehiago sortu zen Venancia taldea Matagalpan. 
Filosofia feministatik abiatuz emakumeen arteko eta emakumeei 
zuzenduriko trebakuntza prozesuak sustatzeko sortu zen. Nikaragua 
iparraldeko emakume antolatu edo indibidualen hezkuntzan eta herri 
komunikazioan lan egiten dute. Hortaz, emakumeen garapena eta 
sendotzea bultzatzea dute helburu, gogoeta eta sentsibilizazio eremuak 
irekiz eta emakumeon mugimendua sustatuz.

Kontrapartea: Venancia Taldea
Matagalpa - Nikaragua
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nari buruzko hausnarketa ikastaroa 
eginen da; indarkeririk gabe bizitzeko 
eskubidearen gaineko zikloa eginen 
da nerabe eta gazteekin eta, halaber, 
formakuntza prozesuentzako materia-
la sortu eta banatuko da. Era berean, 
Venancias taldeko kideek hausnarke-
ta bilkurak eginen dituzte proiektuaren 
barruan eta taldeko bi kidek indarke-
ria kasuen arreta hobetzeko egiten ari 
duten ikastaro profesionalarentzako 
diru kopuru bat bideratuko da.

• Indarkeriaren ondorioei aurre egi-
teko norbere zaintza eta sendatzeko 
estrategiaren barruan bi aktibitate 
planifi katu dira: giza eskubideen de-
fendatzaile diren 20 emakumeentzako 
norbere zaintza eta hausnarketa zikloa 
eta, bestetik, indarkeria jasan duten 
80 emakume gazte eta helduentzako 
arreta psikologiko prozesuak eskainiko 
dira, indarkeriaren ondorioak gainditu 
ditzaten laguntzeko eta norbere gara-
pena bultzatzeko asmoz.

• Sentsibilizazio estrategiaren ba-
rruan, emakumeak indarkeriarik gabe 
bizitzeko duten eskubideen gaineko 
sentsibilizazio kanpainan eragingo da 
Emakumeen Mugimenduarekin eta 

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 30.100  ��€

Antsoaingo Udala 2.944,37 €

Berriozarko Udala 1.535 �€

Oltza Zendeako 
Udala 518,87 �€

beste herritar mugimenduekin batera, 
eta horretarako mezuak egin eta za-
balduko dira. 

• Nikaragua iparraldeko Emaku-
me Mugimenduarekin eta beste mu-
gimendu sozialekin aliantza sareak 
sendotzeko estrategia dago. Honen 
barruan, proiektuak bi analisi eta ezta-
baida feminista jardunaldi antolatuko 
ditu, sare lokala eta eskualde mailako 
erakundeekin eta, era berean, proiek-
tuak lagunduko du Emakume Mugi-
menduarekin eta beste mugimendu 
sozialekin egin beharreko bestelako 
bilera eta jardunaldiak antolatzen.

Kalkulatzen dute proiektua 1.800 per-
tsona eta elkarteen kideentzat onura-
garria izanen dela eta zeharka beste 
20.000 lagunentzat. 

Partaideak 
ekintza publikoetan 
Emakumeen 
mugimenduarekin. 
Venancia Taldea.
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CAMeko ardatzak hurrengoak dira: in-
formazio eskubidea, osasuna, indarke-
riarik gabeko bizitza, parte hartzea eta 
ahotsa edukitzea, lurra eta elikadura.

CAMek metodologia parte-hartzailea 
eta ikertzailea proposatzen du, beti 
ere genero, klase eta etnia ikuspun-
tuarekin.

Besteak beste, CAMek hurrengo arloe-
tan lan egiten du:

• Biderkatzaileak eta Lidergo Esko-
la. Lidergo eskolan emakume liderrak 
hezitzen dira: biderkatzaileak. Azken 
urte honetan, haietaz gain, haien ko-
munitateetan ardura daukaten gizon 
batzuek parte hartu dute, beraien 

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

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearentzako 
Laguntza Etxea
Txiapas – Mexiko

Emakumeen 
sustapen integrala 
eta ahalduntzea

errealitatea aldatzeko asmoz, emaku-
meei parte hartzeko aukera gehiago 
emanez.

Biderkatzaileek eta komunitateetako 
buruzagiek ikasitakoa birsortzen dute, 
gertatutakoa biltzen dute, CAMek 
bultzatutako kanpainetan laguntzen 
dute eta beraien komunitateak la-
guntzen dituzte, garapen proiektue-
tan.

• Tailer, Eztabaida-leku eta Jardu-
naldiak. Urte osoan zehar Emaku-
mearen Etxeak ekitaldi ezberdinetan 
parte hartzen du. Batzuk antolatzen 
ditu, beste erakunde batzuekin bate-
ra, bere ibilbidea eta besteekin koor-
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dinazioa indartzeko asmoz: martxoak 
8, azaroak 25, JUNCO izeneko sarea, 
lurraren aldeko gunea, etabar.

• Osasun integraleko area. Iaz 
CAM-eko mediku eta sustatzaileek, 
3.532 mediku kontsulta egin zituzten. 
Hauek, CAM-en bulegoan egin ziren, 
bata Caparrosoko (Tabasco) osasun 
etxean eta bestea erdi ameriketako 
migranteen aterpean. Azken honeta-
ra astean behin gizarte zerbitzuetako 
Emakumearen etxetik mediku bat joa-
ten da bere laguntza prestatzera. 

Osasun eta garapen komunitarioare-
kin -SADEC- elakarlanean, klinika 
zapatista autonomoan lan egiten 
duten mediku eta estomatologoei 
prestakuntza eskeintzen zaie. Hauek 
UAM-Xochimilco Unibertsitateko gizar-
te zerbitzuetatik pasatakoak dira.

Diziplina anitzeko funtzionamendu bat 
ematen da psikologa, sexóloga eta 
abokatuekin, genero indarkerian sa-
konduz.

• Kiptic, gure indarra. Komunitateko 
antolakuntza, elikadura subiranota-
suna eta iraunkortasun ekonomikoaren 

prozesuak laguntzen ditu. 2016an uni-
bertsitateko talde baten laguntzarekin 
CAM-ek Kiptic marka eta konpainia 
sortu zituen. Konpainia bat da non 
ahultasun egoeran dauden emaku-
me eta gizon batzuk lan egiten duten. 
Kalidade handiko produktu artisau eta 
naturalak sortzen dira, bidezko merka-
taritza sustatzeko helburuarekin. Kiptic-
en helburua da, ahultasun egoeran 
(indarkeria, utzikeria edo bidegabeke-
ria sufritzen dutenak) dauden emaku-
meak laguntzea eta CAM indartzea 
bere iraunkortasuna lortzeko. Era be-
rean, emakumeak prestatzen dira ge-
nero berdintasunean eta mundo berri 
bat sortzeko perspektibarekin.

Orain, Chiapas eta Tabasco-ko komu-
nidade indigena eta mestizoez osa-
tutako emakumeen zortzi taldek eta 
beste zortzi talde mistoek.

Epe ertainean, emakume ekintzaileak 
sustatu nahi dira, beraien negozioak 
aurrera eramatera, Kiptic markako 
produktuak salduz.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako Gobernua 85.000 €

Lizarrako Udala 2.743,82 €

Biderkatzaile 
formakuntza 

eskolako saioa.
Ixim Antsetic 

Emakumearentzako 
Laguntza Etxea.
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El Quiché departamentua gatazka 
armatuaren ondorioz gehien kaltetu-
tako zonalde bat izan zen. 400 komu-
didade baina gehio ezabatuak izan 
ziren Guatemalako geografi atik eta 
horren ondorioz, deserrotze fenome-
no masibo bat gertatu zen non milioi 
bat pertsona baino gehiago bere lu-
rrak eta ondasunak uztera behartuak 
izan ziren. Milaka pertsona Mexiko-
ra joan ziren errefugio bila eta beste 
asko Honduras eta Guatemala hiriko 
mendietan errefugiatu ziren, pertso-
na hauen gehiengoak goi-ordokiko 
indigenak izan ziren. Urteetan zehar, 
familia hauek Guatemalako armada-
ren errepresioa jasan zuten, hegazkin 

eta helikoperoen bonbardaketen bi-
dez. 1991. urtean erresistentzia komu-
nidade hauek herri mugimenduen eta 
nazioarteko lankidetzaren laguntza 
jasotzen asi ziren eta orduan izan zen 
urteetan zehar jasan dituzten giza es-
kubideen urraketak argitaratzen hasi 
zirenea.

Proiektu honetan, 2017an zehar aurre-
ra eramaten ari dena, urteentan ze-
har abian dauden emakumeen pres-
takuntza tailerren jarraipena ematen 
da, zeren bestela ezinezkoa litzateke 
komunidade hauetako emakumeen 
prestaketarako sarbiderik edukitzea. 
Proposamena da etengabeko pres-
takuntza eskola bat izatea, bertan,  

“Voz de la resistencia” emakume indigenen elkartea (AMIVR) Ixil 
zonalde kulturaleko emakumeen elkarte bat da, El Quiché izena duen 
departamentuan kokatua dagoena, Guatemalako ipar-mendebaldeko 
eskualdean. 

Kontrapartea: “Voz de la resistencia” 
emakume indigenen elkartea
Guatemala

Landa eremuetako 
emakume nekazari 
indigenen 
partaidetza, lidergoa 
eta prestakuntza 
sustatu
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prestakuntza tailerrei, autoestimu taile-
rrei eta  laguntza ematen diogun sen-
datzeko terapiari jarraipena egiteko.

Proiektu honen helburu zehatzak on-
dorengoak dira: emakume indige-
na eta nekazarien antolaketa maila 
hobetu AMIVR-aren idarketarako eta; 
emakume indigena eta nekazarien 
gaitasun tekniko eta politikoa indar-
tu, beraien komudidadean erabakiak 
hartzen direnean berdintasunezko 
partaidetza sustatzeko.

FINANTZIAZIOA

Odietako Udala 1.000 €

Oibarreko Udala 833 €

Nafarroako Mugarik 
Gabeko kide baten 
bisita. 
“Voz de la resistencia” 
emakume indigenen 
elkartea.
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Bigarren mailako elkartea da, 500 bazkideak  dira onuradunak, 25 
taldeetan antolaturik, 5 udalerrietan. Orain dela 5 urte antolakunde 
bezala funtzionatzen duela, baina 14 urte darama komunitate 
ezberdinekin lanean.  
Talde bakoitzak pertsonal teknikoen bisitak izaten ditu, baita AIGMIMeko 
Zuzendari Batzordearenak ere, haien funtzionamendua ebaluatzeko. 
AIGMIMen hartutako erabakiak 25 taldeen ordezkariengatik babestuak 
izan behar dira. Baita ere, zonaldeko emakumeen antolakundeekin 
koordinatzen dira

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

Autonomia ekonomikoa, 
elikadura burujabetzaren 
sustapena 
eta maya mam 
emakumeen ahalduntzea

Guatemalako Maya Mam Emakume 
Indigenen Elkarteak (AIGMIM) emaku-
meen oinarrizko taldeetan dute ja-
torria. Beraiek dira bere akzioen pro-
tagonistak, Maya Mam emakume 
indigenen onurarako ematen dituzte-
nak. 8 urte hauetan esperientzia ga-
rrantzitsua eskuratu dute. Erakunde 
autonomo bat da, non proiektuak 
kudeatzen dituzten emakumeak in-
dartzeko eta udalerrietan emakume 
liderren eragina bultzatzeko.

2015ean bezala, oraingo proiektuak 
proposamen integrala planteatzen du 
zentzu estrategiko berdinekin jarraitzen 
duena: autonomia ekonomikoa, elika-
dura-subiranotasuna eta emakumeen 

parte-hartze politikoa. Horretarako, 
lau ardatzetan koordinatuta egiten 
du lan: AIGMIM-en indartzea; nekaza-
ritza eta abeltzaintzaren gaitzea eta 
ekintzailetzarren instalazioa; erabakiak 
hartzeko boterea eta; genero berdin-
tasunean oinarritutako harremanak. 

Proiektuari laguntza eta iraunkorta-
suna ematen dioten ardatzak dira. 
Emakumeen artean ahalmenak jar-
tzen dituzte, geroago auto-iraunkorta-
sunerako antolaketa-egitura errepika-
tu eta indartzen dutenak.

Emakumeen erakundeen arteko lotu-
rak indartzen dituzte,  botere publikoei 
ideia argi bat eramateko eta eragi-
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ten du agintariek emakumeen udal-
agendarekiko duten konpromisoan 
eta bere giza eskubideen bermea. 
Modu berean, genero berdintasuna-
ren kontzientziatze jarduerak ematen 
dira, gizon eta emakumeentzat anto-
latutako espazio baterakoi eta espezi-
fi koekin. Gune hauek laguntza familia-
rra, komunitarioa eta soziala sustatzen 
dute emakumeek garatuta. Horrela 
emakumeen indartze sozial, politikoa 
eta ekonomikoa eragiteko zubiak 
eraikitzen dira.

Ekoizpen kate bat jarri da funtziona-
menduan. Piloneren instalazio bat da 
platinoz hornitzen diena; lonbrikonpos-
tera batzuk ongarri organikoa ematen 
dutenak; eta produkzio berotegi ba-
tzuk.

Proiektuaren ezartzea, San Juan Os-
tuncalco, San Martín Sacatepéquez, 
San Miguel Sigüilá eta Cajolá udale-
rrietan eramango da akabo, 2016ko 
irailean hasi zen eta 2017ko abuztu-
arte iraunen du.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua  85.000 €
Baztango Udala 2.786,89 €

Uharteko Udala 1.092,33 €

Ekintzailetza 
produktiboaren katea: 
negutegia.
Mam Emakume 
Indigenen 
Guatemalteka Elkarte 
Integrala.
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El Quiché-ko emakume eta gizonek genero indarkeriaren inguruan 
hausnarketa sustatzen dute, protagonistak izaten, Zapalduaren 
Antzerkiaren bidez, haien komunitateetan eragiteko alternatibak 
bilatzeko eta proposamen zehatzak egiteko. Tresa gakoa helburu hauek 
lortu ahal izateko espazio parte-hartzaileak sortzea da, non pertsona 
zapalduak izan daitezen protagonistak, haien istorioa konta dezaten eta 
haien eskubideak aldarrika ditzaten.

Kontrapartea: Asociación Payasos Atz’ Anem K’oj
Guatemala

El Quiché-ko 
emakume eta gizonek 
pairatzen edo eragiten 
duten indarkeria 
antzezten dute, 
eraldatzeko

Espazio parte-hartzaile hauetan his-
torikoki baztertuta egon diren sektore 
sozioekonomikoetako emakumeek 
beraiek espazioa eta haien “bazter-
tuta” egoera bereganatzen dituzte, 
pairatzen duten indarkeria salatzeko 
tresna erabiltzeko.

Egindako jarduerak:

• Emakumeon formakuntza politikoa 
antzerki parte-hartzailearen metodo-
logiaren bidez, horrela, El Quiché-ko 
emakumeak ahalduntzeko asmoz 
haien komunitateetan genero berdin-
tasunerantz protagonistak izan daite-
zen.

• Maskulinitate berrietan gizonen 
tzako gaikuntza, haiek ere maskulini-
tate hegemonikoa azter dezaten eta 
sentsibilizatu eta konpromisoa har de-
zaten emakumeen aurkako indarke-
riaren kontrako borrokan.

• Emakumeek eta gizonek sortutako 
Antzerki Foroko antzezlanen aurkez-
pen publikoak, ikustarazteko asmoz 
eta antzertzeko eta aurre egiten die-
ten arozoei buruzko eztabaida sortze-
ko espazio publikoak sortzeko asmoz. 
Emakume eta gizonek duten espazio 
bera horretan eztabaidak sortzen dira 
elkarrekin berdintasunerantz aurrera-
tzeko.
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FINANTZIAZIOA

Atarrabiako Udala 10.000 €

• Emakume taldearen eta gizon tal-
dearen arteko topaketak haien begi-
radak alderatzeko eta genero arazoa 
aztertzeko, baita toki mailan aldatze-
ko alternatibak ere. Zentzu honetan, 
kontsulta parte-hartzailea ere egin zu-
ten toki mailan genero indarkeria arin-
tzeko eta prebenitzeko izan litezkeen 
alternatiben inguruan.  Kontsulta ho-
nen emaitzak eragile gakoen aurrean 
aurkeztu zituzten, politikoki eragiteko 
asmoz.

Proiektu honek parte hartu duten 
emakumeen identitatea indartu du, 
haien komunitateetan lidergo rolak 
izanez, hitza hartzen hasi dira, eta 
haien ahotsaz jabetzen eta espazio 
publikoetan parte hartzen ere hasi 
dira.

Ateratzen hasi dira, eta honek guztiak 
espazio pribatua eta haien etxeko-
rola eta ugal-rola zalantzan jartzen 
hastea suposatu du; historikoki zapal-
kuntzak zuzendu dituen espazio eta 
roletara, alegia.

Teatro Foroko 
lan baten 
aurkezpen publikoa.
Asociación Payasos 
Atz’ Anem K’oj..



152016ko txostena

SenSentsibili-
zazioa
“Lurrera bota ezazu zure bururako sortu duten espetxea, 
aska ezazu zure erotasuna 
eta utzi zure arimak hegan egitea”
Ezezaguna
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Ataleko argazkia:
Formakuntza saioa udaletako langile teknikoekin, 
elikadura burujabetzari buruz genero ikuspegitik.



172016ko txostena

Beste urte batez, 2016ko azaroan NUP-
en genero eta garapenen inguruko 
formakuntza ikastaroa izan zen. Ikasta-
ro honek unibertsitateko komunitatea-
rengana iristea du xedea, nahiz eta 
izen-ematea irekia den eta oso posi-
tibotzat baloratzen dugun beste ar-
loetako jendea bertaratzea. Aurreko 
edizioetan ikusi genuen bezala, ez zen 
lortu espero genuen parte-hartzea, 
horregatik, 2015eko azken edizioan 
formatua aldatu genuen. Oraingo 
honetan, azken edizioaren parte-har-
tzea ikusita, formatu honekin jarraitzea 
erabaki genuen: gai ezberdinetan 
sakontzeko saioak. Bi orduko lau saio 
egin ziren, lauetara izen-ematera be-

hartu gabe, norberak nahien eta libre 
egotearen arabera joateko aukera 
izan zezan.

Saioetarako agenda feministaren eta 
gaur egungo lau gai aukeratu ziren 
eta, horretarako, Euskadiko eta Espai-
niako Estatuko gaien inguruko adituak 
etorri ziren. Jardunaldien programa 
ondoren duzue:

• “Emakume baserritarak La Vía 
Campesinako VII Konferentziarantz”. 
Hizlaria: Alazne Intxauspe, Etxaldekoa.

• “Genero ikuspegia eta emaku-
meen mugimenduak Kolombiako 
bake akordioetan”. Hizlaria: Alba Tere-
sa Higuera, Espainian emakume erre-

Ikastaroa:

“Genero ikuspegia
garapenerako
lankidetzan”
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fuxiatuen, erbesteratuen eta migra-
tzaileen Taldearen Koordinatzailea, 
errefuxiatu politikoa eta Giza Eskubi-
deen defendatzailea.

• “Feminismo periferikoak: solas arra-
zistak”. Hizlaria: Aniztasunaren aldeko 
Ijito Feministen Erakundea.

• “Emakumeak eta gatazka: emaku-
meen borrokak Kurdistanen”. Hizlaria: 
Rojava Azadi.

Emaitza oso positiboa izan zen, parte 
hartu zutenek oso positibotzat balora-
tu zituzten bai hizlariak bai gaiak, be-

rauen gaurkotasuna nabarmenduz, 
eta hurrengo edizioetan landu nahiko 
lituzketen gaien inguruko proposame-
nak ere helarazi zizkiguten. Beraz, hu-
rrengo edizio horietan elkar gaitezen 
espero dugu.

Aprobetxatuko dugu aukera hau be-
sarkada handi bat helarazteko hiz-
lariei zein parte hatzaileei; halaber, 
nork bere harri-koskorra ekar dezan 
animatzeko, norberak nahi eta ahal 
duen heinean, mundu hau berdina-
goa bilakatzeko.

Saioa: “Feminismo
periferikoa: 
ARRAZializatuako 
DISKURTSOAK ”  
Aniztasunaren aldeko 
Ijito Elkarte 
Feministaren eskutik.
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Jardunaldiak:

“Kolonbia:
bakean bizitzeko 
eskubidea”
Aurten ere, eta dagoeneko 15 edizio 
dira, ‘Kolonbia, bakean bizitzeko es-
kubidea’ jardunaldiak antolatu ziren 
Iruñean, elkarte hauen eskutik: Amnis-
tia Internazionala, Nazioarteko Briga-
dak-PBI Nafarroa, Aldea, Protection 
International, Redo Espazioa eta Mu-
garik Gabe Nafarroa.

2016ko edizioan jardunaldi nagusia 
Alexandra Bermúdez lider kolonbia-
rrak eman zuen “Bake prozesua: nola 
bizi du Kolonbiako jendarteak?” hitzal-
dia izan zen. Alexandra herri propo-
samen berri baten eta bizitza duina-
ren alde hainbat gizarte sektorerekin 
elkarlanean ari den mugimendu sozial 

eta politiko bateko buruzagi nazionala 
da (Herrien Kongresua). Estatu espai-
niarrean asiloa lortu du eta Amnistia 
Internazionalaren Giza Eskubideen 
Defendatzaileak Babesteko Progra-
man dago.

Halaber, Nafarroako Munduko Me-
dikuen elkarteko presidente Yolanda 
Rodríguezek lagundu gintuen Juan 
José Lozando eta Hollman Morris ka-
zetari kolonbiarren “Impunity” (2010) 
dokumentalaren hitzaldi-emanaldian. 
Yolanda brigadista izan zen PBI Ko-
lonbian eta San José de Apartadoko 
Bake Komunitatean egon zen 2005ean 
eta 2006an.
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Jardunaldiei amaiera emateko, Ko-
lonbia Taldea gizarte ongizatearen ar-
loko zinegotzi Edurne Eguinorekin eta 
Garapanerako Lankidetzako teknikari 
Javier Gaztelurekin bildu zen Iruñeko 
Udaletxean. Bertan, Kolonbiako buru-
zagiak mugimenduaren egoeraz eta 
atzerriratuta dagoen aldetik bere es-
perientziaz ere hitz egin zuen; aldi be-
rean, nazioarteko babes handiagoa 
eskatu zuen bere herrian gertatzen di-
ren egoerak ahaztu ez daitezen.

Kolonbiako 
taldearen bilera.
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Erakusketa: 

“Baratze kritikoa: 
genero berdintasuna 
duen elikadura 
burujabetzarantz” 
2016an zehar Baratze Kritikoa erakus-
keta Iruñeko eta Nafarroako toki 
ezberdinetan egon da, nafartarrei 
Elikadura Burujabetza Genero Ikuspe-
giarekin gaia hurbiltzeko aukera ema-
nez.

2015ean Mugarik Gabe Nafarroak 
duela urte batzuk lanean diharduen 
ildoetako batean lanean jarraitzearen 
aldeko apostua egin zuen: Elikadura 
Burujabetza; eta bere garaian hain 
arrakastatsua izan zen Baratze Kritikoa 
erakusketa eguneratu zuen. Emaitza 
19 atalez osatutako erakusketa izan 
zen, non produktuak ekoizten direne-
tik kontsumitzen diren arteko ibilbidea 
erakusten den, gaur egungo nekaza-

ritzako elikagaien sarea eta ezinbes-
teko eginkizunak izaten dituzten eragi-
leak aztertuz eta, bereziki, emakumeek 
izaten dituzten eginkizunak bereziki 
azpimarratuz. Informatu eta kontzien-
tziatu ez ezik, erakusketak Nafarroan 
elikaduraren burujabetzaren inguruan 
dauden alternatiba ezberdinak ere 
aditzera eman nahi ditu, erakusketa 
ikustera joaten direnek paper pasiboa 
bakarrik izan ez dezaten, baizik eta 
haien ingurua aldatzeko eta jarduteko 
baliabideak ere izan dezaten.

Proiektuak ez zetzan soilik erakusketa 
gaur egungo informazioarekin egu-
neratzean, baizik eta ikastetxe, gune 
sozial, eta bestelako tokietara erama-
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tean ere, ahalik eta jende gehienen-
gana iristeko asmoz. Toki batzuetan 
erakusketa hitzaldi edo aktibitate ba-
tekin osatu zen, batez ere ikastetxee-
tan, gaia eta informazioa hobe uler 
zezaten.

Hauek izan dira 2016an erakusketa 
egon den leku guztietan: REASeko 
Ekonomia Solidarioaren Azoka; Buztin-
txuri Ikastetxe Publikoa; IES Padre 
Moret–Irubide; Cuatrovientos Centro 
Integrado; IES Navarro Villoslada; Be-
rriozar; Gareseko Ikastetxe Publikoa; 
Txoko Feminista; NUP; Arrosadiako Ci-
vivox eta; Arizkunenea Kultur Etxea (Eli-
zondo, Baztan).

Hauek guztiak bisitatu  ditu Baratze 
Kritikoak, bere helburua betetzeko 
asmoz eta Elikadura Burujabetza eta 
Genero Ikuspegiaren inguruan sentsi-
bilizatzeko asmoz, baina hurrengo ur-
teotan toki asko falta zaio bisitatzeko 
eta jende askorengara iritsi behar du. 
Oraindik ikusteko aukera ez baduzu 
izan, erakusketaz disfrutatzera gonbi-
datzen zaituztegu eta zure gune sozia-
lean, herrian edo antolatuko dituzun 
jardunaldietan izan nahi baduzu, es-
katzera gonbidatzen zaituztegu.

Erakusketa
Txoko Feministan.
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Proiektua: 

“Gobernantza lokal 
eta eraldatzailea: 
elikadura burujabetza 
eta genero berdintasuna” 
Gaur egun, lurraren eta bertako 
biztanleen esplotazioa multinaziona-
len eta neoliberalismoaren negozio-
rik handienetakoa da. Agroindustriak 
herriak eta komunitateak suntsitzen 
ditu mundu osoan zehar, hegoaldeko 
herrialdeetan bereziki: monokultiboak, 
lurren pribatizazioa, uren eta lurren 
kutsadura, biodibertsitatearen gale-
ra, herriek beren lurretatik alde egin 
behar izatea eta bizimoduak galtzea, 
mota guztietako indarkeria… negozio 
berdinaren aurpegi ezberdinak dira.

Horren ondorioz, elikagaiak modu in-
dustrialean ekoizten dira: abioiekin fu-
migatzen diren soja eta arto landake-
ta izugarriak Hego Amerikan, milaka 

behi preso dituzten granjak Ipar Ame-
rikan, kimikoz betetako piszifaktoriak 
Asian… produktu horiek gero mundu 
guztian zehar garraiatu eta kate han-
dien bidez komertzializatzeko.

Sistema honek gutxi batzuk aberastea 
eta gehiengoa pobretzea eragiten 
du: lurrik gabe eta etorkizunik gabe 
geratzen dira hegoaldeko biztanleak, 
eta iparraldekook berriz, gaixotzen 
gaituzten elikagaiak jaten ditugu eta 
kate handi hauetan baldintza kaxka-
rretan lan egiten dugu.

Horren aurrean, hemendik ere siste-
ma global hori ahulduko duten gauza 
asko egin ditzakegula uste dugu, eta 
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horietako bat elikadura burujabetza-
ren bidean lan egitea da. Herri guztiek 
dugu gure elikadura sistema nolakoa 
izango den erabakitzeko eskubidea: 
zer jan nahi dugun, nola eta nork 
ekoizten duen guk jaten dugun hori, 
zein baldintzatan komertzializatzen 
den...Herri bakoitzaren eskubidea da, 
ez enpresa handi batzuena.

Horregatik, gobernantza lokalaren bi-
dez, elikadura burujabetza eta gene-
ro berdintasunaren inguruan jarduten 
duen proiektua abiatu dugu Nafa-
rroan. Nafarroako 5 merindadeetako 
(Lizarra, Erriberri-Tafalla, Tutera, Zan-
gotza eta Iruñea) jendearekin eta 
elkarteekin harremanak egin ditugu 
eta ekimen desberdinak antolatu dira.

Alde batetik, merindade bakoitzean 
lehenengo sektorean lan egiten duten 
emakumeekin 3 orduko tailerra egin 
da, emakumeek lehen sektorean lan 
egitean topatzen dituzten arazoak eta 
oztopoak identifi katzeko helburuare-
kin. Guztira 40 emakume inguruk par-
te hartu dute, eta gauza komun asko 
egon arren, zonalde bakoitzean errea-
litatea desberdinak aurkitu ditugu. 
Hala ere, guztiak bat etorri dira elkar 
ezagutzeko gogoa eta amankomu-
nean lan egiteko interesean.

Bestalde, zonalde bakoitzean 9 or-
duko formakuntza antolatu da udale-
txetako teknikari, hautetsi, landa ga-
rapen elkarteei, lehen sektoreko eta 
elikaduraren sektoreko kolektiboei… 
zuzendua. Bertan elikadura sistema 
globala eta honen aurrean ditugun 
alternatibak; elikadura burujabetza 
eta genero berdintasuna eta Milango 
Ituna landu dira. Formakuntzak interes 
handia piztu du, parte hartu duen jen-
deak ekimen edo proposamen des-
berdinak martxan jartzeko aukera bai-
tu, eta garrantzitsua da baliabideak, 

martxan dauden esperientziak, infor-
mazioa eta aholkua eskeintzea.

Gainera, merindade bakoitzean hi-
tzaldi bat antolatu da, zonaldeko 
eragileek ikusten zituzten behar eta 
interesen arabera. Lizarra eta Tafallan 
adibidez EHU-ko ikerlari batzuk merka-
tuen eragin ekonomiko eta sozialari 
buruzko ikerketa aurkeztu dute, eta 
Tuteran baratza komunitarioen ingu-
ruan zonaldean dauden hiru ekimen 
aurkeztuko dira.

Hortaz gain, “Baratza kritikoa” erakus-
keta ere Nafarroako lurralde guztian 
zehar dabil. Momentuz Lizarran, Tafa-
llan eta Erriberrin egon da, eta ondoko 
hilabeteetan Tuteran, Zangotzan, Iru-
ñerrian… ere egongo da.

Aipatzekoa da ere merindade bakoi-
tzean bertako taldeekin izan  dugun 
harremana eta beraiek antolatutako 
ekimenekin bat egin dugula, adibidez 
Lizarrako tokiko produktuen merka-
tuaren aurkezpenean, Tafallako Lan-
txurda taldeak antolatutako “Nekazal 
mundua, tokiko garapena eta elika-
dura burujabetza” jardunaldietan edo 
Arguedasko Iraunkortasunaren Jardu-
naldietan.

Gainera, prozesu guztia biltzen duen 
bideoa grabatzen ari gara, eta “elika-
dura burujabetza eta genero berdin-
tasuna Nafarroan” gaiaren inguruko 
beste hiru bideo ere argitaratuko ditu-
gu laster.

Bukatzeko, gonbidatu ekainean Na-
farroako Parlamentuan egingo dugun 
topaketara. Bertan prozesuan zehar 
parte hartu dugun jende guztia elkar-
tuko gara, ikasitakoa elkarbanatu eta 
etorkizuneko erronken aurrean elkarre-
kin erantzunak bilatzeko.

Borrokak globalizatu, itxaropena glo-
balizatu!
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Komikia: 

“Bety” 
Aurreratu genizuen bezala, Mugarik 
Gabe Nafarroako lagun batek izan 
zuen ideia batengatik sortutako asmo 
handiko proiektu polit batean nahasi 
gara. Bety Cariño aktibista mexikarra 
eta Giza Eskubideen babeslearen bo-
rrokaren istorioa kontatuko duen komi-
ki bat argitaratzean datza.

Bety Cariño Oaxaqako (Mexiko) 
emakume bat zen, lurraren, herri indi-
genen eta emakumeen eskubideen 
alde borrokatzen zuena. Oso harre-
man estua izan zuen hemengo jen-
dearekin, batez ere Lizarrako eta Mu-
garik Gabe Nafarroako pertsonekin. 
Horregatik, hain zuzen ere, izan zen 
hain tragikoa bere erahilketaren be-

rria, San Juan Copala komunitate in-
digena autonomora zihoan karabana 
2010eko apirilaren 27an paramilitarren 
segadan erori zenean.

Behin ideia izanda, komikiari itxura 
eman behar zitzaion. Horretarako, 
Bety ezagutu zuten hainbat pertsonek, 
proiektuan interesa zuten pertsonek 
eta ideiak eta iradokizunak eman nahi 
zuten pertsonek lan talde bat osatu zu-
ten. Halaber, Ruma Barberorekin jarri 
ginen harremanetan, La Chelita komi-
kia egiteagatik lehenagotik ezagutzen 
genuen marrazkilaria. Gainera, lan tal-
dean Carmen Cariño ere bazegoen, 
Betyren ahizpa, zeinaren ekarpen eta 
dokumentuak funtsezkoak izan ziren 
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emaitza hain zehatza eta erreala lortu 
ahal izateko.

Pertsona horiei guztiei esker komikia 
inprimatuta izatea posible izan da, 
“Ametsak ereiten, itxaropenak biltzen. 
Bety Cariño, indigena feminista, akti-
bista, amalurraren eta herrien eskubi-
deen babeslearen istorioa” izenekoa.

Helburua ez da soilik Betyren istorioa 
zabaltzea, baizik eta istorio jakin honen 
bidez giza eskubide emakume babes-
le guztien istorioa ezagutaraztea. Ho-
rretarako, komikiaren inprimatzearen 
ondorengo lana funtsezkoa da, gune 
ezberdinetan, ikastetxeetan, liburute-
gietan… aurkezpenak egitean datza-
na eta 2017an zehar eginen dena.

Oraindik ez baduzu zure alea, hurbildu 
zaitez eginen ditugun hurrengo aur-
kezpenetara.

Beti Bety.

Carmen Cariño 
eta Ruma Barbero  
DBHI 
Navarro Villosladan.
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Tal Taldeak
“Feminismoa emakumeak pertsonak garela 
esaten duen ideia erradikalala da”
Angela Davis
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Ataleko argazkia:
Egoitzako liburutegia.
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Proiektuen Taldea
Beste urte batez, Mugarik Gabe Nafa-
rroako proiektuen taldea biltzen aritu 
da garapenerako ekimen ezberdin ba-
besteko eta horien jarraipena egiteko. 
Aurreko urteetan bezala, oraingoan 
babestuak denbora luzez eta etenga-
be lagundu ditugun erakundeak izan 
dira, zeinekin harreman luzea eta es-
tua dugun eta zeinen baloreekin eta 
lanarekin konpromisoa dugun, parte 
hartze komunitarioa, berdintasun kuo-
tak handiagoak eraldaketa sozialaren 
bilaketa, giza eskubideen sustapena 
eta emakumeen botereatzearen alde 
lan egiten dutelako, hain zuzen ere.

2016an Guatemalan hiru proiektu la-
gundu genituen, Mexikon bat, eta 

Nikaraguan beste bat. Jarraian, ba-
nan banan azalduko ditugu.

Matagalpako Venancia Taldea, Nika-
ragua, gaitzerako eta orientaziorako 
bideratutako ekintzak egiten ditu, ikus-
pegi psikosozialarekin, Matagalpako 
eta Nikaraguako iparraldeko emaku-
me gazte, nerabe eta helduentzako 
aukerak sortzeko helburuarekin.

Guatemalako Maya Mam Emaku-
me Indigenen Elkarteak (AIGMIM), 
Quetzaltenango departamentukoa, 
oinarrizko taldeko emakumeek haien 
burua antolatzen dute zuzeneko ku-
deatzaileak izateko, eta haien proiek-
tuak autonomia ekonomikoa, elikadu-
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farroak bere balioekin bat datozen 
proiektuei laguntza ematearen alde 
egiten dutu, harreman berdinago.

ra burujabetzaren baloreak jarraitzea 
eta emakumeen parte hartzea susta-
tzea bilatzen dute.

Atz’ Anem K’oj Pailazo Elkartea, Meto-
ca, Guatemalako El Quiché departa-
mentukoa, Guatemalako gatazkaren 
ondoren ahalduntze, emantzipazio, 
jendartearen parte-hartzea eta sen-
datzea sustatzeko prozesuak aurrera 
eramateko asmoz. Gatazka gehie-
netan gertatzen den bezala, emaku-
meen gorputzak eta bizitzak bataila-
eremu erabili zituzten komunitate oso 
bat suntsitzeko. Elkarte honek zapal-
duaren antzerkiaz baliatzen da bere 
proiektuan, talde zehatz baten zapal-
kuntza kolektibizatzeko.

Urteak daramatzagu Guatemalako 
Mendilerroko Erresistentziako Popula-
zio Komunitateak (CPRak) laguntzen. 
Aurten, iaz bezala, “Voz de la Resis-
tencia” Emakume Indigenen Elkartea-
ren proiektuari laguntza eman diogu. 
Haien helburua formakuntza tailerrak 
eta autoestimua eta sendatze tera-
piak egitea da, baita emakume indi-
genen eta nekazarien antolakuntza 
hobetzea ere.

Mexikoko Txiapaseko Ixim Antsetic 
Emakumearentzako Laguntza Etxeari 
ere laguntza ematen jarraitzen dugu. 
Erakunde honek medikuntza-laguntza, 
psikologikoa eta legala eskaintzen die 
Txiapas estatuko Iparraldeko Ohiana 
aldeko 150 komunitateko emakumeei, 
eta zerbix edo utero-lepoko minbizia 
prebenitzeko lan nabarmen egiten 
dute.

Hurrengo orrialdeetan proiektu bakoi-
tza zehatzago azaltzen dugu, baita 
bakoitza fi nantziatu duen entitateak 
zeintzuk diren ere.

Finantziazio bilaketan zailtasunak izan 
ditzakegun arren, Mugarik Gabe Na-
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“Emakumea, gizonezkoek eraba-
kitzen dutena baino ez da; horrela, 

“sexua” deritzo, gizonezkoen aurrean 
izaki sexuatu bezala ageri da. Gizona-
rentzat, emakumea sexua da erabat. 

Emakumea berez dena kontutan 
hartu beharrean, gizona denaren ara-
bera mugatzen eta desberdintzen da. 

Emakumea insentziala esentzialaren 
aurrean da. Subjektua da, absolutua; 

bera “bestea” da.” 

                                  Simone de Beuvoir

Simon de Beuvoiren hitz hauek, 
emakumeak beren buruei buruz hitz 
egiteko taldean biltzen hasi ziren le-
hen feminismo hartara igortzen gaitu. 

Guk lan hau urteetako lantaldearen 
bidez egin dugu. Urtero esperientziak 
biderkatzen dira, militantziaren inter-
sekzioak, aberasten gaituen aktibis-
moaren bitartez. Indarrak ez dira beti 
berdinak eta honek taldean infl exio 
puntuak izatera garamatza. Gure in-
teresak aldatzen doaz eta gure identi-
tatea bizitzen ari garen egoerekin eta 
momentu pertsonalekin loratzen doaz.

Aurten aireberritzeko asmoz, Izareren 
etxean bildu gara. Gure intereseko 
gai desberdinen inguruan lanean ibi-
li gara infusio eta kafe goxoen artea. 
Barne formakuntza egin dugu ikastur-
te honetan zehar; Sexualitatea, Mai-
tasun erromantikoa, Prostituzioa eta 

Emakumeen Taldea
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emakumeen arteko lidergoak lantzea 
erabaki genuen boston artean. Al-
dez aurretik gai bakoitzaren inguruan 
aukeratutako testuak etxean  irakurri 
eta barneratutakoa eta ateratako on-
dorioak elkarrekin partekatu ditugu. 

Garrantzitsua ikusten dugu, denbo-
rarekin, egindako barne formakuntza 
hau zeozer izatera itzultzea, kale mobi-
lizaziorantz eraman gaitzala. Martxoak 
8ko manifestazioa eta deitu gaituzten 
beste hainbat konzentrazioetara hur-
bildu gara, gure gorputzen bitartez 
indarkeri sexista salatzeko asmoz.  Ber-
tan, betiko lagunen berotasunarekin 
oihuka ibili ginen. Ekintzaz beterik egon 
zen aste horretan, beste hainbat femi-
nistaz inguraturik bazkari beganoaz 
disfrutatu genuen. 

San Ferminetan ere piña feminista egin 
genuen Uztailak 8an. Elkarrekin bazkal-
du ondoren, kalejira egin genuen alde 
zaharrean zehar festetan era gure pre-
sentzia bermatzeko asmoz. 

Horrela, beste urte bat bukatzen da 
eta hurrengo bati hasiera emango 

diogu, oraindik existitzen garela esate-
ko esperantzarekin.

“Feminismoa 
indibidualki bizitzeko 

eta kolektiboki 
borroka egiteko 
modu bat da”.

Simone de Beuvoir

Elkarrizketak: 
“Nafarroako 
emakume nekazariekin 
ilusio eta borrokak 
partekatuz” 
Txoko feministan.
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Elikadura
Burujabetzaren
Taldea
Mugarik Gabe Nafarroa elkarteko 
elikadura burujabetzaren alorrean 
irmoki jarraitu dugu pertsonek eta 
herriek beren elikadura politikak era-
bakitzeko duten eskubidearen alde. 
Askotan gogoratu izan dugun bezala, 
Mugarik Gabek gai honi ere ikuspegi 
feminista batetik ekiten dio, ekoizpen 
egungo eredu agroindustrialaren eta 
kapitalistaren aurrean nekazarien eki-
menak babestuz eta hark batez ere 
emakumeengan sortzen duen inpak-
tua bereziki kontuan hartuz.

Udaberrian “Baratze kritikoa” erakus-
keta prestatzeko lanak amaitu on-
doren (horretarako Mugarik Gabek 
berezko lan taldea eratu eta elikadu-

ra burujabetza taldeak bertan parte 
hartu zuen) jarduera lagungarriak egin 
genituen ikastetxe eta gizarte zentroe-
tan haren berri eman ahal izateko.

Bestalde, eta aurreko urteetan bezala, 
elikadura burujabetza taldeak jarraitu 
zuen sare moduan lan egiten duten 
hainbat ekimenetan parte hartzen. 
‘Nafarroako elikadura burujabetza tal-
deak’ elkarguneak (OCSI, SETEM, Ja-
tEKO, Ekologistak Martxan, Mundubat, 
Mugarik Gabe eta beste hainbat tal-
de biltzen dituen sare ez formalak) 
oraingoan ez zuen jarduera komunik 
egin apirilaren 17an ospatzen den 
Nekazarien Borroken Nazioarteko Egu-
nean, baina haietako batzuk hilabe-
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dura burujabetza taldea ere egon zi-
ren, besteak beste. 

Bestalde, TTIPen aurkako ekimenare-
kiko harremanari ere eutsi diogu aur-
ten. Ekimenak bilera, hitzaldi eta sa-
laketa mobilizazio ugari antolatu ditu. 
Azkenik, azpimarratu nahi dugu talde-
ko kide batek sakon eta bizi parte har-
tu duela Iruñeko Alde Zaharreko ‘Pipa-
rrika’ hiri baratzean. Baratzea proiektu 
hutsetik benetako eraikuntza kolekti-
boa izatera pasa da, haziz, lurrez, urez 
eta ametsez egina. 

Lanean jarraitu dugu, beraz, Mugarik 
Gabe Nafarroan eta jendarte mu-
gimendu osoan elikadura burujabe-
tzaren aldeko jarduna lan ardatz na-
gusietako bat izan dadin. Borroken 
koordinazioa areagotu beharra da-
goela iruditzen zaigu, datozen urteo-
tan erronka eta aurrera egiteko auke-
ra ugari aurkituko ditugulako.

te hartan egin zituzten ekintzak koor-
dinatu ziren: hitzaldiak, erakusketak, 
gutunak prentsan, agropasantiak… 
Gainera, taldeak Mugarik Gabeko 
beste kide batzuekin batera hilabete 
berean egindako Ekonomia Solida-
rioaren Azokan parte hartu zuen.

Urrian taldeko kide batek Errumaniako 
Cluj-Napoca hirian ospatu zen Nyéléni 
Europa foroan parte hartzeko aukera 
izan zuen. Foro hau kontinentean ze-
har elikadura burujabetzaren aldeko 
mugimendua sendotu nahi duen mo-
bilizazio eta ekimenen eratze dinamika 
baten barruan dago. Itzulitakoan, hi-
tzaldi bat antolatu genuen Iruñean 
foroak izan zituen nondik-norakoak 
kontatzeko eta izandako eztabaiden 
berri emateko. 

Azaroan, Erosketarik gabeko Eguna 
delakoaren harian, talde batzuek 
hainbat jarduera antolatu zituzten 
elkarlanean. Esate baterako, aipaga-
rriak dira SETEM bultzatutako bi kale 
ekintzak (haietako bat Black Friday 
eguneko arratsaldean). Jarduera 
hauetan Mugarik Gabe eta bere elika-

Elikadura 
Burujabetzarentzako 

2. Nyéléni Europa 
foroa.
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PlaPlataformak
“Jende txiki askok, leku txikietan, gauza txikiak egitez, 
mundua alda dezakete”
Eduardo Galeano
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Ataleko argazkia:
Lan saioa egoitzean.
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Beste urte batez, Zabaldi elkartasun 
etxearen parte izaten jarraitzen dugu. 
Elkartasunaren etxean, jendeak eta 
kolektiboek “Kalaska” espazioan an-
tolatzen diren ekintza ezberdinetan 
parte hartzeko aukera dute, beti elkar-
tasun internazionalista eta koopera-
zioaren inguruan.

Aurten GLEFAS; Ikerketa, Heziketa eta 
Akzio Feministako Talde Latinoame-
rikarraren parte diren bi emakumeren 
bisita izan genuen Zabaldikon. Ekai-
nean Carmen Cariño, gure lagun Be-
ty-ren ahizpa, gure artean egon zen. 
Hurrengo hilabeteetan hainbat lagun 
brigadetan Mexikoara zihoazenez, 
Carmen-ek Mexikoko egoeraren  be-

rrikusketa bat eman zigun, batez ere 
Oaxaka-ko ikasle-desagertze, maisu-
greba eta giza eskubideen inguruan.

Irailean Karina Ochoaren bisita eduki 
genuen eta bi saio proposatu zizkigun 
gorpuztasunaren inguruan ikuspegi 
politiko batetik. Zabaldi-n egin zen 
lehenengo saioa, balio izan zuena 
sarrera bezala hurrengo saioko tailer 
praktikorako. Bertan “Descolonidad y 
corporalidad” gaia landu zuen, non 
lurreko eta lurraldeetako okupazioa 
gorputzaren okupazioarekin erlaziona-
tu zituen. Kontrol-mekanismoez eta ko-
lonizazioari buruz hitz egin zigun, ora-
indik ere indarrean baitaude Mexiko 
eta Euskal Herriko kulturetan. Guztien 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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artean mekanismo hauen adibideak 
gure eguneroko bizitzan identifi katu 
ziren.

Gehiagotarako gogoarekin geratu gi-
nenez, espero dugu datorren urtean 
berriz beraien bisita izateka eta Zabal-
di-n beste jarduera batzuk egin ahal 
izateko aukera edukitzea. 

Aurten, elkartasunaren astean, herri 
Kurdoaren borroka landu zen. Gutako 

hainbat hitzaldietan egon ginen eta 
hiztun batzuk ezagutzeko aukera izan 
genuen. 

Hiztun horietako batzun, Iruñera etorri 
ziren gurekin egotera NUP-en egin ge-
nuen Mugarikeko ekitaldian (Gako fe-
ministak garapen askatzaile baterako) 
parte hartzera. Kurdistan-eko emaku-
meen borrokaz hitz egin zuten eta be-
raien papera azaldu zuten.

Carmen Cariñoren 
hitzaldia Zabaldin 
Mexikoko 
egoerari buruz.
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Mugarik Gabe Nafarroaren lanaeta 
inplikazioa Nafarroako GGEen koo-
dinakundean asko murriztu da azken 
urtean. Gutxienez pertsona boluntario 
baten ahalmena espazio honetan lan 
egiteko denborarekin ez da posible 
izan, nahiz eta gure lehentasunen pla-
nean gure baldintza bat izan.

Hala ere, Koordinakundea topaketa 
anitza egiteko gunean sinesten jarrai-
tzen dugu, garapenerako lankidetzan 
aritzen garen elkarteak elkartzeko, sa-
rean lanean aritzeko, eragin soziala 
eta politikoa sustatzen duten beste-
lako erakunde sozialekin harremanak 
egiteko.

Eragin politiko eta sozialean ondoren-
go ekintzak nabarmenduko genituzke:

2016an Koordinakundeak lanean zi-
harduen, espazio galduak eta Lan-
kidetza deszentralizaturako zuzendu-
tako aurrekontuak errekuperatzeko, 
talde politikoekin bilerak egin izan ditu, 
Lankidetzarako Kontseiluetan parte 
hartu du, bai Nafarroakoan baita Iru-
ñeko udalekoan ere, parlamentuan 
presentzia izan du… etab.

2016an Nafarroako Gobernuko Lan-
kidetzarako Plan Gidatzailearen eba-
luazioan parte hartu zuen. 2017an 
zehar hurrengo planaren zehaztape-
nean lan eginen du.

Nafarroako
Garapenerako GKEn
Koordinakundea
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Ordezkari parlamentariak kontzientzia-
tu eta formatzeko asmoz, Nafarroako 
parlamentuarekin hitzarmena sinatu 
zen parlamentuan bertan Garapen 
Iraunkor Helburuen inguruko Jardunal-
diak egin ahal izateko.

3 egunetan egin ziren jardunaldiak (bi 
2016an eta azkena 2017ko urtarrilean), 
50 pertsona inguru bertaratu ziren eta 
aditu unibertsitario, erakunde social 
eta hainbat erakunderen presentzia 
izan zuten.

Iruñea Harrera – Hiria ekimena: ekimen 
honetan egin diren jarduera guztien 
berri izan du koordinakundeak, mani-
festazioak, adierazpenak edota Nafa-
rroako Parlamentuan agertzea beza-
lako jarduerak ere zabaldu ditu.

Nafarroako Gobernuak hainbat enti-
tate sozialekin (IHH), Gurutze Gorria, 
CEAR eta bestelako bertako entita-
teekin egiten ari den lañaren harira 
harrerari buruzko bileretan parte hartu 
du.

“Bertako entitateen papera errefuxia-
tuen harreran” izeneko jardunaldiak 
egin ziren, NGGKEKek Nafarroako 

Udal eta Kontzejuen Federazioarekin 
duen hitzarmenean kokatua. Ekai-
naren 16an izan ziren, eta 40 entitate 
inguru egon ziren. Errefuxiatuen harre-
ran inguruan hainbat erakunderen jar-
duerak eta NGGKEKek egindako “Ber-
tako Entitateen papera errefuxiatuen 
harreran” gida aurkeztu ziren.

Azkenik, Nafarroako Entitate Sozialen 
Plataformarekin elkarlanean jarrai-
tu du (REAS, NGGKEK, Red Pobreza, 
CERMIN), sektore sozialaren alde, Na-
farroako Gizarte-Ongizate Kontseilura 
joaten diren pertsonekin etengabeko 
harremana izanez.

Nafarroako GGKEn 
Koordinakundea 
Nafarroako 
Garapenerako 
Lankidetzaren 
Kontseiluarekin bilera.
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Ekonomia solidarioa. Pertsona bat 
REASekin elkarlanean ari denean eko-
nomia solidarioa termino ezaguna 
delako susmoa izan dezake, jendeak 
erabilia. Baina inguru horretatik pixka 
bat urruntzen bagara, benetan jende 
askorentzat esploratu gabeko lurral-
dea dela konturatzen gara, beste ba-
tzuentzat ezezaguna, eta beste asko-
rentzat utopikoa.

Hain barneratuta ditugu ekonomia 
ikusteko modu jakin batzuk, non edo-
zein alternatiba ezberdin antinatura 
iruditzen zaigun. Momentu horretan 
oraindik bide luzea egin behar dugula 
konturatzen gara, baina bidehorretan 
posiblea dela erakusten duten pertso-

nekin elkartzen gara eta aldaketa txi-
kiek eraldaketa txikiak eragiten dutela 
ikusten dugu.

REASek antolatzen duen Azoka Soziala 
horren adibidea da. Espazio horretan 
pertsonen beharrak asetzeko irizpide 
etikoak, sozialak eta ingurumenekoak 
irizpide ekonomikoekin elkartzen dira. 
Finantza etikoen inguruko ekimenak, 
bioeraikuntza, diseinua, elikadura, ko-
munikabideak, aseguruak eta eskari 
gehiago atenditzeko aukera ematen 
diguten  hainbat produktu eta zer-
bitzu. Zerbitzuak hazten dira, lurralde 
ezberdinetan ugaritzen dira eta eral-
daketaren olatua geldiezina dela 
erakusten dute.

Ekonomia
alternatibo eta
elkartasunezkoaren
sarea (REAS)
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Azoka soziala jendearengana hurbil-
tzeko REASek aldizka produktu eta zer-
bitzu katalogoa digitalean eta pape-
rean argitaratu ez ezik, auzoen azokak 
ere sustatzen ditu, kontsumo ardura-
tsua kalera eramanez.

Azoka hauen artean artero autobus 
geltokia izandakoan egiten dena na-
barmentzen da. Urtez urte handitzen 
da, 80 ekimen inguru eskainiz, 8.000 
pertsona baino gehiago hartuz eta 
17.406 txanpon trukatuz (moneta so-
ziala).

Geltokian egindako azokarekin ba-
tera, Ekonomia Solidarioari Buruzko 
Nazioarteko Jardunaldiak egin ziren, 
REAS-eko entitateen inplikazioare-
kin eta lagunaza handiarekin Muga-
rik Gabe Nafarroaren aldetik. Haren 
9. edizioan jardunaldiek ekonomia 
feminista eta haren ekarpenak eta 
erronken inguruan hausnartzera gon-
bidatu gintuzten. Hiru egun horietan 
egiaztatu ahal izan genuen: “ekono-
mia solidarioa, edo feminista izanen 
da, edo ez da izanen”.

Autobus geltokia izandakoari dago-
kionez, 2011tik espazio hori eskatzen 
aritu gara ekonomia solidarioa ikus-
tarazteko tokia sortzeko. Non gutun 
solidarioaren irizpideen arabera elkar-
truke ekonomiko eta kulturala sortuko 
den. Azken urtean proiektu hau buru-
tzeko urrats garrantzitsuak eman dira. 

Hiriaren erdigunetik bertako produk-
tuak, ekologikoak, kooperatiboak eta 
sozialak sustatuko dituen merkatua 
egiteko moduak daudela erakutsiko 
duen proiektua. Auzoetako komer-
tzioa sustatuko duen merkatua, hiri 
bizigarriago baten alde lan egiten du-
ten eximen guztien erakuslehio izanen 
dena.

2016a lan handiko urtea izan da, bai-
ta eragin politikoa egiteko ere, eko-
nomia solidarioaren aldarrikapenak 
erakundeetara irits daitezela eskatuz, 
ekonomiaren arlo soziala zainzeko po-
litikak izan dezagun, eta ez bakarrik 
etekin ekonomikoak. CEPES eta Na-
farroako Gobernuarekin batera egin 
den Ekonomia Sozialaren Osoko Plana 
horren adibidea da. Paperean gera 
ez dadin aldarrikatzen jarraitu behar 
dugun handinahiko plana. 

Eskerrik asko gizarte berdintsuago eta 
solidarioago egiteko ekonomia solida-
rio ekimen hauen guztien atzetik ari-
tzen zareten erakunde eta pertsonei. 
Guztion artean #REAS egiten dugu.
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IHH:
Iruñea 
Harrera Hiria
2016 elkarlan handia egin den urtea 
izan da. Arlo hauetan aritu gara ge-
hienbat: presio politikoa, sentsibiliza-
zioa eta ekintzen garapena.

• Presio politikoaren arloa

Kontu batek baldintzatu du erakun-
deekiko harremana: pertsona errefu-
xiatuentzako benetako harrera plan 
bat izateari ematen diogun garran-
tziak. Izan ere, hori garrantzitsua da 
harreraren jarraipena eta baita balizko 
hobekuntzak lortzeko ebaluazioak egi-
tea ere bermatuko lukeelako. Gai hau 
ardatz nagusia izan da Nafarroako 
Gobernuarekin izan ditugun bileretan. 

• Sensibilizazio arloa

Era desberdinetara hurbildu gara Na-
farroako jendartera: lantegiak (Alaiz 
elkartean egin direnak bezalakoak), 
ekimenaren aurkezpena Tafallan, hi-
tzaldiak Alesbesen, Lodosan, Zango-
zan, Burlatako Karrikagunen, Untzuen, 
Mendillorrin, Atarrabian… Eta  hainbat 
komunikabidetan ere egon gara eus-
karaz zein gaztelaniaz ekimenaren la-
naren berri emateko. Hitzaldietan gure 
aldarrikapenak -Nafarroan sortu diren 
beste harrera ekimen batzuek neurri 
handi batean ere bere egin dituzte-
nak- biltzen dituen triptikoa banatu 
dugu.
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IHH ekimeneko zenbait lagunek beste 
talde batzuk bultzatzen lagundu dute. 
Adibidez, Lizarra Harrera Hiria eta Ata-
rrabia Harrera Hiria. Aipatzekoa da Iru-
ñea Harrera Hiriak laguntza eman ziola 
Lizarra Harrera Hiriari Manu Chaoren 
kontzertua dela eta. 

Uda baino lehen kanpaina sendo bat 
abiarazi genuen “Europa hau? Ez, es-
kerrik asko” lelopean. Helburua, hesiak 
jartzen dituen eta pertsonei mugak 
ixen dizkien Europa honetako kide 
izan nahi ez dugula salatzea zen. Lo-
goaren eta leloaren harian, txapak, 
kamisetak, pankartak eta itsaskinak 
egin ziren, gune askotara iritsi zirenak: 
txosnak eta Herri Denda Sanfermine-
tan, Nafarroa Oinezen edo Mañeruko 
jaietako hasierako txupinazoa (he-
dabideetan ikusi zen moduan, kami-
seta jantzita bota zuten suziria).

Esan beharra dago egin dugun elkar-
lanak aintzat hartua izan dela eta es-
ker ona jaso duela. Izan ere, 2016ko 
San Fermin kartel lehiaketaren irabaz-
leak, Buztintxuriko ikastetxe publikoak, 
sariaren zati bat Iruñea Harrera Hiriari 
eman zion, gure lana egiten jarraitu 
ahal izan dezagun.

• Ekintza arloa

Mobilizazio asko, anitz eta biziak egin 
ziren. Adibidez, performanceak kon-
tzertinak erabiliz eta kale-antzerkia San 
Nikolasen, astelehenetan egin geni-
tuen kazeroladak Turkiarekin egindako 
lotsaren akordioa salatzeko, eta lelo 
hauek izan zituzten hainbat manifes-
tazio: “Pasabide segurua orain”, “Mi-
gratzaileen eskubideen alde. Mugak 
irekiz”, “Migratzaileak, errefuxiatuak, 
ongi etorri. Benetako harrera orain”, 
“Nik ere egingo nuke”, etab. Iruñeko 
Harrera Hiritik Greziarainoko karabana 
bat antolatzeko ideia sortu zen eta ia 

hasieratik eximen honek berezko mar-
txa hartu zuen. 

Gainera, Zabaldiko bi kidek eta Iruñe-
ko eta Bilboko beste bi lagunek -oso 
protesta entzutetsua egin zutenak- 
Grezian pairatu zituzten atxiloketak 
salatzeko elkarretaratzeetan lagun-
du genuen. “Ez dezagun inor atzean 
utzi” lelopean Nafarroako Pobreziaren 
aurkako Sareak deitutako manifesta-
zioan ere egon ginen.

• Sarea Nafarroa Harrera Hirien edo 
Herrien artean

Jarduerez beteriko urtea izan da, bai-
na aurten osatzen hasia den sarea be-
hin betiko egituratu nahi dugu. Haren 
bitartez, bultzada hartzen dugu jen-
darteak migratzaileak eta errefuxia-
tuak ahaztu ez ditzan. Horrela, Iruñea, 
Tafalla, Lizarra eta Atarrabia Harrera 
Hiriak, Barañain Errefuxiatuekin eta 
HELP-NAk gure artean koordinatuta 
lan egiten dugu irailetik. Koordinazio 
horren emaitzetako bat “Migratzai-
leak, errefuxiatuak, ongi etorri” lelo-
pean migratzaileen egunaren harian, 
abenduaren 18an, ospatu zen mani-
festazioarako deialdi bateratua izan 
zen.

Elkarren arteko jardun ederra izaten ari 
da benetan, eta espero dugu “Migra-
tzaileak, errefuxiatuak, ongi etorri” le-
loa errealitate bilakatzea. Eskerrik asko 
guztioi laguntza emateagatik. 
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BesBestelako
jarduerak
“Askatasuna ez da herrira jeitsiko, 
herria askatasunera altxatu behar da”
Emma Goldman
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Azaleko argazkia:
Lan saioa egoitzean.
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GOGORA EKARRIZ
Urtero bezala, lehendik abiatu ditugun 
egitasmoei eta helburu berriei ekiteko 
asmoetan hasi dugu 2016.urtea ere. 

Sensibilizazioaren inguruko barne ezta-
baida batekin hasi ginen. Eztabaida 
horrek erakundea ezagutzen, gure 
helburuak betetzeko eman behar di-
tugun urratsak fi nkatzen eta sensibiliza-
zio arloari dagokionez eman behar di-
tugun urratsak zehazten lagundu zigun 
berriro ere.

ELKARTARUNERAKO EKONOMIAREN 
FERIA
Urtero bezala, merkatu solidarioa eta 
bertako produktuak eskuragai jartzea 

nola Mugarik Gabe bezalako erakun-
deen lana, helburuak eta beraiei la-
guntzeko informazioa zabaltzea hel-
buru hartuta asteburu batez REASek 
antolatzen duen gunean egon ginen. 
Merkatua ez ezik, hitzaldiak, aurkezpe-
nak eta hainbat asmo eta proiekturen 
berri emateko giza mugimenduen 
mahaia antolatu zen. Azkenik ere, 
txikienendako gune bat eta helduen 
aisiarendako musika eta ostatu bat 
egokitu ziren.

Merkatuarekin batera, “Kapitalismoa 
ala bizitza, ekonomia feministaren 
begietatik” gaia hartuta, bortz lan-
mahaietan genero ikuspuntu batetik 
ekonomia arlo ezberdinak aztertzea 

“ibilian gara...”
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helburua izan zuten IX Nazioarteko 
Elkartasunerako Ekonomiaren Ihardu-
naldiak ospatu ziren.

Nahiz eta urtero parte hartzen dugun, 
aurtengo feria berezia izan zen Bara-
tze Kritikoa inauguratu zelako.

Gurekin baloreak konpartitzen dituz-
ten hainbat erakunde zein lagunekin 
gune hori berriz konpartitzeko hurren-
go edizioa ospatzeko irrikitan gaude. 
Horretaz, ferietako ihardunaldietan 
parte hartzeko gonbidea egiten di-
zuegu. Horretarako informazioa ho-
nako interneteko lotura honetan aur-
kituko duzue:

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

TXOKO FEMINISTAREN IHARDUNALDIAK
Urtarrilan, Txoko Feministako ihardunal-
diak izan ziren eta testuinguru horre-
tan landa eremuetako emakumeen 
egoerari buruzko gogoeta egiten 
duen “Nafarroako emakume neka-
zariekin ilusioak eta borrokak konpar-
titzen” izeneko ekintza antolatu zuen 
Mugarik Gabe Nafarroak.

IPESI LAGUNDU GENION GIZA 
ESKUBIDEEN ZINE EMANALDIA 
ANTOLATZEN
Aurten IPESi lagundu genion XII.Giza 
Eskubideen Zine Emanaldia antola-
tzen. Aste batean honako pelikula 
hauek ikusteko parada egon zen: “Ta-
rajal: desmontando la impunidad en 
la frontera sur”; “Bar Bahar / Entre dos 
mundos”; “¡Gracias jefe!” eta; “Una 
historia de locos”.

Bortzgarren egunean hainbat labur-
metraia eman ziren: “Desahuciando 
el miedo”, “Recauchatados”, “Cuba 
connection”, “Fifty rupees only” eta 
“Kabanga”.

CARMEN CARIÑO
Carmen Cariño, GLEFAS (Grupo Lati-
noamericano de Estudio, Formación y 
Acción Feminista)-ko kidea  eta Bety 
Cariño zenaren aizpa dena gurekin 
egon zen. Bere etorrera baliatu ge-
nuen Mexikoko egoerari buruzko hi-
tzaldi bat Zabaldin eman eta komikia-
ren inguruko lehenbizietako bilera bat 
egiteko.

Jardunaldien kartela.
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MARTXOAK 8: NAZIOARTEKO 
EMAKUMEAREN EGUNA
Bertze behin ere bertan egon ginen, 
emakumen menpekotasuna salatu, 
genero berdintasuna aldarrikatu eta 
elkarlanerako guneak sortu beharra 
dago eta. Oraingo honetan “Elkarre-
kin, anitzak, nahasiak” lelopean elkar-
tu ginen.

YUDERKIS ESPINOSA
Amerika Latinatik 2016an etorri zen 
hainbat lagunek haien ikuspuntu, teo-
ría, ikerkuntza eta haien herrialdeeen 
berri eman ziguten antolatu genuen 
zenbait tailerra, hitzaldi eta solasaldi-
tan. Aukera ezin hobea izan zen des-
kolonizazioaren feminismoa barne 
barnetik ezagutzen hasteko.

Gurekin egon zen lehenbiziko lagu-
na Yuderkis Espinosa izan zen. Honek 

“Amerika Latinako arrazakeriaren 
aurkako deskolonizazioaren feminis-
moak” izeneko hitzaldia eman zuen. 

KARINA OCHOA
Carmen Cariñori esker jakin genuen 
Karina Ochoa ere inguru hauetara 
etortzekoa zela eta gurekin zerbait 
antolatzeko gogoa bazuela. Karina 
GLEFASeko kidea ere badenak “Des-
colonialidad eta corporalidad”-aren 
inguruko hitzaldi bat eman zuen Za-
baldin eta “Gure gorputza, maita-
suna, askatasuna eta sormenaren lu-
rraldea” izeneko tailerra eskaini zuen 
“Txoko Feminista”-n. 

ERAKUSKETAK
Erakusketa eskaintza zabala dugu beti 
interesa duten zentroak, guneak eta 
norbanakoendako.

Aurten, hainbat gunetan ikusgai egon 
den “Baratza Kritikoa” ez ezik AIGMIM-
eko erakusketa ere izan dugu ikusgai 
Larraintzarren.

Kontuan izan erakusketa bat nahi iza-
nez gero edo erakusketei buruzko in-
formazioa behar izanez gero gurekin 
egon bekarko duzuela.

Yukerdisen 
hitzaldiaren kartela.
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IRTEERAK %

Proiektuak 243.176,38 € % 91 

Sentsibilizazioa 7.803,11 € % 3 

Funtzionamendua 14.970,62 € % 6 

 OSOTARA 265.950,11 €  % 100

SARRERAK %

Nafarroako
Gobernua 170.000,00 €

 
% 63

Udalak 79.883,92 €  % 30 

Bazkideenak eta
bestelako ekarpenak 19.905,00 €

 
% 7 

OSOTARA 269.788,92 €  % 100

EMAITZA 3.838,81 €

2016KO KONTUAK


