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2017ko jardueren txostena
Mugarik Gabe Nafarroa

Hegoaldearekiko lankidetzako GKE

Gure lana: 

formakuntza, sentsibili-
zazioa eta garapenerako 

lankidetza

Gure metodoa: 

egungo sistema ekono-
mikoa salatzea, munduko 

miseria eta desberdin-
tasunaren sorburua 

baita.

Gure jarduna: 

hainbat plataforma eta sarerekin 
elkarlanean ari gara bestelako bizimo-
duak taxutze aldera. Giza eskubideak, 
emakumeen ahalduntzea eta garapen 

iraunkorra sustantzen dituzten lankidetza 
proiektuak babesten ditugu. Garapena eta 

generoari buruzko formakuntza bultzat-
zen dugu, jendarteen ahalmen eraldat-

zaile handienaren aldeko apustua 
egitea merezi duelakoan.
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Beste urte batez memoria egitea 
eta gure izateko eta egiteko arra-
zoien inguruan hausnartzea ego-
kitu zaigu egindako jardueren bi-
lketaren bidez. Beste urte batez, 
desberdintasuna, bidegabekeria 
eta pobrezia testuinguruaren 
mingotasuna eta mundu hobe 
baten alde lan egiten eta bo-
rrokatzen jarraitu nahi izatearen 
gozotasunaren zaporeen nahas-
keta sentitzen dugu.

Emakumeen aurkako indarkeria-

ren egoerak; enpresa handien in-
teresengatik behartutako lekual-
daketak sufritzen dituzten mila 

pertsonak; munduko gehien-
goaren 
pobrezia, 
zeinean 
gutxien-
go baten 
aberas-
tasuna 
oinarrit-
zen den; 
giza eta 
herrien eskubideen urraketa 
sistematikoa… honengatik guztia-
rengatik lan egiten jarraitu behar 
dugu eta gure harri-koskorra 
ekarri nahi dugu.

Nazioarteko lankidetza bertako 
komunitateek sentitutako be-
harretan oinarritutako eta ber-
tako erakundeek gauzatutako 
proiektuei laguntza ematea 
bezala ulertzen jarraitzen dugu, 
beharren zehaztapenetan eta 
proiektuaren diseinuan esku 
hartu gabe. Hortaz, emakumeen 

borrokak babestera haien lana 
bideratzen duten erakundeei 
laguntza ematen jarraitzen dugu, 
eraldatzeko boterea kontuan 
hartzen eta emakumeen ahal-
duntzera jotzen dutenak. Gure 
lanak bertako erakundeek haien 
lana gauzatzen jarraitzean datza.

Mugarik Gabe 
Nafarroarentzat 
urte oparoa 
izan dela atse-
ginez jakina-
razten dizuegu, 
eta lagundu 
nahi genituen 
proiektu guz-
tiak aurrera eramaten gai izan 
gara. 
Nafarroako Gobernuko proiektu 
baten bidez CAM (Mexiko) eta 
programa baten bidez AIGMIM 
(Guatemala) proiektuei jarraipena 
ematea lortu dugu. Halaber, PBI 
(Kolonbia) proiektuari laguntza 

... desberdintasuna, 
bidegabekeria eta po-
brezia testuingurua-
ren mingotasuna...

lan egiten ja-
rraitu behar 
dugu eta gure 
harri-kosko-

rra ekarri nahi 
dugu

emakumeen 
borrokak 

babestera...



berrartu dugu proiketu baten 
bidez, Nafarroako Gobernukoa 
ere bai. Venancia Taldeak (Nika-
ragua) Iruñeko udalaren babesa 
jasotzen jarraitzen du, eta CPDH 
Madeleine Lagadec-ek (El Salva-
dor) eta AMIVR-ek (Guatemala) 
Nafarroako Erkidegoko hainbat 
udalen laguntza jaso dute.

Sentsibilizazio arloan Elikadura 
Burujabetza eta Giza Eskubideen 
Defentsa ildoak jorratzen jarrait-
zen dugu Nafarroako Gobernuak 
eta Iruñeko Udalak finantziatu-
tako proiektuen bidez, hurrenez 
hurren.

Honela, gure lan egiteko eta 
pentsatzeko era ezberdinak ba-
tuz, aberasgarria konsideratzen 
duguna eta ikuspegi anitza izatea 
ahalbidetzen diguna, mundu 
asko batzen dituen mundu baten 
alde ametsak ereiten eta itxaro-
penak biltzen jarraitzendugu.

PROIEKTUAK:

CAM (Mexiko)
AIGMIM (Guatemala)

PBI-Kolonbia
Venancia Taldea (Nika-

ragua)
CPDH Madeleine Laga-

dec (El Salvador)
AMVR (Guatemala)

 
SENSIBILIZAZIORAKO 

ildoak:

Elikadura Burujabetza
Giza Eskubideen De-

fentsa

mundu 
asko bat-
zen dituen 
mundu ba-

ten alde
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“Guri , maya indigenoi , txikitatik bizitzeko 
behar duzuna baino gehiago ezin dela har-

tu behar irakasten digute” 

 (Rigoberta Menchú Tum)
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HACIENDO MEMORIA

2017

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

PROIEKTUAK:

“AMIVR-eko emakumeen arloko batzordeko formakuntza eta sendatzeko tailerrak”

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

Kontrapartea: Mam Emakume Indigenen Guatemalteka Elkarte Inte-
grala (AIGMIM)

AIGMIM Quetzaltenango Depar-
tamentuko 5 udalerritako tal-
detan antolatuta dauden 500 
bazkidek osatutako elkartea da. 
Maya Mam emakumeen one-
rako ekintzen eta haien aldarri-
kapenen protagonistak izate-
ko eta zuzeneko kudeatzaileak 
izateko antolatu ziren emaku-
me talde baseetan du hasiera.

“Gu, AIGMIM, emakume elkar-
te indartuta eta autonomoa 
gara, gaitasun tekniko eta po-
litikoekin Maya Mam herria eta 
emakumeen garapen integra-
laren aldeko lana egiten dugu, 
Quetzaltenangoko Mam uda-
lerrietan arlo politiko, social eta 

ekonomikoan emakume eta gi-
zonen arteko desberdintasunak 
murrizteko laguntzen dugu”.

Proiektu honek 4 udalerritan 
kokatzen da: San Juan Ostun-
calco, San Miguel de Saca-
tepequez, San Miguel Sigüila 
eta Cajolá. 4 ildo estrategikoak 
jarraitzen dute: AIGMIMen in-
dartzea; nekazaritza eta abelt-
zaitzako ekimenak jartzea eta 
formazioa ematea; erabakitzeko 
espazioetan emakumeen eragin 
politikoa eta; berdintasunezko 
genero harremanak bultzatzea.  

Nafarroako Gobernuak diruz la-
gunduta 2017. urtean 2014an 

hasitako proiektuei jarraipe-
na eman zaie. Tarte horretan 
emakumeak indartu dira erakun-
dearen antolakutnza, adminis-
trazioa eta komunikazioa ho-
betzeko formakuntza tailerrak 
eginez; ekoizpen-katea hasi 
dute, Kxim Qya (mayaz emaku-
meen pentsamendua) izeneko 
komertzializatzeko kooperatiba 
bat eginez 2017an burutu dena.

Emakume eta gizonen arteko ber-
dintasunezko harremanetarantz 
aurrera egiteko eta matxismoaren 
aurka borrokatzeko helburuare-
kin hainbat jarduera sustatzen 
dituzte: gizonei zuzendutako 
maskulinitate berrien inguruko 



AIGMIM edota Mam zoladeko emakume liderrentzako formakuntza politikoa
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formakuntza prozesuak, emaku-
meendako ahalduntze prozesuak 
eta antzerki, dokumental eta zi-
nema komunitario proiekzioen 
bidez emakumeen borroka eta 
lana ikustarazteko jarduerak.

Modu berean, AIGMIM zeregin 
garrantzitsua betetzen du mu-
gimendu sozialean tokiko eta 
estatu mailan. Mam herriko li-
derren formakuntza Eskola sus-
tatu dute, jasotako formakuntza 
4 udalerrietako komunitateetan 
errepikatzeko; EmakumearenU-
dal- Batzordeak laguntzen dituz-
te; beste emakume erakundee-
kin formakuntza-trukeak egiten 
dituzte eta; departamentu eta 
estatu mailan emakume mugi-
menduarekin eta lurraldearen 
defentsan antolatzen dira era-
gin soziala eta politikoa izateko.

Zentzu honetan, funtsezkoa da 
aliantzak sortzea eta Guatemala 

Estatuak kriminalizatzen ari den 
emakumeak prozesu legalen bi-
dez babesten dituzten erakun-
deak laguntzea, batez ere Hue-
huetenangon. Emakume zein 
gizonak atxilotzen dituzte delitu 
faltsuak leporatuta, sare soziala 
urratzeko eta ibaia, ura eta ba-
soak defendatzeko mugitzen 
diren pertsonak kriminalizatze-
ko helburuarekin. Hau posiblea 
da empresa transnazionalen eta 
herrialdeko empresa arlo oli-
garkikoaren onarpenarengatik. 

Maya, Xinca, Mestizo eta Garifu-
na herriak, erakunde sozialak eta 
nekazari-erakunde indigenak, 
emakume gazteen eta giza es-
kubideen sindikatuak mugitzen 
ari dira estatuaren eta enpre-
sen azpijokoak desmuntatzeko 
eta arauak enpresentzat direla 
eta ez herrientzat salatzen dute.
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GUATEMALAKO LANDA KOMUNITATE ETA KOMUNITATE 
INDIGENETAKO EMAKUMEEI BIZITZA AUKERAK ZABALTZEN 

NEKAZARITZA ALTERNATIBOAN
Kontrapartea: “Voz de la resistencia” emakume indigenen elkartea –

AMIVR

2010ean sortu zenetik, “Voz de 
la resistencia” AMIVR  emaku-
me indigenen elkarteak emaku-
me lidergoen ahalduntze-
rako formakuntzak antolatzen 
ditu, komunitateetako emaku-
meen eskariei erantzunez.

Formakuntza zentru hauen hel-
burua emakumeak ahaldundu 
eta elikadura burujabetzan eta 
nekazaritza alternatiboan aritzeko 
ezagutza eta antolakuntza gakoak 
ematea da, baita emakumeen 
zuzendaritza batzordeetan eta 
komiteetan parte hartzeko eza-
gutzak eta urteko plangintzak eta 
estrategiak eraikitzeko gaitasuna 
lantzea ere. Gainera, komunita-



teak dituen eskariei erantzun ahal 
izateko gaitasuna izan dezaten 
prestatzen zaie, horrela bizi kali-
tatea, elikadura segurtasuna, nu-
trizioa eta parte hartzea hobetuz. 

Proiektu hau Quiché departa-
mentuan kokatzen da. Bertako 
komunitateek ez daukate inolako 
babesik emakumeen eskubideei 
buruzko formazioan, prestakunt-
zan eta inzidentzia politikoan, eta 
matxismoak eta patriarkatuak era-
gin handia dute emakumeak eta 
beren alabek parte har ez dezaten. 

Proiektuaren funtsa familia ba-
ratzak eraiki eta landa eremuko 
30 komunitateetako 120 emaku-
merekin formazio tailerrak egi-
tea da. Komunitate hauek Us-
pantán, Chajul, Nebaj, Sacapulas 
eta Chiché herrietakoak dira. 

Modu honetan, emakumeen 
bizi baldintzak eta elikadura se-

gurtasuna hobetzen laguntzen 
da, ingurugiroa errespetatuz, 
aintzinako ekoizpen teknikak 
berreskuratzen baitira. Gaine-
ra, ahalduntzea eta autogestioa 
bultzatzen dira, formakuntza 
jaso duten emakumeek ondo-
tik beste emakume batzuen for-
makuntzan ere parte hartzen du-

telako, esperientziak biderkatuz.

Formakuntzak eta tailerrak 5 
zentrotan egiten dira, eta ondo-
ren, esperientzia truke bat egiten 
da, ikasitakoa amankomunean 
jarri eta nekazaritza alternati-
boan eta etnoalbaitaritzan izan-
dako esperientziak trukatzeko.
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TRANSNAZIONALAK, OLIGARKIA ETA PROTESTA SOZIALAREN 
KRIMINALIZAZIOA 

Guatemalaren kasua

Azaroaren 30ean Aura Lolita Chá-
vez Ixcaquic eta Jesus Gonza-
lez Pazos gure artean egoteko 
aukera ezin hobea izan genuen. 
Aura Lolita Chávez Guatemalako 
herri indigenen eskubideen 
babeslea da, baita K´iche´ He-
rrien Kontseiluaren ordezkaria 
(CPKren parte) eta feminismo 
komunitarioko Antzinako Emaku-
me Osasungileen Sareko kidea 
ere. Jesus Gonzalez, “Transna-
zionalak, oligarkia eta protesta 
sozialaren kriminalizazioa. Gua-
temala kasua.” txostenaren egi-
leetako bat da, Antropologia eta 
Etnologian lizentziatua eta Latino 
Amerikak herri mugimendu eta 
giza eskubideetan espezialista. 

Aipatutako txostenean Guate-
malan presentzia duten transna-
zional nagusien jarduerak azalt-
zen dira. Transnazional hauetako 
bi espainiolak dira: ACS eta Hidra-
lia Energía, eta hainbat eta hainbat 
salaketa dituzte beraien proiek-
tuaren aurka agertu ziren jendeak 
jazarri eta kriminalizatzeagatik.  
Horregatik, Aura Lolita eta Jesus 

Txostena hemen deskargatu dezakezue:

http://www.mugarikgabe.org/wp-content/
uploads/2017/11/Informe-transnacionales-

Guatemala.pdf

txostena aurkezten eta bertan 
aipatzen diren kasuen salaketa 
egiten ibili dira espainiar esta-
tuan zehar.  Txostenak gehienbat 
bi kasu hauek lantzen baditu ere, 
hauen bidez  transnazionalek eta 
oligarkia lokalak orokorrean Gua-
temalan eta Latino Amerikan nola 
funtzionatzen duten azaltzen da.



Txostenaren aurkezpenaren kartelak
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NAFARROAKO PARLAMENTUAREN ADIERAZPENA GIZA ESKUBIDEEN 
DEFENDATZAILEEN INGURUAN

Giza Eskubideen Defen-
datzaileen babeserako 
ekintzen harira, Mu-
garik Gabe Nafarroa, 
Mugarik Gabe eta So-
depaz-ek bultzaturik, 
Nafarroako Parlamen-
tuak adierazpen insti-
tuzional bat onartu zuen 
giza eskubide indibidual 
eta kolektiboekin duen 
konpromezua berretsiz

Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Po-
demos-Ahal Dugu, Nafarroako 
Alderdi Sozialista, eta Izquier-
da-Ezkerrak  adierazpenaren alde 
bozkatu zuten; Union del Pueblo 
Navarro eta Nafarroako Alder-
di  Popularra abstenitu egin ziren

Onartutako adierazpenak ho-
nakoa dio:

 “1. Nafarroako Parlamentuak 
berretsi egiten du giza eskubi-
de indibidual eta kolektiboak 
nazioarteko tresnetan jaso di-
ren bezalaxe aintzat hartzea-
rekiko konpromisoa; bereziki 
gogoan hartu nahi ditugu Giza 
Eskubideen Adierazpen Uni-
bertsala, bere 70. urteurre-
na baita, eta Giza Eskubideen 
Defendatzaileen Adierazpe-
na, bere 20. urteurrena baita.
 
2. Halaber, defendatzaileen eta 
erakunde sozialen babesean eta 
aitortzan guztiok erantzukizuna 
eta egitekoa dauzkagula uste bai-



tugu, Nafarroako Parlamentuak 
dei berezia egiten die erakunde 
publikoei, babes horretan bere 
erantzukizun guztiak bete ditzaten.
 
3. Nafarroako Parlamentuak 
errefusatu egiten ditu defendat-
zaileen lanaren aurka berezi-
ki zenbait sektore ekonomikok 
eta politikok darabiltzaten kri-
minalizazio-prozesuak. Pert-
sona horiek, beren jarduketa 
baketsuengatik eta bizitzaren 
defendatzaileak diren aldetik, 
Parlamentu honen errekonozi-
mendua eta babesa dauzkate.
 
4. Nafarroako Parlamentuak oro-
bat aintzatesten du Giza Eskubi-
deen Defendatzaileen Alde Ba-
terako Babes Programek gaur 
arte egindako lan handia, zeina 
beti egin baita nazioarteko lan-
kidetza eta elkartasunaren es-
parruko erakunde sozialen eta 
erakundeen arteko lankidetza 

etengabean, eta Nafarroako Go-
bernua premiatzen dugu gure 
lurraldean gisa bereko progra-
mak taxutzen jarrai dezan, ba-
bes hori sendotzeko xedez.
 
5. Nafarroako Parlamentuak 
Nafarroako Gobernuari, Nafa-
rroako Arartekoari eta Espai-
niako Gobernuari helaraziko die 
adierazpen instituzional hau, 
eta horiei guztiei eskatzen die 
beharrezkoak diren tresnak eta 
prozedurak abiaraz ditzaten, de-
fendatzaileek munduko edozein 
herrialdetan giza eskubide guz-
tiak askatasunez baliatu ditzaten.
 
6. Azkenik, Nafarroako Parla-
mentuak Nafarroako erakunde 
publiko guztiei eskatzen die be-
harrezkoak diren zehapen-proze-
dura guztiak ere taxutu ditzaten, 
pertsona horien aurka hiruga-
rrenek (enpresek, erakundeek, 
talde paramilitarrek, eta abar) 

egin litzaketen giza eskubideen 
urraketen aitzinean. Orobat es-
katzen dugu, bide horretan be-
rean, bere harremanak –bereziki 
merkataritza- eta finantza-harre-
manak– baldintzatu ditzaten, Giza 
Eskubideen Defendatzaileen 
Adierazpenean Nazio Batuek 
aitortutako eskubideak aintzat 
hartzen ez dituzten edo urratzen 
dituzten estatuei dagokienez.”
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“EMAKUMEA, URA ETA LURRA: BAKE PROZESUEN ONDOREN AHAZ-
TUTAKO ESKUBIDEAK” ERAKUSKETA

SODePAZ-ekin ba-
tera, pasa den irai-
lean “Emakumea, 
ura eta lurra: bake 
prozesuen ondoren 
ahaztutako eskubi-
deak” erakusketa 
jarri genuen Huar-
teko kultur etxean

SODePAZ-en erakusketa honek 
Guatemalako emakumeen errea-
litatea erakusten du. Guatemala 
Giza Eskubideen Defendatzaile-
entzako arrisku handienetakoa 
duen herrialdeetako bat da, eta 
bertan, emakume eta indigena 
izan eta komunitatearen erresis-
tentziaren lidergoa izateak arrisku 
bizian jartzen zaitu. Izenik gabeko 
emakume ausart hauek palma 

olioa edo hidroelektrikak jarri nahi 
dituzten multinazional handien 
kontra borrokatzeaz gain, gober-
nu ustelak eta gizarte biziki pa-
triarkal eta arrazista pairatzen di-
tuzte. Erakusketa honetan 2016ko 
abuztuan SODePAZ Espainiak 
antolatutako Bidaia Solidarioe-
tan parte hartu zuten talde batek 
ateratako 27 argazki biltzen dira



Erakusketako argazkietako bat
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“Gobernu kolonbiarrak ez ditu defendat-
zaileak errespetatzen , hori kontu zailena 

da. Gerrillako hegala garela diote. Oztopo eta 
mehatxu gisa ikusten gaituzte”  

(Nancy Fiallo Arake)



PROIEKTUAK:KOLONBIA

“Guambianoen martxa Miriam Futterliebekin (Alemania)” (2010eko artxiboko argazkia)
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y OBSERVACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y PER-

SONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Contraparte: Peace Brigades International – Colombia

PBI Kolonbiako giza eskubideen 
defendatzaileen segurtasun fisiko 
eta psikologikoa babestea du hel-
buru, talde boluntarioen nazioar-
teko behaketa eta akonpainamen-
duen bidez. Akonpainamendu 
fisiko, politiko eta psikosozialean 
datzan babes integral honek 
defendatzaileek haien lana egi-
ten jarraitu dezaten bermatzea 
du helburu. Akonpainamendu 
hau soilik eskaintzen da bertako 
komunitate, erakude edota de-
fendatzaileek eskatzen badute. 
Gaur egun gora egin du eskaerak.
Kolonbiak barneko gatazka ar-
matua pairatzen du duela ia 6 
hamarkada. Gerra zibilak 200.000 

eta 300.000 arteko hildako utzi zi-
tuen, eta garai horretan talde ge-
rrilarien nukeloak formatu ziren, 
gerora, 1.960 eta 1.970ean, formal-
ki osatu zirenak. Gatazka arma-
tu honek egiturazko faktoreetan 
ditu bere oinarriak: desberdin-
tasun sozial handia; talde sozial, 
kultural eta etniko gutxiengoen 
diskriminazioa eta; herrialdeko 
zonalde zabaletan Estatuaren ku-
deaketa defizitarioa. Egiturazko 
faktore hauek (indarkeriazko) ga-
tazkak sortu dituzte, gaur egungo 
Kolonbiako ezaugarriak direnak.
Gatazka armatuaz gain, baliabi-
de naturalak ustiatu nahi duten 
proiektu handien interesa eko-

nomikoen eta sozietate zibilaren 
arteko gatazka politiko-soziala 
ere bada, giza eskubideen de-
fendatzaileak arriskuan jarriz, 
etorkizuneko egoera edozein 
dela ere, arriskua handituko dela 
aurreikusten da. Bake hitzarme-
nen berrespena bake proze-
suaren hasiera besterik ez da, 
gaur egun banandura dagoen 
sozietate kolonbiarrean aldaketa 
handiak ekarri beharko dituena.
Gauzak horrela, PBI 125 pertso-
nak laguntzen ditu, babesa hain-
bat elementuk osatutako modu 
integralean ulertuz: defendatzai-
leak lan egiten duten lurraldee-
tara joan daitezen segurtasun 



PBI Kolonbiako 2017ko akonpainamenduen argazkia
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bermea, erasotuak izateko arris-
kurik gabe; lan hau egiteko ber-
me politikoak; giza eskubideen 
urraketa ez errepikatzeko ber-
meak, inpunitatearen aurka bo-
rrokatzeko erasoen inguruko iker-
keta sakonak berekin dakarrena 
eta; defendatzaileak erasotzen 
dituzten egitura kriminalak eta 
horiek eusten dituzten egitu-
ra ekonomikoak desmuntatzea



KOLONBIAKO JARDUNALDIAK: BAKEAN BIZITZEKO ESKUBIDEA

2017ko azaroan Kolobianko XVI-
II Jardunaldiak izan ziren. Bes-
te behin, PBI Nafarroa, Aldea, 
Redo, Protection International 
Navarra eta Amnistia Interna-
cional erakundeekin lan eginez, 
hainbat jarduera egin genituen 
Kolonbiako egoera ezagutzeko 
eta horren inguruan sentsibilizat-
zeko eta eztabaidatzeko asmoz.
Jardunaldien zehar “Kolon-
bia, bake zaputza” erakusketa 
izan genuen; “Bake matxinatua” 
dokumentala proiektatu ge-
nuen; “Bake prekarioa” hitzaldia 
izan genuen Javier Orozcoren 
eskutik eta, jardunaldiak ixteko, 
“Bakeak bizitza galtzea ekar ez 
dezan!” hitzaldia izan genuen, 
Luis Armando Ortizen eskutik.

Jardunaldien kartela
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“Beldurra digute beldurrik ez diegulako”  

(Bety Cariño)



PROIEKTUAK:MÉXIKO

“Lapiztola Stencil-ek Chila de las Floresen egindako murala, Bety Cariñoren 2017ko omenaldian”
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“EMAKUMEAK HAIEN BIZITZA ETA GORPUTZA ZAINTZEN HIRIKO 
SAREETAN”

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearen Etxea. Txiapas – Mexiko

Bertako erakunde eta talde 
fokalak indartzea dute helburu, 
Estatuan diharduten mugimen-
du sozialekin eta sareekin lan 
estrategikoaz gain. Emakume 
indigenen eta nekazarien ahal-
duntzearekin lotutako lehen-
tasunak dituzten pertsonekin 
lan egiten dute, giza eskubi-
deetan eragina baztertu gabe.

Txiapasen beste espazio medi-
koa lortu nahi dute, Ixitak osasun 
sustatzaileek dutena manten-
duz eta indartuz. Denbora pasa 
ahala ikusi dute figura hauek 
ezinbestekoak direla emaku-
meen osasunaren inguruan 
jokatzen duten paperarengatik.
CAMen proiektuak emakumearen 

eskubideak defendatzeko lide-
rrak formatzeko, bizitza duin ba-
tengatik, elikadura segurtasuna 
eta basoak birlantzeko priektuak 
sustatzeko eta umetoki-lepoko 
minbizia detektatzeko egiten dira; 
medikuntza naturala, arropa pert-
sonala, edertze-produktuak, es-
kulanak, kafea eta eztiari lotutako 
bide ekonomikoak lagunduta.
Emakumeek kalitatezko espazio 
medikoa, psikologikoa eta lega-
la izatea lortu da, gaikuntza eta 
aholkularitza jaso dezaten hain-
bat gaitan, neurri handi batean, 

lorpen horrek liderrek emandako 
ongizatearekin harreman zuzena 
du. Aldi berean, Ixiktak – haien 
produktuak merkaturatzeko sor-

tu duten kooperatiba – indartu 
da Tabaskon; Ixiktak Junco Sare-
koa eta Lurraren eta Lurraldeen 
Defentsa mugimenduarena da 
Txiapasen eta arlo politikoari 
eta aldarrikapenei lotuta dago.

Komunikazioan ongi definitu-
tako estrategia dute, elikadura 
burujabetza, osasuna eta indar-
keriarik gabeko bizitzari lotutako 
3 kanpainen bidez. Eszenatoki 
geografikoa ez da kasualitatea, 

Erdialdeko Amerika eta Ipar Ame-
rikako igarobide zonaldea baita, 
eta hori izan daiteke zonalde ga-
tazkatsua izatearen arrazoietako 
bat, non eskua sartu behar den.



Capacitación: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades y corazón de las mujeres
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Giza Eskubideei buruz hitz egi-
ten dugunean ezin dugu ahaztu 
Mexikok bizi duen egoera latza. 
Azken urteotan herrialdeko toki 
ezberdinetan milaka gorpu ager-
tu dira. “Narkotrafikoaren aurkako 
gerra”-ren aitzakiarekin, urtero 
segurtasun publikoaren arazoa 
gero eta larriagoa da, giza es-
kubideen urraketaren ondorioz 
milaka pertsona erailik izanik.

Genero indarkeria arazo ikus-
gaia da, gobernu mexikarrak ere 
onartu zuena. CAMek topatzen 
dituen beste arazoetako bat bor-
txaketa sexualak dira, baina oke-
rrena aginpideei aurre egitea da, 
emakume hauek inpunitate, us-
telkeria eta rebiktimizazio hadiena 
pairatzen duten momentua baita. 
CAMek ere Lurra eta Lurraldeen 
Defentsarako Emakumeen Mu-
gimenduan parte hartzen du eta 
erabakiguneetan emakumeen 

parte har dezaten lan egiten du.

Emakumeen osasuna garrantzi 
handiko gaia da, osasun siste-
mara joateak kostu ekonomikoak 
ekartzen dituelako, garraio eta 
elikadura kostuak gehitzen badi-
tugu, osotara kostu altua supo-
satzen du. Laguntza irekia eman 
nahi dute osasun sustatzaileen 
laguntzarekin, umetoki-lepoko 
minbizia garaiz detektatzeko eta 
emakume indigena eta mestizoei 
jaioaurreko kontrolatzeko progra-
men barne; aldi berean, CAMen 
laguntza psikologikoa eta indar-
keria sexuala edota gaixotasunak 
pairatzen dituzten emakumeei 
sexologian laguntza ematen 
die. Beste aldetik, akonpaina-
mendu lanari lotutako sentsi-
bilizazio tailerrak emanen dira.
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“Txikia baina indartsua naiz”  

(Francisca Ramírez)



PROIEKTUAK:NIKARAGUA

“Indarkeriaren aurkako Inauterian Venancia Taldearen parte hartzea batukada feminista batekin”
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EMAKUME AHALDUNDUAK ETA ERAGIN SOZIALA INDARKERIARIK 
GABE BIZITZEKO

Kontraparte: Venancia Taldea

Venancia Taldeak 1991etik dara-
ma lanean Nikaraguan emaku-
meen hazkunde pertsonala 
eta autonomian laguntzeko eta 
emakumeen mugimenduaren 
garapenerako, haien identitate eta 
banakotasun anitzetatik abiatuta.
Nikaraguako testuinguru politiko, 
ekonomiko eta sozialak mugi-
mendu sozialen ekintza kolekti-
boa, irmoa eta eraldatzailea eskat-
zen du, arlo guztietan (osasunean, 
hezkuntzan eta justiziara iriste-
ko) hiritarren giza eskubideen 
urraketa iraunkorraren aurrean.

Proiektu honek emakume, gazte 
eta umeak indarkeriarik gabe bizi 
daitezen lagundu nahi du, haien 
eskubideak onartu eta errespe-

tatu ditzaten komunitateetan; 
formakuntza ere eskaintzen du, 
haien burua zaintzeko eta indar-
kerien ondorioak sendatzeko, 
jendartea sentsibilizatzeko eta 
emakumeen mugimendua in-
dartzeko prozesuen bidez. Hauek 
izan dira egindako jarduerak:

“Indarkeriarik gabe bizitzeko 
eskubidea” eta “zaintzen anto-
lakuntza demokratikoa” gaien 
inguruko tailerrak, 50 emaku-
me helduekin eta 25 gaztekin



Iparraldeko Unibertsitateko 15 
aditu izatekoen formakuntza 
indarkeria landu eta aztertze-
ko genero-sentsitibo ikuspegi 
baten bidez, haien lanari eki-
teko baliabideak eskuratzeko.

Venancia Taldeko lantaldea 
indartzeko eztabaidaguneak 
eta hausnartzeko prozesuak.

Indarkeria egoeretatik ate-
ratzen ari diren emakumeei 
laguntza.

Haien burua zaindu deza-
ten praktika prozesuak giza 
eskubide defendatzaileekin, 
askotan beste pertsonak 
laguntzen lan egiten dutenak 
haien burua zaintzeaz ahazten 
direlako.

Emakumeen Mugimenduaren 
espazio ezberdinetan parte 
hartzea, baita Indarkeriaren 
Aurkako Emakumeen Na-
zio-Sarean eta Iparraldeko 
Lurralde-Adierazpenean ere, 
eragin politikoa izateko as-
moarekin.



36“Zaintzen antolakuntza demokratikoa” tailerren parte-hartzaileak.
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“Hona hemen nire sekretua, ezin naiz 
sinpleago izan: bihotzarekin soilik ikus 
daiteke ongi; funtsezkoa ikusezina da 

begientzako”  

(Consuelo de Saint-Exupéry)



PROIEKTUAK:EL SALVADOR

“Monumentua Cuscatlan parkean, Unescok ondare kulturala deklaratua”
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BAKEAREN KULTURA BATEN ALDE MEMORIA HISTORIKOAREN 
PROGRAMAREN BIDEZ

Kontraparte: “Madeleine Lagadec” Giza Eskubideen Sustapenerako 
Zentroa Erakundea

Sexualki erasotuak izan diren zort-
zi emakumeren testigantzen on-
doren, pairatu duten egoera eta 
horrek dakartzan ondorio psikolo-
gikoak salatzen dute. Genero ber-
dintasuna giza eskubideen erdian 
dago eta urratua izaten ari da, na-
hiz eta Estatuen betebeharra izan.
El Salvadorreko gerra bitartean 
Amelia Hoover Green-ek egin-
dako ikerketetan estatuko inda-
rrek ehunka emakume eta ume 
bortxatu zituztela frogatu zen. As-
kotan, indarkeria sexuala erailke-
tan burutzen zen, Madeleine La-
gadecen kasuan bezala (elkarteak 
hartutako izena), bere lanaldian 
ihes egiteari uko egin zion emaku-
me zauritu bat laguntzeagatik.

Ana Cecilia Escalante Herrera  
gerra bitartean genero indarke-
ria espezefikoari aipamenik ez 
egiteak “emakumeek pairatzen 
dituzten gehiegikeriak eta es-
plotazioak ez dutela beste giza 
eskubideen urraketen trata-
mendu bera izatearen” berres-
pena dela. Bortxatuak izateaz 
gain, horrek dakartzan estig-
ma sozialari eta ondorioei ere 
aurre egin behar dizkiote, bai-
na amnistia legeak 1993tik egia 
eta justizia bilaketa blokeatzen 
zuen, batez ere kasu hauetan.
Proiektu honen helburuetako 
bat El Salvadorreko gerra bi-
tartean sexualki erasotuak izan 
ziren zortzi emakumeei psiko-

logikogi eta juridikoki laguntza 
ematea da, baita senideei lagunt-
za ematea ere, haiek ere albo 
kalteak pairatzen dituztelako.
Komunitateak berreraikitzen 
ari dira gerraren osteko 25 urte 
hauetan pairatu dituzten zau-
rien ostean. Gerra baino lehen 
emakumeek genero diskrimina-
zioa pairatzen zuten, baina bo-
rroka armatuan parte hartzeak 
agerian utzi zuen klase sozial 
pobreago eta desberdina baten 
kide izateak esan nahi zuena. Ge-
rrak El Salvadorreko sozietateak 
aspaldian inposatutako balio eta 
tradizioekin apurtzea ekarri zuen.
Armek ez ezik, beste faktore 
batzuek ere bakea eta ongiza-



Madeleine Lagadec GESZ-ren 
argazkia. Bizirik irten direnekin eta 
biktimen senideekin osasun menta-
laren berreskurapena lantzen

tea lortzea eragozten dute, po-
brezia, desberdintasun soziala, 
inpunitatea, beldurra, kokapen 
geopolitikoa, matxismoa, indar-
keria kultura… besteak beste. Al-
daketa hori lortzeko, iraunkorta-
sunari lotuta egon behar duena, 
gatazka armatuaren urteen ze-
har giza eskubide urraketa han-
diek eragin dituzten traumak 
gainditzea ezinbestekoa da.
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“Elikagai elikagarri eta kulturalki egokiak, 
eskuragarriak, modu iraunkorrean eta 
ekologikoan ekoiztuak izateko herrien 

eskubidea, eta haien elikagai-sistema eta 
produkzio-sistema izateko eskubidea” 
(Elikadura Burujabetzarako  Mundu 

mailako Forua, 2007)



ELIKADURA BURUJABETZA

“Elikadura Burujabetza proiektuko formakuntzan erabilitako materialen argazkia”
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ELIKADURA BURUJABETZA ETA GENERO BERDINTASUNA GAKOAK 
HARTUTA TOKIKO GOBERNANTZA ERALDATZAILE BATEN ALDEKO 

ERAGILEEN SAREA INDARTZEKO PROIEKTUA

“Lurraldeari eta he-
rrien garapenari eus-

teko, nekazaritza 
txikira egokitu behar 
dira araudi eta bal-

dintzak”. 
“Emakumea lotuta 
dago eredu txikia-
rekin , hori da bere 
neurriko zapata”

Prozesuko parte hart-
zaileen hitzak

2017an lur hartu du “Gobernantza 
lokal eta eraldatzailea: elikadura 
burujabetza eta genero berdin-
tasuna” proiektuak. Baita indartsu 
lur hartu ere. Urte hasieran Na-
farroako lurraldean zehar bana-
tutako zenbait kontaktu besterik 
ez genituen, eta urte bukaera-
rako, elikadura burujabetzaren 
inguruko sare zabala daukagu.

Hasteko, lehen sektorean lan egi-
ten duten emakumeekin elkar-
tu ginen, merindade bakoitzean 
saio bat. Eta asko ikasi eta jende 
zoragarria ezagutu genuen. Guz-
tira 40 emakume inguruk parte 
hartu zuten, eta egindako haus-
narketak “Emakume ekoizleak 
eta elikadura burujabetza Na-

farroan, generoaren ikuspegitik” 
dokumentuan bildu ditugu. Gai-
nera, emakume hauetako bat-
zuk prozesuarekin harremanean 
eta elkarlanean jarraitzen dute.

Ondoren eskualdeetako eragilee-
kin formakuntza saioak etorri ziren. 
Hauek ere merindade bakoitzean 
egin genituen, eta udaletako hau-
tetsiak, landa garapen elkartee-
tako langileak, gizarte eragileak… 
elkartu genituen. Beste 60 bat 
lagun orotara. Ondorio orokorra: 
maila lokalean, auzoan, herrian, 
bailaran, asko egin daiteke, eta 
borondatea eta gogoa badago.
Lanean jarraitu behar da beraz.

Hainbeste jende mugitu eta ho-



rrelako sare zabala eratu ondo-
ren, guztiok elkar ezagutzea eta 
gure aldarrikapenak bat egitea 
beharrezkoa zen. Horretarako, 
2017 ekainaren 13an Nafarroako 
Parlamentuan elkartu ginen. 
Saio ederra izan zen. Emakume 
ekoizleen ahotsetik beraiek ze-
haztutako aldarrikapenak entzun 
genituen. Eskualde bakoitzeko 
ordezkariek ere martxan dituzten 
proiektuak eta borrokak aurkez-

tu zizkiguten: Lizarrako ekoizleen 
merkatua, Tuterako baratza ko-
munitarioak, Tafallan azpiegitura 
handien aurkako borroka, Iru-
ñean haur eskoletako menuen 
aldaketa, Mendialdean nekaza-
rien indartzea, Pirinio eta Zangot-
zaldean eredu berrien bilaketa…
Oinarrian baina, guztien alda-
rri berdina da: nekazaritza txi-
kia da planeta hoztu, lanpos-
tuak sortu, lurraldea egituratu, 

elikadura osasuntsua bermatu 
eta harreman horizontalak ziur-
tatzen dituen bakarra, eta eli-
kadura burujabetza da bidea. 

Prozesuari buruz ge-
hiago jakin eta parte 

hartzaileak ezagutze-
ko, ikus sistematizazio 

bideo laburra: 
https://vimeo.

com/236160287

Lizarrako emakume taldea
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ELIKADURA BURUJABETZAREN INGURUAN EGINDAKO JARDUERAK

Baratza kritikoa erakusketa 
Baratza Kritikoa geroz eta eza-
gunagoa egiten ari da Nafarroan! 
2016an gehienbat Iruñerriko es-
pazioetan egon bazen, 2017an 
beste zenbait herritara jauzi egin 
du. Urte hasieran Lizarran egon 
zen, eta jendearentzako oroko-
rrean ikusgai egoteaz gain, eus-
karazko bisita gidatu batzuk 
antolatu ziren Lizarrako euskal-
tegiko ikasleekin. Ondoren Tafa-
llan egon zen, bertako otsaileko 
feriekin batera, eta Tuteran ere 
egon zen, herriaren bihotz bihot-
zean dagoen merkatuan ikusgai.
Otsagiko Naturaren interpretazio 
zentroan, Iruñeako Condestable 
Civivoxean eta baita Zangotzako 
potxaren egunean ere bisitatu 
ahal izan da. Gainera, Buztintxu-

ri ikastetxean ere egon zen, eta 
irakasleekin formazio saio bat 
egin genuen ondoren erakus-
keta ikasleekin landu ahal iza-
teko. Beti ere elikadura buruja-

betzaren oinarriak defendatuz, 
emakumeen ezinbesteko pa-
pera errekonozituz eta agroin-
dustria handia salatuz, Baratza 
Kritikoa bere bidea egiten ari da.

Erakusketa Atarrabiako Kultur 
Etxeantako materialen argazkia”



“Emakumeen lurra” bideoaren aurkezpena Jatekon
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Chiapaseko Cristi-
naren bisita

Urrian Chiapaseko Ixim Antsetik 
elkarteko Cristina Gonzalez etorri 
zen gurera. Beraiek ere elikadu-
ra burujabetza eta emakumeen 
ahalduntzea lantzen dute beren 
herrietan, eta Nafarroa guztian 
zehar hitzaldiak antolatu geni-
tuen Cristinak Mexikon elikadu-
ra burujabetza nola eraikitzen 
ari diren azaldu ziezagun. Ho-
rrela Leitzan, Lizarran, Tuteran, 
Burguin, Iruñean, Basaburuan 
eta Nafarroako Unibertsita-
te Publikoan ere gon ginen.

2017ko ekainean “Emakume ekoi-
zleak eta elikadura burujabetza 
Nafarroan, generoaren ikuspe-
gitik” dokumentua atera genuen 
Elikadura burujabetzako sentsibi-
lizaio proiektuaren baitan. Horren 
harira, dokumentua aurkezteko 
eta landa eremuko emakumeen 
errealitatea ikusarazteko zen-
bait mahai inguru egin genituen.
Udaberrian Iruñeako Ingurumen 
museoan hitzaldi bat eman ge-
nuen, baita Atarrabiako Kultur 
Etxean ere. Udazkenean aldiz, 
Landa Eremuko Emakumeen 
Egunaren harira (urriak 15) bes-
te zenbait hitzaldi pare bat eta 
dokumentuaren aurkezpen anto-
latu genituen Beran eta Noainen.

Landa eremuko 
emakumeei buruzko 

hitzaldiak

”Emakumeen lurra” 
bideoaren a
urkezpena

Urte bukaeran Iñaki Alforja zuzen-
dariarekin egindako “Emakumeen 
lurra” bideoaren aurkezpena egin 
genuen “Jateko” kontsumo tal-
dean. Bideo honetan Nafarroako 
5 emakume ekoizle elkarrizketat-
zen ditugu (barazkigile bat, artzain 
bat, gereziondoak lantzen dituen 
bat eta ardo upategia daukaten 
bi ahizpa) eta beraien errealitatea 
eta egunerokoa kontatzen digute. 
Aurkezpenaren egunean, lehe-
nik eta behin Piparrika auzo ba-
ratza ezagutu genuen, eta ber-
tan daukaten proiektua azaldu 
ziguten. Ondoren bideoan agert-
zen diren zenbait ekoizle, kont-
sumo taldeko jendea, bideoaren 
zuzendaria eta beste zenbait la-
gun elkartu ginen, bideoa ikusi 
eta mokadutxo batzuen inguruan 
gaiaren inguruan solas egiteko.



Nazioarteko nekazarien borroka eguna

Jende gutxi dago, eta orain-
dik frexko egiten du goizeko 

10.30tan elkartzen garenean. Bai-
no, gaudenen artean antolatzen 

gara, eta lur pila handi bati eskua 
sartzen diogu pala, arrastelu eta 

orgatxoekin. Lanera!
Jendea ailegatzen den heinean, 
auzolanera gehitzen da. Haurrek 

ere, joku desberdinak antolat-
zen dituzte, edo bestela baratza 
kuxkuxeatzen dute. Poliki-poliki, 

fondoko pareta grixa mural errei-
bindikatzaile batean bihurtzen 
ari da. Pale-ekin egindako ma-

haitxoan kartelak, eskuorriak eta 
Bety Cariñoren komikiak daude, 

eta gazte bat lasai lasai dago 
eguzkitan irakurtzen. Indartuz 

doan eguzki hori aprobetxatuz, 
gizon batek tetabriken eta eguzki 

energiaren bide janaria berot-
zeko egin duen asmakuntza 

erakusten du. Eta funtzionatzen 

du.
Bat-batean, ohartzen gara jen-
de pila bat dagoela baratzean. 

Poliki-poliki etorri dira, euri tantak 
lurrean filtratzen direnean be-
zala, eta ez gara enteratu ere 

egin. Baina baratza beteta dago, 
eta sekulako mugimenduarekin: 
jendea auzolanean lanean, mu-
rala pintatzen, haurrak jolasean, 

helduak baratza bisitatzen…
Momentu batean aktibitatea la-

saitzen da, eta Nekazal Borroken 

Eguneko manifestua irakurtzen 
dugu. Eta ondoren, berriro ere 

bakoitza gehien gustatzen zaio-
nera: batzuk auzolanera, besteak 
jolastera, edo komikiaren aurke-

zpenera edo murala margotzera…
Eta azkenean, jendeak ekarritako 

gauzekin antolatutako gosari 
autogestionatu batekin bukat-

zen dugu, ia ia bazkari bihurtzen 
dena. Olibak eta txorizotik hasi, 

eta patata tortillak, pastelak, 
ardoa…

Piparrikan egindako murala

Elkartzeko, 
borrokatzeko, 
aldarrikatzeko 

eta barre egiteko 
eguna. Ametsak 
erein eta itxaro-
penak bil ditza-

gun.
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“Pertsonei haien giza eskubideak ukatzea 
haien humanitatea zalantzan jartzea da”

(Nelson Mandela)



DEFENDATZAILEAK

“2017an Bety Cariñori egindako omenaldia Chila de las Floresen”
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EMAKUMEAK ZUTIK HAIEN ESKUBIDEENGATIK: DEFENDATZAILEAK 
ETA BORROKA KOLEKTIBOAK

Proiektuak hegoaldeko herrial-
deko emakumeen mugimen-
duak, ekimen kolektiboak eta 
giza eskubide emakume de-
fendatzaileen borrokak ezagu-
taraztea eta horren inguruan 
sentsibilizatzea du helburu.
Proiektuak hainbat jardueretan 
datza, huetako batzuk 2018an egi-
nen direnak eta, hortaz, datorren 
urteko txostenean azalduko dira.
2017an onodorengo ekimenak 
egin dira:

Komikiaren inguruan material 
didaktikoa egitea

Pasa den urtean Bety Cariñoren 
borroka istorioari buruzko ko-
miki bat egin genuen, “Ametsak 
ereiten, itxaropenak biltzen. Bety 
Cariñoren istorioa: indigena fe-
minista, aktibista, amalurraren 

eta herrien eskubideen defen-
datzailea” izenburuduna. Komikia 
hainbat ikastetxetan landu ge-
nuen eta aukera material didakti-
ko landuagoa prestatzea erabaki 
genuen, irakasleek giza eskubi-
deak ikasgeletan landu ditzaten.
Materiala gauzatzen ari den 
lan-taldea osatu dugu, da-
torren ikasturtean ikaste-
txeen eskura egon dadin.

2017ko Genero Ikastaroa: 

“Gako feministak garapen askat-
zaile baterako”

Beste urte batez, eta 16 edi-
zio ondoren, NUPen Genero 
Garapenean Ikastaroa burutu 
zen. Oraingoan, emakume mu-
gimenduak izan ziren ardatza, 
Rosa Luxemburgok esan zuen 
moduan, “mugitzen ez denak 
ez dituelako kateak sentitzen”.
Flor de África emakume afri-
karren erakundea izan genuen 
gure artean; emakume mugi-
menduak errealitate ezberdine-
tan ezagutu genituen, hain zuzen 
ere, Venezuelan eta Palestinan 
eta; ikastaroa ixteko, Euskal He-
rriko ekonomia feministako esko-
len esperientzia ezagutu genuen.



Hitzaldia IPESen Venancia Taldeko 
kideekin

“Latinoamerikako boladak” 
jardunaldiak

Jardunaldi hauetan Latinoameri-
ka eta Karibeko herrialde ezber-
dinetako esperientzia eta borroka 
kolektiboak ezagutu genituen.

“Txiapas: gure lurraldeak eta gure 
gorputzak defendatzen” hitzal-
dia izan genuen Mugarik Gabe 
Nafarroako egoitzan, Cristina 
Gonzálezen eskutik, “Ixim Antse-
tic” Emakumeari Laguntza Etxea 
Kolektibo Feministako kidea.

Bigarren saioan Venancia Tal-
deko Ruth Marina Matamoros 
eta Marellyn Somarriba izan 
genituen, “Emakumeen mugi-
menduak, borrokak eta erro-
nak gaur egungo Nikaraguan” 
hitzaldia ema zuten IPESen.

Hirugarren eta azken saioa 

Jeannette Tineo Duránek eman 
zuen, Errepublika Dominikarre-
ko aktibista feminista. “Emaku-
meen mugimenduak: Kari-
bet, Erdialdeko Amerika eta 
Kolonbiatik ikuspegia” izeneko 
hitzaldia eman zuen Zabaldin
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“Zure denbora mugatua da, hortaz, ez 
galdu alferrik beste baten bizitza biziz… 
zure bizitza bizi . Beste guztia bigarren 

mailakoa da” 
 (Steve Jobs)



BESTELAKO JARDUERAK

“Informazio-mahaia Zangozako elkartasun astean”
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IPESEN FEMINISMOEN ESKOLAN PARTE HARTZEA

“Esklabotasuna, kolonialismoa eta inperialismoaren 
historiak osatutako diasporetan dugun 

tokiarengatik, feminista beltzok sistematikoki 
mentalitate probintziarraren aurka jo dugu eta 
nazioarteko botereen harremanen jakitun den 
feminismo baten beharra azpimarratu dugu”.

Avtar Brah



go eta kritikoago batzuk gara.

Ez dakigu datorren urtean taldeak 
jarraituko duen, guztion intere-
sak aldatzen doazelako eta gure 
bizitzak korapilatzen direlako 
gurutzatzen diren gure identitate 
anitzekin. Gu ez bagara, ziurrenik 
aldarrikapen hauekin eta beste 
batzuekin beste espacio batzue-
tako jarraituko duena egonen da. 
Bizitza aldakorra da eta hemendik 
jarrai dezan!!! oihukatzen dugu.

GORA BORROKA FEMINISTA,

ikasitakoa gure munduetara era-
manen dugu.

¡¡¡¡Muxu indartsuak!!!

Aurten gure emakume talde txi-
kia, txikia baina handia, emaku-
meen borrokak munduko beste 
toki batzuetan erakusteko tailerra 
prestatzera animatu zen, IPESen 
Feminismoen Eskolan. Ikastaroak 
erakusten zituen ikuspegi anitzen 
artean, guk Hegoaldeko emaku-
meen kezkak eta arazoak jarri ge-
nituen erdian, baina ez biktimak 
bezala, baizik eta haien bizitza eta 
komunitateen eragileak bezala.

“Hegoaldeko emakumeen egun-
go egoera, arazoak, garaipenak 
eta aldarrikapenak” inguraldetan 
eta bazterretan dauden beste 
ahots horiek entzuteko saioaren 
titulua izan zen. Hegoaldeko he-
rrialdeetako emakumeen bo-
rrokak ikustaraztea: Mugarik 
Gabe Nafarroak eta emakumeen 
taldeak urte askotan egiten duen 
lana, erakundearen beste tal-
de batzuek ere egiten dutena, 
bai sareetan parte hartzen bai 

proiektuei laguntza ematen. Eta 
lan honekin egin duguna gure 
harri-koskorra ekartzea izan 
da, gure erara, feminista erara.

Gure tailerrek, metodologikoki, 
denbora luzea eskatzen digute. 
Guztion artean prestatzen ditugu 
eta irakurritako testuak elkarre-
kin komentatzen ditugu. Horre-
la, gureak egiten ditugu. Gaine-
ra, emakumeen taldean tailerra 
guztion artean eramaten saiat-
zen garela polita iruditzen zaigu.

Bakoitzak ardura txiki edo han-
di hori hartzeak taldeak inda-
rra hartu eta zabaldu dezan 
eta rolen sozializazioan trans-
mititu zaizkigun beldurrak gal-
du ditzagun laguntzen du, go-
rabeherez betetako prozesu 
luze honen bidez ahalduntzen 
joan gara. Gure artean boterea 
elkarri eman diogu, ez gara gi-
nenak, beharbada konplexua-
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MUNDUA ETA GIZA ESKUBIDAK, XIII ZINEMA-ERAKUSKETA

IPESi laguntza eman diogu bere 
2017ko sentsibilizazio proiektuan, 
honen bidez XIII Zinema-Erakus-
keta egin du Golem zinemetan. 
Genero indarkeria, pertsona erre-
fuxiatuak, tradizioaren berrikunt-
za eta prostituzioa landu duten 
pelikulak izan ditugu; baita doku-
mental ezberdinen laginak ere



Charla en IPES con las
compañeras del Grupo Venancia 

Beste urte batez udalerri ezber-
dinen elkartasun egun edo as-
tearen testuinguruan hainbat 
tokitan eta azoketan egon gara.

Maiatzaren 27an Berriozarko egu-
nean egon ginen, kultura, kirol eta 
jai jardueren programaren baitan 
Mugarik Gabe Nafarroako ma-
terialez osaturiko stand batekin.

Antsoaingo egunean, ekaina-
ren 10ean, udalak antolatutako 
iraunkortasun azokan egon ginen.

Irailaren 29tik urriaren 1era ar-
teko asteburuan REASek urtero 
autobus geltoki zaharrean an-
tolatzen duen 5. Ekonomia So-
lidarioaren Azoka izan zen, non 
beste 54 entitateekin parte har-
tu genuen. Aldi berean, Ekono-

mia Solidarioari Buruzko X. Na-
zioarteko Jardunaldiak izan ziren.
Zangozako elkartasun astean, 

AZOKAK ETA ELKARTASUN EGUNAK UDALERRIETAN

azaroaren 2tik 5era, GGKEoi ere 
stand baten bidez parte hart-
zeko aukera eman ziguten.

Txanponak, elkartasun azoketan erabilitako txanpona
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“Gutako inor ez da gu guztiak elkarrekin 
bezain ona” 

 
(Ray Kroc)



PLATAFORMAK
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REAS Nafarroa

REAS Nafarroak, Nafarroako 
ekonomia solidarioko ekime-
nak eta REAS bultzatzen duten 
erakunde eta pertsonak bat-
zen dituen ekonomia solidarioko 
sarea, urtero hainbat jarduera 
antolatzen ditu, ekonomia so-
lidarioa herritarrei hurbiltzeko 
eta trukatzeko eta hausnartze-
ko espazioak sortzeko asmoz.

2017. urtea garrantzitsua izan da, 
hainbat urtez prestatzen eta pla-
nifikatzen eman ondoren Gelto-
ki proiektua martxan jarri baita.

Proiektu honen bidez, Iruñeko 
autobus geltoki zaharraren es-
pazioaren kudeaketan datzana, 
REASek ekonomia solidarioaren 
arloan erreferentziazko espazio 
iraunkorra sortzea du helburu, non 
ildo hau jorratzen duten erakunde 

Nafarroako 
GGKEen Koordi-

nakundea

NGGKEK-k, Nafarroan egoitza du-
ten berrogeita hamar bat GGKE-
ek osatutakoa, erakunde bazki-
deei hainbat zerbitzu eskaintzen 
die: hedataze bide ezberdinen 
bidez jardueren berri ematea; 
komunikabideetan erakundeen 
agerpena erraztea; Elkartasun 

zein pertsonek tokia izan dezaten.

Espazioa kudeatzeko lehe-
nengo pausoak ematen hasi 
dira, eta datorren urtean emait-
zak ikusten hasi garela esan 
ahal izatea espero dugu.

Eskolak Programan parte hartzea 
ahalbidetzea, baita material di-
daktikoa egiterako orduan orien-
tazioak eta ikastetxeekin harre-
manetan jartzeko erraztasunak 
ematea ere, eta; garapenarekin 
eta erakundeekin harremana du-
ten kontuetan aholkua ematea.

Halaber, erakundeen ga-
rapen arloan eragin politi-
ko handiagoa izateko bitar-
teko plataforma izan nahi du



Harreman instituzionalak:

-Errefuxiatuentzako harrera pro-
tokoloa Nafar Gobernuarekin 
(ekarpenak egiteko azken pau-
soak). Abendu hasieran talde 
handiari aurkeztu zitzaion.

-Udaletxearekin bilerak pertsona 
migratzaileen harrera exijitzeko. 
Udaletxeek pertsona migratzai-
leen harreraren inguruan konpro-
misoak har ditzaten lan egiten da, 
baita markatzaileen kanpainan 
ere, zenbat pertsona ailegatzea 
falta den gogoraraziz. IHH eta 
beste kolektibo batzuei esker, 
Udaletxeak 25-30 pertsona erre-
fuxiatuentzat etxebizitza komuni-
tarioetan tokia ematea lortu da.

-Aniztasunaren Foroan parte 
hartzen da, prestaketa bilera ba-

Iruñea Harrera Hiria (IHH)

tean. 

Mobilizazio ekintzak:

-Greziako errefuxatuek neguan 
bizi dituzten baldintza gogorrak 
salatzeko kontzentrazioa urtarri-
laren 12an.

-Korrikako kilometro baten eros-
keta IHHren izenean pertsona mi-
gratzaileak ikustarazteko.

-“Europa gotorlekuari ez” mani-
festazioa otsailaren 26an.

-Ongi Etorri Gernika 2017. Mar-
txan, tailerretan… parte hartzen 
dugu. 

-“Ez gara zenbakiak” performan-
ce-kontzentrazioa ekainaren 
20an, ailegatu beharreko pertso-

na kopurua ez garela betetzen ari 
gogorarazteko.

-Ongi etorri migrantes/errefuxa-
tuak hautagaitza San Fermine-
tako txupinazora. 

-Non daude? ¿Dónde están? Ma-
nifestazioa irailaren 26an. Beste 
kolektibo batzuekin batera, IHH-k 
Europak ezarritako kupoaren ara-
bera etorri beharko liratekeen 
errefuxiatuen kopurua ez dela 
betetzen salatzen da.

-Ongi Etorri errefuxiatuak Bizkaia-
rekin batera “Sos Yemen” antolat-
zen da Gasteizen azaroaren 23an, 
Saudi Arabiari armak saltzearen 
aurka. Zenbait aktibistak EAEko 
Parlamentuan egindako salake-
tan parte hartzen dute. 
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ideiak ematen, tailerrak antolat-
zen, Zaskaren triptikoa egiten 
edo pertsona migratzaileen egu-
nean Eguesibarrera joanez parte 
hartzen da. Iruñeako udaleko par-
te hartze sailak Ahalduntze Esko-
laren baitan antolatutako “Forma-
ción de formadoras en estrategia 
antirumores” ikastaroan ere parte 
hartzen da.

zen da. 

-Asturiasko Printzesa saria EB-
ri ematearen aurkako salaketa 
kanpaina bideo eta postalekin.

-Nafarroako Brigadari ekarpen 
ekonomikoa Greziako proiektu 
baterako.
-
Abendu bukaeran erroldatze 
kanpaina antolatzen eta sindika-
tuen konpromisoa lantzen hasten 
da.

Sareen saretzea

IHH-ri buruzko barne hausnarke-
tez gain, martxo hasieratik kanpo 
harremanak Harrera Hirien koor-
dinazioan eta Zaska Zurrumu-
rruen aurkako sarean lantzen dira 
gehienbat. Batean zein bestean 

-“Eskubide guztiak pertsona guz-
tientzat” protesta ekintza aben-
duaren 17an, Pertsona Migratzai-
leen Eguna, beste Harrera Hiri 
batzuekin batera. 

- Elkartasuna ez da delitua - De-
fender a quién defiende kontzen-
trazioa abenduaren 27an beste 
kolektibo batzuekin batera.
Sentsibilizaziorako beste ekintza 
batzuk:

-Errefuxiatuak Martxan ekimena-
ren eskutik afari solidarioa El Sal-
vador Elkartasun-ko kide baten 
elkartean (urrian).

-Antsoiango azokan eta Res-eko 
azokan mahaia jartzen da. 

-“Europa hau? Ez eskerrik asko” 
kamiseten salmentarekin jarrait-

Iruña Ciudad de Acogida (ICA)



Bai Zabaldi erakundeak 
berak antolatautako jar-
dueren bitartez bai haren 
sarea osatzen duten 
erakundeek eta beste 
kolektibo eta plataformak 
antolatutakoen bitartez 
espazioa nazioarteko 
elkartasuna eta garapen 
arloetan erreferentzia izan 
dadila nahi dugu.

Erakundeen esku-
ra dagoen Zabaldiren 
espazioan 2017 urtean 
Mugarik Gabe Nafarroak 
ekimen ezberdinak egin 
ditu

Zabaldi (Elkartasunaren Etxea)

Mugarik Gabe Nafarroak Zabaldin egindako hitzaldi baten kartela
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