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Trantsizio urtea deituko dugu. Krisi 
garaietako ohiko esaldiek dioten 
bezala, beharra bertute bihurtu eta 
egoera konplikatuetatik hobetzeko 
aukerak atera behar dira. Eta horretan 
gabiltza.

Badakigu krisi hau egoeraren arabe-
rakoa ez dela, gu hartatik nola atera 
erabaki behar dutenak kaos hau so-
rrarazi dutenen interes berberen alde 
egiten duten talde berak direla.

Egoera honetan haien plana politika 
publiko meheak are gehiago estutu 
eta emakumeak, bazterturiko pertso-
nak, haurrak… babesgabeago uztea 

da. Dena dutenen interes pribatuak ez 
ukitzeko, gastu publikoa gutxitzea.

Horren ondorioz, pobreen arteko, he-
rrien arteko eta mundu justuagoaren 
alde ari garenon arteko elkartasuna 
gero eta beharrezkoagoa izanen da 
eta, hortaz, errudunak ikusezin egi-
ten dituzten trabak, elkartasun sa-
reak ikusezin egiten dituztenak, beren 
duintasunaren eta eskubideen alde 
borrokan ari diren herrien eta emaku-
meen mobilizazioak ezkutatzen dituz-
tenak, gainditu beharko ditugu.

Horregatik, gurea bezalako erakun-
deak gero eta beharrezkoagoak dira 

2009ko
jardueren txostena

1987an eraturik, batez ere prestakuntza, sentsibilizazio eta lankidetzan 
lan egiten dugu, sistema ekonomiko nagusia salatuz, munduko miseria 
eta ezberdintasunaren kausa behinena baita. Horretarako, sentikortzeko 
kanpainak egiten ditugu eta gizarteari eta erakundeei proposamenak 
egiten dizkiegu bestelako bizimoduen eraikuntzari eragiten dioten 
gai orotan. Laguntzen mugen jakitun gara, baina lankidetza auto-
antolakuntza sustatzea dela sinesten jarraitzen dugu, mendetasunak eta 
nagusitasunak buka daitezen bide gisa. 

Mugarik Gabe Nafarroa
Hegoaldearekiko lankidetzako GKE
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eta gure kontraparteekin prest jarrait-
zen dugu.

Bi lagun ditugu Latinoamerikan gure 
kontraparteekin zuzenean lanean, 
haien pultsuari jarraitzen, haien zailta-
sunak, haien kontraesanak eta beren 
lana aurrera ateratzeko duten etsaita-
sunezko ingurua bizi izaten.

Guatemalan, Mexikon, Nikaraguan, 
Ekuadorren, Kuban, Kolonbian eta 
beste hainbat tokitan ahaleginak in-
bertitzea merezi du haietan giza es-
kubideen alde era antolatuan lan 
egiten duten pertsonen borrokak krisi 
garaietan inbertitzea merezi duten 
kausak baitira.

Prozesu horien eta haien protagonis-
ten alde egiten dugu. Babestu nahi di-
tugu aitzindari dituen giza eskubideen 
aldeko borrokak gizateria osoari bidea 
urratzen digulako. Beren esperientzian 
haien ondoan jarraitu nahi dugu, ezen 
ziur gaude aberastuko garela eta 
elkarrekin gizakiaren garapenerako, 
zein hainbeste tokitatik kolapsatzen 
saiatzen baitira, gure harri koskorra 
ekarriko dugula.

Amerika Latinoan proiektuak babes-
ten ditugu baldin eta organismo zibilek 
prestatuak badira eta horiek kontra-
parte aritzen badira, beren alternati-
bak eraikitzen badituzte eta Iparral-
deko eta Hegoaldeko pertsonen eta 
erakundeen komunikazio, elkartasun 
eta truke lotura badira. Emakumeen, 
populazio indigenaren eta giza eskubi-
deen alorretako hainbat kolektibore-
kin lan egiten dugu genero ikuspegia 
kontuan hartzen badute betiere.

Bizi baldintza hobeak lortzeko borroka 
lagunduko dugu, hala nola helburu 
emakumeen sexu eta ugalketa es-
kubideak, erresistentzia bide gisako 
herri antolakuntza, pertsona eta he-

rrien aurkako krimenen zigorgabe-
tasunaren aurkako borroka, elikadu-
ra subiranotasuna, militarismoaren 
aurkakotasuna, e.a. dituena.

Gure ezaugarriak horiek direlako.
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ProProiektuak
“Gaitzak emeki-emeki jasaten dira sahiestezinak diruditen 
bitartean, horiengandik ihes egiteko modua dagoenean, aldiz, 
jasanezinak bihurtzen dira.”
Alexis de Tocqueville 
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Argazkia: Movimiento de Mujeres Luchando por la Vida. Ekuador.
Azaleko argazkia: Hugo Castillo.
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2009an, Guatemalako Sierrako CPRek 
beretako familien seme-alaba ikasleei 
bekak emateko proiektua babestu da 
berriro.

Proiektu hau STEE-EILAS sindikatuak fi -
nantzatu du, lankidetza funtsaren bi-
tartez.

Proiektua erresistentzian den biztanle-
riaren komunitateetako (CPR) familiei 
beharrezko laguntza ematean datza, 
haien seme-alaben ikasketak ordain-
duz hain zuzen, maila dibertsifi katua  
irakasle ikasketak, peritutza eta inge-
niaritza  egiten ari direnei zehazki.

Hauek izan dira 2009 proiektuaren he-
lburuak:

• Baliabide eskasak eta hezkuntza-
ren bidez hobetzeko interesa dituzten 
gazte estudianteen hezkuntza maila 
lagundu eta indartzea.

• Analfabetismoaren arazoa gaindit-
zea, jakintzaren bitartez CPR-Sierrako 
komunitateen eta ondoko komunita-
teen garapen orokorrean laguntzea.

• Gazteei, emakumeei nola gizonei, 
jakintzaren garapenaren aukera ema-
tea.

5 izan dira 2009 honetan parte hartu 
duten ikasleak: hiru neska eta bi mutil.

• 2009 honetan, bi neskak bukatu 
dute Industria batxilergo eta konputa-

Sierrako CPRek 1998an eraturiko Garapeneko Nekazarien Herri 
Elkartearen bidez (APCD-Sierra) lan egiten dute. Erakunde horrek 
trebakuntza, laguntza teknikoa, sustapena eta ikerkuntza zerbitzuak 
ematen dizkie oinarrizko komunitate taldeei, familia ekonomia, 
hezkuntza, osasuna, ingurugiroa eta komunitate antolakuntza lagundu 
eta hobetzeko asmotan.

Kontrapartea: Sierrako Erresistentziako Populazio 
Komunitateak (CPRak)
Guatemala

Sierrako CPRentzako 
babesa
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zio perituaren karrera Chichicastenan-
go, El Quichéko Chi’ke institutu tekno-
logikoan (ITEK).

• Neska batek oinarrizko bigarrena 
egin du San Miguel Pochuta Chimalte-
nangoko Carlos Duttman kooperatiba 
bidezko institututan.

• Mutil batek bigarren ikasmaila egin 
du Guatemalako San Carlos Unibertsi-
tatean, Agronomia Fakultatean.

• Mutil batek oinarrizko hirugarrena 
egin du Telesecundaria institutuan, 
Zona Reina Uspantán, El Quichén.

Laguntza urte hauen ondoren, zazpi 
pertsona iritsi dira graduatua lortzera.

Guztira zazpi gazte dira jada maila er-
taineko tituludun eta orain haietako 
batzuk lider komunitario diploman 
prestatuko dira, komunitateen etorki-
zuneko buruak direlako.

FINANTZIAZIOA

STEE-EILAS 3.000 �€

Carlos Alberto. Antonio Itzep.

Juana Corio. Juana Tiu.

Rosa López.
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Proiektu hau 2007 - 2011 Plan Globa-
letik dator eta genero ezberdinta-
sunezko harremanak beste bidezkoa-
goez aldatzeko laguntzean datza. 
Nikaraguako egungo testuinguruak 
zail egiten du gizarte zibil antolatuaren 
lana, emakumeentzako panoramak 
berentzat eta beren seme-alabentzat 
eskurako zerbitzuen plataforma bat 
existitzea beharrezko egiten du, Esta-
tuaren politika publikoen proposame-
nei jarraitutasuna emateko.

HELBURU OROKORRA:
Nikaragua iparraldean emakumeen 
aurka izaten diren indarkeria eta diskri-
minazioa gutxitzen laguntzea.

HELBURU ESPEZIFIKOAK
Prestakuntza, arreta eta kontzien-
tziatze prozesuak genero ikuspegitik 
gauzatzea indarkeria egoeretan bizi 
diren eta horietatik ateratzen ari diren 
emakumeekin.

Informazio prozesuak sortzea eta ge-
nero indarkeriaren eraginari aurre egi-
teko estrategiak gauzatzea.

Emakumeen eskubideen ezagutza 
eta gauzatzea ikuskera feministatik 
sustatzea.

GAUZATZEKO JARDUERAK:
Proiektua prestakuntza, sentikortze eta 
parte-hartze politikoko ekintza bidez 
bultzatuko da, baita balore diskrimi-

Matagalpako
genero indarkeria 
errotik bukatzeko 
laguntzen

1991n fundatu zenez geroztik, Venancia taldea emakumeen garapen 
pertsonalean eta kolektiboan ikuspegi feministatik laguntzeko lanean 
aritu da, haien egoera orokorra eta diskriminazio eta indarkeria sozialeko 
egoera hobetzeko.

Kontrapartea: Venancia Taldea
Matagalpa - Nikaragua
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natzaileak errespetu eta zuzentasun 
baloreez aldatzera bideraturiko ekint-
zez ere. Prozesu batzuk sartu dira hor: 
kontzientziatzea, genero ikuspegiaz 
prestatzea, emakume talde antola-
tuekiko antolakuntza indartzea eta 
informazio eta eragin jardunaldiak 
eta laguntza materialak prestatu eta 
dibulgatzea, hala nola kultur balore 
alternatiboak sustatzen dituzten komu-
nikazio prozesuak (irratsaioak, kanpai-
nak, emakumeen eskubideen gaia-
rekin erlazionaturiko kultur ekitaldiak) 
besteak beste. Gogoeta eta analisi-
rako eremuak, psikologia kontsultak, 
ikasleak genero ikuspegiko laguntza 
tresnetan prestatzea. Informatzen du-
ten argitalpenak, politika eta borrokari 
buruzko mezuak ematen dituztenak.

ESPERO ZIREN EMAITZAK:
Lehen helburu espezifi koarenak:

• Beste zenbait erakunderekin Ma-
tagalpa departamenduan lanean ari 
diren 20 emakume sustatzaile komu-
nitariok hartu dute genero-sustatzaile 
prestakuntza.

• Indarkeria egoerako emakume eta 
neskatoentzako laguntza emozionala-
ri ekiteko modua hobetu izana, zen-
bait psikologia ikaslerekin ikuspuntu 
eta tresna berriak genero ikuspegitik 
emanez.

• Genero indarkeriako egoeretan 
dauden edo horietatik ateratzen ari 
diren adin guztietako emakumeekin 
emozio sendatzerako eta bizkortze 
psikosozialerako prozesuak gauzatu 
izana.

Bigarren helburu espezifi koarenak:

• Matagalpa udalerrian emaku-
meen aurkako indarkeriak duen pi-
suaz informatzeko eta monitore jardu-
na egiteko sistema bat izatea, zeinek 
laguntza, lagun egite eta eragin poli-

tikoen mailetan esku-hartze egokieta-
rako estrategiak identifi katzea ahalbi-
detzen baitigu.

• Emakumeek beren giza eskubi-
deak baliatzearen aldeko ikuskapen 
sozial eta eskakizun ekintzak identifi ka-
tu eta gauzatu izana.

Hirugarren helburu espezifi koarenak:

• Emakumeen eskubideekin erlazio-
naturiko gai garrantzitsuak ikuskera 
feministatik ikusgai egin izana kanpai-
nen, irratsaioen eta kultur sustapena-
ren bidez.

Proiektu hau Emakumeen Mugimendu 
Autonomoaren barneko Indarkeriaren 
aurkako Emakume Sarea, Matagal-
pako Emakumeen Sarea eta Iparreko 
Emakumeen Sarea koordinazio gu-
neen plan eta helburuez dago osa-
turik. Familia barneko eta sexu indar-
keriaren biktimei eta hortik bizirik atera 
direnei emateko laguntza zerbitzuen 
Sarearen parte ere badira.

Horri gehitu behar zaio Matagalpa 
udalerriko Udal Garapeneko Batzor-
dea eratzeko prozesuan parte hartzen 
ari direla, hori udalerriko agintari eta 
liderrengan eragiteko gunea izanik.

 
FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 28.000 €

Antsoaingo Udala 7.500 €

Lizarrako Udala 5.082,74 €

Azkoiengo Udala 4.875 € 

Cintruenigoko Udala 500 €
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ADICekin dugun harremana 1998. ur-
tean Mitch urakanak Nikaragua hon-
datu zuenean jaio zen. Orduan Grupo 
Venanciaren eta ADICen ondoan lan 
egin genuen bai azpiegiturak bai an-
tolakuntza berreraikitzeko proiektu ba-
tean. Esperientzia hartatik aurrera, Mu-
garik Gabe Nafarroak elkarte horrekin 
lanean jarraitu du.

2009an Tejerinako komunitatearekiko 
elkarlanean jarraitu dugu, hori kalte 
gehien jasandakoetako eta Gober-
nuak nahiz bestelako erakundeek 
baztertuenetako delarik. Iaz esperien-
tzia ona izan ondoren, zeinetan 35 
komun baino gehiago eraiki baitziren, 
Komunitateak horien defi zita osatu 

eta ur edangarriz hornitzeko sistema 
bat eraikitzea proposatu zuen.

Beraz, proiektaturiko 15 komunak eta 
ur sistema instalatu ziren, uraren erabi-
leran eta maneiuan trebatzeko plan 
bat abiatu zen eta ingurumenaz kon-
tzientziatzeko jarduerak egin ziren: 
prestakuntza tailerrak, bideo batzuen 
aurkezpena eta zuhaitzak landatzeari 
buruzko haur lehiaketa bat.

Baina, gainera, oso ontzat jotzen da 
nola emakumeek, gazteek eta komu-
nitate egituretako kideek, kontzientzia 
hartu eta beren herritar eskubideen 
aldeko beren eremuak eskatzeko in-
darturik, segur eta kapaz sentitzen di-

1991n fundatu zutenetik, haren zeregina hiri auzo marjinal batzuetara 
zabalduz joan da. Antolaturiko biztanleek beren komunitateetan 
erabakiak hartzean zuzenean parte har dezaten sustatzen du, beren 
garapenaren subjektuak izan daitezen, eta autogestio komunitariorako 
gaitasunak indartzera, hiritarren eskubideen sustapenera eta emakumeek, 
gizonek, nerabeek eta neska-mutikoek garapen komunitarioan bidezko 
parte-hartzera bideraturiko prozesuak ahalbidetzen ditu.

Kontrapartea: Garapen Integral Komunitariorako 
Elkartea (ADIC)
Matagalpa - Nikaragua

Komunitatea
egiten
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ren. Eta komunitate egiturek beren ko-
munitatearen garapenerako ekintzak 
batzen dituen bost urteko komunitate 
plan estrategiko bat izatea.

Prestakuntza saioetan bestelako gai 
interesgarri batzuez aritzeko apro-
betxatu zen, hala nola abortu tera-
peutikoaz, indarkeriarik ezaz eta beren 
eskubideen aldeko salaketez, eta hola 
beren eskaerak eta planteamenduak 
agintari eskudunen aurrean adierazte-
ko jakintza eta segurtasuna berenga-
natu zuten.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako
Gobernua

22.500 � €

Tuterako Udala 5.729,47 €

Berriozarko Udala 2.074 � €

Neska-mutikoekin ere kontzientziat-
ze prozesuak egitea ere erdietsi da, 
pertsona garapenaz, autoestimuaz, 
eskubide eta eginbeharrez, sexu eta 
generoaz, sexu abusuaz eta indarke-
riarik ezaz. Horrek norberaren garbita-
sunean eta portaeran aldaketak ger-
tatzea eta beren kezkak adierazteko 
konfi antza izatea ahalbidetu zuen. 
Eta komunitateko indarkeria kasuak 
identifi katzeko bidea eman zuen eta 
dagozkien erakundeen aurrean koor-
dinazio eta salaketak egin ziren.

Matagalpa.
Manifestazioa inaute-
rietan.
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Proiektu honen kokapena Bizitzaren 
Aldeko Emakumeen Mugimenduko 
Osasuna eta Hezkuntza ardatza da. 
Osasun ardatza hiritarrek kalitateko 
osasun zerbitzuak izateko eta zerbit-
zuen gizarte kontrola egiteko duten 
eskubidea bermatzera dago bidera-
turik eta hezkuntza ardatzak Hezkunt-
za Ministerioak bultzaturiko hezkuntza 
programetara jotzean genero eta be-
launaldi zuzentasun handiagoa izatea 
du helburu.

Lau hauek ditu proiektuak osagarri na-
gusiak:

• Erabiltzaileen lurralde antolakun-
deak prestatu eta indartzea informa-

zioaren bitartez eta osasun alorrean 
gizarte segurantza eta babeseko sis-
tema eta programen gaineko gizarte 
kontrola gauzatzeko tresnak berenga-
natuz.

• Erabiltzaileek beren osasun eskubi-
deen urraketak salatzen ahal ditzaten 
mekanismoak fi nkatzea.

• Emakume pobre eta gazteek, baz-
terreko hiri sektoreetako etxe-buruek 
bereziki, oinarrizko hezkuntza egin ahal 
izan eta bukatzea.

• Eskubideen eta genero eta belau-
naldi zuzentasunaren sustapena go-
bernu nazionalak osasun eta hezkunt-
za alorretan gizarte segurantza izateko 

Herri sektoreetako emakumeen mugimendua da eta nazio esparruan 
lan egiten du emakumeen eskubideen eta gizarte justuago, bidezko, 
hartzaile eta demokratikoago baten alde.

Kontrapartea: 
Bizitzaren aldeko Emakumeen Mugimendua
Ekuador

Parte-hartzea
eta gizarte kontrola 
osasunean
eta hezkuntzan
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eginiko proposamen eta programe-
tan sustatzea.

Proiektu hau gauzatzean herrialdeko 
erabiltzaile erakunderik handienetako 
bat prestatu eta indartu da, Bizitzaren 
aldeko Batasuna Erabiltzaile Sarea, 
zeinek baliabide eskaseko 1.000 bat 
emakumeren partaidetza baitu.

Hezkuntza ardatzean Unti Gure Lurra 
urruneko Herri Hezkuntza Batasuna in-
dartu da, egun herri lehenengo mai-
letan eta ikastetxeetan 200 emakume 
izanik.

Ekuador.
Emakumeen asanbla-
daren irudia.

FINANTZIAZIOA

Oibarko Udala 2.000 € !

Zangozako Udala 700 € !
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Proiektu hau Mugarik Gabe Nafarroak 
ia-ia bere hastapenetatik, 1994tik, ba-
bestu du.

2009 denboraldiko jarduerak eta 
emaitzak PBIren estrategia osoaren 
parte dira eta PBIk proiektuaren hel-
buru orokorra bete eta bera Kolonbian 
beharrezko ez izan arte jarraituko du. 
Helburu hori giza eskubideen defen-
datzaileen jardun esparrua babestu 
eta berreskuratzea, ezen horiek indar-
keriarik gabeko beren lanagatik erre-
presioa pairatzen baitute, eta mugia-
raziriko biztanleriari laguntza ematea 
da. Gaur egun nazioarteko behatzaile 
taldeak eskualdean iraunarazteko be-
harrak bizitzaren eta giza eskubideen 

aldeko lana egiteagatik jazarpena 
pairatzen duten pertsona anitzentzat 
berebiziko garrantzia du.

PBI KOLONBIA, HELBURUAK
• Kolonbian giza eskubideen egoera 
hobetzen laguntzea, bi lan alorren bi-
tartez: giza eskubideen defendatzai-
leen babes alorra bata eta biztanleria-
ren barne lekualdaketarekiko babes 
alorra bestea.

• Gobernuaren eta biztanleria kolon-
biarraren sektoreak eta nazioarteko 
komunitatea giza eskubideek Kolon-
bian duten egoeraz eta egoera hori 
hobetzeko ekimenez sentikortzea.

PBI nazioarteko GKEak indarkeria eza sustatu du eta giza eskubideak 
babestu ditu 1981az geroztik. Nazioarteko boluntarioak bidaltzen 
ditu gatazka tokietara, indarkeria politikoak mehatxatzen dituen giza 
eskubideen alde ari direnei babes laguntza emanez. 

Kontrapartea: Nazioarteko Bake Brigadak (PBI)
Kolonbia

Nazioarteko
laguntza
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• Gizarte ehunaren berreraikuntzan 
esperientzia pedagogikoak konpartit-
zea.

PBI KOLONBIAREN LANAREN ARDATZAK
• Giza eskubideen GKEak eta le-
kualdaturiko komunitateak babesteko 
nazioarteko behatzaile/lagun egileen 
presentzia.

• Agintari eta erakundeekin solastat-
zea.

• Informazio publikoa sortu eta he-
datzea.

• Baliabide psikosozialei eta babe-
serako baliabideei buruzko taielrrak, 
aholkularitza eta maneiuaren segi-
mendua

2009an zehar, Nafarroako Gobernua-
rekin zabalik dugun hitzarmenaren 
pean jarraitu dugu lanean.

KOLONBIARAKO BIDAIA
Urrian eta PBI Kolonbiaren barneko 
lagun egite proiektuaren 15. urteurre-
narekin batera, Kolonbiara joan ginen: 
María (Mugarik Gabe Nafarroako libe-
ratua eta PBI proiektuaren segimen-
duaren arduraduna), Edurne eta Josu 
(PBIko boluntarioak orain dela 15 eta 
10 urte eta Mugarik Gabe Nafarroako 
kideak).

Hauek izan ziren bidaiaren helburuak:

• PBIk egun Kolonbian egiten duen 
lana han berean ezagutzea,

• lagun eginiko antolakundeekin 
elkarrizketak egitea PBIren lanaz haien 
iritzia eta balorazioa hartzeko,

• egungo lagun egiteak egoera be-
rrian dituen zailtasunak ezagutu eta 
nazioartean gara litezkeen estrategiak 
baloratzea.

Helburu horiek betetzeko, Barranca-
bermeja eta Bogotára bidaiatzea 

erabaki zen, denbora faltagatik eta 
muga ekonomikoengatik Medellín eta 
Urabá bazterturik.

Lagun eginiko antolakunde eta giza 
eskubideen defendatzaile anitzekin 
egin ziren elkarrizketak: PBI-Bogotá, 
PBI-Barranca, Credhos, Emakumeen 
Herri Erakundea (OFP), Cimitarra iba-
rreko nekazarian elkartea, Padre Ja-
vier Giraldo, José Alvear Restrepo 
abokatuen kolektiboa, e.a.

Elkarrizketa guztien helburua haiek 
egoeraz egiten duten azterketa, PBIz 
egiten duten balorazioa eta komu-
nitateari eta nazioarteko erakundeei 
dagokienez dituzten beharrak jasot-
zea izan zen.

Esan behar da nazioarteko lagun egi-
tea elkarrizketaturiko antolakunde 
guztiek garrantzitsu eta ezinbestekot-
zat jotzen dutela, PBIk Kolonbian egi-
ten duen lana zehazki, eta are gehia-
go Kolonbian giza eskubideen egoera 
larri-larria azken urteotan nazioartean 
ikusezin egin dela kontuan hartuta.

Hau, bada, horrorea ikusgai egiteko 
estrategia berrietan pentsatzeko gon-
bita da.
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Chiapas iparraldeak estatu osoko 
egoera bera du: pobrezia, lurren hon-
damena, arazo politikoak eta erakun-
deen arazoak, gizarte ehunaren 
haustura komunitateetan, nekazaritza 
arazoak eta horien ondorengo joana-
razte eta heriotzak, komunitateetan 
polarizatu egiten diren gobernu pro-
gramak –zeinek batzuei gutxieneko 
etekinak ematen baitizkiete eta bere 
atzean ezin konta ahal komunitate 
gatazka uzten baitute–, migratzen 
duen makina bat jende, badira jada 
emakumez, umez eta zaharrez batez 
ere osaturiko komunitateak…

Eskualdeko emakumeak, komunitate 
indigenetan bizi direnak bereziki, oso 

egoera konplikatuan dira ugaltzaile 
eta ekoizle lan bikoitza egiten dute-
lako –eguneroko bizimoduaren kos-
tean eskulangintzaz, patio-osteko ani-
maliez, barazkiez, jornalari lanaz, e.a. 
laguntzen dute–, eta lan hori, gainera, 
koste fi siko eta emazionala ekartzeaz 
gain, ez zaie gehienetan aitortzen. 
Aldi berean, emakumeek, familiaren 
ongizatearen arduradunak diren al-
detik, eskualdean osasun zerbitzuetan 
den eza edo eskasia neurri handian 
pairatzen dute eta bereziki ahulak iza-
ten dira.

Proiektuan 2 alor hauek lantzen dira:

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

Kontrapartea: Ixim Antsetic Emakumearentzako 
Laguntza Etxea
Chiapas - Mexiko

Laguntza medikoa, 
ahalduntzea eta 
genero zuzentasuna
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1. Laguntza alorra. Chiapasko Iparral-
de-Oihaneko emakume eta neskei 
laguntza medikoa ematen zaie edo 
laguntza psikologiko edo eta legal 
espezializatuago batera bideratzen 
dira (2009an 2.400 kontsulta eta 120 
bideratze egin ziren). Prebentzio pro-
gramak gauzatzen dira: umetoki le-
poko minbizia, erditu aurreko kontrola, 
endekapenezko gaixotasunak, familia 
plangintza, klimaterio sindromea eta 
bularreko minbizia. CAM osasun zaint-
zan garrantzizko erreferente bihurtu 
da eskualdean.

• Prestakuntza, aholkularitza, babes 
ekonomikoa eta lagun egitea 100 
emakume eta 10 gizonentzat, haiek 
kooperatibekin edo ekonomia alter-
natiboko proposamenetan lan egiten 
dutelarik.

• Emakume talde elkarreragileen 
antolakuntza egitura indartzea CA-
Men esparrua erreferentetzat erabiliz.

• 200 maisu-maistrari, 400 ikasleri eta 
gurasoei sexu heziketako sentsibiliza-
zioa, estereotipoei eta genero zuzen-
tasunari buruz.

2. Emakumeen sustapenerako alorra. 
Beharrezkoa da emakumeen infor-
mazio, teoria eta analisi baliabideak 
indartzea komunitate bizitza eta bo-
rrokan parte har dezaten. Horreta-
rako, gaikuntza tailerrak egiten dira 
eta emakume antolatuei aholkua 
ematen zaie eta lagun egin eta eko-
nomikoki babestu egiten dira. Ardat-
zak genero zuzentasuna, indarkeriarik 
eza, osasunaren sustapena, ongizate 
emozionala eta ekonomia solidarioa 
dira. Hauek izan dira 2009ko emaitzak:

• Beren komunitateko lider izanik 10 
emakumeren prestakuntza CAMen la-
naren ugaritzaileak izateko.

• 395 emakumeren prestakuntza lan 
eremu batzuetan: elikadura, komuni-
tate osasunaren sustapena, indarke-
riarik eza, emakumearen eskubideak, 
e.a.

Tailerrak:
“Merece la pena 
ser mujer” nor bere 
buruarekin konfi-
dantza sendotuz.

FINANTZIAZIOA

Nafarroako Gob. 42.225! € 

Beriaingo Udala 4.000 € !

Zizur Nagusiko Udala 2.261 € !

Oltzako Zendea 2.000 € !

Irurtzungo Udala 1.718 € !

Basaburuko Udala 1.500 € !

Noaingo Udala 951,46 !€

Eltzaburuko Udala 700 !€

• 2 ikerketa: “Finantzatzaile txikiek 
emakumeen ekonomian duten eragin 
negatiboa” eta “Osasunerako eskubi-
dea”, materialen prestaketa barne.

• 2 kanpaina eta kultur ekitaldi 
batzuk “Emakumaren eguna” eta 
“Emakumeen aurkako indarkeriaren 
aurkako eguna” zirela eta.
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Proiektua emakume horiek beren ko-
munitateetan gauzaturiko garapen 
plan baten barnean kokatu da, lortu 
dituzten emaitzek eta haien lanak era-
gin zituen laguntzek bermaturik.

Proiektu integrala da eta, prestakunt-
za alderdi garrantzitsuarekin batera, 
baliabideak txandakako funtsaren 
bitartez (hazi eta azienda mailegua) 
kudeatu eta ematearena du. Eta 
emakumeen aurkako indarkeria eta 
lurren jabetza gaietan batik bat aho-
lkularitza legala ematen da.

Hauek dira lan ildo nagusiak:

• Kontzientziatzea: emakumeek in-
darkeria fi sikorik eta sexu, ugalketa eta 

ekonomia indarkeriarik gabe bizitzeko 
duten eskubidearen alde. Gai horiek 
gogoeta eta gaikuntza prozesuen bi-
dez jorratzen dira emakumeekin.

• Jakintzak eta trebetasunak: 
emakumeen egunerokoa hobetzea 
helburu (ugalketa osasunari, elikadu-
rari, laborantza teknikei, e.a. buruzko 
jakintza).

• Baliabideak eskuratu eta kontro-
latzea: beren eta beren familien bizi 
kalitatea hobetzeko beharrezko ba-
liabideak emakume gehiagok eskura-
tu ahal ditzaten saiatzen ari da. Horre-
tarako, beste urte batez zabalduko da 
emakumeei nork bere burua hornitu 

Kontrapartea: Waslalako emakumeen sustapenerako 
elkartea (APROMUWAS)
Nikaragua

Emakume nekazarien 
garapena indartzen

APROMUWASek 1985ean izan zuen hasiera, bertako Inmaculada 
parrokiak egiten zuen gizarte lanari loturik. 1990tik aurrera, genero 
identitatearen gaineko lanean hasi zen, baita indarkeriaren gaineko 
lanean ere, eta indarkeriarik gabeko bizitzaren aldeko lehen ekintza 
publikoak egin ziren. Pixkanaka osasun prebentzioko, alfabetatzeko 
eta gazteekiko lana zabalduz eta emakumeek komunitateetan eginiko 
ekoizpen lana indartuz joan zen.
1995ean Waslalako emakumeek beren erakundea eratzea erabaki zuten, 
parrokiatik kanpo.
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eta diru sarrera txiki bat izatea ahalbi-
detzen dien hazi eta aziendaren txan-
dakako funtsa.

• Parte-hartze politikoa: antolatzeko 
eta beren eskubideak aldarrikatzeko 
ahalmenak lantzen ari dira, emaku-
meen lana ikusgai egin eta aukeratze-
ko autonomia eta askatasun handia-
goa ahalbidetuko dien ahalduntzeko 
benetako estrategia gauzatzeko. Pres-
takuntza alderdia, tailerren bitartez 
nagusiki, eta baliabideak txandakako 
funtsaren bitartez (hazi eta azienda 
mailegua) kudeatu eta ematea.

judizialean bere funtsetatik gastu han-
dia ordaindu baitu.

Zailtasunak gorabehera, beste urte 
batez gauzatu da proiektua aurreiku-
siriko helburuen arabera.

2009. urtean zehar ildo horietatik lan 
egin da, horretarako zailtasunak egon 
arren, alde batetik, proiektuaren koor-
dinatzaileek denboraren parte handi 
bat erakundearen defentsa legalean 
eman dutelako, ezen azken bi urteo-
tan elkarte zibilak eta, zehazkiago, 
emakumeen elkarteak jazartzen ari 
dira. APROMUWAS ikertu egin dute 
eta urtearen parte handi batean bere 
lan ekipoetara jotzeko aukerarik gabe 
egon da, e.a. Horrez gain, gertaera 
horrek ekonomia alorrean ere nega-
tiboki eragiten du elkartean, defentsa 

FINANTZIAZIOA

Iruñeko Udala 28.000 €

Altsasuko Udala 6.010 €

Uharteko Udala 3.000 €

Waslala.
Taileretan harremanak 
estutzen dira.
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UDEFEGUAren 
instituzionalitatea 
eraikitzen

2009. urtea UDEFEGUAk hamarraldian 
erregistratu duen indarkeria handie-
neko urtea izan da giza eskubideen 
defendatzaileen aurkako indarkeria 
politikoari dagokionez, 353 izan ziren 
erasoak, 2008an gertaturikoen %37 
gehiago. Urte horretan, bestalde, ka-
zetariek, emakumezkoek batik bat, 
2008arekiko %358 eraso gehiago pai-
ratu dute. Egiarako eskubideen defen-
datzaileek %303 eraso gehiago jaso 
zuten. Eta eraildako defendatzaileen 
kopurua ere handia da, 15, eta indar-
keria eredu berri bat azaleratzen ari 
da, giza eskubideen defendatzaileen 
aurka tokiko agintariek gauzatzen du-
ten tortura alegia.

Urte honetan, natur baliabideen alde 
egiteak eta garapenerako eskubi-
deak nazioz gaindiko hainbat enpre-
sak, tokiko aliatuen bitartez, horiei 
krimen izaera ematen dieten indar-
keriazko erantzunak ematea sorrarazi 
dute. Estatuak gertaera horiei ema-
niko erantzunak interes ekonomikoak 
bizitza eta zintzotasunaren gainetik 
daudela erakutsi du. Horren adibide 
dira 2008az geroztik Malacatán, San 
Marcosen gertatzen ari dena eta El 
Estor, Izabalgo egoera, non zenbait 
urtetan erantzunik gabeko gatazkak 
izan ondoren giza eskubideen defen-
datzaile bati bizia kendu baitiote utza-
razteko presio mekanismotzat.

Kontrapartea: Guatemalako Giza Eskubideen 
Defendatzaileentzako Babes Unitatea (UDEFEGUA)
Guatemala
Guatemalako Giza Eskubideen Defendatzaileentzako Babes Unitatea 
(UDEFEGUA) orain dela lau bat urte jardun da orientatu, harrera 
egin, ikertu, salatu, babestu eta defendatzaileen aurkako erasoak 
monitoreatzea helburu eta, horretarako, ekintza batzuk beste zenbait 
erakunderekin koordinatu ditu: Segurtasuna Demokrazian (SEDEM), Giza 
Eskubideetako Ekintza Legalerako Zentroa (CALDH) eta Guatemalako 
Zigor Zientzietako Ikerketa Konparatuen Institutua (ICCPG) erakundeekin 
besteak beste. Lehen urte horietan, 2007ko abendura arte, Giza 
Eskubideen aldeko Mugimendu Nazionaren (MNDH) babespean aritu da.
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“Indarkeria, borrokako 10 urterren 
erantzuna: Giza Eskubideen Defen-
datzaileen egoeraren gaineko txoste-
na. 2009ko urtarriletik abendura” urte-
ko txostenak UDEFEGUAk 2009. urtean 
eginiko egiaztatzearen sistematizazioa 
eta hamarraldi horretako indarkeria 
politikoaren azterketa konparatiboa 
agertzen ditu.

2009. urtean gauzaturiko proiektua 
“Guatemalako Giza Eskubideen De-
fendatzaileen Babes Unitatea Progra-
ma” 2008-2010 (UDEFEGUA 2008-2010) 
proiektua gauzatzearen parte da.

Proiektu horren helburu nagusiak giza 
eskubideen defendatzaileak defen-
datu eta babesteko ekintzak gauzat-
zea eta giza eskubideak defendatzen 
dituzten erakundeentzat segurtasun 
mekanismoak jartzeko baldintzak sort-
zea dira. Hori iraunkortasunerantz bi-
deraturiko indartze instituzionalaren 
prozesu bat abiatuz egiten da, lau 
alderditan batez ere: UDEFEGUAren 
lana politikoki babestea; administra-
zio eta jardun sistema propio eta au-
tonomoa; planifi kazio, monitor lan eta 
ebaluazio sistema bat diseinatu eta 
abiatzea; azpiegitura fi sikoa eta lan 
giro egokia.

Javier Zabala 
(Mugarik Gabe Nafa-
rroa) UDEFEGUAren 
kide batzuekin.

FINANTZIAZIOA

Casedako Udala 2.000 €

Marcillako Udala 1.000 €
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SenSentsibili-
zazioa
“Mendebaldeko Zibilizazioa? Tira, ideia bikaina litzateke.”
Mahatma Gandhi
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Argazkia: Movimiento de Mujeres Luchando por la Vida. Ekuador.
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Aurten ikastaroko bi moduluak egin 
ahal izan ditugu Nafarroako Gober-
nuak prestakuntza modalitateko La-
guntza Teknikorako eginiko beste 
deialdi batean sartu baitziren. Hortaz, 
martxoan ikastaroaren bigarren par-
tea egin genuen eta azaroan lehena.

Gure ustez, eta horrela egiaztatzen 
dute eginiko ikerketa batzuek, GKE ge-
hienek genero ikuspegia eta “emaku-
meen problematika espezifi koa” ber-
dintzen dituzte, zeinek besterik gabe 
gizonen eta emakumeen arteko al-
deak agertzen baititu baina aldee-
tatik ezberdintasunetara nola pasatu 
den azaldu gabe. Beste zenbait ka-
sutan “emakumea” isla soziopolitikorik 

gabeko kategoria teknikotzat erabil-
tzen da. Horrela genero ikuspegiaren 
esanahia urardotzen da, gizarte ha-
rremanak eraldatzeko edukia kentzen 
zaion aldi berean.

Mugarik Gabe Nafarroak prestakunt-
zan eta lan jarraituan eragiten emaku-
meen interesak eta beharrak kontuan 
hartzen dituen genero ikuspegi batetik 
segitzea funtsezkoa dela uste du. Ge-
nero ikuspegitik lan egitea guretzat 
konpromisoa izateaz gain gure ezau-
garrietako bat da.

“Genero ikuspegia garapenerako lan-
kidetzan II” ikastaroa, bere hamarga-
rren edizioan, martxoaren 16tik 27ra 

Ikastaroa:

Genero ikuspegia 
garapenerako 
lankidetzan I eta II
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bitartean egin zen eta deialdi eta 
balorazio aldeetatik oso arrakastat-
sua izan zen. Uda pasa ondoren, aza-
roaren 9tik 19ra bitartean, “Genero 
ikuspegia garapenerako lankidetzan 
I” ikastaroa egin zen.

nean jarraitzea ahalbidetuko diguten 
ekimen batzuk sustatzen laguntzen 
ahal du.

Eremu hori sendotu izana gehien ikus-
ten diren emaitzetako bat da, ezen 
Mugarik Gabe Nafarroa, Genero 
ikuspegia garapenerako lankidetzan 
prestakuntza ikastaroei dagokienez, 
Nafarroan erreferentzia bihurtu da. 
Gainera, ikastaroa ez da ekintza iso-
latu bat, genero ikuspegitik urte osoan 
zehar egiten dugun lanaren parte bai-
ta.

Horregatik, ezagutzen dituzuen pertso-
na guztiak parte hartzera animatzeko 
eskatzen dizuegu!!

Pixkanaka “Genero ikuspegia gara-
penerako lankidetzan” ikastaroak 
prestakuntza plan serio eta zehatz, 
ezagun eta are desiratutzat jotzea 
lortzen ari gara. Joan den urtean anitz 
izan ziren GKE parte-hartzaileak eta, 
gainera, eztabaida eta gogoetarako 
esperientzia anitz eman zuten. Beste 
alde batetik, jende gaztearengandik, 
neskengandik batez ere, oso erantzun 
ona izaten dugu. Hala ere, oraindik 
ez dugu udaletako eta beste zenbait 
erakundetako langileak, zeinek zu-
zenean garapen ekintzez lan egiten 
baitute eta erantzukizun zehatzak bai-
tituzte, erakartzea lortu.

Bidea ez da erraza izan, baina urratsez 
urrats, eremu bat zabaltzen ari gara 
eta horrek, epe motz eta luzera, 
emakumeen oraingo diskriminazio 
eta desabantaila egoera hobetzen 
lagundu eta mugitzen zailak diren zail-
tasunak eta oztopoak gainditzeko la-

Tailerrak:
Feminizidiori buruzko antzerkia saio batean.
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Horretan, gizarte mobilizazioko jardu-
naldiak egitea erabaki genuen. Alde 
batetik, hainbat estrategia eta meto-
dologia ezagutu eta esperimentatu 
nahi genituen (zein batik bat, indar 
handiz eta sormen sozial izugarria 
erakutsiz Amerika Latinoan gauzatzen 
ari baitira). Bestetik, motibatzeko eta 
parte-hartzea erakargarriagoa egite-
ko kezka genuen.

Jardunaldi aktiboak izatea genuen 
helburu sendoa, non protagonismoa 
haietaz, gonbidatuetan bermaturik 
egonik, parte hartzera etorriko zen 
jendeak izanen baitzuen, baina ideia 
argi batekin, jardunaldi haiek espe-
rimentatzeko, hausnartzeko, ezta-

baidatzeko eta ondoren nork bere 
errealitatean gauzatzen ahalko zituen 
konklusioak ateratzeko eremua izanen 
zirela.

2008ko azaro-abenduan egin genuen 
komunikazio alternatibarako tresna 
gisako bideo ikastaroaz gain, 2009ko 
urtarril eta otsailean makina bat jar-
duera anitz egin genituen. Hauek dira 
Iruñean gauzatu genituenetako bat-
zuk:

• Ipar Hegoko erakundeen artean, 
parte hartzeko estrategia eta meto-
dologiei buruzko topaketa.

• Parte hartzeko zailtasunen gaineko 
mahai ingurua: “Dena herriarentzat, 

Jardunaldiak: 

“Jarri zeure 
puntua…”
Gizarte mobilizazioko 
jardunaldiak
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baina herria gabe”, eta “Parte-hart-
zea, eraldaketa sozial eta pertsonale-
rako tresna” gaia zuena.

• Genero ikuspegiko eta parte-hart-
zezko aurrekontuei buruzko 2 tailer, 
Luz Castrok, Peruko Villa El Salvadorko 
erregidoreak, eta Ángel Larreak, San-
duzelaiko auzo elkartearen ordezka-
riak, dinamizatuak.

• Irrati libreko tailer 1, Bety Cariñok 
dinamizatua, zein Oaxacako CACTUS 
komunitate garapeneko elkartekoa 
eta irrati libre batzuen bultzatzailea 
baita (“La voz que rompe el silencio” 
da horietako bat eta 2008an bertako 
emakumezko bi esatari erail zituzten).

• “Emakumeen eragin politikoa” 
tailer 1. Ekuadorko Bizitzaren aldeko 
Emakumeen Mugimenduko María 
Quisphek zuzendua.

• Foro Teatroko tailerreko 2 egun, 
Teatraviesas taldeak dinamizatua.

• Foro teatroko “La vida no se puede 
empaquetar” obraren antzezpena.

Gainera, jarduera horietako anitz Ta-
fallan, Tuteran, Garesen, Lizarran eta 
beste zenbait herritan egin ziren.

Foro Teatro:
Bartzelonako 
Teatraviesas taldeak 
zuzendutako jarduera.

Jardunaldi horiek gutako asko hunkitu 
gintuzten. Jada ez gara joan, entzun 
edo informazioa hartzearekin konfor-
matzen; adierazi, komunikatu, jardun 
eta ekintza-aldaketa lortu nahi dugu. 
Komunikazio eremu berriak sortzen ja-
rraitu, ideiak, trebetasunak eta amet-
sak konpartitu, elkarrekin ikasi eta aha-
leginak bateratzeko bultzada eman 
ziguten jardunaldiek.

Errezeta izan gabe jarraitzen dugu, 
baina ahalmen handia dugu, hori 
bai… Teoria, praktika, metodoak eta 
gizarte justuagoaren eta bestelako 
munduaren utopiari eusten diotenen 
teknikak. Egunero eta testuinguru anit-
zetan parte hartzen badugu, zergatik 
ez egin eraldatzea ahalbidetzen du-
ten esparruetan? Jarri zeure puntua… 
Gu horretan gabiltza.
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Jardunaldiak: 

Kolonbia,
bakean bizitzeko 
eskubidea:
Giza Eskubideak
Aurten bete da urtero ALDEA, Nafa-
rroako Nazioarteko Bake Brigadak 
(PBI), Amnistia Internacional eta IPES 
erakundeekin egiten ditugun jardunal-
dien hamargarren urteurrena.

Zoritxarrez hamar urteotan, Kolonbian 
giza eskubideen egoera ez da hobetu 
eta, beraz, jardunaldi horietan, biztan-
leria zibilean izaten den giza eskubi-
deen urraketa etengabean eta horrek 
jardun ekonomiko neoliberalekin duen 
loturan sakontzea erabaki genuen.

Jardunaldiak otsailaren 16tik 20ra bi-
tartean izan ziren programa hau zute-
la:

HITZALDIAK ETA EZTABAIDAK:
• Otsailaren 17 asteartea: Olatz Ca-
chok, Amnistía Internacionalekoak, 
giza eskubideek Kolonbian duten 
urratze egoeraren barnako ibilbidea 
egin zuen.

• Otsailaren 18 asteazkena: Enrique 
Eguren, Nazioarteko Bake Brigade-
takoa, lagun egiteaz mintzatu zen giza 
eskubideen alde egiteko tresnatzat.

DOKUMENTALAK:
• Otsailaren 19 osteguna: “Hamarre-
tik bederatzi” dokumentala aurkeztu 
zen, Mugarik Gabe Nafarroa eta Al-
deak ekoitzita, eta haren zuzendaria, 
Iñaki Alforja, izan genuen bertan. Izen-
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buruak munduan erailtzen dituzten 
hamar sindikalistetarik bederatzi ko-
lonbiar izateari egiten dio aipu. Langile 
eta nekazari klasearen interesen alde 
egiten duten pertsonen eta gizarte 
kolektiboen giza eskubideen urraketa 
salatzen du. Dokumentalean, botere 
ekonomikoak giza eskubideen urrake-
tarekin duen loturan sakontzen da.

• Otsailaren 20 ostirala: “Kapitalaren 
sikarioak” dokumentala eman zen, 
haren zuzendari Gregorio Subersiola 
bertan zela. 2006an iparraldeko Antio-
quía eskualdean, paramilitarrek kon-
trolaturiko eskualdea izanik, barneratu 
ziren giza eskubideen aldeko ekintzai-
le batzuen karabana da protagonista 
eta talde paramilitar kolonbiarrek nola 
biztanle zibilei, nekazari, indigena eta 
sindikalistei, eraso eta sarraskia egiten 
dizkieten erakusten du.

Jarduera horiez gain, eta egiten ohi 
dugun bezala, txostengileek zenbait 
erakunderekin egin zituzten topake-
ten lan politikoa gauzatu zen. Amnistia 
Internacionaleko Mónica Costarekin 
Nafarroako Parlamentuko Bizikideta-
sun eta Nazioarteko Elkartasun Batzor-
de Berezira jo genuen. Kolonbian den 

giza eskubideen urraketa eta gobernu 
kolonbiarrak berak duen gaizkideta-
suna agertu zituen. Kolonbian giza es-
kubideen gaiari dagokionez gehiago 
begiratzeko laguntza eskatu zitzaien 
parlamentariei.

Enrique Eguren jardu-
naldietako kartelaren 
ondoan.
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Jardunaldiak: 

“Gatozen mamira”
elikagai 
subirotasunari buruzko 
jardunaldiak 
“Gatozen mamira” jardunaldiak gaur 
egun munduan goseak egoten diren 
900 milioi lagun horienganako kezkatik 
sortu ziren. Haietan, mundu merkatua-
ren funtzionamenduaren muinera joan 
eta elikagaien gaineko kontrolaren zi-
rrikituetan barneratu nahi izan dugu. 
Betidanik eragin digu jakin-nahia mun-
duan biztanleria osoa elikatzeko ba-
liabideak daudela milioika lagun go-
sez hiltzea nola litekeen pentsatzeak.

Jardunaldi hauek salaketa, alternati-
ba bilaketa, bizirauteko bideen bilake-
ta, egiteko balio izan digute.

Hainbat borroka eta lan ikuspegitatik 
kontatu dugu elikagaiekin zer gertat-

zen ari den. Mundu merkataritza, Ipa-
rreko eta Hegoko herrialdeen arteko 
merkataritza harremanen ezberdinta-
sunak alegia, Hegoako Efrén Aresku-
rrinagaren eskutik etorri zen. Erakutsi 
zizkigun gauza anitzetako bat, nola 
Europako nekazaritza alorreko dirula-
guntzak Hegoko herrialdeetako toki 
merkatuak hondatzen ari diren.

Nazioarteko hitzarmenen eta horiek 
pertsonak kontuan hartu gabe propo-
satzen dituztenen aurkako borroka eta 
esperientziaren mezularia MAOCOko 
Eva Carazo izan zen. Evak indarra 
eman eta sareak, mundu hobeen al-
deko mugimendua sortzen duten inurri 
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urrats horiek, sortzearekiko konfi antza 
batez ere helarazi zigun.

Eztabaidarako, mahai inguru bat izan 
genuen: EHNEko Ignacio Gil, Santia-
go García bioaniztasuneko biologo 
espezialista eta Biolurko eta Nafarroa 
Transgenikorik Gabe Plataformako 
Jesús Aranda aritu ziren. Hamaika la-
gun agertu ziren Nafarroako nekaza-
ritzaz gertatzen ari denaren gaineko 
eztabaidara eta hor jabetu ginen ne-
kazarien kezkez eta administrazioek 
sektorearen alde egiteko arduraga-
betasunaz, baina nekazaritza eko-
logikoaren mungimenduan ari diren 
pertsonek eta kolektiboek harturiko 
aldeko jarrerak ere kontatu zizkiguten.

Prestakuntza, koherentzia eta mugi-
menduko eguneroko borrokari dago-
kionez, La Garbancita Ecológicako 
Pilar Galindo eta Nerea Hernández 
agertu ziren La Hormiga Atómicaren 
lokalera. Elikagaiak ekoizten dituena-
rengandik kontsumitzen dituenaren-
gana artekaririk gabe hurbiltzearen 
alde egitea da erakunde horren era-
bakia, hark beste pertsonak prestat-
zeko eta horiei elikagaiekin erlaziona-
turiko guztia era herrikoian eta, berek 
esanen luketen bezala, ezkerretik hur-
biltzeko gai den gizarte ehunezko sare 
zabala eho du bere inguruan.

Erakundearen eta interes komunen 
indarra eta elikagai subirotasuna-
ren aldeko borroka Mexikoko “Artorik 
gabe ez dago herririk” kanpainako 
Fernando Urbanok ordezkatu zituen. 
Harekin produktuen aniztasunaren al-
darrikapenen, arto barietateen  arto 
mexikarra zen , kontsumitzen dituzten  
haien mende bizi direla  komunitate in-
digeneen interesen eta, azken fi nean, 
Mexikon diren hamaika herri indigena-
ren biziraupenaren aldeko borrokaren 
exijentzietan barneratu ginen.

Hitzaldiak.
MAOCOko Eva Carazorekin “La Hormiga 
Atómica” lokalean.

Dena edertzera “Baratze kritikoa” 
erakusketa etorri zen Gaztediaren 
Etxera eta arrakasta handia izan zuen 
ikusle kopuruari dagokionez. Ziur guz-
tiek irakurri dutela “Goseak nago, 
h-a jan dut jada”, erakundean esaldi 
zaharra eta erakusketan irakur daite-
keena. Munduan, Hegoalde horretan 
eta Iparraldeko Hego horietan, gosea 
eta desnutrizioa pairatzen dituzten ha-
maika lagunenganako kezka hori islat-
zen du.

Ingurumenaz kezkaturik daudelako 
naturarekin zer egiten ari garen eta 
horrek munduko nekazaritzan dituen 
ondorioak zalantzan jartzen ari diren 
talde batzuekin elkartu gara. Hurbildu 
diren lagun guztiek utzi digute oroigarri 
bat, lantzen jarraituko dugun aztarna, 
ezen, lurra bezala, erein, landu, egin 
behar da, fruituak, ekologikoak, segu-
ruak, toki merkatukoak, haztea nahi 
badugu. Gutako inork munduko ezein 
tokitan goseak ez egoteko amets eta 
ilusioen fruitu orain debekatuak. Horre-
tan gabiltza eta horregatik borrokat-
zen gara.
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Tal Taldeak
“Herritar arduratsu talde txiki batek mundua aldatzeko duen 
gaitasunaz, zalantzarik ez egin. Izan ere, horrela izan da beti 
eta horrela da.”
Margaret Mead
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Argazkia: Movimiento de Mujeres Luchando por la Vida. Ekuador.
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Proiektuen Taldea
2009an proiektu batzuk babestu di-
tugu: hiru Nikaraguan, bat Mexikon, 
bat Kolonbian eta bi Guatemalan eta 
Ekuadorko iazkoari eutsi diogu.

Lanean kide gaituzten talde eta 
erakundeek parte hartzezko lan meto-
doak erabiltzen dituzte, ekintzari onura 
ateratzen dioten eta beren komunita-
tearekin lotura duten pertsonek prota-
gonizatuak.

Kontraparteek gure ezaugarriekin (ge-
nero ikuspegia, biztanleria indigena 
eta giza eskubideak) bat datorren lan 
metodo bat izan dezaten eta beren 
ahalegina inguratzen dituzten gizarte 

inguruabarrak errotik aldatzean jar de-
zaten saiatzen gara.

Gure lanak, maiz burokrazia, kontu eta 
paper gehiegiz horniturik, saria izaten 
du hainbeste ahalegin orduek gure 
konfi antza duten proiektuak aurrera 
eramateko balio dutelako, eta, gaine-
ra, haien atzean dagoen jendearekin 
lan esperientziak eta mundua ulert-
zeko erak konpartitzen ditugu, baita, 
hortaz, gustatzen ez zaiguna aldatzen 
saiatzeko erak ere.

Beti bezala, harremana mezu ele-
ktronikoak edo telefono deiak baino 
zuzenagoa izaten saiatzen gara. Eta 
horregatik, sentsibilizazio kanpainak 
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antolatzen ditugunean, oso kontuan 
izaten dugu gure kontraparteak sart-
zea. Zuzeneko harremanaz gain, bisita 
horiek taldearentzat energia injekzio-
ak dira, egiten dugun ahalegin bu-
rokratikoak merezi duela gogoratzen 
baitigute.

Kontraparteek egiten dizkiguten bisi-
tek ere areagotzen dute harremana. 
Aurten Luisa Pérez, Grupo Venan-
ciakoa, Laure Luciani, Kolonbiako 
Bake Brigadetakoa eta Agustín Jimé-
nez, preso politikoekiko elkartasuneko 
kolektibokoa eta, bestalde, PBI Kolon-
biak lagun egina, izan dira gurekin.

Beste alde batetik, Mugarik Gabe Na-
farroako lagun batzuek Kolonbia eta 
Mexikora bidaiatu dute aurten eta 
han zuzenean ikusi eta ezagutu dituz-
te babesten ditugun proiektuak eta 
haien atzean diren lagunekin zuzene-
ko tratua izan dute. Topaketa biziak 
izan dira, Latinoamerika bezala, eta 
haietan izaniko ikaskuntza eta trukeak, 
handiak.

Gustatuko litzaiguke gure laguntza 
duten gainerako proiektuetara bisitak 
egiten jarraitzea. Zuzeneko harremana 
mezu truke soila baino aberasgarria-
goa dela uste dugu, baina ohartzen 
gara dugun erronka hau beti eskura 
ez dugula.

Badakigu ahalegina handia dela, eta 
edozein ez dago lan honek behar 
duen konpromisoa bere egiteko prest, 
baina, esan dugun bezala, beste he-
rrialdeetan lankide ditugun lagunekiko 
harremanak, ezagutzak, esperientziek 
eta helburu komunek merezi duela 
gogorarazten digute.

Proiektuen atalean, 2009an babestu 
ditugunak deskribatzen ditugu eta fi -
nantzatu dituzten erakundeak aipat-
zen.

Hitzaldiak.
Iruñean egon zen bitartean Agustín Jiménezek 
eman zuen hitzaldiaren kartela.
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Gure emakume taldeak geure puntua 
jarriz hasi zuen urtea. Mugarik Gabe 
Nafarroak goiburu hori jarrita antola-
turiko jardunaldietan buru-belarri sartu 
ginen eta gurekin izan ziren hegoko 
emakume bikainez blaitzeko apro-
betxatu genuen. Mexiko, Peru eta 
Ekuadortik, emakume eta errealitate 
anitzak nahasi ginen. Ekuadorko “Bizit-
zaren aldeko emakumeen mugimen-
dua” kontraparteko María Quisperekin 
gure lurrera hurbildu nahi izan genuen 
eta hura mintzaldi eta bileretatik ate-
ra Lanzko inauteetara eramanez. Ez 
da hori urte hau hasteko modu txarra 
izan, jardueraz beteriko ikasturterako 
energia emanen ziguten dantzekin.

Sistematizazioan jarraituz, iaz femini-
zidio tailerrarekin egindako lanaz eta 
ahal genuen giro guztietan hedatzen 
jarraitzearen garrantziaz ohartu gi-
nen. Hortaz, Irungo “Bilgune feminista” 
emakume taldeak hori emateko egin 
zigun gonbidapena jaso genuen eta 
NUPeko “Genero ikuspegia garape-
nerako lankidetzan” ikastaroan, mar-
txoan egin baitzen, sartzea erabaki 
genuen. Harrera ona izan zuen eta 
horren parte izanik egiten jarraitzea 
proposatu genuen. Unibertsitate be-
reko Elkartasun Astean ere eman zen, 
gizarte lanaren klasearen barruan. Eta 
tailerraren gaia, emakumeen aurkako 
indarkeria, gertakari batzuek gogora-

Emakumeen Taldea
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razi ziguten urte osoan zehar. Iruñeko 
gizarte mugimenduetako emakumezko 
kide baten aurkako sexu erasotik abia-
tuta, gaia beste zenbait kolektiborekin 
jorratzeko batzorde bat eratu zen eta 
emakume taldea horretan sartu zen 
jende gaztearentzako sentsibilizazio 
eta hezkuntza jardunaldiak prestatze-
ko. Zenbait hilabetetan asteazkenetan 
bildu ginen, maiatza arte, jardunaldiak 
hil horretan izanen baitziren, baina ho-
riek jende gutxi joan zela-eta bertan 
behera geratu ziren. Emaitza horrek 
gaia jorratzen jarraitu beharrean are 
gehiago sakonarazi zigun. Eta azken 
hiruhilabetean are gehiago asaldatu 
ginen Nagore Laffageren erailtzaileari 
eginiko epaiketa zela-eta eta behin eta 
berriro atera ginen karrikara onartezina 
iruditzen zitzaiguna adieraztera: ez zen 
suminaldia izan, erailketa izan zen!

elkartu eta ezagutzeko josteta tailerrak 
antolatu genituen, etorkizunean zenbait 
jarduera elkarrekin egite aldera. Bage-
nituen ezagun batzuk, eta haietako 
bat Cecilia peruarra, zein aspaldi hone-
tan gurekin baita eta bere “Emakume 
elkarteak: ezagutzeko, ber-ezagutzeko, 
ber-topatzeko guneen eraikuntzan au-
rrera?” tesinarako gure emakume tal-
dearekin ikerketa bat egin eta gero aur-
keztu baitzigun.

Tailerrak ematen ditugu, baina pres-
takuntza hartu ere egiten dugu, IPESen 
“Emakumeen giza eskubideez” ikasta-
roa eta bestelako hitzaldiak esaterako.

Geure puntua, eta berezkoxeagoa, jart-
zen jarraitzeko, “gorputzaren” gaia jo-
rratzeko gogoz itzuli ginen uda igarota. 
Orientazio bila, Nikaraguako Grupo Ve-
nancia kontraparteko Luisaren bisita iza-

Eta, tailer-egile gisa hegoko emaku-
meen herri metodologiaz ikasten saiat-
zen ari garenez, Pueblos Hermanos 
erakundearengandik sortu zen pro-
posamen bat egitera animatu ginen. 
Udan erakundearen proiektuak ikustera 
bidaiatuko duten borondatezko lanki-
deak prestatzeko egiten duten “Emaku-
mea eta garapena” mintegia.

Gainera, aspaldidanik genuen ideia 
bat buruan: gure komunitatean bizi di-
ren emakumezko immigranteekin ha-
rremana izateko modua aurkitzea. Boli-
viako eta Nikaraguako emakume talde 
batzuekin harremanetan jarri ginen eta 

Irun.
Bertako Bilgune Femi-
nistarekin tailerra.

teko eta gaian izan dituen esperientzie-
tatik ikasteko zoriona izan genuen, ezen 
haiek gaia orain dela urte asko lantzen 
ari dira eta emakumeekin egiten duten 
lanerako ezinbestekotzat jotzen dute. 
Sandra Lorea Chiapastik etorri zen, Ko-
munitate Etxetik, non emakumeen sexu 
eta ugalketa eskubideak lantzen bai-
tituzte, eta beste urte batez Lakabera 
joan ginen genero topaketara.

Beste kolektibo batzuk babesten jarraitu 
dugu abortuaren gaian eta Granadako 
Jardunaldi Feministetara hanka egin 
genuen.
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Pla
“Mundu berri bat sortzea beharrezkoa da. Mundu asko 
elkartzen dituen mundua, mundu guztiak elkartzen dituena...”
Marcos komandanteordea

Plataformak
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Argazkia: ADIC. Tejerinako komunitatea. Nikaragua.
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Nafarroa 
transgenikorik gabe 
Plataforma
Nafarroa transgenikorik gabe Plata-
formak, zeinetan urtearen lehen sei-
hilekoan parte hartu baitugu, gure 
soroetan eta Hegoko herrialdeetan 
hazi transgenikoak sartu dituztela sa-
latzea izan du helburu, hala nola biz-
tanleria transgenikoak sartzeak gure 
osasunean dituen ondorioez kontzien-
tziatzea. Horiek laborategian artifi zial-
ki sorturiko organismoak dira, espezie 
batzuen geneak beste batzuetan 
sartuz. Era naturalean existituko ez li-
ratekeen izakiak dira, aurreikusi eta 
desiratu gabeko efektuz beteriko te-
knologiaz eta eskala handian eginiko 
esperimentua.

Seihileko horretan mobilizazioa eta 
salaketa landu genituen, ezen Nafa-
rroan 2008an genetikoki eraldaturiko 
arto hektareak 5.000 baino gehiago 
zirela ikusteak kezkatu gintuen eta 
estatu espainiarra Europako Batasun 
osoan transgeniko gehien landatzen 
duena delako.

Martxo eta apirilean, sentsibilizazio 
jarduerak egin ziren biztanleria nafa-
rrarekin. Euskal Herriko beste erakun-
de batzuekin kanpaina bat egin eta 
prentsan aurkeztu zen, Zaragozan, 
COAGek eta estatu espainiar osoko 
gizarte mugimenduko beste zenbait 
antolakundek deiturik, “Transgenikorik 
gabeko nekazaritza eta elikaduraren 
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alde” goiburupean eginen zen mani-
festazio estatalerako prestatzea hel-
buru.

Lehen sentsibilizazio jarduerak mar-
txoaren 26an Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan eginiko jardunaldiak izan 
ziren, non “Quiero ser tortilla” (Torti-
lla izan nahi dut) fi lma eman baitzen. 
Ikasleria transgenikoak sartzearen on-
dorioez ohartarazteko erakusketak 
izan ziren, Greenpeace eta Mugarik 
Gabeko Albaitariak antolakundeei es-
ker.

IPESen ekimenez eta Plataformako 
taldeen babesaz, Utopia fi lmaren es-
treinaldira, zein ikusle kopuruari erre-
paratuta arrakastatsua izan baitzen, 
joateko aukera izan genuen mar-
txoaren 27an. San Nikolas karrika ko-
lorez bete zen apirilaren 4an produktu 
ekologikoen probaketa egin zenean. 
Ekitaldian transgenikoen eta bai in-
gurumenean bai osasunean dituzten 
ondorioen gaineko informazioa eman 
zuten.

Jarduerak ez ziren Iruñean bakarrik 
egin, Erriberrin ere jardunaldiak egin 
ziren, apirilaren 9tik 19ra bitartean, 
zeinetan 3 erakunderen erakusketak 
egotea koordinatzea lortu baitzen: 

Greenpeacerena, VSFrena eta Mu-
garik Gabe Nafarroaren “Baratze Kri-
tikoa”. Jardunaldi horietan, hainbat 
nekazariren parte-hartzea izan zen fi lm 
bat ikusi ondoren gaiaz eztabaidatze-
ko mahai inguruan.

Eta apirilaren 18an Zaragozako mani-
festazio bateratura joan ginen Nafa-
rroako zenbait herritatik eta han zera 
exijitu genuen:

• genetikoki eraldaturiko eta estatu 
espainiarrean erregistraturiko barie-
tate guztiak ereiteko baimen guztiak 
kentzea,

• genetikoki eraldaturiko laborantza 
bat ere ez erabiltzea transgenikorik 
gabeko nekazaritzarako berme baka-
rra baita,

• hazi, pentsu, uzta eta jakietako eta 
elikagai laguntzako kutsadura trans-
genikoa ilegaltzat jotzea,

• estatu espainiarreko erakundeek 
bertako biztanleria zibilaren iritzia 
errespetatzea.

Aldarrikapen horiek elikagai subira-
notasunaren alde lan egiteko beha-
rrari gehitu zitzaizkion nekazaritza eta 
elikadura osasungarria erdiesteko ber-
mea delako. Eta aldarrikapen horrek 
erakundean oihartzuna izan du “Ba-
ratze Kritikoa” erakusketaren, urteotan 
eginiko jardunaldien edo Hegoalde-
ko herrialdeetan gertatzen ari zena 
ikustean elikadura subiranotasunaren 
gaia landu zuen Anti-OMC taldearen 
bitartez.
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Zabaldiren beste urte bat pasatu da 
jada, beste urte bat, hitzaldiak, bile-
rak, prentsaurrekoak, festak, barreak 
eta, halaber, gure munduaren egoera 
ikustean jenio bizia.

Aurten elkartasunaren hamahiruga-
rren hamabostaldia “Krisia, kapitalis-
moaren trapu zikinak” deitu dugu, ze, 
izan ere, udaberrian Zabaldin eginiko 
hitzaldi eta tailer batzuen ondoan, be-
harrezkoa iritzi genion gaiari sakonta-
sunez heltzeari.

Horretarako, Sandra Ezquerro krisiaren 
gaineko ikuskera feministaz hitz egi-
tera, Bartzelonako Crisis kolektiboko 
Enric Duran kapitalismotik at nola bizi 

azaltzera eta Iñaki Antigüedad, zeinek 
Euskal Herriko ezkerraz eta garapen 
ereduaz hausnartzera bultzatu baikin-
tuen, gonbidatu genituen.

Eta, hamabostaldia bukatzeko, iazko 
maiatzaren 21eko greba orokorraren 
deitzaileak gonbidatu genituen mahai 
inguru batera galdera hau erantzute-
ra: eta grebaren ondoren, zer?

Gaiari buruzko testuak sartu ziren di-
seinatu zen dossierrean eta hori web 
orriaren dokumentu atalean dago 
(www.zabaldi.org).

Aurten, bestalde, Kalaska gunearen 
laugarren urteurrena ospatu dugu.

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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Eta, azken urteotan bezala, ostegu-
nero jarraitu dugu zinema pobrean 
zinema dokumentala proiektatzen eta 
erakusketak, kontzertuak, ipuin kon-
taketak, antzerkia eta liburu aurkezpe-
nak egiten.

Urriaz geroztik hil tematikoak egiten 
dira: urrikoa krisiaren gainekoa izan 
zen, azarokoa gizalegearen gainekoa 
eta abendukoa kontsumoaren gaine-
koa. Urteko azken hil horretan beste 
proiektu bat abiatu genuen: doako 
denda bat, zeinetan behar duzuna 
hartu eta erabiltzen ez duzuna uzten 
baituzu; denda datorren urtean zehar 
zabalik izateko asmoa dugu.

Aurreko urteetan bezala, Zabaldik au-
zoko festa batzordean  San Fermin Txi-
ki, inauteak…  parte hartzen jarraitzen 
du, auzoari zabaltzea garrantzitsua iru-
ditzen zaigulako, gu ezagut gaitzate-
la eta egiten duguna eta nola egiten 
dugun jakin dezatela.

Anitz dira Mugarik Gabe Nafarroak iaz 
Zabaldin gauzatu zituen jarduerak, hi-
ritarren parte-hartzeari buruzko jardu-
naldietako tailerretako batzuk besteak 
beste.

Eta hemen jarraitzen dugu, 2010ean 
lanean jarraitzeko prest, gogotsu eta 
alai, eta Iruñeko biztanleriari munduaz 
zein ikuskera dugun eta nolako mun-
dua nahi dugun erakusten saiatzen.

2009ko hamabostaldiaren kartela.
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Beste urte batez Mugarik Gabe Nafa-
rroak eutsi dio Koordinakundean la-
nean eta aktiboki parte hartzen jarrait-
zeko ahalegin handia egiteari.

2009an zehar Lankidetza Deszentra-
lizatuaren Batzordea sendotu zen, 
bertan Nafarroako Gobernuaren Plan 
Zuzentzailearen segimendu taldean 
lanean ari ziren pertsonak sartuz, bi 
taldeetan jorratzen ziren gaietan no-
labaiteko errepikaketa gertatzen zela-
eta eraginkorrago izate aldera.

Hiru dira urtean zehar lana, intentsitate 
ezberdinez, bideratu duten alderdiak 
eta horrek urtearen bigarren erdian 
halako “intentsitate politikoa” hartu 
du.

2009ko lehen hilabeteetan CONGDN 
GGKEen Koordinakundeko Idazkaritza 
Teknikoarekin buru-belarri aritu ginen 
lanean “Nafarroako Toki Entitateetako 
Garapenerako Lankidetzari buruzko 
txostena” izenburuko azterlanari itxura 
emateko eta haren analisi eta deskri-
pzio fasea bukatu zen.

Ekainean dokumentua aurkezteko 
prentsaurrekoa egin zen, udal ardu-
radunak Garapenerako Lankidetzako 
beren ekintzak egituratzeko beharraz 
nahiz Koordinakundetik jaso zezake-
ten babesaz informatu eta kontzien-
tziatzeko lan denboraldiaren bukaera 
izan zena.

Nafarroako 
Garapenerako GKEn 
Koordinakundea
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Bigarren lan esparrua, zein Batzordean 
era bateratuan landu baikenuen, Na-
farroako Garapenerako Lankidetzari 
buruzko 5/2001 Foru Legea aldatzeko 
proposamenak egitearekin zerikusia 
izan zuen.

Gure proposamenek helburu bat zu-
ten batik bat, lege horren aldaketa-
ren bitartez Dirulaguntzei buruzko Foru 
Legearen aplikazio itxi eta zorrotza di-
rulaguntzen deialdietan eragiten ari 
zen traba eta murrizpenak kendu ahal 
izatea hain zuzen: abalak, luzapenak 
ebazteko epeak, e.a. Eta aldaketa 
batzuek Nafarroako Lankidetza Kont-
seiluko parte-hartzea eraginkorragoa 
egitearekin zuten zerikusia eta beste 
batzuk ez ziren horren mamitsuak, for-
mari buruzkoak gehiago.

Lehenik, Koordinakundearen proposa-
menak Nafarroako Gobernuko Lanki-
detza Zerbitzura iritsarazi ziren, batzuk 
gehitu ziren baina dirulaguntzen erre-
gulazioarekin zerikusia zutenak kanpo 
geratu ziren.

Horrez geroztik, eta legea aldatzeko 
proposamena Nafarroako Parlamen-
tuari udazkenean aurkeztea aurreiku-
sirik zegoenez, organismo horretan or-
dezkaritza zuten talde politiko guztien 
aurrean eragina izanen zuen lan bat 
egitea erabaki zen.

Lehenengo txandan, CONGDNen pro-
posamenak zituen doumentuaz gain, 
guk Nafarroako 2010eko Aurrekontu 
Orokorrei (Parlamentuan eztabaida 
fasean zeudela) eginiko ekarpenak 
iritsarazi genizkien. Talde gehienek oso 
harrera ona egin zizkieten gure propo-
samenei eta aurrerago, gobernuaren 
proposamena Parlamentuan sartuko 
zen unean, egiteko bilera baterako 
deia egin ziguten.

Lan horrek emaitza pozgarria izan du 
eta jada aurreratu daiteke martxoan 
onetsi egin zituela osoko bilkurak Le-
geari egiteko aldaketak CONGDNek 
planteaturiko proposamen gehienak 
hartuta.

Bukatzeko zera esan nahi dugu, 
2009ren bukaeran Lankidetza Des-
zentralizatuko Batzordeak Nafarroako 
Gobernuak Nafarroako Lankidetzaren 
bere lehen Plan Zuzentzailearen eba-
luaziorako , zein 2010ean zehar egin 
behar baita, proposaturiko lan eske-
mari ekarpen batzuk egin zizkiola.

Hola egin genuen eta 2010eko urtarri-
lean talde gehienekin bilerak egin ge-
nituen berriro eta orduan gure propo-
samenak zuzenketa zehatz moduan 
aurkeztu genizkien.

Batzordeak egin zuen txostena.
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Azken urteotan gizarte erakundeen 
berritasun nagusietako bat beren jar-
duerak ebaluatu eta neurtzeko lan 
metodoak garatu izana da. Buruturiko 
proiektuetan erakunde horiek hobe-
kuntzak bilatu izana prozesu hori ani-
matu duten arrazoietako bat da. Di-
namika hori, hasiera batean positiboa, 
gizarte aldakuntzaren alde lan egiten 
duten erakundeen ezaugarriekin ze-
rikusi txikia zuen ikuspegi batetik gau-
zatu da batzuetan. Erraz ikusi da nola 
irabazi asmoko enpresei kalitate kon-
tuetan aholkua ematen zieten erakun-
de batzuk gizarte entitate batzuetan 
eraginkortasun ekonomikoaren eta 
laneko eraginkortasunaren kontzep-

tuak nagusi zituzten planak garatzeko 
agertzen ziren eta entitateen beste 
printzipio batzuk (elkarlana edo emait-
za sozialak esate baterako), berriz, bi-
garren mailan geratzen ziren.

Egoera hori zela eta, 2004az geroztik, 
REAS Nafarroak, ekonomia solidarioko 
beste lurralde sare batzuekin batera, 
ikuskapena egiteko bere tresnaren 
diseinua hasi zuen, ohiko ikuskape-
nek biltzen ez dituzten gizarte, ingu-
rumen eta etika alderdiei heltzeko. 
Horretarako, eredu autonomo, parte 
hartzezkoa, kolektiboa, bere ebalua-
zioaren egilea eta gure erakundeen 
eraginkortasun soziala eta portaera 

Ekonomia 
alternatibo eta 
elkartasunezkoaren 
sarea (REAS)
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etikoa kuantitatibo eta kualitatiboki 
neurtuko zituena sortu behar zen.

Hori helburu, REASko antolakundeek 
ikuskapen eredu bat eztabaidatu zu-
ten: entitate guztiek aldi berean egi-
ten ahal izateko, sareko ahalik eta 
kide gehienek parte hartzeko eta 
ekonomia solidarioaren printzipioe-
kiko (zuzentasuna, enplegua, inguru-
mena, lankidetza, irabazi asmorik eza 
eta inguruarekiko konpromisoa) gure 
koherentzia objektibo eta subjektiboki 
ebaluatuko luketen adierazle batzuk 
begiztatzeko modukoa.

Emaitzei dagokienez, prozesu orotan 
bezala, garrantzitsua ez dira zenba-
ki zehatz eta hotzak (nahiz eta egon 
eta asko izan), baizik eta ikuskapena 
parte hartzezko tresna dela, “zer” egi-
ten den neurtzeaz gain gauzak “nola” 
egiten diren neurtzen duela, urtez urte 
gure beharren arabera aldatzen du-
gula eta hobetze prozesu komunak gi-
zarte entitateen baloreetatik abiaturik 
hasteko balio diezagukeela egiaztat-
zea. Emaitza horiek helbide honetan 
kontsulta daitezke: http://www.eco-
nomiasolidaria.org/reasnavarra/pre-
sentacionauditoríasocial.

2007tik aurrera prest zegoen web for-
matu bidez egiten zen gizarte ikuska-
penaren eredua eta lehen bi urteetan 
zehar adierazleak eta emaitzen balio-
zkotasuna hobetu ziren. 2009. urtean 
zehar, REAS Nafarroako 18 entitatek 
egin dute ikuskapena elkarrekin eta 
sarearen eta prozesuaren emaitzen 
aurkezpen publikoa 2009ren bukaeran 
egin da. Mugarik Gabe Nafarroa ikus-
kapen hori egiten parte hartzen duten 
erakundeetako bat da eta hori abiatu 
zenetik egin du.

Gizarte Auditoretzaren
aurkezpena (Juan 
Carlos Pérez de
Mendiguren (EHUko
irakaslea eta Hegoak
taldearen kidea),
Gustavo Muñoz (Reas
Nafarroa) eta Idoia
Gárate (Elkarte, gizar-
teratzeko enpresa)
Argazkia: Visualiza.
info)
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Palestina Elkartasuna ekimenak herri 
palestinarrarekiko beren konpromiso 
sendoa adierazi duten elkartasunezko 
erakundeak, kolektibo feministak, tal-
de antimilitaristak, ekologistak eta sin-
dikatuak biltzen ditu.

Abenduaren bukaeran armada is-
raeldarrak Gazako zerrendan eginiko 
setioak gogortu zuen okupazioa. Mila 
eta laurehun bat pertsona hilik eta 
milaka zauritu izan da balantzea. Is-
raelek ospitaleak, eskolak, meskitak, 
errepideak eta ur eta elektrizitate ins-
talazioak suntsitu ditu eta NEBko kon-
boi humanitarioak eta aterpe-eskolak 
bonbardatu ditu. Urteak beharko dira 

osasun eta hezkuntzan maila onarga-
rrietara itzultzeko.

Gerren aurkako Iruñeko Taldeetako 
kolektiboek bultzatu zuten ekimena 
eta elkarrekin egin genuen “Gelditu 
jada Gazako sarraski sionista. Zigorrak 
berehala Israelgo Estatuaren aurka” 
goiburuko kontzentrazioa abendua-
ren bukaeran.

Urte hasieran Palestinako biztanleriare-
kiko elkartasunezko mobilizazioak egin 
ziren (urtarrilak 9, 16) Nafarroako Parla-
mentuaren aurrean.

Urtarrilaren 24an “Bukatu okupazioa – 
Palestina Elkartasuna” goiburuko eta 

Iruñea,
gerra eta okupazioen 
aurka
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sarraskiaren aurkako manifestazioare-
kin bat egin genuen.

Al Nakba (hondamena), indar armatu 
sionistek 1947-49an 700.000 laguneko 
biztanleria Palestinako herri eta hirieta-
tik bota zutenean egin zutena, Israel-
go estatua sortzeko garbiketa etnikoa, 
gogoratzeko elkarretaratzea ere egin 
genuen.

Nazioartean “Apartheidaren hesiaren 
aurkako astean” izaten diren ekital-
dien barnean, Palestina zatitzen duen 
hesiaren eraispenaren antzezpen pa-
rodia bat egin genuen urriaren 14an.

Abenduaren 15ean Raji Sourani-rekin 
izan ginen. Raji giza eskubideen alde-
ko ekintzaile palestinarra da, Israelek 
askotan kartzelatua, eta Palestinako 
eta Ekialde Ertaineko egoeraz hitz egin 
zigun.

Gainera, zenbait urtetan zehar BSD 
ildoa (boikota, desinbertsioak eta zi-
gorrak) landu duten Ekimeneko talde 
batzuek proposatuta, biztanleria pa-
lestinarraren exijentziak jaso genituen:

- Boikota: Israelgo produktuei eta Is-
raelekin salerosten duten edo Israel-
go kapitala duten enpresei. Iruñean, 
zehazkiago, gure garraio publikoaren  
billabesen  kudeaketa kontratua Veo-
lia multinazionalari (CityPass partzuer-
gokoa) ez berritzeko exijentzian.

Informazioaz eta elkarretaratze batez 
urriaren 23an Mayumana musika talde 
israeldarraren aurka egin genuen kul-
tur boikotean.

- Israelekiko politika aldaketa exijitzen 
dugu. Berehala zigorrak aplikatzeko 
eta gobernu espainiarrak eta EBk Es-
tatu sionistarekin dituzten harrema-
nak hausteko, Israelen enbaxadorea 
botaz adibidez. Gure aburuz, ezin da 
Israelgo erakunde eta ordezkaritzekin 

tratu normalik izan, apartheideko He-
goafrikakoekin ezin izan zen bezala.

- Israelek egindako krimenei dagoz-
kien erantzukizun penalak ere exijitzen 
ditugu.

Ez gara Palestina herriarekin bakarrik 
solidarizatu, azaroan Afganistanen di-
ren tropa atzerritar guztiak ateratzeko 
exijitu genuen elkarretaratze batean.

Beste kanpaina hauek ere babestu di-
tugu:

• Intsumisioaren XX. urteurrena. “Int-
sumisioa, 20 urte pizturik” goiburu-
pean, mugimendu horren parte izan 
ziren eta babesa eman zioten pertso-
na guztien lana aitortu zen.

• Zerga objekzioaren kanpaina gure 
bazkideen artean.

• Bardearen aldeko Manifestuaren 
sinadura, Tiro Eremua eraits dezaten 
eta José Antonio Gayarrek Bardeako 
Batzordeko Presidentziatik dimiti dezan 
exijitzeko.

Salaketa eta mobilizazioz beteriko 
urtea izan da, baina guk okupaturik 
dauden herriekin bat egiten eta ge-
rren arrazoiak eta ondorioak salatzen 
jarraituko dugu.
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Bes
“Azkenengo zuhaitza moztu ondoren, azkenengo animalia 
hil ondoren, azkenengo ibaia kutsatu ondoren, orduan 
konturatuko zarete dirua ezin dela jan.”
Seattle nagusia

Bestelako
jarduerak
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Argazkia: Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC). Nikaragua.
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ERAKUSKETAK
2009an zehar, jardunean segitzen 
duten erakusketak mugitzen jarraitu 
dugu. Hauek zehazki:

• Baratze kritikoa: Transgenikoen 
aurkako koordinakundeak eskatu zi-
gun Erriberrin apirilaren 9tik 19ra bitar-
tean jartzeko eta guk Iruñeko Gazte-
diaren Etxean maiatzean zehar jarrita 
izan genuen, “Gatozen mamira” elika-
gai subiranotasunaren gaineko jardu-
naldiekin batera.

• ATENCO 2006 TESTIGANTZAK 
erakusketa: emakumeek Atencon 
(Mexiko) 2006. urtean gertatu zen 
errepresio basatian pairatu zituzten 
sexu abusuei buruzko erakusketa hau 

formatu digitalean iritsi zitzaigun. Ger-
taturikoa salatzeko asmoz, inprimatu, 
markoztatu eta ikusgai jarri genuen, La 
Hormiga Atomikan otsailean eta Osa-
sun Ikasketen Unibertsitate Eskolan api-
rilaren 20tik maiatzaren 29ra bitartean.

LAURE LUCIANIREN BISITA (PBI 
KOLONBIA)
Laure Lucianik, Bake Brigadek Kolon-
bian duten ordezkariak, otsailaren 12 
eta 13an bisitatu zuen Nafarroa. Briga-
dak Kolonbian egiten ari diren lanaren 
berri izan genuen eta Iruñeko Udaleko 
eta Nafarroako Gobernuko lankidet-
za zerbitzuekiko bilerak antolatu geni-
tuen.

“ibilian gara...”
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MARTXOAK 8, EMAKUMEAREN 
NAZIOARTEKO EGUNA
Urtero bezala, martxoaren 8an Emaku-
mearen Nazioarteko Eguna ospatzera 
eta abortu libre eta doakorako eta in-
darkeria sexistarik gabeko bizitzarako 
eskubidea, bereziki, aldarrikatzera 
atera ginen karrikara.

LIZARRAKO ELKARTASUN FERIA
Urtero bezala, Lizarrako Elkartasun Fe-
rian izan ginen urriaren 17an elkarta-
sunezko bese erakunde batzuekin.

MEXIKOKO PRESO POLITIKOEKIKO 
ELKARTASUNA. MAIATZAK 30 ETA 
AZAROAK 12
Errepresioa Chiapasen ez da gelditzen 
eta gero eta gehiago dira preso poli-
tiko mexikarrak. Chiapasko, Atencoko, 
e. a. borroka mexikarrarekiko jende 
solidario batzuek, hainbat toki kolekti-
botako kide, preso politiko mexikarren 
askatasunaren aldeko kontzentrazio 
batzuetara deitu genuen.

“GEUREAK DIRA: LAS FIESTAS SON 
NUESTRAS” BIDEOAREN AURKEZPENA
ACSUR Las Segoviasekin batera anto-
latu genuen bideo ikastaroan eginiko 
bideoa, “Geureak dira: las fi estas son 
nuestras”, otsailaren 12an aurkez-
tu zen. Gero Unibertsitate Publikoan 
eta 2009ko San Fermin Txikito feste-
tan  Alde Zaharreko Festa Batzordeak 
hainbat lokaletan proiektatu zuen  iku-
si ahal izan zen.

Martxoaren 8ko 
manifestazioa.
Batukadako taldea 
manifestazioan.

NIKARAGUAKO GRUPO VENANCIAKO 
LUISA PÉREZEN BISITA
Luisa Pérezek, Nikaraguako Grupo Ve-
nanciaren ordezkariak, joan zen urrian 
bisitatu zuen Nafarroa. Harekin Odie-
tako eta Iruñeko udalekin egiteko bi-
lerak antolatu genituen eta hark sexu 
eta ugalketa heziketari buruzko tailer 
bat eman zion emakume taldeari.

KOLONBIAKO DIMENSIÓN EDUCATIVA 
ERAKUNDEKO FERNANDO TORRESEN 
BISITA
Urriaren 19an hitzaldi bat egin genuen 
gure egoitzan Kolonbiako Dimensión 
Educativa erakundeko Fernando 
Torresekin; erakunde horrek Ame-
rika Latino osoan laguntzen ditu herri 
heziketako prozesuak. Fernando To-
rres, Europan barna egin zuen lehen 
bidaian, bere heziketa lanaz, Kolon-
biako egoeraz eta Amerika Latinoan 
gertatzen ari diren prozesuez mintzatu 
zitzaigun.



532009ko txostena

KOLONBIAKO PRESO POLITIKOEKIKO 
ELKARTASUNEKO BATZORDE 
FUNDAZIOKO PRESIDENTE AGUSTÍN 
JIMÉNEZEN BISITA
Kolonbiako preso politikoekiko Elkarta-
suneko Batzorde Fundazioak, 1973az 
geroztik, giza eskubideetako sustapen 
eta heziketa lanak egiten ditu herrial-
deko zenbait eskualdetan, hainbat 
gizarte sektoreri bideratuak, ahaulenei 
nagusiki, arrazoi politikoetan oinarritu-
riko jazarpen moduei aurre egiteko. 
Agustín Jiménez, fundazioko presi-
dentea, bira egiten ari zen Europan 
barna eta Mugarik Gabe Nafarroare-
kin azaroaren 20 eta 21ean izan zen. 
Zabaldin hitzaldi bat antolatu genuen 
eta hauek izan zituen mintzagai: Ko-
lonbiako preso politikoak eta kart-
zelak, borroka soziala krimen egitea 
(protesta jazarri eta bide judizialetik 
eramatea), Estatu kolonbiarrak neka-

zariari lurra kendu eta multinazionalei 
(gehienak europarrak) saltzeko gau-
zatu duen zigorgabetasun estrategia, 
Justizia eta Bakeari buruzko legea: pa-
ramilitarren desmobilizazioa, positibo 
faltsuak, e.a. eta Estatu Krimenen Bikti-
men Mugimendua (MOVICE).

BARNE PRESTAKUNTZA
Geure jarduerez ikasten dugun guz-
tiaz gain, beste hitzaldi, topaketa eta 
ekintza anitzetan hartu dugu parte. 
Hona hemen horietako batzuk: Alde 
Zaharreko Plan Komunitarioak antola-
turiko kale laneko jardunaldia, IPESek 
emaniko giza eskubideei eta gene-
roari buruzko prestakuntza, Zabaldin 
krisi ekonomikoari buruz eginiko hitzal-
diak, Dale la Vuelta mugimenduak an-
tolaturikoak, SETEMek deituriko Elika-
gai Subiranotasunaren topaketa eta 
Lakabeko Genero topaketa.

BALANTZE EKONOMIKOA

IRTEERAK %

Proiektuak 147.871,73 € %71

Sentsibilizazioa 30.123,93 € %15

Funtzionamendua 29.469,57 € %14

OSOTARA 207.465,23 € %100

SARRERAK %

Bazkideenak eta bes-
telako ekarpenak

27.400,89 € %13

Nafarroako
Gobernuarena

83.107,12 € %40

Udalenak 96.957,67 € %47

OSOTARA 207.465,68 € %100


