




Mexikori buruzko hainbat datu

Baliabide naturalak

Mexiko alertan dago ura pribatizatu nahi dutelako meatzaritza enpresei 
emateko. Baliabide naturalak pribatizatzeari buruz hitz egiten dugunean 

baliabide horiek kolektiboak izatetik enpresa pribatu baten jabetzara 
pasatzen direla esan nahi dugu.

Ikus dezagun adibide baten bidez: imajina ezazue udalak iturrietako ur 
guztia enpresa bati saltzen diola. Ura edan nahi baduzue, enpresa horri 

ordaindu beharko diozue; baina, gainera, enpresak ura erabiltzen badu bere 
ekoizpenerako eta prozesuan kutsatu egiten badu, ezin izanen duzue edan 

eta botilako ura erosi beharko duzue.

Produktuak

Zer dago modan jartzen diren elikagaien atzean? Adibidez, 
ahuakatea, “urre berdea”. Ahuakatearen kontsumoa izugarri 
hazi da azken urteotan, eta horrek ondorioak ditu ekoizten 

den tokietan. Mexiko munduko ahuakate ekoizlerik handiena 
da eta gero eta gehiago ekoizten du. Ahuakate gehiago 

landatu ahal izateko basoak mozten eta erretzen dituzte, eta 
ur asko behar duen landarea denez, ibaiak eta lakuak 

lehortzen dira.

Kultura

Mexiko hizkuntza-aniztasuna eta aniztasun kultural 
handiko herrialdea da. 68 herri indigena inguru dago, 

eta bakoitzak bere hizkuntza propioa du: Nahuak, 
Mayak, Zapotecak, Mixtecak...

Bety Cariño triqui herrikoa zen.

Komunikabideak

Irrati komunitarioak komunikabide independienteak dira, komunitateek 
beraiek sortzen dituzte komunitateentzat. Latinoamerikan irrati 

komunitarioek garrantzi handia dute eta alternatiba bat eskaintzen dute, 
komunikabide konbentzionalak politikariek eta enpresek manipulatzen 

dituztelako.
La Rabiosa irrati komunitario mexikarra da, Bety Cariño horren partaidea 

zen.

Hezkuntza

Mexikon hezkuntzara heltzea ez da berdina pertsona guztientzako. 
Landa eremuko pertsonek, emakumeek eta herri indigenek 

hezkuntzarako aukera gutxiago dute. Eta, gainera, faktore bat baino 
gehiago betetzen bada, aukerak mugatzen dira: neska eta emakume 

indigenak baztertuenak dira hezkuntzari dagokionez.

Mugimendu sozialak

Mugimendu sozialek bidegabekerien eta biolentzien aurka borrokatzen 
dute.

Mexikon lekualdatze behartu asko dago: beren bizitokitik alde egiteko 
derrigortuak izan diren pertsonak. 2018an 11.491 pertsona haien 

bizitokitik alde egiteko behartuak izan ziren, talde armatuek 
(paramilitarrek) eragindako indarkeriatik; indarkeria politikotik; eta lurralde-

gatazketatik ihes egiteko alde egin zuten. 2019an 21 giza eskubideen 
defendatzaile erail zituzten.

Emakumeen aurkako indarkeria ere oso larria da: 
egunean, batez beste, 9 edo 10 emakume hiltzen 
dituzte (urtean 3.000 baino gehiago). Mexikoko 

indarkeria sexualeko tasa ere oso altua da, eta haurdun 
geratzen diren neska nerabeen tasa munduko 

altuenetariko bat da.
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