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Gure lana: 

formakuntza, 
sentsibilizazioa eta 

garapenerako 
lankidetza 

Gure jarduna: 

hainbat plataforma eta sarerekin 
elkarlanean ari gara bestelako bizimoduak 

taxutze aldera. Giza eskubideak, 
emakumeen ahalduntzea eta garapen 

iraunkorra sustatzen dituzten lankidetza 
proiektuak babesten ditugu. Garapena eta 
generoari buruzko formakuntza bultzatzen 

dugu, jendarteen ahalmen eraldatzaile 
handienaren aldeko apustua 

egitea merezi duelakoan. 

 
Gure metodoa: 

egungo sistema 
ekonomikoa salatzea, 
munduko miseria eta 
desberdintasunaren 

sorburua baita. 
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HITZAURREA 

Iaz 10 urte bete ziren Bety Cariño hil 
zutenetik. Ezin dugu ahaztu haren 
konpromisoa eta lana, gure 
bizitzetan eta herrien memorian 
bizirik jarraitzen baitute. 

2020. urtea COVID-19ak 
markatutako urtea izango da 
historian. Pandemia, berez, 
sindemia bat da, hau da, bi 
gaixotasunen batuketa (kasu 
honetan COVID-19a, alde batetik, eta 
prekarietatea eta ahultasun soziala, 
bestetik), biak bereizita baino kalte 
handiagoa eragiten duena. 

Horren ondorioz, areagotu egin dira 
gehiengoak bere oinarrizko 
eskubideak (hala nola osasuna eta 
bizitzeko eskubidea) bermatzeko 
dituen zailtasunak, eta 
gertatutakoak eragin bereziki larria 
izan du lehendik ere planeta osoan 
prekarietate handiena eta eskubide 
murriztuak zituzten pertsonengan. 

Mugarik Gaben egoera horrek Abya 
Yalako (Latinoamerika) herrietan 
izan duen eragina gertutik jarraitu 

 

dugu, eta Nafarroako zein gure 
kontraparteen testuingurura 
berregokitzera behartu gaitu. 

Gure kontraparteen zailtasunek ahalegin 
berezia ekarri dute haientzat eta 
guretzat, batez ere proiektu gehiagotan 
parte hartzearen aldeko apustua egin 
dugun urte honetan. Horren erakusgarri, 
AIGMIM eta PBI-Colombia programak eta 
honako proiektu hauek: CAM Txiapasen, 
Venancias Nikaraguan eta AMIVR eta 
Metoca Guatemalan. 

Azken urteotan ezarritako ildoari 
jarraikiz, sentsibilizazioari bultzada 
handiagoa eman diogu, eta elikadura 
burujabetzari eta giza eskubideen 
defendatzaileei loturiko proiektuetan 
lanean jarraitu dugu. Gainera, hezkuntza 
ez-formalari buruzko hiru urterako 
proiektu bat sartu dugu Iruñeko Udalean; 
horrek lan ildo berriak ireki dizkigu eta 
bulegoko pertsonen kopurua hirura 
igotzeko aukera eman digu. 

Pandemiak eragindako zailtasunak 
urrutiko lanaren bidez konpontzeko gai 
izan ginen, eta egoerak ahalbidetu bezain 
laster, gure jardunaren 
presentzialtasunaren alde egin genuen. 

 

Irailetik gure egoitza zabalik dago. 

Ezin dugu gauza bera esan gure 
kontraparteei buruz, herrialde  
aberastuen elkartasunik ezak 
eragindako zailtasunak pairatzen ari 
baitira: herrialde horiek txertoak 
pilatzen dituzte, patenteak 
liberalizatzea eragozten dute eta 
munduan gero eta pertsona gehiagoren 
zaurgarritasun egoera luzatzen eta 
larriagotzen dute. Emakumeak, 
zaintzaren sostengatzaile nagusi gisa, 
eta pertsona pobretuenak dira 
zigortuenak. 

Mundu solidarioago bat lortzeko lanean 
jarraitzen dugu, eta, krisialditik 
ateratzeko helburutik abiatuta, gure 
konpromisoak berresten ditugu mundu 
bidezkoago baten alde, 
senideartekotasunaren alde eta 
enpresa handiak prestatzen ari diren 
irtenbideen aurka. Izan ere, azken 
horiek, garbiketa berdearen bidez, 
herrien osasunari, askatasunei, 
eskubideei eta bizitzari erasotzen diete. 

 

Mugarik Gabe Nafarroa . 



 

MUGARIK GABE NAFARROA 

 

WEB-ORRIALDEA 

www.mugarikgabenafarroa.org 

 
 
 

POSTA ELEKTRONIKOA 

Info@mugarikgabenafarroa.org 

 
 
 

TELEFONOAK 

948 107 337 / 633 506 055 

 
 
 

TELEGRAM 

t.me/mugarikgabenafarroa 

PROIEKTUAK: 

AIGMIM (Guatemala) 

AMIVR (Guatemala) 

METOCA (Guatemala) 

CAM (Mexiko) 
PBI-Kolonbia 

CPDH Madeleine Lagadec 
(El Salvador) 

Grupo Venancia (Nikaragua)  

SENTSIBILIZAZIORAKO 
ildoak: 

Elikadura Burujabetza 
Giza Eskubideen Defentsa 

HEZKUNTZA EZ FORMALA 

SAREAK: 

ASANA, Zabaldi, REAS, 
Nafarroako GKE-en 
Koordinakundea… 
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http://www.mugarikgabenafarroa.org/
mailto:Info@mugarikgabenafarroa.org


 

 

Ongarri agroekologikoaren erabilerari buruzko lantegia. AIGMIM 

LANKIDETZA 



“Hemen lotsa gehiagorik ez azalagatik, 

hizkuntzagatik, janzkeragatik, dantzagatik, 

kantuagatik, tamainagatik, historiagatik. 

Hona hemen gu izatearen harrotasuna 

beltzaranak, txikitxoak, beteak, 

ñuu savi politak, 

ñuu savi ausartak, 

fronte duinarekin. 

Hemen isiltasunik ez 

hemen garrasia 

hemen amorru duina” 

Bety Cariño 
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Emakumearen Udal-Batzordearen Batzarra San Juan Ostuncalco udalerrian. AIGMIM 

GUATEMALA 



Maya Mam emakumeen autonomia ekonomikoa, zein parte hartzerako 
eta eragin politiko-sozialerako ahalduntzea sendotuz eta 
Quetzaltenangon genero-berdintasuna lortzeko bidean 

Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) Guatemala 

AIGMIM Quetzaltenangoko Mam 
eskualdean dagoen emakumeen 
elkarte bat da, eta duela 22 urte 
landa-komunitateetako 485 
emakumerekin baino gehiagorekin 
egindako ibilbidea eta lan-
esperientzia du. Esku-hartzeen 
onuradunak erakundean parte 
hartzen duten bazkideak dira, baita 
eskualdeko beste erakunde 
batzuetako emakumeak ere. 

AIGMIMek emakumeen eta Maya 
Mam herriaren garapen integralean 
laguntzen du emakumeen giza 
eskubideak, eskubide ekonomikoak, 
politikoak eta sozialak defendatzeko 
egiten duen lanaren bidez. Beti ere, 
genero-ekitatea, eragina, 
prestakuntza eta bidezko 
produkzio- zein merkataritza-
ekintzen sorrera erdigunean jarriz, 
toki- eta lurralde-mailan. 
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2020an amaitu da 2017an hasitako 
proiektua, eta hainbat lorpen izan ditu 
antolakuntza, produkzio eta politika 
arloetan. Gaitasun teknikoak, 
administratiboak, politikoak eta 
komunikaziokoak hobetu dira, eta, hala, 
antolaketa-egitura indartu da; eta, 
gainera, Gaikuntza Zentroa eta Haur 
Etxea eratu dira. Zentro horrek biltzeko, 
bulegorako eta zaintzarako gune 
propioak ditu. Tokiko ekonomia 
indartzeari dagokionez, ekimen berriak 
bultzatu dira (berotegiak, zisternak, 
konpostagailuak, biofabrikak, haztegi 
ekologikoak, pandemiak kaltetutako 
familientzako hazi-banku bat…). 
Kooperatiba agroekologikoekin eta 
finantza-lantegiekin esperientziak 
konpartitu ziren; eta komunikazio-
kanpainei esker, Kxym Qya Kooperatiba 
beste erakunde eta merkaturatze-gune 
alternatibo batzuei ezagutarazi zitzaien.  

 

Parte hartze eta eragin politikoaren 
arloan, Prestakuntza Eskola 
nabarmentzen da. Horren bidez, 
aldaketa pertsonalak, familiarrak 
eta sozialak sustatzen dituzten 
hainbat buruzagik formakuntza jaso 
dute. 

Gainera, aurten Nafarroako 
Gobernuaren finantzaketa berritzea 
lortu dugu, beste 3 urtez. Horrela, 
proiektu guzti hauek jarraipena 
edukiko dute. 

AIGMIMeko kideek beste talde 
batzuekin batera egindako bideoa 
ikustera gonbidatzen zaituztegu: 
Kxym Qya, emakumeen 
pentsamendua: 
https://vimeo.com/499133180 

 200.000 € Naf. Gob. Finantziazioa 

https://vimeo.com/499133180


 

 

 

 

 

 
 

 

Batzar nagusia. AMIVR 

GUATEMALA 



 

 

Uraren kudeaketa komunitario integrala El Tesoro erkidegoarentzat 

Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (AMIVR) Guatemala 

AMIVR erakunde komunitarioa da, 
eta Erresistentziako Herri 
Komunitateetako 600 emakumek 
baino gehiagok osatzen dute. 
Gerraren ondorioz deserrotu ziren 
herri horiek, eta Quiché 
mendilerroan babestu ziren 
urteetan. Bizitza eta bizi-baldintza 
duinen aldeko borrokan gauzatu da 
proiektu hau, eta honi esker Maya 
Ixil eta Maya Quiché etnietako 236 
familia indigena pobretuek edateko 
ura eskuratzeko aukera izan dute, 
landa-eremu batean. Gainera, 
pertsonek ura eskuratzeko ez ezik, 
komunitatearen biziraupenarentzat 
funtsezkoak diren animalientzat ere 
onuragarria izan da. 
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Erkidegoko eta bere antolakuntza-
egituren parte hartzea izan du 
proiektuak: Ur Batzordea, Erkidegoko 
Batzar Nagusia, Emakumeen Batzordea, 
COCODE… eta erkidegoa eta, bereziki, 
emakumeak ahalduntzeko balio izan du. 
Proiektuak bi zati izan ditu: bata, edateko 
uraren eta saneamenduaren azpiegitura 
instalatzeko prozesuari buruzkoa, eta, 
bestea, trebakuntza desberdinen 
ingurukoa. Gaitasun horiei esker, uraren 
kudeaketa eta mantentze-lanei buruz 
ikasi ahal izan dute, eta baita orain 
komunitatearen izenean dauden 
azpiegiturak kontrolatzen ere. 

 

 

 

 

 

Erakundeak garapen integralean 
oinarritzen du bere lana, izaera 
komunitarioa, multietnikoa, 
kulturaniztasuna eta genero-
ikuspegia kontuan hartuta. Besteak 
beste, osasuna, genero-
berdintasuna, kudeaketa 
komunitarioa, ingurumenarekiko 
errespetua eta tokiko teknika eta 
espezien berreskuratze arloetan lan 
egiten du. 

 

 

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Galar Zendea 1.200€ 

Erro 5.000€ 

MGNren 
ekarpena 

10.000€ 

Guztira 16.200€ 



  

 

 
 

Indarkeriarik gabe bizitzeko ikerketa artistikoko tailerra. Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores 

GUATEMALA 



 

Eraldatzeko gai: Guatemalako landa-eremuan desgaitasuna duten 
emakumeek bizi dituzten indarkeriak ikustarazten dituzte 

Asociación Atz`anem K`oj – METOCA proiektua ( Guatemala) 
 

METOCA aktibistek, ameslariek, 
hezitzaileek eta, batez ere, gizateria 
gizatiarrago baten aldeko aldaketa 
sustatzen duten pertsonek osatzen 
dute. Haziak ereitean eta 
eraldaketarako ekintza zehatzak 
bultzatzean sinesten dute. Atz`anem 
K`oj elkarteko kide dira, zeinak 10 
urte baino gehiago daramatzan 
Guatemalan eta eskualdean giza 
eskubideen, GIBaren eta 
sexualitatearen inguruko gaietan 
zaurgarriak diren herriekin lan 
egiten, arte-espazio baten eta 
gizarte-komunikazio 
alternatiboaren bidez. Hezitzaileen 
taldeak osatuz eta talde zaurgarriak 
gidatuz, Zapalduaren Antzerkiaren 
metodologia zabaltzeko prozesuen 
buru dira Erdialdeko Amerikan. 

Guatemalan, desgaitasunak dituzten 
emakumeak (DDE) talde 
zaurgarrienetako bat dira: indigenak 

13 

izateagatik, emakumeak izateagatik eta 
desgaitasunak izateagatik zapalduak. 
Horri aurre egiteko, DDE eta aliatuen 
arteko kolektibo bat osatu da, lehenengoa 
Guatemalan; proiektu honen bidez indartu 
zena. Metodologia sortzaile eta 
eskuragarriak erabiliz, aurrez aurre 
dituzten zapalkuntzak kolektiboki 
aztertzera eta hainbat komunitatetan 
aurkeztu zen antzerki foro bat ekoiztera 
gonbidatu zituzten DDEak, DDEen 
aurkako indarkeriari buruzko 
kontzientzia sortzeko eta haien artean, 
beren komunitate, auzo eta familietan, 
aldaketa sustatzen hasteko. Erronka 
eragiten jarraitzea da, autonomiarako 
estrategiak sortzea, eta aurreiritziak eta 
estigmak haustea, erabateko 
inklusioaren eta parte hartzearen alde 
eginez. Hala eta guztiz ere, parte 
hartzaileak pozik, hunkituta eta 
motibatuta sentitzen dira proiektuaren 
garapenagatik eta lortutako 
emaitzengatik. Desgaitasunen bat duten 

 

emakumeen taldea indartuta dago, 
parte hartzaileek hobeto ezagutzen 
dituzte beren eskubideak baita 
eskubide horiek defendatzeko 
moduak ere, eta, baliabide 
estetikoen bidez, bizi dituzten 
indarkeriak eta aldarrikapenak 
argitaratu dituzte. 

Tailerra amaitzean nabarmendu 
genituen hitzak hauek izan ziren: 
hunkitua; konexioa; asko; bizia; 
boteretsua; indarra; asebetetzea; 
aurrerakada; talde galanta; 
boterea/boteretsuak. 

"Vernos Florecer" dokumentala ikus 
dezakezue hemen: 
https://www.youtube.com/watch?v=
JJni6fXceNo 

 

 

 

 

  

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Berriozar 2.878,44€ 

Antsoain 7.000€ 

Guztira 9.878,44€ 

https://www.youtube.com/watch?v=JJni6fXceNo
https://www.youtube.com/watch?v=JJni6fXceNo


  
 
 

 

 

Lantegia amaitzean nabarmendu genituen hitzak 

honakoak izan ziren: hunkituta; konexioa; asko; 

bizia; boteretsua; indarra; asetasuna; transgresioa; 

talde galanta; boteres/boteretsuak. 
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2020ko martxoak 8aren ospakizuna Txiapasen  

MEXIKO 



Ikerketa, prestakuntza eta ekintza komunitarioa Covid-19aren krisiari 
aurre egiteko, indarkeriarik gabeko bizitza osasungarri baten alde, 

eskubideak ikuspegi intersekzionaletik exijituz. Txiapas. 

Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, (CAM)  

eta Hogar Comunitario Yach’il Antzetic (MEXIKO)

Urte honetatik aurrera, CAMek eta 
Hogar Comunitario Yach’il Antzetic-ek 
elkarrekin proiektu bat daramate 
aurrera. Etxe Komunitarioak 25 
urtetik gorako ibilbidea dauka, 
Chiapasen kokatzen da eta ohiko 
emakumeen osasun alorretan lan 
egiten du. 

CAMek Palenquen du egoitza, 
umetokiko minbizi zerbikoa 
detektatzeko eta prebenitzeko, 
haurdun dauden emakumeei arreta 
emateko, laguntza psikologikoa 
emateko, osasun kolektiborako 
sustatzaileak prestatzeko, eta ohiko 
emaginak gaitzeko eta antolatzeko. 
Era berean, hainbat kolektiborekin lan 
egiten dute elikadura burujabetzatik 
abiatuta praktika agroekologikoak 
prestatzeko eta abian jartzeko, eta 
emakume indigenek osatutako 
hainbat talderen artisautza merkatu- 

 

ratzen laguntzen dute Kiptic 
merkaturatzailearen bidez, pandemiaren 
eragin handia jasaten ari dena. 

‘Vida Saludable’ Saretik, elikadura ohitura 
osasungarriak eta truke- zein 
merkaturatze-sare txikiak sustatzen 
dituzte. Bestalde, indarkeriarik gabeko 
bizitzak zein emakumeen lidergoa 
lortzeko, antzinako jakintzak sustatzeko 
eta eskubideak exijitzeko prestakuntzak 
egin ziren; era berean, egoera 
pandemikoan arrisku handiena zuten 
gizarte-arazoen elkarreragina aztertu 
zen, egoera hori sozialki eta 
instituzionalki eraginez arintzeko. 

Yach’il Antzetic San Cristóbal de las 
Casasen dago, eta pobrezian zein 
muturreko pobrezian dauden eta 
aurreikusi gabeko haurdunaldiak dituzten 
emakumeak artatzen lan egiten du, 
gehienak indigenak, nerabeak eta hirira 
doazen migratzaileak, Los Altos de 

Chiapas eskualdeko tsotsil-tseltal 
komunitateetatik etorritakoak. Gainera, 
TRAMA ekimenaren laguntza jasotzen 
dute (autoenplegurako eskuzko artea 
landuz), bere autonomia- eta gaitasun-
garapenaren prozesuaren jarraipena 
baita. 

Aurten Sarean-ekin batera lan egiten 
hasi gara. Maien kultura ezagutarazi eta 
generoarekin, arrazarekin, baldintza 
sozioekonomiko zein etnikoekin 
lotutako desberdintasun sozialen 
inguruan sentsibilizatuko duen 
proposamen artistiko-kultural bat 
sortzeko, baita indarkeria mota 
ezberdinen inguruan kontzientziatzeko 
ere saretu diren emakumeak, alegia. 
2021ean proiektuak aurrera egitea eta 
Nafarroako lurralde osoa zeharkatzea 
espero dugu. 

Naf. Gob. Finantziazioa 120.000€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PBI eta JEP-en laguntza fisikoa

 

KOLONBIA 



 

Laguntza integrala eta nazioarteko behaketa giza eskubideen 
defendatzaileak diren erakunde, komunitate eta pertsonei zuzendua 

Kolonbian 

PBI-Colombia (KOLONBIA)

Proiektu honek  Kolonbian giza 
eskubideen defendatzaileak diren 
pertsonen, erakundeen eta 
komunitateen lan-eremua babestea 
eta zabaltzea du helburu. Izan ere, 
pertsona, erakunde eta komunitate 
horiek etengabeko mehatxuak 
jasaten dituzte Kolonbian giza 
eskubideen, justizia sozialaren eta 
bakearen defentsaren alde burutzen 
dituzten indarkeriarik gabeko 
jarduerengatik. Horretarako, PBI 
Kolonbia-k 4 lan-ardatz osagarritan 
oinarritutako babes-eredu integral 
bat ezarri du: laguntza fisikoa eta 
nazioarteko behaketa; agintari eta 
laguntza-sareekiko harremana, 
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nazio zein nazioarteko mailan; EDK-en 
(Elkarteak, Defendatzaileak eta 
Komunitateak) egoera ikustarazten 
duen komunikazio-materialaren 
ekoizpena eta hedapena; eta gizarte-
egituraren berreraikuntza, gizarte zibil 
antolatuaren elkarguneak eta 
eraikuntza kolektiborako espazioak 
sustatuz eta erraztuz. 

Aipatzekoa da PBI Kolonbiak ikuspegi 
diferentzial eta intersekzionaletik lan 
egiten duela, emakume defendatzaileei 
eta nekazarien, indigenen eta 
afrokolonbiarren komunitateei arreta 
berezia eskainiz. 

 

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gob. 89.933€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emakume talde bat erasoagatik eta bortxaketengatik salaketak aurkezten 

Errepublikako Fiskaltza Nagusiaren bulegoan, gatazka armatuarekin lotutako delituen unitatean 

EL SALVADOR 



Emakumeen, gazteen eta komunitateko liderren errisilientzia ahalmenak 
indartzeko proiektua, COVID19aren ondoren beren bizi baldintzak hobetu 
aldera eta bake kultura zein herritartasuna eraikitzeko bidean nutrizio eta 

elikadura segurtasun ekimenak garatzeko proiektua. Suchitoto. 

CPDH Madeleine Lagadec (EL SALVADOR) 
 

Madeleine Lagadec Giza Eskubideen 
Promoziorako Guneak El 
Salvadorren bake eta duintasun 
kultura sortzeko saiakeran 
jarraitzen du, 25 urte pasa direnean 
gizabanako mailan zein gizarte, 
komunitate, bizipen, ekonomia eta 
lurralde mailan ondorio eta orban 
handiak utzi zituen gerratetik. 
Zentroaren lana zuzeneko eta 
zeharkako biktimen ondoan egotea 
da, laguntza psikologikoa eskainiz 
zein antolaketa eta eragin politiko 
eta juridikoa artikulatuz, betiere 
sexu erasoak jasan dituzten 
emakumeen eta erail edo 
desagertuarazi zituztenen familien 
alde. 

Zentroa historikoki Suchitoton egon 
da lanean. Komunitate hau gatazka 
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armatuak gehien astindu duen 
komunitateetako bat da. Honek, muga 
handiak eta independentzia 
ekonomikorako aukera gutxi sortarazi 
dizkio. Hala, memoria historikoa eta 
giza eskubideak berreskuratu nahi izan 
ditu, Giza Eskubideen eta Biktimen 
batzordeekin batera, biziraupen 
propioko alternatibak bilatzeko, bai eta 
familiena eta komunitatearena ere, 
landa-garapenaren bidez, bertako 
laborantza-teknikak eta elikadura 
burujabetza iraunkorra lortzeko. 

Suchitotoko La Mora eta El Bario 
komunitateen eskariz, Madeleine 
Lagadecek Giza Eskubideen 
Promoziorako Guneak, proiektu berri 
bat jarri du martxan: metodologia 
partehartzailearen bitartez, 
asanbladak, trebakuntza ikastaroak eta 

 

 

ekoizleen elkarte baten sortzea 
ahalbidetu du; nutrizio eta elikadura 
segurtasun politika publikoetan eragina 
izan dutenak. Era berean, COVID19aren 
krisiak eta laborantza lurrak suntsitu 
dituzten Amanda eta Kristobal ekaitzen 
ondorioei aurre egiteko, komunitateak 
hornitzen dituzten bi herri baratza 
garatu dituzte, kutsadura murriztu eta 
komunitatea ahalduntzen duten 
salmenta zirkuito motzak sortu 
dituztenak. Baratzak komunitateko 
liderrek, landatar-emakumeek, 
gazteek eta senargabeko amek 
zuzentzen dituzte. 

 

 

Finantziazioa Naf. Gob. 30.000 € 



 

 

Elkarretaratzea 2020ko lurraldeko liderrekin, covid19 pandemia globalaren garaian. Venancias

NIKARAGUA 



 

Nikaragua iparraldeko emakumeen herritartasuna 
indartzea ikuspegi feministatik 

Grupo Venancia (NIKARAGUA) 

 

Venancia Taldea (Nikaragua) 29 
urteko historia duen erakunde 
feminista da, herrialdeko borroka 
feministetan erreferente dena, batez 
ere genero-indarkeriaren eta sexu- 
eta ugalketa-eskubideak 
eskuratzearen esparruan. Bere 
jarduera Matagalpa, Jinotega eta 
Estelí departamentuetan erdiratzen 
du, lider komunitarioen, 
defendatzaileen eta aktibisten 
gaitasunak indartuz, indarkeria 
matxistaren aurrean prebentzio, 
arreta eta ekintza kolektiboa 
sustatzeko helburuarekin. 
Horretarako, emakumeen 
mugimenduko sare eta guneekin 
formakuntza prozesuak, bilerak eta  
topaketak eramaten ditu aurrera. 
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Indarkeria-egoeran dauden 
emakumeek indarkeria matxistaren 
eta instituzionalaren aurrean 
autodefentsarako eta 
autozainketarako baliabide, botere 
pertsonal eta trebetasun gehiago izan 
ditzaten, autolaguntzarako, arreta 
psikologikorako, larrialdi-egoeretan 
dauden emakumeentzako aterpetxe 
batera lekualdaketarako eta 
emakumeak indarkeria egoeretatik 
ateratzeko azaltzen dituzten baliabide 
eta oztopoak aztertzen dituen 
komunitate-diagnostiko bat egiteko 
espazioak eskaintzen dituzte. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Iruñea 33.425€ 

Oltza Zendea 443,55€ 

Arakil 1.175€ 

Guztira 35.044€ 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bat gutxiago ere ez, 

emakumeok 

ASKE eta BIZIRIK! 
 

 

 

 
 

 

 

 

A25eko ekintza, Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Eguna.  Venancia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etxalderen lantegia Leitzan 



 

 

 

 

 

 

“Ez naiz aldatu ezin ditudan gauzak onartzen ari, 

onartu ezin ditudan gauzak aldatzen ari naiz.” 

 

Angela Davis   
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Elikadura Burujabetza, Feminismoak eta Lurraldearen Defentsaren III Foroa. Uharte 

ELIKADURA BURUJABETZA 



Nafarroan eta Hegoalde globalean emakumeen, kolektiboen eta gizarte-
eragileen zein erakundeen arteko elkarrizketa eta aliantzak sustatzen, 

elikadura-burujabetzan aurrera egiteko, generoaren ikuspegitik. 
 

Proiektu honek 2016. urtean 
Mundubat eta IPES erakundeekin 
batera Elikadura Burujabetzaren 
inguruan hasitako prozesuari 
jarraitzen dio. Horretarako, 
garrantzitsua da agroekologian 
aditua den ARREA elkartearekin 
koordinatzea. 

Sustraiak bota: pueblos por la 
soberanía alimentaria lelopean, 
osasun eta klima krisiari buruzko 
eztabaida-, hausnarketa- eta 
ezagutza-guneak sustatu dira 
proiektu honekin. Horretarako, 
Elikadura burujabetzaren 
proposamenetik, Hegoaldearen 
ekarpenak jaso ditugu nekazari-
taldeekin, talde mistoekin eta La Vía 
Campesinako emakumeekin 
egindako hitzaldietan zein 
Nafarroako hainbat udalerritan, 
erakunde edo ekimenetan parte 
hartzen duten emakumeekin 
egindako hitzaldietan. 
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Era berean, egoera pandemikoagatik 
2020an egin ezin izan ziren eta 2021eko 
martxora eta apirilera atzeratu behar 
izan ziren jarduera garrantzitsuenetako 
bi aipatuko ditugu. Jarduera hauek 
2020ko memoria honetan kokatzea 
nahiago izan dugu. 

Justizia sozialaren aldeko borrokan 
erreferentziazkoak diren bi defendatzaile 
ezagutzeko luxua izan genuen: Lolita 
Chávez eta Janaina Stronzake. Lehena, 
Guatemalako maya k’iche herriko 
ekintzailea eta liderra. Erreferentea da, 
eta askotan saritu dute multinazional 
handien eta sistema neoliberal, 
kolonialista eta patriarkalaren 
ustiapenaren aurrean lurraren baliabide 
naturalen babesean egindako 
borrokagatik. Harekin eztabaida-saioak 
egin genituen Tuteran, Elizondon, Iruñean 
eta Uharten. Eta bigarrena, Janaina 
Stronzake, Brasileko Lurrik gabeko 
Mugimenduaren ekintzailea (MST), 
Asturiasen bizi dena. Agroekologiaren 

 

inguruko prestakuntza- eta kultura-
proiektuak egiten ditu, gizarte-
mugimendu antolatuak, zaporeen 
eta jakintzen aniztasuna, mistikaren 
garrantzia, besteak beste. 

Biok Elikadura Burujabetza, 
Feminismoak eta Lurraldearen 
Defentsaren III. Foroan parte hartu 
zuten: martxoaren 27an Uharten, eta 
apirilaren 24an Tafallan, hurrenez 
hurren. 

Sozialki bidezkoagoa eta ekologikoki 
iraunkorragoa den eredu bat 
bilatzeko saiaketa honetan, tokian 
tokiko ekimenak sustatu behar 
ditugu, maila globaleko inpaktuez 
jabetuta. 

 

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gobernua 25.000€ 

Nafarroako Parlamentua 8.694,60€ 

Guztira 33.695€ 



 

 

“Ametsak ereiten, itxaropenak biltzen” baliabide didaktikoaren lantegia Iturrama BHIn 

DEFENDATZAILEAK 



Munduaren kontzientzia kritikoa sustatzea 
giza eskubideen ikuspegitik  

Proiektu honek jarraipena ematen 
dio aurreko proiektu bati: “Interes 
ekonomiko eta politikoak dituzten 
nazioarteko harremanek urratutako 
giza eskubideen defentsarako 
ahalduntze bidean”. 

Proiektuaren helburua izan zen giza 
eskubideen urraketak eragiten 
dituzten faktoreei buruz 
sentsibilizazioa sortzea. Hiru eremu 
garrantzitsu izan zituen.  

Lehenik eta behin hezkuntza 
guneetan lan egin zen bigarren 
zikloko ikasleekin eta bertan 
Monopoly ezagunean oinarritutako 
mahai-joko bat erabili zen, giza 
eskubideen gaia ikasgeletara 
hurbiltzea helburu, eta "Ametsak 
ereiten, itxaropenak biltzen" 
komikian oinarrituta dagoena. 
Komikiak Bety Cariñoren historia 
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azaltzen du, zeina indigena feminista, 
aktibista, ama lurraren eta herrien 
eskubideen defendatzailea den. Iturrama, 
Navarro Villoslada eta Irubide BHIekin lan 
egin zen. 

Ondoren, “Trantsizio-haizeak? Bizitza 
xurgatzen digun energia” dokumentuaren 
behin betiko bertsioa burutu zen eta 
inprimatu eta zabaldu zen. Bertan 
trantsizio energetikoa ulertzeko hainbat 
modu biltzen da aukeratzen den garapen-
ereduaren arabera, eta trantsizio mota 
horien azterketa bat eskaintzen da, 
benetan trantsizio sozialerako eta 
ingurumenaren aldetik bidezkoa den 
trantsiziorako urratsak egiten ari diren 
ondorioztatzeko. Energia eta kontsumo-
eredu horrek Hegoaldeko herrialdeei 
eragiten dizkien inpaktuez ere hitz egiten 
da: bai lehengaiak dituzten herrialdeei 
dagokienez, bai eguzki-parke, parke 
eoliko eta uharka handiak ezartzen ari 
diren herrialdeei dagokienez. 

 

Azkenik, NUPeko Gizarte Laneko 
graduko eta EHUko Ekonomia Sozial 
eta Solidarioko masterreko 
praktiketako ikasleekin batera 
taldean lan egin zen bizi garen 
mundu globalizatuaren 
desberdintasunetan eta pobretze 
prozesuan Iparraldeko herrrialdeek 
duten erantzukizunaz eta 
interkonexioaz hausnartzeko. Alde 
horretatik, bi tailer sortu ziren, 
elkarren mendekotasuna eta 
ekomendekotasuna (zainketekin oso 
lotuta daudenak) zein elikadura 
kontzeptuak ulertzeko, gure 
ekintzek dituzten ondorioei buruz 
hausnarketa egiteko eta 
ingurumenean eta gizartean eragin 
txikiagoa izateko helburuz, gure 
ohitura indibidualetan/kolektiboetan 
aldaketa xumeak onartzeko. 

 

    

 

Finantziazioa Iruñea 8.000 € 



    
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Tejiendo Solidaridad-Auzotik Mundura proiektuaren irudia 



 
“Hezkuntzaren helburua bere burua zuzentzeko gai 

diren izakiak osatzea da, ez besteek zuzenduko 
dituztenak.” 

 

 
Herbert Spencer, ingeles filosofoa 
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Tejiendo Solidaridad – Auzotik Mundura 
 

Aurten, hezkuntzaren aldeko 
apustua egin dugu Tejiendo 
Solidaridad – Auzotik Mundura 
proiektuarekin, REAS, SODePAZ eta 
SOS Arrazakeriarekin batera. 
Proiektu honen helburua 
hegoaldeko ikuspegia komunitate 
eta elkarte desberdinetan sartzea 
da, sistemek eta aldaketa 
sozioekonomikoek guri nola 
eragiten diguten eta gure eguneroko 
tokiko ekintzek (banakakoek zein 
kolektiboek) globaltasunean duten 
eraginari buruzko kontzientzia 
hartzen laguntzeko. Horrela, mundu 
solidarioago eta justuago baten 
aldeko borrokan gizarte-talde 
desberdinak aktibatzeko asmoz, 
baita komunitatearekin eta 
ingurumena zaintzearekin 
konprometitutako alternatibak 
bilatzen ere. Gainera, jatorri, profil 
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eta adin desberdinetako pertsonen 
arteko topaguneak sortu eta sustatu 
nahi ditugu. Horretarako, auzoetako 
hainbat elkarterekin, Medicus 
Mundiko Gizarte Ekintzako Taldeekin, 
SEIrekin, CEARekin eta Teatrolari 
antzerki eskolako kideekin bildu gara. 

Urrian hasi ginen proiektua gauzatzen, 
eta bidean zenbait oztopo aurkitu 
ditugun arren, hala nola Covid-19ak 
sortutako egoera edo PAAZak 
(Prebentziorako Auzo Akzio 
Zerbitzua) auzo-elkarteetatik kentzea, 
oinarri-lerro bat egin dugu elkarte 
bakoitzak gaur egun duen egoera eta 
egiten duen lana ezagutzeko; eta, 
horrez gain, hainbat kontaktu egin 
ditugu adineko pertsonen elkarteen 
mapa bat marrazten hasteko, 
kulturarteko espazioak ez ezik, 
belaunaldien artekoak ere sortzeko. 

 

 

 

Urtea erronka ugarirekin, eta parte 
hartzen duten elkarteekin batera 
eremu berri horretan sartzeko zein 
haiekin ikuspegi globala izango duten 
hezkuntza-prozesuak sortzeko gogo 
handiz amaitzen dugu. 

Proiektuari buruz gehiago jakiteko eta 
egin ditugun jarduerak ezagutzeko: 
http://mugarikgabenafarroa.org/tejie
ndo-solidaridad-auzotik-mundura/ 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Iruñeko Udala 30.000€ 

http://mugarikgabenafarroa.org/tejiendo-solidaridad-auzotik-mundura/
http://mugarikgabenafarroa.org/tejiendo-solidaridad-auzotik-mundura/


 

 

 

 
“Defendatzaileak. Eraldatzen duten emakumeak” erakusketa Atarrabian 



 

Erakusketak 

Otsailean “Defendatzaileak. Eraldatzen duten emakumeak” erakusketa Atarrabian jarri genuen eta 
abenduan Aezkoako ibarrean, Ariben, “Baratza Kritikoa” erakusketa ikusgai izan genuen. 

  
 

SETEMen Garapenerako Hezkuntza Zikloa 
 

Heziketa ikastaro bat egin genuen SETEM erakundearen “Prestatu, bidaiatu eta ekin” Garapenerako 
Hezkuntza zikloaren barruan, “Beste lankidetza modu bat posible al da? Lankidetza eraldatzaile 
baterantz” izenburupean. Parte hartzaileek ziklo hau lan-eremu batean bukatzen dute, eta aurtengo 
norakoak Argentinako MOCASE (Santiago del Esteroko Nekazal Mugimendua) eta El Salvadorreko 
‘Mujeres Transformando’ erakundeak dira. 

Horrela, ikastaroan lankidetza eraldatzaile bat nolakoa izan daitekeen eztabaida sortzen ahalegindu 
ginen eta erreferente berriak proposatu genituen parte hartzaileak egungo garapen eredua kolokan 
jartzen dituzten kontzeptuetara gerturatu ahal izateko. Esate baterako, lankidetza feministara, 
antilankidetzara, intersekzionalitatera edo ekofeminismora. 

 

“Garrantzitsua da herrien historia ezagutzea etorkizunean lan egiteko” 

 

  34 



 

NUPen formakuntza 
 
Beste urteetan bezala “Talde zaurgarriak eta Garapen iraunkorra” saioa eman genuen NUPeko 
Nazioarteko Lankidetza eta Garapena programaren barruan. Programa honek begirada kritikoa duten, 
elkartasunarekin konprometituak dauden eta giza eskubideen babesaren garrantziaren jakitun diren 
unibertsitateko ikasleei zuzenduta dago, halaber, CREAS eta Elkartasun Formakuntza programetako 
parte hartzaileei zuzenduta dago, zeintzuentzat derrigorrezkoa den ikastaro hau. 

 
Saioan zehar, talde zaurgarrien eta garapenerako lankidetzaren arteko harremanaz hitz egin genuen, 
zaurgarritasun kontzeptua aztertu genuen eta alderdi batzuk zalantzan jarri genituen. Baita, lankidetza 
eraldatzaile eta kritiko batek bete beharreko gako batzuk azaldu genituen ere. 

 

Giza Eskubideen Aldarrikapenaren irakurketa kritikoa 
 
Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatu zen, eta abenduaren 11an, 12:00tan giza 
eskubideak Nafarroako Parlamentuko protagonistak izan ziren erkidegoko 28 gizarte-erakundeei esker. 
Ekitaldia, Intermon Oxfamen proposamena izan zen, “erakundeen boterea elkarteen sarearekin lotzeko 
beharra dela eta, guztion artean eskubide oinarrizkoenekiko errespetu falta gutxitzeko”, mundu osoan 
egunero hautematen dena, Nafarroako Parlamentuak azaldu zuenez. Mugarik Gabe Nafarroak ekitaldi 
honetan parte hartu zuen ere gizarte, ekonomia eta kultura eskubideei buruzko 22. Artikulua irakurriz. 
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Borraja Komandoaren saria 

 
Aurtengo abenduan, aurpegia estalita, aitzur pare bat 
eta lastozko kapelak zeramatzaten bi pertsona Mugarik 
Gabe Nafarroako ofizinan sartu ziren. Borraja 
Komandoa zen! Hauxe, NNPEK-n atxikitutako “talde 
matxinatua, ekologikoa eta barazkizalea” da, 
ingurumenarekin konprometitutako jendez osatua eta 
oraintxe bertan mundu hobeago baten alde ekin nahi 
dutenak. Produktu ekologikoak, mundua eta edertasuna 
maite dituzte, eta horregatik, esparru publikoak, 
lorategiak, parterreak zein erdibidekoak oldartzen 
dituzte baratze ekologikoak sortzeko. 

Oraingoan, komando honen sari bat jasotzeko ohorea 
izan genuen, “elikadura burujabetzaren, garapenerako 
hezkuntzaren, genero ikuspegiaren eta kontsumo 
arduratsuaren alde egiten dugun lanagatik”. Hala, 
Nafarroako denboraldiko barazki ekologikoez osaturiko 
saski bat eman ziguten, Ekoaldek hornitutakoak, 
Nafarroako nekazal produkzio ekologikoaren erdigune 
logistikoa alegia.
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“Justizia- eta ekitate-baldintzetan arazoak 
konpontzeak sektore batzuek haien pribilegioak 

galtzea suposatzen du, eta historian zehar gutxitan 
ikusi ditugu pribilegiodunak haien pribilegioei uko 

egiten. Beraz, gizarte-mugimendu handi bat 
sortzea beharrezkoa da, oinarrizko mobilizazio 
handi bat, aldaketa horiek behar ditugularen 

kointzientziatik abiatuz.” 

 

Yayo Herrero, antropologoa, ingeniaria, irakaslea eta ekintzaile ekofeminista 
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Hainbat plataformatan parte hartzen jarraitzen dugu 

 

 
M8 Plataforman parte hartu genuen antolakuntza lanaldi bat 
prestatzeko, non lankide txilenekin koordinatuz, (In)justizia 
Jauregiaren aurrean ekitaldi bat egin zen. Geroago Gaztelu 
Enparantzan elkartu ginen Iruñean eta Nafarroan lanean dauden 
kolektiboen aurkezpen eta gorputz-babes ekitaldi bat egiteko. 
Arratsaldean, aurreko urteetan bezala oso jendeztatuta egon zen 
manifestazioa egin zen. 
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Urtean zehar Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartan 
lan egin zen, alor ezberdinetako kolektiboekin batera: 
pentsionistak, aniztasunaren aldekoak, antiarrazakeria, 
feminismoa, ekologismoa, sindikalismoa, gazte eta 
ikasleenak, osasun publikoaren aldekoak, etxebizitza 
duinerako eskubidearen aldekoak, etab. Guztiok eredu 
sozioekonomikoaren eraldaketaren alde egiten dugu, 
Covid19-aren mundu mailako pandemiarekin handitu zen 
krisialdi ekonomiko, sozial, klimatiko eta politikoari 
aurre egingo diona alegia. 
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Nafarroa Bizirik-en bitartez ere, abenduan 
elkartu ginen Europar Batasuneko Nekazaritza 
Politikaren erreforma-egoera ezagutzeko eta 
Espainiako zein Europako hainbat plataformatan 
egiten ari diren ekarpen alternatiboak ikusteko.  
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GASTUAK    % 

Proiektuak 523.774,11  85% 

Sentsibilizazioa 25.029,83 € 4% 

Funtzionamendua 69.669,40 € 11% 

GUZTIRA 618.473,34 € 100% 

   

DIRU-SARRERAK   % 

Nafarroako Gobernua  546.474,79 88% 

Nafarroako Parlamentua 8.694,60  1% 

Udaletxeak 45.053,16 7% 

Bazkideak eta bestelakoak 20.926,00 3% 

GUZTIRA 621.148,55 € 100% 

    

Emaitza:  2.675,21  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mugarikgabenafarroa.org 

info@mugarikgabenafarroa.org 

948 107 337 / 633 506 055 

t.me/mugarikgabenafarroa 



 


