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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 

2021. urteak pandemia garaia izaten 
jarraitu du. Pandemia honetan, 
konfinamenduek, mugikortasun 
murrizketek, pertsona zaharren eta 
gainontzeko etxeko lanen eta pertsonen 
zaintzak ekarri duten lan karga 
gehigarria jasan dutenak emakumeak 
izan dira. Nafarroan eta mundu osoan. 
Bada garaia lan hori ikusarazteko, 
sozialki antzemateko eta partekatzeko. 
Gainera, emakume gehiagok jasan izan 
dute bere bikotekideengandik 
indarkeria matxista haien itxialdian. 

Urtea lurrikara batekin hasi zen, bizi 
garen munduaren zatia menderatzen 
duen inperioko egoitzan, alegia. 
Kapitolioari eraso egiteak, gizarte-
askatasunen defentsa ahulak edota 
gure “demokrazia ereduan” hartzen 
ditugun erabaki demokratikoen 
blokeoek erakusten digute zein urrun 
dagoen herriaren burujabetza gure 
gobernuaren giltzarri izatetik. Gure 
inguruko politiken erreakzio epelek 
erakusten dute ez daudela prest 
herriaren burujabetzaren aurkako 
erasoei aurre egiteko, eta, faxismotik 
gero eta hurbilago dauden posizioetatik, 
gutxiengo pribilegiatuek gehiengoen  

gain hartutako erabakiak inposatu nahi 
dituztenen alde egiten dute. 

Glasgowko Klima Aldaketari buruzko 
Konferentziak erakutsi zuen gobernuek ez 
dutela konpromezu handirik geroz eta 
atzera bueltarik gutxiago duen gure 
planetaren hondamen egoera aldatzeko 
beharrezkoak diren aldaketekin. 

Juani Ruiz, Palestinako giza eskubideen 
defentsako militantea, Israelgo Estatuak 
atxilotu zuen terrorismoarekin harremana 
izatea leporatuz. Ongi ezagutzen ditugu 
argudio horiek. Giza eskubideen 
defendatzaileen kasuan, ezarritako 
boterea haratago joan da eta, Kolonbian 
soilik, zuzenean 130 baino gehiago hil 
dituzte. 

Makroetxaldeen enpresa arduradunek, 
ohiko abeltzaintzatik urrun dagoen negozio 
bat sustatzen dute, haragiaren industrian 
eta animalien ustiapenean oinarritua. Aldi 
berean, bere ingurumena hondatzen, 
hondamendi ekologikoak sorrarazi dituzte 
Murtzian, eta eragindako akuiferoen 
kutsadura dela eta, ahoko urik ez 
erabiltzeko gomendioa egin dute, 
Martzillan. Egoera hori Arartekoari salatu 
zitzaion 2021eko abenduan. 

Makroetxaldeen industria, ordea, haratago  
 

joan da. Beren ekoizteko modua salatu 
duten erakundeen aurkako auziak 
aurkeztu dituzte, protesta egitera 
ausartzen direnak atzera botatzen 
saiatzeko, Mugarik Gabe Nafarroa, 
besteak beste. Gainera, giza, 
ekonomia edo ondarezko kalteak 
egongo diren mehatxua zabaldu dute. 
Kolonbiako egoeretara ez dira iristen, 
baina ez da ausazkoa, nola edo hala 
aberastasun azkarra bilatzen duten 
gutxiengoen interesen aurrean natura 
eta bizitza defendatzen dutenen gain 
beldurrarazte eta hertsapen metodo 
antzekoak erabiltzea. 

2021. urteko ikusmiran egoera asko 
egon dira, honako hauen alde dugun 
konpromezua indartu besterik ez 
dutenak egiten: berdintasunaren 
aldeko borroka, benetako 
demokraziaren aldekoa, giza 
eskubideen aldekoa, lurraldea eta 
bakea defendatzekoa, garapen-eredu 
desberdina sustatzekoa, elikadura 
burujabetza, eta herriek bakerako, 
bizitzarako eta beren banakako zein 
taldeko eskubide guztiak 
errespetatzeko duten eskubidearen 
aldekoa. 

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-Colombia 

 CPDH Madeleine Lagadec 
(El Salvador) 

SENTSIBILIZAZIOA: 

Elikadura Burujabetza 
Giza Eskubideen Defentsa 

HEZKUNTZA EZ FORMALA: 

Tejiendo Solidaridad -
Auzotik Mundura 

SAREAK: 

ASANA, Zabaldi, REAS, 
Nafarroako GGKE-en 

Koordinakundea... 
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Haztegi agroekologikoen sustapenerako lantegia. AIGMIM, Guatemala

LANKIDETZA 



 

 

 
 

“Ez naiz aske sentituko edozein emakume 

aske ez den bitartean, baita haren girgiltzak 

nireak ez bezalakoak direnean ere” 

 

Audre Lorde 
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Kyxim Qya kooperatibaren postua udal merkatuan. AIGMIM 

GUATEMALA 



Quetzaltenango-ko Maya Mam emakumeen sistema sozioekonomikoen 
zaintza, autonomia ekonomikoan, elikadura burujabetzan, parte hartze 

eta eragin politiko zein sozialean, eta genero-ikuspegia duen 
ahalduntzean oinarritutako landa-garapenetik 

Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) Guatemala 

Aurten, Nafarroako Gobernuak 
finantzatutako hiru urteko 
programari ekin dio AIGMIMek, eta 
duela 20 urte baino gehiagotik egiten 
ari den lanarekin jarraitu du. Une 
horretan, eskualdeko lau 
udalerrietako emakume-taldeak 
antolatu ziren programa osatzeko. 
AIGMIM erreferentziazko erakundea 
da Mam eskualdean, eta emakumeei 
laguntzen die eskubide ekonomiko, 
politiko, sozial eta kulturalen 
inguruko aldarrikapen eta 
prestakuntzan, proaktiboki parte 
hartuz departamentu, eskualde eta 
nazio mailako sare eta aliantzetan. 
Horrela, emakumeen eta Maya Mam 
herriaren garapen integralean 
laguntzen du. 

Elikadura burujabetzarako bidean, 
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52 emakume berrik ekintzailetzari 
ekin diote, nekazaritza-ikuspegi 
ekologikoko landetxe eta barazkietan, 
eta aurreko urteetan ezarritako 
proiektuak sendotuz doaz, bazkideen 
esperientzia handituz, haien janaria 
ekoizteko eta kontsumitzeko 
gaitasuna izan dezaten. Gainera, Kxym 
Qya R.L. merkaturatze-
kooperatibaren bidez, emakumeek 
sendotu egin dute beren lidergoa eta 
sektorean duten presentzia, udal-
merkatuetan salduz eta eskola-
elikagaien hornitzaileekiko 
harremanaren bidez. 

Prozesu horiekin batera, emakumeek 
bertako udalerrietan duten eragin  
politikoa indartzen jarraitu dute, eta  
banakako eta taldeko eskubideen 
aldeko eskualdeko ekintzetan parte 

 

hartzen. Aipagarria da, halaber, 
gazteekin egindako lana, ikasleak 
maskulinotasun berriez 
sentsibilizatuz, eta Ixq’anil talde 
artistikoa sortuz. Talde horrek, 
antzerkiaren bidez, genero-
berdintasunaren eta 
emakumeenganako indarkeria 
desagerraraztearen garrantzia 
transmititzen du. Gainera, emakume 
talde bat autoestimuari, identitateari 
eta jabekuntzari buruzko 
prestakuntza jasotzen ari da. 

Honekin guztiarekin, AIGMIMek 
aurrera egin du bere antolaketa 
sendotzen eta emakumeen eta Mam 
herriaren eskubideak bermatzen. 

 

 

200.000 € Naf. Gob. Finantziazioa 



 

 

 

 

 

 
 

Batzar nagusia. AMIVR 

GUATEMALA 



 

Uraren kudeaketa komunitario integrala El Tesoro erkidegoarentzat 
Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (AMIVR) Guatemala 

Mugarik, jatorrizko herriei ematen 
dien laguntza historikoaren barne, 
Asociación de Mujeres Indígenas 
Voz de la Resistencia – AMIVR 
elkartea laguntzen jarraitzen du, 
"Uraren kudeaketa komunitario 
integrala" proiektuan, Guatemalako 
Suchitepéquez departamentuko El 
Tesoro Nueva Esperanza 
erkidegoarentzat. 

Euri-uholdeek eta pandemiak 
markatutako testuinguru zail 
honetan, proiektuaren gauzatzea 
moteldu egin zen. Nolanahi ere, 
AMIVR osatzen duten emakumeen 
parte hartzeari, inplikazioari eta 
ahaleginari esker, proiektuak 
aurrera jarraitu du, eta espero ziren 
emaitzak eman ahal izan ditu. Honek 
guztiak ikaskuntza indibidual eta 
kolektibo garrantzitsu bat suposatu 
du, antzinako antolaketa-
praktiketatik abiatuta. 
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Proiektu honek emakume maien 
ahalduntzea ekarri du. Emakume 
horiek, beren kultura, hizkuntza eta 
praktiketatik, uraren kudeaketa 
erabiltzeko eta mantentzeko 
prestakuntza landu dute, eta beste 
emakume batzuei transmititu dizkiete 
ikaskuntzak. 

Ez hori bakarrik, formakuntza-
prozesuaz gain, emakume gisa duten 
posiziotik haratago joatea lortu dute, 
horrek suposatzen duen botere-
harreman desorekatuen barruan, 
komunitatearen ura nola kudeatu ikasi 
dute, eta ikasten jarraitzen dute, 
azpiegiturak eskuratuz eta kontrolatuz. 

Kontrol eta eskuragarritasun horrek 
tokiko agintariekin edota beren 
komunitateetako gizonekin harremanak 
praktikan jartzea erraztu du. Aldagai 
horiek –formakuntza, erabilera eta 
kontrola –, oinarrizkoak dira 

 

emakumeen ahalduntze-prozesuaz 
hitz egiterakoan. 

Uraren kudeaketak, biziraupenerako 
oinarrizko baliabide ezaguna dena, 
emakumeek beren komunitateetan 
duten errekonozimendua eta posizioa 
ahalbidetu du. 

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Iruñea 31.753 € 

Tafalla 3.000 € 

Oibar 1.138,85 € 

Guztira 35.891,85 € 



 

 
 

Colectiva Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores-en zuzeneko berrelkartzea uztailan.  

GUATEMALA 



 
Eraldaketarako jardutea: Guatemalako landa-eremuan desgaitasuna 
duten emakumeek oztopoak gainditzen dituzte antzerkiaren bidez. 

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

METOCA Atz 'anem K' oj elkartearen 
barne dago. Elkarte hori 2001ean 
hasi zen lanean, eta ordutik 
jarraitzen du Giza Eskubideen, 
sexualitatearen eta GIBaren 
prebentzioaren alde egiten, gizarte-
antolaketa bultzatzeko eta 
Erdialdeko Amerikan beren 
komunitateen eskubideen defentsan 
eta egikaritzan konprometiturik 
dauden protagonistei prestakuntza 
politikoa emateko, betiere 
Guatemalako landa-eremuetan 
oinarrituta. Horrela, herri-
hezkuntzatik eta Zapalduen 
Antzerkitik abiatuz lan egiten dute 
emakumeen oinarrizko taldeak eta 
zaurgarritutako beste talde batzuk 
askatzeko. Metodologia parte 
hartzaileetan, sortzaileetan eta 
eskuragarrietan formatzean eta 
zabaltzen jarduten dute, errealitatea 
kritikoki aztertzeko eta emakumeen 
aurkako indarkeriak arintzeko 
eragin-estrategiak garatzeko. 
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Ikuspegi feministatik, emakumeen 
ahotsa, kolektibitatea eta protagonismoa 
sustatzen dituzten proiektuak garatzen 
dituzte, eta haien eskakizunei irtenbidea 
ematen diete. Aurrez aurre dituzten 
indarkeriak ikusaraziz, kontzientzia 
hartzea eta sentsibilizatzea eragiten 
dute, baita bikotekideengan, 
komunitateengan eta erabaki-
hartzaileengan ere. 

Kasu honetan, Guatemalan 
desgaitasunak dituzten emakumeak talde 
zaurgarrienetako bat dira: indigenak 
izateagatik, emakumeak izateagatik eta 
desgaitasunak izateagatik zapalduak. 
Horri aurre egiteko, 2019an Magdalenas 
Panajachel kolektiboa osatu zuten, Sololá 
departamenduan, eta hortik aurrera, 
“Koloretan amets egiteko gaitasuna duten 
emakumeak” kolektiboarekin lotura sortu 
zen, eta haiekin gauzatu zen aurreko 
proiektua. Aurten, beren eragin-tresnak 
indartzen jarraitu dute emakume 
desgaituak bezala, Guatemalako landa- 

 
 

eremuetan. Proiektuen kudeaketan 
trebatu dira, Antzerki Legegilearen 
bidez aurrez aurre dituzten 
indarkeriak ikusarazteko eta 
prebenitzeko; aldi berean, 
komunitateak eta haien ingurunea 
sentsibilizatzen dituzte eztabaida 
parte hartzaileen bidez, eta beren 
aldarrikapenak eta eskakizunak 
gizarteratzen dituzte, tokiko eta 
eskualdeko erabakiguneetara irits 
daitezen. Gainera, aurten arte 
eszeniko inklusiboen nazioarteko 
topaketa batean parte hartzera 
gonbidatu dituzte, eta 2019an Mugarik 
Gabe Nafarroaren laguntzarekin 
finantzatutako «Vernos florecer» lana 
aurkeztuko dute. 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gobernua 35.000 € 

Oltza Zendea 398,55 € 

Guztira 35.398,55 € 



 

 

Makrame lantegia Yach’il Antzetic Etxe Komunitarioan  

MEXIKO 



Emakumeek beren eskubideak aldarrikatzen dituzte eta Chiapasen eta 
Tabascon indarkeriarik gabeko bizitza osasungarriak eraikitzen dituzte, 

pandemiaren ondorioei aurre egiten laguntzen dutenak. 
Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, (CAM) 

eta Hogar Comunitario Yach’il Antzetic (MEXIKO) 

2020az geroztik, proiektu bat dago 
martxan CAM eta Hogar Comunitario 
Yach’il Antzetic erakundeen artean, 
azken honek dagoeneko 25 urte 
baino gehiagoko ibilbidea dauka. 
CAMek Palenquen du egoitza, eta 
sarean eta komunitatean lan egiten 
du, emakumeen osasun integrala eta 
autonomia ekonomikoa bilatu eta 
sustatzeko, lurra defendatzeko, 
elikadura burujabetza bultzatzeko 
eta oinarrizko gizarte-erakundeak 
eta plataformak indartzeko, genero, 
etnia eta klasearen ikuspegitik. 
Hainbat osasun-gune dituzte 
umetokiko minbizia detektatzeko eta 
prebenitzeko, haurdun dauden 
emakumeei arreta emateko, 
laguntza psikologikoa emateko, 
osasun kolektiborako sustatzaileak 
prestatzeko, eta ohiko emaginak 
gaitzeko zein antolatzeko. 
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Era berean, hainbat kolektiborekin lan 
egiten dute elikadura burujabetzatik 
praktika agroekologikoak prestatzeko eta 
abian jartzeko, eta Kiptic 
merkaturatzailearen bidez emakume 
indigenen hainbat talderen artisautza 
merkaturatzen laguntzen dute. 

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 ekimenarekin bat egiten dute 
autoenplegurako eskuzko artea landuz. 
Ekimen hori autonomia prozesuaren 
jarraipena da, eta banakako zein taldeko 
lan-ordaindurako gaitasunak garatzen 
ditu Amek, gaitzen diren bitartean, Las 

 

Orugas haur-gunea eskura dute, 
bertan seme-alabak artatzen dituzte, 
bizikidetza osasuntsua eta tratu onak 
sustatuz. 

Nafarroan, Mugarik Gabek Sarean 
elkartearekin, Emakumeak sortzen-
ekin eta Itziar artistarekin 
elkarlanean, ipuin kontalari proiektu 
bat egin dute genero, arraza, baldintza 
sozioekonomiko eta etnikoekin 
lotutako desberdintasun sozialen 
aurrean sentsibilizatzeko eta 
indarkeria mota ezberdinen inguruan 
kontzientziatzeko. Era berean, Maya 
kultura ezagutarazi eta Yach'il 
Antzetic Etxe Komunitarioko 
emakumeek TRAMA ekimenean 
egindako artisau materialak erakutsi 
dituzte.  

 Naf. Gob. Finantziazioa 110.000€ 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Zeiba azpiko istorioak” ipuin kontalariaren deialdien kartelak 2021ean zehar 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PBI Kolonbiak Valle del Caucan egindako lantegia 

 

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, 
nazio zein nazioarteko mailan; EDK-
en (Elkarteak, Defendatzaileak eta 
Komunitateak) egoera ikustarazten 
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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. 

2019an, Kolonbia barne-desplazamendu 
behartu gehien izan zituen herrialdea 
izan zen. 2016ko bake-akordioak ahulduta 
daude oraindik, eta ez dira betetzen. Krisi 
pandemikoaren ondoren, areagotu egin 
dira giza eskubideen urraketak, 
sarraskiak, bortxazko desagerpenak, 

 

 

bahiketak, hilketak, tortura eta 
estortsioa. Horrez gain, Estatuko 
Indar Publikoek eraildako pertsona 
zibilak aipatu behar dira, zeinak ausaz 
zauritzen, erasotzen, atxilotzen eta 
hiltzen dituzten, haien autoritatea 
inposatuz. 

Zifrak honakoak dira: 9.189.905 
biktima, zeinetan 537.556 pertsona 
mehatxatuak izan diren, 34.079 sexu-
delitu, 8.191.057 pertsona bortxazko 
desagertzearen eraginpean dauden 
eta 11.989 pertsona meategiengatik 
kaltetuak izan diren. 

 FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gob. 198.032 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mora komunitatearen baratze komunitarioa martxan jartzen Suchitoton  

EL SALVADOR 



 

Gatazka armatuaren biktimek beren gaitasun erresilienteak indartzen 
dituzte egia, justizia eta kalte-ordain eskubideak eskatzeko, eta beren 

elikadura segurtasuna eta segurtasun sozioekonomikoa hobetzen dute. 

CPDH Madeleine Lagadec (EL SALVADOR)

Madeleine Lagadec Giza Eskubideak 
Sustatzeko Zentroak bakearen eta 
duintasunaren kultura sortzen 
saiatzen jarraitzen du El 
Salvadoren, 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. Ildo 
horretan, proiektua hainbat 
komunitatetan antolatuta dauden 
biktimen batzordeen bidez abian 
jarri da. Modu zehatzean lan egiten 
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da gatazkan sexu-eraso eta 
bortxaketetatik bizirik atera diren 
emakume-taldeekin, ahaztuak eta 
arretarik gabe gelditu izan diren 
emakumeekin. Egun justizia eskatzen 
jarraitzen dute bigarren mailan 
gelditu ziren beraien aurkako 
bidegabekerien aurrean. 

Gainera, pandemia-egoerak nekazal 
komunitateen elikadura segurtasun 
eza areagotu du. Horren aurrean, 
laguntza integralagoa emateko 
beharra ikusi da eta baita oinarrizko 
elikatzeko eskubidearen premia 
asetzeko beharra ere. Horregatik, bi 
komunitatetan elikadura eta nutrizio 
segurtasunaren baldintzak hobetzea 
proposatu zuten. 

 
 
 

Elkarlanean landu diren familia-
baratzeak sortu dituzte eta  haien 
bidez, autokontsumoa ahalbidetzeaz 
gain, dirua lortzeko aukera ere 
badute. 

 
 

     
FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gob. 35.000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio abierto-ren irudia. Abya Yalako artista-/komunikatzaile-grafikoen ekimena 



 

 

 

“Laguntzeko etorri bazarete, denbora galtzen 

ari zarete, baina zuen askapena nirearekin 

estuki lotuta dagoelako etorri bazarete, 

orduan, elkarrekin lan egin dezagun.” 

 

(De Angelis-ek aipatutako aborijen baten erantzuna) 
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Elikadura Burujabetza, Feminismoak, eta Lurraldearen Defentsaren IV. Foroa, Lizarran, azaroaren 27an 

ELIKADURA BURUJABETZA 



 

Elikadura burujabetza eta kontsumo arduratsua mundu 
bidezkoagoa eta jasangarriagoa lortzeko 

 
Mundubat eta IPESekin batera, eta 
ARREA elkarte agroekologikoaren 
aholkularitza eta 
koordinazioarekin, 2016. urtean 
hasitako prozesuaren jarraipena 
da proiektu hau. 

Proiektuak ezagutza, jarrera-
aldaketa eta aliantzak sustatu nahi 
ditu, elikadura burujabetzan eta 
kontsumo arduratsuan 
oinarritutako gizarte-justiziaren 
eredurantz aurrera egiteko, 
genero-ikuspegia kontuan hartuta. 
Horretarako, hiru estrategia 
onartzen dira: 

1) Globalizazioaren harreman 
ekonomiko, sozial eta kulturalen 
ulermen kritikoa sustatzea, bai 
Iparraldean, zein Hegoalde 
Globalean ere; 
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2) Trukerako eta aliantzarako espazioak 
sortzea Nafarroan Elikadura 
Burujabetzaren alde lan egiten duten 
erakunde, entitate eta pertsonen 
artean;  

eta 3) Latinoamerikako nekazarien eta 
emakumeen mugimenduaren borrokak 
ikusaraztea, elikadura burujabetzaren 
alde egiten baitute. 

Aurten, Harremanak Hazi: camino a la 
soberanía alimentaria lelopean, 
Nafarroako lurraldearen erradiografia 
bat egiten aritu gara, elikadura 
burujabetzan aurrera egiteko funtsezko 
elementuak ezagutu ahal izateko; 
besteak beste, laborantza-lurrerako 
sarbidea, uraren eta ongarri zein 
pestiziden erabilera, nekazaritza-
sektoreko pertsonen egoera... 

 

 

 
Urrian eta azaroan zenbait 
jarduera egin ziren hainbat 
udalerritan, beti ere tokiko 
erakundeekin eta gizarte-
erakundeekin koordinatuta, eta, 
azkenik, Feminismo 
Komunitariotik etorritako Julia 
Castilloren Birarekin amaitu 
genuen. Birak tailerrak, hitzaldiak 
eta eztabaidak eskaini zizkigun, 
eta Lizarrako Elikadura 
Burujabetza, Feminismoak eta 
Lurraldearen Defentsaren IV. 
Foroarekin amaitu zen. 

 
 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gainera, baratze kritikoa erakusketa udalerri 
gehiagotan egon da, hainbat udal eta 
ikastetxek eskatzen digutelako. Aurten 
Obanos, Gares, Zirauki, Corella eta Iruñeako 
Emakumeen Etxetik igaro da.  

 

 

 

 

 

 

 

   25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baratze kritikoa Garesko Vinculo Etxean, irailean.  

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gobernua 30.000 € 



 

 

 

 

 

“Basamortua eder egiten duena nonbait ur putzu 

bat ezkutatzen duela da” 

 
 

El Principito, Antoine de Saint Exupéry  

 
 



 

 

“Defendatzaileak. Eraldatzen duten Emakumeak” erakusketa Iruñeko Emakumeen Etxean, urrian 

DEFENDATZAILEAK 



Trantsizio ekologikorantz eta garapen iraunkorraren alde: 
kolektiboen eta defendatzaileen borrokak 

Proiektu honen bidez, egungo 
garapen-ereduaren alternatibak 
ezagutzera eman nahi izan ditugu, 
eta trantsizio ekologiko eta 
garapen jasangarri baten aldeko 
defendatzaileen eta kolektiboen 
borrokak ikusarazi. Horretarako, 4 
jarduera nagusi egin dira:  

2021eko otsailean eta martxoan 
urteroko “Gako feministak garapen 
askatzaile baterako” Jardunaldiak 
egin ziren, NUPekin koordinatuta. 
Lau saiotan parte hartu zuten 
Latinoamerikako Multinazionalen 
Behatokiko Julia Martík, Giza 
Eskubideen Defendatzaileen 
Ekimen Mesoamerikarreko Maria 
Martín Quintanak, Hegoa 
Institutuko Pentsamendu kritikoen 
Taldeko Leticia Urretabizkaiak eta 
Pikara Magazineko Mª Angelesek. 

Denek partekatzen jarraituko 
ditugun ekarpen eta material oso 
baliotsuak utzi zizkiguten. 
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Aurreko urtean burutu genuen 
“Trantsizio-haizeak? Bizitza xurgatzen 
digun energia” dokumentua zabaltzen 
hasi ginen. Horretarako espazio nagusi 
bat zabaldu da gure webguneko 
“Sentsibilizazioa” atalean non 
informazioa ematen den beste garapen 
eredu mota bat eskatzen duten 
erakunde eta plataforma ekologista 
askoren aldarrikapenei buruz, beti ere 
burujabetza energetikoan eta 
deszentralizazioan oinarrituta 
daudenak: beste bizimodu baten 
aldekoak, giza eskubideen urraketarik 
gabekoak eta gure lurraldea eta 
Hegoaldeko lurraldeak hondatzen ez 
dituztenak. Dokumentu hau Mugarikeko 
bazkide guztien artean zabaldu da, 
parte hartzen dugun jarduera eta 
espazio guztietan banatu da eta haren 
aurkezpenak egin zaizkie tokian tokiko 
kolektiboei. 

Emakume boluntarioen talde batek 
bultzatuta, 2 unitate didaktiko egin 

 

ziren: elikadura burujabetzarekin 
lotutako “Jaten duzunak eraiki edo 
suntsitu egiten al du?”, eta 
“Intersekzionalitatea” sistema 
patriarkalaren, arrazistaren eta 
kolonizatzailearen azterketa.  

Azkenik, AIETI taldearen 
“Defendatzaileak. Eraldatzen duten 
emakumeak” erakusketa maileguan 
hartu dugu. Itzulpena egin dugu eta, 
panel berriekin osatuta, urte osoan 
zehar erakusketa-espazioekin 
koordinatuz zabaldu dugu, honela, 
mundu osoan zehar borroka 
askoren buru diren emakume 
defendatzaileen lana ikusarazteko. 

 
 

 

 

   

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Iruñeko Udala 6.000 € 



   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegoaldeko eta Iparraldeko nekazarien testigantzak elikadura burujabetzari buruz, Medicus Mundiko Grupos de Acción Socialekin 



Tejiendo Solidaridad – Auzotik Mundura

Iaz "Tejiendo Solidaridad – Auzotik 
Mundura" proiektua abiarazi genuen 
REAS, SODePAZ eta SOS 
Arrazakeria elkarteekin batera, 
hegoaldeko ikuspegia hainbat gune 
komunitariotan eta elkarteetan 
txertatzeko asmoz. Izan ere, 
hezkuntza prozesuen bidez, 
sistemek eta aldaketa 
sozioekonomikoek gugan duten 
eraginaz eta gure eguneroko tokiko 
ekintzek (banakakoek eta 
kolektiboek) globalki dakarten 
inpaktuaz kontzientzia hartzen 
lagundu nahi dugu. Helburua hainbat 
gizarte kolektibo aktibatzea da, 
mundu solidarioago eta bidezkoago 
baten defentsaren aldeko 
borrokarekin bat egin dezaten, baita 
komunitatearekin eta 
ingurumenaren zaintzarekin 
konprometitutako alternatibak 
bilatzeko ere. 
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2020-2021 ikasturtean zenbait jarduera 
egin ditugu honako erakunde hauekin: 
Aldezar, Medicus Mundiko Gizarte 
Ekintza Taldeak (GAS), SEI eta Lacarra 
Adinekoen Elkartea. Jarduera horietan 
elikadura burujabetza, giza eskubideak, 
bullying arrazista eta energia 
burujabetza hizpide izan ditugu, besteak 
beste. Irailean ikasturte berriari hasiera 
eman genion; horretarako, elkarte 
gehiagorekin elkartu eta “Tejiendo 
Solidaridad - Auzotik Mundura Eskola” 
aurkeztu genuen. Eskola urtarrilean 
hasiko da, eta honen bidez sistemak 
gugan txertatu dituen diskurtsoak 
zirpildu nahi ditugu; bizitzaren zaintzan 
oinarritutako alternatibak albaindu ahal 
izateko; eta gure ingurunea eraldatuko 
duten ekintza artistikoak ehuntzeko. 

Gainera, urte osoan zehar, Teatrolari 
antzerki eskolarekin batera, Flores de 
Papel antzezlana lantzen aritu gara.  

 
 
 

Urrian aurkeztu zen lehen aldiz, 
Gayarre Antzokian, eta abenduan 
berriro estreinatu zen, Iturramako 
Civivoxen. Antzezlanaren aurreko 
egunean, antzerki sozialeko lantegi 
bat egin genuen. Bertan, parte 
hartzaileek esperimentatu ahal izan 
zuten antzerkia bidegabekeriak 
salatzeko eta gizartean eragina 
izateko tresna bat izan daitekeela. 

Proiektuari buruz gehiago jakiteko 
eta egin ditugun jarduerak 
ezagutzeko, informazio gehiago 
esteka honetan: 
https://mugarikgabenafarroa.org/eu
/__trashed/ 

 

 

 
 

 

 

FINANTZIAZIOA EUROAK 

Iruñeko Udala 30.000€ 

https://mugarikgabenafarroa.org/eu/__trashed/
https://mugarikgabenafarroa.org/eu/__trashed/


 

 
 

 

 
“Erauzketa berdea” saioa NUPeko Generoa eta Garapena Jardunaldietan 



Nekazal Borroken Eguna Elikadura Burujabetzarako 

Apirilaren 17an Nekazal 
Borroken Nazioarteko Eguna 
dela-eta, Nafarroako Elikadura 
Burujabetzaren aldeko 
Batzarretik, beste erakunde 
batzuekin batera, bi asteko 
jarduerak antolatu genituen 
hainbat formatutan, elikagaien 
kontsumo eta ekoizpen-eredua 
aldatu beharrarekin lotuta, 
mundu sozialki eta ekonomikoki 
justuago baten alde egiteko. 

Helburua ez zen izan egun hori 
elkarrekin ospatzea bakarrik, 
baizik eta Nafarroan elikadura 
burujabetzaren aldeko apustua 
egiten duten kolektiboak bilduko 
zituen batzar bat antolatzeko 
prozesu bat bultzatzea, egungoa 
ez den eredu produktibo eta 
sozial bateranzko aldaketak 
sustatuz, eskala txikiko, 
agroekologikoko eta hurbileko 

ekoizpena bultzatuko duten 
kontsumo-ohiturekin eta 
nekazaritza- eta elikagaigintza-
politikekin. 

Nafarroan 8 urte baino gehiago 
daramatzagu egun hau ospatzen, 
Brasilgo Lurrik Gabeko Mugimenduan 
(MST) antolatuta zeuden 19 
nekazarien hilketa gogoratzen duena, 
herrien Elikadura Burujabetza 
beharra aldarrikatzen baitzuten. Egun 
honetan eta urtean zehar antolatzen 
jarraitzeko arrazoi nahikoak ditugu. 
Foru-erkidegoan, lehen sektoreak 
enpleguaren %4,2 hartzen du 2018ko 
datuen arabera; ustiategi txikiak 
desagertzeak, belaunaldien 
ordezkapen ezak, ustiategi handiei 
mesede egiten dieten nekazaritza- 
politikek… nekazaritza-sektorea 
desagertzeko joera ezartzen dute, 
elikagaien industriaren alde, 
esportazioari, abeltzaintza intentsi- 

boari eta kutsadurari 
lehentasuna ematen dioten 
enpresa handi bakan batzuetan 
bilduta. 

Garapen-ereduak baliabideen eta 
energiaren kontsumoa txikitzen 
joan behar du, eta nekazaritzako 
zein abeltzaintzako biztanleria 
handitu. Pertsona guztientzat 
eskuragarria, landa eremuko 
jakinduria baloratuko duena eta 
lan-baldintza duinak izango 
dituena izan behar du. Esparru 
horretan, nekazaritzako 
elikagaien ereduak ardatz 
estrategikoa izan behar du 
elikadura autonomia eta 
eskubiderako. Horregatik, 
Nafarroa nekazariagoa izateko 
nekazaritza-politikak eskatzen 
ditugu. 
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FINANTZIAZIOA EUROAK 

Nafarroako Gobernua 30.000€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

20201eko apirilaren 13tik 27ra ospatutako ekintzen kartela 

 



 

Bizitzaren aldeko Bira Zapatista 

Ekainean komunitate zapatistak Slumil K'ajxemp'op-era (Europa intsumisoaren izendapen berria) iritsi ziren 
Bizitzaren aldeko Bira egitera. Alderantzizko inbasio batean, partekatu, entzun eta aliantza berriak sortzeko, 
beheko eta ezkerraldeko Europako taldeekin elkartu ziren. Era berean, zapatistekin batera, Kontseilu 
Nazional Indigenaren (CNI) eta Moreloseko Ura eta Lurraren Defentsaren Herrien Frontearen ordezkaritza 
talde bat etorri zen. 

Kontinenteko beste herrialde batzuk zeharkatu ondoren, azaroan ordezkaritzaren 3 talde Nafarroan izan 
genituen. Bi asteetan zehar, hemengo elkarte sozialekin bildu ziren, beraien historia, borroka eta ametsak 
gurekin partekatzeko. 

Hilabeteetan antolatu eta lan egin ondoren, Birak aurrera jarraitzen du. Bizitzaren aldeko bira honetan ibiltzen 
jarraitzeko adi egonen gara… 

“Mundu asko sartzen diren mundu bat” 
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Mundua eta Giza Eskubideen 16. Zinema Erakustaldia 

Golem Baiona zineman eskaini zen 
azaroaren 8tik 12ra Mundua eta 
Giza Eskubideen 16. Zinema 
Erakustaldia. Zinemaren bitartez, 
pertsona etorkinen eskubideak, 
LGTBIfobia, ultraeskuindarren 
gorakada, adingabeekiko 
gehiegikeriak sarean eta 
etxebizitza duin baten aldeko 
eskubideak bezalako gaiak azaldu 
ziren. Saio bakoitzean gaian 
aditutako pertsona batekin 
hizketaldia egin zen. Era berean, 
bigarren hezkuntzako ikastetxeei 
zuzendutako doako hiru saio egin 
ziren, baina beste urteetan ez 
bezala, aurten ezin izan dugu 
horietan parte hartu aldi berean 
Elikadura Burujabetzaren 
proiektuko beste ekintzak 
genituelako. Beste urte batean 
izango da. 
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Ordain gisa, “Nuestras Madres” filma 
aurkeztu genuen abenduan. 
Guatemalako filma dramatikoa, 80. 
hamarkadako gudaren ondorengo egia, 
justizia eta konponketa prozesuei 
buruzkoa. Filmaren ondoren, Maria 
Guadalupe Garciarekin solasaldia izan 
genuen, “Organización de Mujeres 
Guatemaltecas Mamá Maquín” elkarteko 
kidea denarekin eta baita Mugarik Gabe 
Nafarroako Ana Sotorekin ere. 

Maria Guadalupek egungo egoeraren 
inguruan hitz egin zuen eta 80. 
hamarkadako guda genozidan bizirik 
atera ziren herriei buruz ere, bere 
testigantza zuzena eman zuen eta bere 
erakundearen sorrera azaldu zuen, bai 
eta memoria historikoaren eta gorputza 
eta lurraren aldeko defentsan dituzten 
erronken inguruan. Ondoren, Ana Sotok 
nazioarteko elkartasunean izan zuen 
esperientzia partekatu zuen, gudaren 

 
 

ondoren itzulitako komunitateekin, 
errefuxiatuekin eta lekuz aldatutako 
herri indigena eta nekazariekin 
alegia, hala nola gudaren ondorengo 
urteetan Erresistentziako Herri 
Komunitateekin (CPR) izandako 
bizipenak ere. 

 
      

   
 
 
 
 
 
 

“Nuestras Madres” estreinaldiaren kartela



Giza Eskubideen adierazpenaren irakurketa kritikoa 
 
Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Eguna ospatzen da eta, hori dela eta, Nafarroako hainbat erakunde 
Parlamentuko ekitaldi instituzional batean bildu ginen Adierazpenaren irakurketa kritikoa egiteko, bertan 
jasotako eskubide asko, gaur egun ez baitira betetzen oraindik. Mugarik Gabe Nafarroak bigarren urtez 
jarraian bat egin du eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalei buruzko 22. artikuluaren irakurketarekin. 
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“Sozialki berdinak, 

gizalegez ezberdinak 

eta erabat askeak 

izateko mundu baten alde” 

 
Rosa Luxemburg 
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Beste plataforma eta espazio batzuk 
 

Beste espazio batzuetan parte hartzen 
jarraitzen dugu, askotan ez gustatuko 
litzaigukeen presentziarekin, baina une 
bakoitzean ahal duguna ematen dugu beti, 
eta berri guztiak erakundeko bazkideei eta 
egiten ditugun jardueretako askotan parte 
hartu duzuen beste pertsona batzuei 
helarazten dizkiegu. 

 
Eskubide Sozialen Kartan aurten lan 
indartsua egin da benetako gizarte-
aurrekontuak aldarrikatzeko, hainbat 
eremutako kolektiboen ekarpenekin, 
osasun publikoaren, fiskalitatearen eta 
trantsizio ekosozialaren beharra mahai 
gainean jartzen dutenak, bai eta makro-
proiektu garatzaileak zalantzan jarri eta 
arlo pribatua arlo publikoaren bitartez 
finantzatzea ere. 
 
 

   38 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urtero bezala, martxoaren 8a ospatu zen 
“guztiontzako bizitza duinaren alde” eginez eta 
salatuz emakume askoren egoera arriskuan 
dagoela atzerritartasun-lege bidegabe baten eta 
zainketaren sektoreko langileentzat egindako 
merkantilizazio prekarioaren ondorioz. 
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Bestalde, GGKEen Koordinakundeko kide izaten jarraitzen dugu, non Mugarikeko pertsona batek 
zuzendariordetza bere gain hartu duen; baita Zabaldiren kide ere, partekatzen dugun nazioarteko antolamendu 
eta elkartasunerako gune bat izateaz gain, urte honetako zenbait jarduera bertan antolatu ditugularik; eta baita 
REASen ere, non besteak beste, “bihotza erakusten” eta urtero gizarte-ikuskaritza egiten dugun. Berritasun 
gisa, urte honetatik aurrera ofizialki Plazara!-ko Hitzarmenaren baitan gaude, Iruñeko Alde Zaharreko gizarte-
zentro komunitario autogestionatua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGGKEKrekin hitzaldia Plazara! zentro sozialeko 
Plaza de Mayo gelan 

 

 

a Ekonomia solidarioko gizarte-erakundeentzako gizarte- 

ikuskaritzaren zigilua
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Gainera…
 

Bi aldiz eman dugu “Talde zaurgarriak eta garapen jasangarria” saioa, NUPek 2021eko martxoan eta 
irailean egin zuen Nazioarteko Lankidetza eta Garapena ikastaroaren barruan. 

Ekainaren 5ean Lizarran egindako Elkartasun eta Bidezko Merkataritzaren Erakusketan ere izan ginen, 
azken urteotan sortu ditugun materialak eta elikadura burujabetzaren eta giza eskubideen inguruko 
hainbat plataformak eta erakundek eskaintzen dizkiguten beste material batzuk erakutsiz. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Lizarrako Foruen Plazako Elkartasun eta Bidezko Merkataritzaren Erakusketan jarritako postua 
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www.mugarikgabenafarroa.org 

info@mugarikgabenafarroa.org 

948 107 337 / 633 506 055 

t.me/mugarikgabenafarroa 



 


