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Egilea: Nazioarteko Bake Brigadak (PBI) eta Mundubat Fundazioa

Argitalpen hau Garapenerako Lankidetzaren Euskal Erakundeak finantzatutako proiektu 
honen barruan dago kokatuta: “Defendatu ere egiten naute. Euskal gizartea giza eskubi-
deen defendatzaileen babesaren alde mobilizatzen”.

Diseinua: Labox Marketing y Comunicación

Argazkiak: ASMAC, CONAVIGUA, FENSUAGRO, Las Chonas, Saharako Emakumeen Liga, 
Nunca Pares, UPWC



ERAKUNDE BULTZATZAILEAK

NAZIOARTEKO BAKE BRIGADAK (PBI)

Nazioarteko Bake Brigadak (PBI) Nazio Batuen aurrean aitortutako gobernuz 
kanpoko erakunde instituzionala da, eta 35 urtetik gorako esperientzia dauka 
giza eskubideen defendatzaileen babesean nahiz bakerako eremuen irekieran. 
1981. urteaz geroztik, giza eskubideen alde indarkeriarik gabe lan egiten duten 
pertsona, erakunde eta erkidego defendatzaileei lagundu die, euren lanagatik 
egoera arriskutsuan daudenean. Hona hemen PBIk garatutako lana: landan 
bertan behatzeko brigaden bidez, laguntasun fisikoa eskaintzea; babes inte-
gralerako prestakuntzen bidez, erakundeak indartzea; nazioarteko lagun tza-
sareak eratzea; eragin politikorako ekintzak egitea; eta sentsibilizaziorako, ko-
munikaziorako eta gizartea eraldatzeko hezkuntzarako ekintzak sortzea, giza 
eskubideen defendatzaileen lana agerian jartzeko.

 www.pbi-ee.org

MUNDUBAT

Mundubat gobernuz kanpoko erakundea da, eta erkidegoekin zein herri- 
erakundeekin lan egiten du, eskubide zein alternatiba sozial eta ekonomikoak 
aldarrikatzen dituztenean eta partaidetzazko demokrazia sustatzen dutenean. 
Herritartasunaren ikuspegi kritikoa suspertzen du gure gizartean, eta nazioar-
teko sare zein aliantzetan oinarritutako lana bultzatzen du. Horretarako elkar-
tasunaren ideia, hain zuzen ere, pertsona guztientzako eskubideen erabile-
ran eta hedapenean oinarrituta dago, genero-berdintasuna kontuan hartuta. 
Azken 3 hamarkadotan, Mundubatek behar besteko proposamenak garatu 
ditu, giza eskubideen erakunde defendatzaileei eta erakunde horiek defenda-
tzen dituztenei laguntzeko. Defendatzaileekin egindako lanak baldintza mate-
rialak ezarri nahi ditu, hemen entzun dakien, arreta jaso dezaten eta bakean, 
ordaintzat hartutako justizian, berdintasunean eta giza eskubideetan oinarri-
tutako gizartea lortzeko borroken esperientziak partekatu ditzaten.

 www.mundubat.org

ARGAZKIA: James Rodríguez.



ORAIN INOIZ BAINO GEHIAGO 
GAUDE GIZA ESKUBIDEEN 
DEFENDATZAILEEKIN

 Elkarren artean lotuta dauden krisi sistemikoak eta pandemia globalak “ga-
rapen-ereduaren” mugak jarri dituzte agerian. Gainera, haien DNA ezin borti- 
tzagoa eta bizi-hiltzaileagoa dela nabarmendu da eta ez duela eragin berbera 
iparraldeko eta hegoalde globaleko era guztietako emakumeen bizitzetan eta 
gorputzetan.

Testuinguru horren aurrean, funtsezko giza eskubideak defendatzen dituzten 
pertsonak eta erakundeak egunero-egunero borrokatzen dira, eta behar bes-
teko alternatibak bultzatzen dituzte, haien herriak, erkidegoak eta lurraldeak 
kentzeko, arpilatzeko eta indarrez ebasteko garatzen diren prozesuei aurka 
egin nahian.

Egoera horren barruan, modu zehatz eta bereizgarrian, funtsezko eskubideen 
defentsarako eta sustapenerako prozesuetan antolatutako emakumeak dira 
kaltetuenak. Nahiz eta aitortzen ez dieten, emakumeek funtsezko lekua bete- 
tzen dute biziari eta biziaren sareari eusteko, zaintzeko eta babesteko orduan. 
Hori dela eta, ez da ustekabekoa zapalkuntzarako, urraketarako eta abusurako 
sistemek nola eta nolako bizitasunaz diharduten emakume defendatzaileen 
gorputz-lurraldeen gainean, modu berezi eta bereizgarrian, hain zuzen ere.

Oraintsuko azterketa eta txostenetan adierazten denez, antolatutako emaku-
meen jazarpenak, atxiloketek, hilketek eta feminizidioek gora egin dute, lurra 
zein lurraldeak defendatzen dituztenean, funtsezko eskubideak sustatu eta 
babestu egiten dituztenean edota emakumeek nahiz neskatilek jasaten dituz-
ten indarkeria matxistei, arrazistei eta kolonialei aurka egiten dietenean.

Horren ondorioz, proposamen honek, Herri Babesarearen Hirugarren Foro Ibil-
tariak, bidea urratzen jarraitu nahi du babeserako euskal udal-sare eutsiaren 
eraketan, kasu zehatz honetan emakume defendatzaileei eta haien erakundeei 
nahiz erkidegoei laguntzeko moduko aliantzak eta sinergiak sustatu ahal iza-
teko.

Alde horretatik, bi une proposatzen dira. Bertan, zenbait ikuspegitatik jo-
rratuko da zein den emakumeen gaur egungo egoera pandemiaren testuin-
guruaren esparruan, aterki horretan emakume defendatzaileen jazarpenerako, 
urraketarako, abusurako eta indarkerietarako aurretiazko prozesuak sakondu 
direla kontuan hartuta.

ARGAZKIA: James Rodríguez.



Nabarmendu egin beharra dago administrazioek giza eskubideen defenda- 
tzaileak babesteko neurriak hartu behar dituztela eta, era berean, gizartearen 
kontzientzia kritikoa sustatzen lagundu behar dutela, giza eskubideen defen- 
tsa egunez egunekoan txertatu beharreko premia dela konturatu dadin. Hori 
lortzeko, aurton formatu birtualean egingo den Herri Babesarearen 3. Foroa 
gaur egungo egoeran funtsezko zeresana duten hiru gai-ardatzetan dago an-
tolatuta: 

1. ARDATZA Lurra eta lurraldea defendatzen dituzten emakumeak

2. ARDATZA Emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiten dioten 
emakumeak

3. ARDATZA Oroimen historikoaren aldeko eta zigorgabetasunaren 
aurkako emakumeak

Azaroan, zubiak ezarriko ditugu Kolonbiako, Honduraseko, Guatemalako, 
Mexikoko, Palestinako eta Mendebaldeko Saharako giza eskubideen erakunde 
defendatzaileekin. Gaur egun, inoizkorik beharrezkoenak dira giza eskubideen 
defendatzaileen babeserako sareen sorrera, nazioarteko babesa eta defentsa 
kolektiboa.

ARGAZKIA: James Rodríguez.



HERRI BABESAREA: 
GIZA ESKUBIDEEN DEFENDATZAILEEN 
BABESERAKO EUSKAL UDAL SAREA

ZER DA HERRI BABESAREA?

Herri Babesarea giza eskubideen defendatzaileen babeserako euskal udal- 
sarea da, eta, bertan, Euskadiko zenbait udalek parte hartzen dute. Sareak 
udal-administrazioen, euskal erakunde sozialen eta hegoalde globaleko giza 
eskubideen erakunde defendatzaileen arteko ahaleginak koordinatzea dauka 
helburu, tokian tokitik giza eskubideen defendatzaileak babesten laguntzeko. 

Horretarako, sarearen esparruan, sentsibilizaziorako, komunikaziorako, egi-
turaketarako eta eragin politikorako ekintzak garatzen dira, defendatzaileen 
laguntzarako eta babeserako sareak sortzen eta euskal biztanleak giza eskubi-
deen defentsaren garrantziaren inguruan kontzientziatzen laguntzeko. Herri 
Babesarearen Foro Ibiltariaren 3. edizioa 2021eko azaroaren 22tik abenduaren 
1era arte egingo da, eta Euskadiko 10 udalek parte hartuko dute bertan. Foro 
horren bidez, giza eskubideen erakunde defendatzaile gonbidatuen indarke-
riarik gabeko erresistentziak jarriko dira agerian, eta haien babesa sustatuko 
da erasoen, mehatxuen, jazarpenen eta erailketen aurrean.

ARGAZKIA: Nuria González



HERRI BABESAREAREN BIGARREN FORO IBILTARIA

Herri Babesareak erakunde defendatzaileen babesean oinarritutako giza es-
kubideen urteko agenda munizipalista sortu nahi du. Giza eskubideen agenda 
horretako ekintzen barruan, foro ibiltariaren urteko edizioa nabarmentzen da, 
eta, bertan, astebetez, udal parte-hartzaileek zenbait herrialdetako giza es-
kubideen erakunde defendatzaileetako taldearen bisitaldia jasoko dute. Epe-
aldi horretan, sentsibilizaziorako, komunikaziorako, egituraketarako eta eragin 
politikorako jarduerak egingo dira, euskal biztanleek erakunde horiek garatzen 
duten defentsa-lana zuzenean ezagutu dezaten eta, aldi berean, nazioarte-
ko babeserako duten sarea indartu dadin eta haien babeserako eremuak zein 
tresnak sortu daitezen.

Osasun-krisi globalaren ondorioz modu birtualean egingo den Herri Babesa-
rearen Foro Ibiltariaren 3. edizio honetan, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako 
10 udalek ahaleginak eta gaitasunak bateratu dituzte ekimen munizipalista 
honen bitartez, babesteko duten betebeharrarekin lotzeko. Bi astetan, webi-
nar formatuko sentsibilizazio-ekintzak egingo dira jende guztiarentzat, baita 
erakunde defendatzaileen eta tokiko instituzioen arteko eragin politikorako 
bilera birtualak ere. Ekintza horiekin batera, komunikazio-kanpaina ere egingo 
da, Herri Babesarea ekimena eta erakunde defendatzaileek giza eskubideen 
defentsaren alde garatzen duten lana euskal gizartean agerian jartzeko asmoz.

Hona hemen Herri Babesarearen Foroaren 3. edizioan parte hartuko duten 
udalak:

 » ANDOAIN 

 » AMOREBIETA-ETXANO

 » DURANGO

 » EA

 » ELVILLAR

 » ERRENTERIA

 » GALDAKAO

 » HERNANI

 » IRUN

 » LAUDIO



ARGAZKIA: Francesca Volpi.

“Giza eskubideen emakume 

defendatzaileek etengabe 

aurre egin behar diote 

bizitza publikoan duten 

partaidetzaren eta 

giza eskubideen, euren 

lurraldeen zein tradizioen 

defentsan duten lidergoaren 

gaitzespenari”. 

“Estereotipo matxista eta 

arrazisten bidez, pertsona 

edo giza talde horiek haien 

lana deslegitimatu nahi dute, 

eta emakume horiek euren 

erkidegoetan duten funtsezko 

lana eragotzi nahi dute.”

Esmeralda Arosemena de Troitiño.

CIDHeko presidentea



“Emakume defendatzailea izatea bizitza 

osorako konpromisoa da. Hori dela eta, gizarte 

patriarkalak honako hauxe ezaugarri bereizgarri 

duen testuinguruan zehaztutako estereotipoak 

hautsi behar dira: egiturazko desberdintasunak, 

zigorgabetasuna, ustelkeria, krimen antolatua, 

misoginia, lgbtifobia, gorroto-diskurtsoa, 

estraktibismoa, politika neoliberalak eta eremu 

demokratikoen itxiera. Emakume defendatzailea 

zarenean, indarkeria bikoitzari aurre egin behar 

diozu egunez egunekoan nahiz gure ekintza 

publikoan, giza eskubideen defendatzailea 

izateagatik eta emakumea izateagatik.”

Giza Eskubideen Defendatzaileen Sarea.

ARGAZKIA: Bianca Bauer. 



GIZA ESKUBIDEEN DEFENDATZAILEEN 
BABESARI BURUZKO ADIERAZPEN 
INSTITUZIONALA

Giza eskubideak (GGEE) gizaki guztien berezko eskubideak dira, haien arra-
za, sexua, nazionalitatea, jatorri etnikoa, hizkuntza, erlijioa, gustu sexualak eta 
afektiboak edozein direla ere. Giza eskubideak banaezinak dira, elkarren ar-
teko menpetasun estua dute eta honako hauexek dira, besteak beste: bizi-
tzeko eta askatasuna edukitzeko eskubidea; esklabotzapean eta torturapean 
ez egoteko eskubidea; iritzi eta adierazpen askatasuna edukitzeko eskubidea; 
lurraldeez ingurumen osasungarrian gozatzeko eskubidea; hezkuntzarako, la-
nerako eta indarkeriarik gabeko bizitzarako eskubidea.

Estatuek GGEE guztiak babesteko, sustatzeko eta gauzatzeko betebeharra 
duten arren, planetako eskualde askotan modu larrian urratzen dituztela ikus-
ten dugu egunero. Aldi berean, ikusi ere egiten dugu giza eskubideen defen-
datzaileak etengabe mehatxatu, eraso, jazarri eta, askotan, hil egiten dituztela.

Edonola ere, babesteko betebeharra ez da estatuetako gobernuen ardura 
bakarrik. Udal-erakundeek GGEEak sustatzeko eta babesteko betebeharra 
dute Giza Eskubideen Nazioarteko Zuzenbidearen arloan legerian bertan adie-
razten den bezala. Horrez gain, gizarte zibiletik hurbil daudenez eta harekin 
harreman estua dutenez (tokian tokikoak eta globalak bat egitean aukerak ere 
badituztenez), giza eskubideen defendatzaileen babesean eragin ona duten 
ekintzak egin beharko lituzkete.

Aukera horiek aztertu ondoren, udalok giza eskubideek maila globalean jasa-
ten duten urraketaren larritasunari buruz hausnartu dugu, eta badakigu nolako 
ahalmenak dituen sare batek, udal-arloan herritarren jarduketa-eremuaren be-
rreskurapenerako ahaleginak bateratzeko orduan. Gainera, udalen ekintza ere 
bada garrantzitsua defendatzaileen babesean, haien zaurgarritasuna gero eta 
handiagoa dela kontuan hartuta. Hori dela eta, gero eta eremu seguru gehia-
go, zainketa gehiago, nazioarteko agerikotasun handiagoa eta gure udalerriko 
biztanleen sentsibilizazio handiagoa egon behar dira.

Aurrean adierazitako guztiagatik, udal parte-hartzaileok, adierazpen insti-
tuzional honen bidez, HERRI BABESAREA ekimenarekin bat egiten dugu: Giza 
Eskubideen Defendatzaileen Babeserako Euskal Udal Sarea. Izan ere, udal- 
administrazioen, euskal gizarte-erakundeen eta hegoalde globaleko giza es-
kubideen defendatzaileen erakundeen arteko ahaleginak koordinatzea dauka 
helburu, sentsibilizaziorako, komunikaziorako eta eragin politikorako ekintza 
bateratuak egiteko eta, horrela, tokian tokitik, giza eskubideen defendatzai-
leen babesa sustatzeko.

ARGAZKIA: Bianca Bauer.



ERAKUNDE DEFENDATZAILE PARTE-
HARTZAILEEN PROFILAK

1. ARDATZA. 
LURRA ETA LURRALDEA DEFENDATZEN 
DITUZTEN EMAKUMEAK

SIERRA MADRE ALIANTZA. 
MEXIKO

ASMAC 90eko hamarkadan sortutako erakundea da, eta Tara-
humarako mendizerrako herriekin zein erkidegoekin lan egiten 
du, haien eskubide hauek sustatzeko: lurraren eta lurraldearen 
defentsa, elikadura, hezkuntza, kulturaren erabateko betearazpena 
eta euren lurraldeko baliabide naturalak eskuratzeko lehentasuna. 

Indigenen eskubideetan espezializatutako erakundea da, aholkularitza 
juridikoa ematen die euren lurraldeen zein baliabide naturalen defentsa-
rako eta eragin politikoa garatzen du gobernuko zenbait arlo eta mailatan. 
Era berean, agintariekin eta gizarte zibileko beste eragile batzuekin hitz egi-
teko prozesuetan parte hartzen du, erkidegoen eskubideen inguruko sentsi-
bilizazioa sustatzeko asmoz. Horretarako, hiru ardatz nagusitan egituratzen du 
bere lana: herri indigenen giza eskubideen defentsa, kontserbazio biokulturala 
eta erkidegoen jasangarritasunaren sustapena, honako gai hauen bitartez: ura 
eskuratzeko aukera, elikaduraren segurtasuna eta lurzoruaren elkortasunaren 
aurkako borroka. Halaber, ASMACek honako hauexei ere laguntzen die: nahi-
taez lekualdatutako familiak; eraso, jazarpen eta mehatxuetako biktimak diren 
erkidegoetako liderrak; eta egiaren, justiziaren, kalte-ordainen eta berriro ez 
gertatzeko bermeen bila hil dituzten defendatzaileen familiak.

Erakundeak Chihuahuako Hirian dauka egoitza, eta 5 erkidego hauei lagun- 
tzen die: Cordon de la Cruz, El Tepozan, Mesa Colorada (erkidego odamiak); 
Coloradas de la Virgen eta Choreachi (erkidego raramuriak). Guzti-guztiak 
Guadalupe y Calvoko udalerrian daude kokatuta, eta hamarkadak daramatza-
te euren lurraldea batez ere basoen legez kanpoko mozketatik defendatzen, 

ekintza juridikoen bitartez. 2018an Nekazaritzako Auzitegi Nagusiak 
erkidegoak bere lurralderako eskubidea zeukala aitortu bazuen ere, 

erkidegoko kideek larderiak zein mehatxuak jasotzen dituzte ora-
indik, nahitaez lekualdatzen dituzte eta erail ere egiten dituzte. 

Agerikotasun handieneko zenbait laguni kautelazko neurri kolek- 
tiboak ere ezarri dizkie Giza Eskubideen Amerikarteko Gor-

teak (CIDH).



SAHARAKO EMAKUMEEN LIGA

Saharako Emakumeen Liga emakume sahararren 
talde batek 2018an Euskadin sortutako elkartea da. 
Apurka-apurka, hedatzen joan zen, eta, orain, Estatu 
Espainol osoan, errefuxiatu sahararren kanpalekuetan 
eta lurralde okupatuetan ditu bazkideak.

Emakumeen talde hau honako helburu hauen alde lan egite-
ko bildu da:

- Saharako emakumeek arlo soziopolitikoan duten zeregina 
indartzea. 

- Saharako emakumeak gizarteratzea.

- Esperientziak trukatzea eta beste elkarte batzuetako beste 
emakume batzuekin duten lotunea sendotzea. 

- Ekintzaileak izan nahi duten emakumeei laguntzea. 

- Saharako errefuxiatuen kanpalekuetako eta lurralde okupatuetako 
emakumeei laguntzea.

2. ARDATZA. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI 
AURRE EGITEN DIOTEN EMAKUMEAK

“VISITACIÓN PADILLA” BAKEAREN ALDEKO 
EMAKUMEEN MUGIMENDUA - LAS CHONAS
HONDURAS

“Visitación Padilla” Bakearen aldeko Emakumeen Mugimendua, edo, bere izen 
ezagunagoaren arabera, “Las Chonas”, 1984. urtean Hondurasen sortutako 
erakundea da. Jatorri antimilitarista du, eta atzerriko armadek herrialdean zu-
ten agerpenaren aurka zegoen, indarkeria pizten zutelako eta batez ere emaku-
meek euren gorputzean sentitzen zituzten ondorioak sorrarazten zituztelako. 
Las Chonas erakundeak lan-ibilbide luzea egin du, sistema patriarkaleko egitu-
rak eta horren ondorioz sortutako indarkeriak eraldatzeko. 

Las Chonas erakundeak indarkerietako emakume bizirauleei laguntzen die, eta 
Honduraseko emakumeen oroimena berreratzeko lan egiten du, emakumeek 
borroka politiko, sufragista eta antimilitaristan dituzten zeregin handiak behin 
eta berriro ezkutatu direlako. Era berean, emakumeen partaidetzaren eta anto-
lakuntzaren sustapenaren bidez, dibertsitate sozialaren eskubideak babesten 
ditu, tokiko oinarrizko zenbait giza talde elkartzen dituelako eta iritzi publikoan 
zenbait gai lekuratzen laguntzen duelako; esate baterako, indarkeria, feminizi-
dioa eta gai horiek jorratzen dituzten legeak aldarrikatzeko premia. Horreta-
rako, mobilizaziorako eta ziberaktibismorako ekintzak ere egiten ditu Chona 
Belaunaldi Feminista giza taldearen bidez.



Emakumeek euren gorputzaren inguruan duten autonomiarako eskubidea be-
rresten du, baita indarkeriarik gabe bizitzeko duten eskubidea eta sexu zein 
ugalketa arloan dituzten eskubideen erabilera ere, funtsezko ardatzak dire-
lako eskubideok errespetatu eta sustatu egiten dituen demokrazia eratzeko 
orduan.

Euren esanetan:

“Gaur, patriarkatuaren aurkako ASAL-
DURA ETA DESOBEDIENTZIA adie-
razten ditugu jendaurrean, emakumeon 
aurkako gorrotoa eta indarkeria sustatzen 
dituelako, zoriontasunerako eskubidea gai- 
tzesten digulako, ikusezin egiten gaituelako 
eta esparru publikoan parte hartzeko eskubi-
dea debekatzen digulako, baina, batez ere, geure 
gorputzari buruz erabakitzeko eskubidea ukatzen 
digulako”.

EZ GELDITU INOIZ
GUATEMALA

Guatemalako unibertsitateetan, Emakumeen aurkako Indarkeriako Biktimen 
eta Senideen Elkarteak laguntasuna ematen die indarkeria sexualeko ikasle 
unibertsitario bizirauleei, eta, estatuko instituzioetan nahiz unibertsitateetan, 
indarkeria sexualeko biktimen arretarako protokoloak ezartzeko eskatzen du.

Erakundea 2020. urtean sortu zen, zenbait emakume unibertsitario Guate-
malako San Carlos unibertsitateko “Nahigabeen Greba Batzorde Ohoragarria” 
anaiarteko kideak diren gizonen indarkeria sexualeko biktimak izan zirenean. 
Horrez gain, ospitalera eta Ministerio Publikora jo zutenean, medikuntzako 
zein justiziako langileek atzerapenez eta estigmatizatuta eman zieten arreta. 
Egitate horien ondorioz, halakorik berriro gertatu ez dadin, biktimak eurak eta 
senideak egitateak salatzeko hasi ziren antolatzen, eta, bertan, mugimendu 
feministako beste giza talde batzuk ezagutu zituzten. Orain, haiekin bat egin 
dute, eta, gaur egun, erakundeak hitza eta agerikotasuna ematen dizkie zigor-
gabetasun-egituran oinarritzen diren antzeko beste kasu batzuei.  



UNION OF PALESTINIAN WOMEN COMMITTEES 
UPWC
PALESTINA

Okupaziopean giza eskubideak defendatzen dituzten emakumeak 
UPWC erakundeak Palestinako emakumeen eskubideen defentsaren alde 
lan egiten du Israelgo okupazio militarraren testuinguruan. UPWCk Gazan 
eta Zisjordanian dauka agerpena, eta emakume palestinarren autonomia, 
gizonen zein emakumeen berdintasunezko harremanak eta gizarte-maila 
guztien berdintasuna sustatzen ditu. Bere helburuen artean, honako hauxe 
bultzatzen du UPWCk: emakumeen jabekuntza maila guztietan (maila sozial, 
politiko, ekonomiko eta kulturalean), emakumeen partaidetza erabakitzeko 
prozesuetan, beste erakunde batzuekiko koordinazioa emakumeen mugimen-
du bateratua eratzeko eta emakumeen eskubideak bermatzen dituzten legeen 
sustapenerako eragin politikoa.

3. ARDATZA. OROIMEN HISTORIKOAREN ALDEKO ETA 
ZIGORGABETASUNAREN AURKAKO EMAKUMEAK

GUATEMALAKO ALARGUNEN KOORDINAKUNDE NAZIONALA 
(CONAVIGUA)

Erakundea modu ofizialean sortu zen 1988ko irailaren 12an, emakumeek osa- 
tzen dute, gehienak jatorri maiako alargunak dira eta indarkeriako, txirotasu-
neko eta 36 urtez Guatemalan bizi izan zen barruko gatazka armatuko bikti-
mak dira.

Erakundearen sustraiak 1985ean sortu ziren Guatemalako hiru departamentu-
tan: Quiche, Totonicapan eta Chimaltenango. Hasteko, barruko gatazka arma-
tuan senarrak galdu zituzten emakume alargunak koordina- 
tzen zituzten, eta herri maiaren zapalkuntza salatzen zuten. 
Hasi zirenean, batez ere landa-ingurunekoak ziren emaku-
meen gaitasuna zein mobilizazioa indartzea zuten helburu na-
gusi, bizia defendatzeko eta banakako zein taldeko eskubideen 
berri emateko, testuinguruan honako hauxe nagusi zenean: txiro-
tasun gorria, giza eskubideen urraketa, analfabetismo-tasa handia, 
osasuna zein justizia eskuratzeko aukerarik eza eta erabakiak hartze-
ko guneetan jasandako bazterketa. 

CONAVIGUAk eta beste erakunde batzuek funtsezko zeresana izan zu-
ten informazioa eskaintzeko prozesuan, Historia Argitzeko Batzordeak 
(CEH) egindako “Guatemala: Isiltasunaren Oroimena” txostenean genozi-
dioko egintzak egiten zirela eta emakume alargunen zein umezurtzen giza 
eskubideak urratzen zirela aitortu zedin.

Gaur egun, herrialdeko 11 departamentutan eta 49 udalerritan daude, eta 
15.000 emakume baino gehiago erakundean daude afiliatuta. Gainera, alargu-
nak ez diren beste emakume batzuk ere badira kideak, honako arlo hauetako 
arazo berberak dituztelako: bereizkeria, desberdintasuna, bazterketa eta es-
kubideen urraketa. Era berean, uste sendoa dute emakume moduan eta herri 
maietako jatorrizko biztanle moduan dituzten eskubideen aldeko borrokan.



NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO FEDERAZIO 
NAZIONAL SINDIKAL UNITARIOA (FENSUAGRO)
KOLONBIA

Kolonbiako nekazaritzako sindikatuen eta nekazari txikien 
ligen federazio handienetakoa da, eta 1976an sortu zen. He-
rrialdeko nekazaritza-gune gehienetan du agerpena, baina 
honako hauexetan, batez ere: Cauca, Arauca, Meta, Caqueta, 
Cundinamarca eta Magdalena Medio. FENSUAGRO erakunde 
demokratiko eta progresista da, eta nekazarien zein landa-in-
guruneko langileen sektoreek zuzentzen dute nekazarientzat eta 
landa-inguruneko langileentzat. Instituzio autonomoa eta indepen-
dentea da Estatuari eta alderdi politikoei dagokienez. Erakunde in-
ternazionalista eta solidarioa da zapalkuntzaren aurka borrokatzen 
diren nekazarien sektoreekin eta munduko herriekin. FENSUAGRO Ne-
kazarien Bideko kideak diren erakundeetakoa da, eta, horrez gain, zere-
san handia du 2016ko Bake Hitzarmenaren ezarpenaren behaketan.

FENSUAGROrentzat honako hauexek dira elkarbizitzarantz, adiskidetzarantz 
eta justizia sozialdun bakerantz aurrera egiteko ezinbesteko baldintzak: oroi-
men historikoa berreratzea, egia argitzea, erabateko ordaina ematea, justizia 
eskuratzea eta berriro egingo EZ dela bermatzea, biktimen eskubideak di-
ra-eta.

FENSUAGRO nekazaritza-erakunde aktiboenetakoa izan da azken 30 urteo-
tako protesta sozialean: hegoaldeko koka-martxak, nekazarien mobilizazioak 
eta exodoak 80ko hamarkadaren amaieran, lurren berreskurapenak, nekaza-
ritzaren eta abeltzaintzaren sektorearen instituzionaltasunaren alde bulego 
publikoak hartzeko prozesua, hego-mendebaldeko 1999. urteko mobilizazio 
soziala, 2000. urtean Bogotako Bolivar plaza hartzeko prozesua, eskualdee-
tako nekazariek 2000ko hamarkadan egindako geldialdiak eta 2007ko nahiz 
2013ko geldialdi nazionalak. Bultzatutako jardueretan parte hartu zuten. Hori 
dela eta, nazio-mailako eta nazioarteko aitortza lortu dute nekazarien eta ne-
kazaritzaren industriako soldatako langileen borrokarako erakunde moduan.
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LURRA ETA LURRALDEAK DEFENDATZEN 
DITUZTEN EMAKUMEAK

Liga de Mujeres Saharauis.(Sahara Occidental). Salka Mohamed Ali 

Alianza Sierra Madre, ASMAC (México). Judith González

Etxaldeko Emakumeak (Euskal Herria). Gotzone Sestorain 
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI AURRE 
EGITEN DIOTEN EMAKUMEAK

Nunca Pares (Guatemala). Ana Sofía Ortiz

Mujeres por la Paz, Visitación Padilla (Honduras). Cristina del Carmen Alvarado Lara 

Union of Palestinian Women Committees (Palestina). Niveen Al-Kafarna 

Asociación Mujeres del Mundo y  Garaipen (Euskal Herria). Cony Carranza Castro 
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OROIMEN HISTORIKOAREN ALDEKO ETA 
ZIGORGABETASUNAREN AURKAKO EMAKUMEAK

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA (Guatemala). Juana Luc Méndez

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO (Colombia). Rubí Daniela Vega Sotelo

Aranzadi y SF78 Gogoan (Euskal Herria). Amaia Kowasch 

  PBI-EE    Mundubat Ongd

09:30am
Chihuahua 

Mexico

10:30am
Honduras  
Guatemala

11:30am
Kolonbia

17:30pm
Mendebaldeko Sahara 

Euskadi 

18:30pm
Gaza 

Palestina
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LURRA ETA LURRALDEAK DEFENDATZEN 
DITUZTEN EMAKUMEAK

ERAKUNDE DEFENDATZAILEAK 

Liga de Mujeres Saharauis. (Sahara Occidental)

Alianza Sierra Madre, ASMAC (México)
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EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIARI AURRE 
EGITEN DIOTEN EMAKUMEAK

ERAKUNDE DEFENDATZAILEAK 

Nunca Pares (Guatemala) Ana Sofía Ortiz

Mujeres por la Paz, Visitación Padilla (Honduras)

Union of Palestinian Women Committees (Palestina)

Asteazkena, abenduak 1

OROIMEN HISTORIKOAREN ALDEKO ETA 
ZIGORGABETASUNAREN AURKAKO EMAKUMEAK

ERAKUNDE DEFENDATZAILEAK 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, 
CONAVIGUA (Guatemala) 

Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria 
FENSUAGRO (Colombia) 

UDALERRIAK

 » Andoain

 » Elvillar

 » Durango

UDALERRIAK

 » Amorebieta 

 » Errenteria

 » Hernani

UDALERRIAK

 » Ea

 » Galdakao

07:30am
Chihuahua 

Mexico

08:30am
Honduras  
Guatemala

09:30am
Kolonbia

15:30pm
Mendebaldeko Sahara 

Euskadi 

16:30pm
Gaza 

Palestina






