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Jardunaldien esparru-dokumentua 

 

“GIZA ESKUBIDEEN EMAKUMEZKO DEFENDATZAILEAK: bizitzaren, 
zainketaren eta babesaren defendatzaileak” 

Bizi- eta lan-espazioak babestea 

Azken urteotan egiaztatu dugu amesten dugun “beste mundu posible bat” eraikitzeko eta herri 
eta lurraldeen eskubideak defendatzeko lanean diharduten pertsona, kolektibo eta 
komunitateen aurkako indarkeria eta erasoak areagotu egin direla, eta egoera kezkagarria 
dela. Pertsona eta kolektibo horiekin ari da lankidetzan euskal lankidetza eta elkartasun 
internazionalista, duela 30 urte baino gehiagotik hona. Esparru horretan, emakume eta LGTTBI 
defendatzaileek jazarpen bereziak jasaten dituzte, feminitateari, maskulinotasunari, sexu-
identitate eta -lehentasunei buruzko arau soziokulturalak, ohiturak, pertzepzioak eta 
estereotipoak zalantzan jartzeagatik. 

Egoera horren aurrean, kolektiboek eta komunitateek estrategia ugari garatzen dituzte, 
erasoetatik banaka eta kolektiboki babesteko; nazioarteko erakunde eta mugimenduak babes-
arloan sendotzeko beharra identifikatzen ari dira, beren aliatuei eraso egiten dieten 
testuinguruan; eta nazioarteko erakundeak eta eskualdeko eta tokiko instituzioak beren 
agendetan giza eskubideak defendatzen dituztenentzako babesa jasotzen ari dira. 

Dokumentu honen bidez, ikuspegi orokorra eman nahi da, arriskuan dauden giza eskubideak 
defendatzen dituzten emakumeak, horien erakundeak eta kolektiboak babesteko estrategia 
eta erronketan sakontzeko balioko duena. Hori da Garapenerako Estrategia Positiboen 
Jardunaldien XII. Edizioaren “Giza Eskubideen Emakumezko Defendatzaileak: bizitzaren, 
zainketaren eta babesaren defendatzaile” ardatza; jardunaldiak Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziak eta Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza, Bizikidetza eta Jai Arloak 
antolatu dituzte. 

 

Eraso egiten duen testuingurua 

Giza eskubideen kontzeptua dinamikoa da, eta esanahia zabaltzen doa. Gaur egun 
interdependentziak ez du zalantzarik eragiten: edozein giza eskubide urratzean (zibilak, 
politikoak, ekonomikoak, sozialak, kulturalak, ingurumenekoak, sexualak eta ugalketakoak) 
erantzunik ez egotea osotasunaren aurkako erasoa da. 

Munduko eskualde eta herrialde askotan, giza eskubideak defendatzen dituzten pertsonek 
mehatxuak eta jazarpenak jasaten dituzte, eta, ondorioz, beren bizitza eta osotasun fisikoa, 
psikologikoa eta komunitarioa arriskuan daude, bai eta bere familia, kolektibo eta 
komunitateenak ere. Beren lurralde eta jarduteko eremuetatik joatera behartuta egoteko 
bereziki sentikorrak dira pertsona eta kolektibo horiek. Erailketak, erasoak eta mehatxuak, 
oraindik, ohiko joera kezkagarria eta orokortua dira munduan. Justizia-sistema, sarritan, beren 
lana mugatzeko erabiltzen da, isilarazteko eta beren sinesgarritasuna hondatzeko; horrela, 
kriminalizazioa eta inpunitatea nagusitzen dira. Protesta sozialak eta eskubideen defentsa 
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zigortu egiten dira eta, horretarako, zenbait indarkeria-ekintza baliatzen dira, besteak beste, 
indarra erabiltzen da eta estigmatizazio-kanpainak jartzen dira martxan. 

 

“Zoritxarrez, beti jasan ohi ditugu erasoak, egunero, etengabe” 

 

Brigadas Internacionales de Paz (PBI izenez ezagutzen da, ingeleseko siglak) giza eskubideen 
defendatzaileak babesteko erakundea da. PBIk zera nabarmentzen du pertsona eta kolektibo 
horien lanaren inguruan: “beren lana politikoa da, funtsean, eta arriskua dakar; izan ere, status 
quo-ari egiten dio eraso, gizarte-eraldaketara bideratuta dago eta eragin negatiboa du beste 
eragile batzuen interes politiko, ekonomiko edo militarretan”1. 

Eraso, jazarpen eta lekualdatze behartu horiek gero eta ezagunagoak dira, defendatzaileek eta 
beren kolektiboek arazo horiek jatorrizko herrialdeetan eta herrialde horietatik kanpora 
agerian uzteko eginiko lanari esker, eta nazioarteko komunitatearen laguntzari esker. Hala ere, 
horietako asko babesgabetasun-egoeran daudenez, horrek larriki oztopatzen du giza 
eskubideak defendatzeko duten eginkizun legitimoa eta eraldatzailea. 

 

“Mehatxu horiek guztiek arriskuan jartzen dute erakundeen biziraupena bera” 

 

Giza eskubideen defendatzaileak 

Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioaren Bulegoaren datuen arabera, giza 
eskubideen defendatzaileak banaka edo beste pertsona batzuekin batera giza eskubideak 
sustatzeko edo babesteko ahalegina egiten dutenak dira. Giza eskubideen defendatzaileen 
egoerari buruzko errelatoria bereziak2 zera adierazten du: “ez dago giza eskubideen 
defendatzaileen inguruko definizio zehatzik; izan ere, edozein unetan giza eskubideak 
sustatzeko eta babesteko diharduen edozein pertsonari egin diezaioke erreferentzia. Hori dela 
eta, defendatzaile bat, bereziki, egiten duenak eta bere ekintzek definitzen dute”.  Termino 
zabala da, eta giza eskubideen urraketa ororekin amaitzen laguntzen eta eskubideak, banakoak 
zein kolektiboak izan, baliatzea sustatzen duten guztiak hartzen ditu. 

Nahiz eta eskubide desberdinak dituzten defendatzaileen kategoriarik ez dagoen, batzuek 
arrisku bereziak bizi dituzte, beren lana eta lan horrek jazarpen-agenteen interesetan duten 
eragina direla eta. Ondorioz, askotan, arrisku gehiago bizi izaten dituzte: 

- Erakunde feministetako emakumeak. 

- LGTTBI pertsonen eskubideen defentsan lan egiten duten pertsonak3. 

- Eskubide ekonomiko, sozial, kultural eta ingurumenekoen defentsan lan egiten duten 
pertsonak, bereziki lurrerako eta lurralderako eskubidea aldarrikatzen dutenak, 
indigenak eta afrikar etorkikoak. 

- Kolektibo gutxituen eskubideen defentsan lan egiten duten pertsonak. 

Egoera hori kontuan hartuta, Michel Forst giza eskubideen defendatzaileen egoerari buruzko 
errelatore bereziak lehentasuna eman zion, 2014aren eta 20174aren bitarteko jardueran, 

                                                           
1
 Bertrand, Marianne; Monterrosas, Erick; y Oliveira, Ivi (2014). 

2
https://www.protecting-defenders.org/es/contenido/%C2%BFcemo-son-definidas-los-defensores-de-los-derechos-

humanos  
3
 Lesbianas, Gays, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales. 

4
 Naciones Unidas. Asamblea General (2017a). 

https://www.protecting-defenders.org/es/contenido/%C2%BFcemo-son-definidas-los-defensores-de-los-derechos-humanos
https://www.protecting-defenders.org/es/contenido/%C2%BFcemo-son-definidas-los-defensores-de-los-derechos-humanos
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emakume defendatzaileen egoerari buruzko kontsultak egiteari eta enpresen5 jarduketaren 
testuinguruan defendatzaileak diren pertsonei eta “mugimenduan”6 dauden pertsonen 
eskubideak defendatzen dituztenei buruzko txosten bereziak prestatzeari. 

Emakume eta LGTTBI defendatzaileak 

 

“Matxismoa ez da mundutik kanpora gertatzen, gaiztaginen artean; etxean bizi dugu eta 
batzuetan oso gogorra da onartzea, baina, ezagutzera eman ezean eta aurre egin ezean, 

ezingo dugu defendatzaileentzako baldintza hoberik eraiki” 

 

Duela hilabete baino gehiago, Emakumeen Giza Eskubideen Defendatzaileen Nazioarteko 
Koalizioak honela adierazi zuen emakume defendatzaileak aintzatesteko beharra7: “giza 
eskubideen emakume defendatzaileen kategoriak direnagatik giza eskubideen defentsan 
aktibista diren emakumeak jaso ditu, bai eta emakumeen eskubideak defendatzen dituzten eta 
egiten dutenagatik erasoak jasaten dituzten emakumeak ere. Aktibista lesbiana, gay, bisexual 
eta transgeneroek giza eskubideen aldeko borroka ugaritan parte hartzen dute, sexu-
eskubideak aldarrikatzeko intzidentzia barne. Ahul bilakatzen dira, direnagatik eta egiten 
dutenagatik, bereziki beren lana sexualitatearekin zuzenean lotuta dagoenean”. Hala ere, 
generoan oinarritzen diren botere-harremanen legitimazio patriarkala eta heteronormatiboa 
dela eta -pertsonen eremu pribatuaren inguruko barneko alderdi gisa-, ikusezin geratu da edo 
gutxitu egin da giza eskubideen defendatzaile diren emakume eta LGTBIen aurkako 
indarkeriazko jardunbideen larritasuna. 

 

“Emakumeek beren sexu-baldintzaren arabera sexu-tortura eta -indarkeria gehiago jasan ohi 
dute, eta, gainera, difamazioa eta ospe-galtzeen kanpainek gizonezko defendatzaileen 

aurkakoen zentzu desberdina hartzen dute” 

 

Lurraren eta lurraldearen emakumezko defendatzaileak 

Globalizazio kapitalista neoliberalaren esparruan, lurrerako eta lurralderako eskubidea 
defendatzen duten pertsona eta komunitateen egoera bereziki kezkagarria da mundu-mailan. 
Jazarpen bereziak jasaten dituzte, sistema kapitalista zalantzan jartzeagatik, ekologikoki 
jasangarria den garapen-eredua zalantzan jartzeagatik, osotasunean bizitzearekin bateraezina 
eta sozialki bidegabea dena. 

Giza Eskubideen Defendatzaileak Babesteko Behatokiak8, azken urteotan, indarkeria-kasuen 
kopurua areagotu egin dela dokumentatu du: giza eskubideen urraketak, besteak beste, 
muturreko larderia- eta errepresalia-moduak, esaterako, mehatxuak, desagertze behartuak eta 
epaiketaz kanpoko exekuzioak, kalumnia-kanpainak, legez kontrako zainketa, zirikatze judiziala 
eta atxilotze arbitrarioak. 

 

“Lurraldean, halaber, liskar-dinamika hori dago transnazionalekin, nekazaritza- eta industria-
proiektuekin, ezartzen jarraitzen den garapen-eremu guztiarekin. Dagoeneko, jende bertan 

salatzen eta arazoak ikusarazten egoteagatik bakarrik, arriskuak bertan jarraitzen du” 

                                                           
5
 Naciones Unidas. Asamblea General (2017b). 

6
 Naciones Unidas. Asamblea General (2018). 

7
 Barcia, Inmaculada; y Penchaszadeh, Analía (2012). 

8
 Programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de 

Derechos Humanos (FIDH). 
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Babes integrala 

Eraso eta arriskuen aurrean, pertsonek, kolektiboek eta komunitateek erresistentziarako eta 
beren osotasuna eta beren bizi- eta lan-espazioak babesteko estrategiak garatzen dituzte. JASS 
- Asociadas por lo Justok zera nabarmentzen du: “komunitateek, oinarriko erakundeek eta 
bereziki indarkeria jasaten duten emakumezko aktibistek, besteak beste, giza eskubideen 
emakumezko defendatzaileek, babesteko ikuspegi berritzaileak garatu dituzte, eta horiek beren 
esperientziak aprobetxatzen dituzte eta horiez elikatzen dira; horrela, arriskuari eta 
bazterkeriari aurre egiten diete. Halaber, gizarte-egitura erresilienteaz eta komunitate-sareez 
eta beren mundu-ikuskeran oinarritzen diren arbasoen ohiturez elikatzen dira"9. Babesa eta 
segurtasuna funtsezkoak dira beren gizarte- eta politika-aktibismoari eusteko. Beren tokiko, 
eskualdeko eta nazioarteko harremanak sendotzea oinarrizko estrategia da pertsonak, 
prozesuak eta lurraldeak babesteko. 

ANSUR10 kolektiboaren hitzen arabera, babesa giza eskubideen defendatzaileek, erakundeek 
eta instituzioek bizi- eta lan-espazio seguruak sortu eta zabaltzeko garatzen ditugun ekintzen 
multzoa dela uler dezakegu. Osotasun fisikoari, emozionalari eta kolektiboari egin 
dakizkiokeen mehatxuen aurrean abiarazten diren estrategia eta ekintzak jaso ditu. Beraz, 
babesa, mehatxurik ezaz gainera, pertsonen, komunitateen eta kolektiboen ongizate gisa 
ulertzen dugu, dimentsio guztiak kontuan hartuta. 

Babesean adituak diren erakundeek hiru babes-estrategia mota nabarmentzen dituzte: 

- Onarpen-estrategiak: arriskuak murrizten dituzte, erakundearen lanarekin erasotzaileak 
izan daitezkeenen tolerantzia eskuratzean. Onarpena areagotzeko modurik onenetako bat 
onarpena da, erakundeari dagokionez onespen orokortuaren bidez (komunitatearen 
onarpen politikoa eta soziala). Horretarako harreman positiboak ezar daitezke eta 
erakundearen ezagutza sustatu eta, horrela, legitimitate-kuota handiagoak lortu, eragile 
independente gisa. 

- Babes-estrategiak: arriskua eta ahultasuna murrizten dute, honako hauen bidez: 

o Segurtasun-neurriak: komunikazio-ekipo seguruak, ibilgailu fidagarriak, babes-
hesiak bulegoaren inguruan, segurtasun-kamerak… 

o Jarduteko prozedurak: segurtasun-jarraibideak eta jarduteko prozedura 
estandarrak, husteko planak, ibilgailuak erabiltzeko prozedurak, komunikazio-
protokoloa… 

- Disuasio-estrategiak: arriskua murrizten da, mehatxuari eusten edo hura saihesten baita, 
erasoen kostu politikoak areagotzen dituzten ekintzen bidez: kanpainak, aliantzak sortzea 
edo sendotzea (nazionalak eta nazioartekoak), intzidentzia politikoko ekintzak… 

 

Tradizioan, babesa berehalako arrisku-egoeren aurrean eraso eta mehatxuen erantzun 
erreaktibo gisa ulertu da. Hala ere, azken urteotan, garatzen ari garen estrategiak eraginkorrak 
diren ala ez aztertzeko analisia egiteko beharraren kontziente izanik, egoera bakoitzaren 
konplexutasuna eta aniztasuna aintzat hartuta, ikuspegi integralagoa erabiltzen hasi da, 4 
dimentsio kontuan hartuta: 

- Antolamendua. Erakunde-segurtasun handiagoa dakarten antolamenduko barne- edo 
funtzionamendu-elementuak dira. Esate baterako, barne-espazioak izatea, “babesteko 
geure burua babesteko” garrantziaz sentsibilizatzeko eta prestatzeko, babesa kudeatzeko 
erabakiak hartzea, antolamendu-printzipioak eta funtzionamendu-moduak, 

                                                           
9
 López, Marusia; y Bradley, Alexa (2017). 

10
 Colectivo ANSUR (2014). 
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testuinguruaren, arriskuaren eta segurtasuneko gorabeheren sistematizazioaren analisia 
prestatzeko metodologiak, komunikazio-estrategiaren berrikuspen erregularra, lidergo 
kolektiboen sendotzea. 

 

“Gure ustez, lurralde-defentsa egiten duen emakumezko kide baten berehalako babes-
eremua komunitatea da” 

 

- Harremanak. Erakundeak nazio- eta nazioarte-mailan dituen sareak, aliantzak eta 
koordinazio-espazioak dira, horien berrikuspena eta horiek areagotzeko eta horiei eusteko 
mekanismoak, aginteekiko harremana barne, helburuak, egiteko modua eta eskuratzen 
diren emaitzak. 

 

“Sareek babestu egiten dute. Babes hori laguntzan oinarritzen da, eta sendotasun 
emozionala eta konfiantza-espazioa ematen dizu” 

 

- Segurtasun-neurriak: Segurtasun gehiago izatea eragiten duten jardunbideak dira, 
egunerokoak edo ez hain egunerokoak, prebenitzeko edo erreakzionatzeko jardunbideen 
gainean hausnartzeko aukera ematen dutenak. Halaber, neurri pertsonalak, 
informazioaren erabilera egokia, hainbat egoeratan jarduteko protokoloak, larrialdi-
planak, bulegoetako segurtasunari buruzko akordioak, bulegoetara egiten diren bisitei 
buruzko akordioak jaso ditu. 

 

“Gertatzen ari denaz sakonago aztertzeko eta ereduak identifikatzeko beharra dago eta, 
horretarako, eskualde eta mundu osoan ereduak eratzeko. Informazioa sistematizatzeko 

eta analisi erkagarriak egiteko behar handia dago” 

 

- Alderdi psikosozialak. Erakundeko kideen eta lankide guztien ongizatea bermatzeko egiten 
den guztia barne hartzen du. Adibidez, indarkeriaren eraginei aurre egiteko moduak, 
biktimekiko eta herritar ahulekiko harremana, emozioak adierazteko barne-mekanismoak, 
beldurra baliatzeko modua, testuinguruaren eta estresaren ondoriozko nekearen 
prebentzioa, larrialdi baten ondoren laguntza prebentibo eta erreaktiboetarako 
estrategiak. 

 

“Espazio sinbolikoak, non emakumeak batzen baikara, suaren bidez, belarren bidez, 
emakumeekin osatzeko espazioak” 

 

Erronka batzuk 

Eraso- eta erresistentzia-testuinguru horrek erronka baten aurrean jartzen gaitu: nola lagundu 
dezakegu, Euskaditik, bizi- eta lan-espazioak babesten? Garapenerako lankidetzatik, elkartasun 
internazionalistatik eta gizarte-eraldaketarako hezkuntzatik, nola bateratu ditzakegu 
erresistentziako eta babeseko tokiko estrategiak nazioartekoekin? 

Galdera asko daude, baina defendatzaileek, beren kolektiboek eta komunitateek eta babesean 
hamarkadez lanean diharduten erakundeek jakituria asko ere badute. Jarraian, zenbait galdera 
bildu dira; Garapeneko Estrategia Positiboen XII. Jardunaldietako “Giza Eskubideen 
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Emakumezko Defendatzaileak: bizitzaren, zainketaren eta babesaren defendatzaile” hizlari 
eta bideratzaileek horien bidez partekatuko dituzte esperientziak eta horien bidez sustatuko 
dituzte analisi eta eztabaidak. Espero dugu horiek gure segurtasun- eta babes-estrategiak 
sendotzen laguntzea. 

- Zure erakundeko edo kolektiboko pertsonak arriskurik bizi al duzue zuon lana dela eta? 
Eta zuekin elkarlanean diharduten erakundeek eta kolektiboek? 

- Zure erakundeko edo kolektiboko pertsonak arriskurik bizi al duzue, emakumeak ala 
gizonak zaretelako? Eta lesbianak, gayak, transexualak edo bisexualak zaretelako? 

- Arrisku horien aurrean, zer babes-estrategia ari zarete erabiltzen? Eta zer ekintza ari 
zarete garatzen? 

- Zuen esperientziatik abiatuta, zer dakarkio garapenerako lankidetzak erakunde-
sendotzeari, zuon bizi- eta lan-espazioak babesteko? 

- Nola egiten diezue zuon erakundeko edo kolektiboko alderdi psikosozialei aurre? Eta 
zuokin lankidetzan diharduten erakunde eta kolektiboekiko harremanean? Esate 
baterako, indarkeriaren eraginak, aurre egiteko estrategiak sendotzea. 

- Nola zaintzen duzue zuon burua? Nola sustatzen duzue zuon erakundeko edo kolektiboko 
pertsonen ongizatea? 

- Zuon erakundeak edo kolektiboak garatzen al ditu aginteei zuzendutako intzidentzia-
ekintzak, babesa areagotzeko? Eta zuokin lankidetzan diharduten erakunde eta 
kolektiboek? 
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