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HAUZITEGIAREN KONPOSIZIOA

Zenbait eragilek zeregin ezberdinak elkarlanean gauzatuz antolatu da Herri-hauzitegi hau. Bereziki
eskertu nahi diegu Herri-hauzitegian lekukotza moduan gorputza eta ahotsa jarri duten pertsonei.
Honaino lagundu diguzuen guztioi,  hemen zaudetenoi, bi urte hauetan zaindu gaituzuenoi, parte
hartzera eta bidai  kolektibo honetara animatu zaretenoi eta hemen egon izan ez duzuen arren
energia ona bidaltzen duzuenoi.... mila esker!

Argazkia_ Ecuador etxea    
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HERRI-HAUZITEGIA OSATZEN DUTE:

Talde antolatzailea:
Bizilur,  Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza, Feminismo Desazkundea, ESK Sindikatua eta
Mugarik Gabe.

Bidelagunak: 
Setem  Hego  Haizea,  Mugarik  Gabeko  Ekonomilariak,  Euskadiko  Garapenerako  Gkeen
Koordinakundea, Saretuz (red De Consumo Responsable, Consciente Y Transformador De Donostia),
Zentzuz Kontsumitu (Vitoria-Gasteizko kontsumo kontziente eta arduratsuko sarea), Alianza Política
Sector De Mujeres (guatemala),  Xochilt Acatl emkume zentroa (Nikaragua), Ekologistak Martxan,
Bidez Bide, Axayacalt (Nikaragua) eta Brujas y Diversas.

Kasuen bidelagunak:
Setem Hego Haizea, Argilan, PAH Navarra, MNCI (Argentina), Mujeres Transformando (El Salvador),
West  Sahara  Resources  Watch  (El  Sahara  Occidental),  Brujas  y  Diversas,   CDH  Fray  Matías  de
Cordova AC (México), Bizilur e Ingeniería Sin Fronteras País Vasco- Euskal Herriko Mugarik Gabeko
Ingeniaritza.

Ohorezko testiguak:
Ekologistak Martxan, Alianza Política Sector de Mujeres (Guatemala),  Centro de Mujeres Xochilt
Acatl (Nikaragua), Tradener, Errekaleor,  Goiener, EHNE Bizkaia, Tosu, Itxasondo, Plataforma RGI,
Bidez Bide, Mujeres del Mundo Babel, La posada de los abrazos, West Sahara Resources Watch (El
Sahara Occidental),  MNCI (Argentina),  Mujeres Transformando (El Salvador), CDH Fray Matías de
Cordova AC (México), Basauriko emakumeen elkartea.

Argazkia_ Ecuador etxea    
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TESTIGANTZAK

• Zainketarako  eskubidea.  Zainketa-sistema  justu,  ekitatibo  eta  erantzunkideak: Pilar  Gil
Pascual eta Floriberta Roblero.

• Energiarako sarbide justu eta jasangarrirako eta energia-subiranotasunerako eskubidea:  
Santiago Rubio y Rosa Felgar eta Hafed Bachir.

• Bizi-maila duina izateko eskubidea: Argilan eta Rosa María Marroquin de Valencia.

• Lurralderako  eta  elikadura-subiranotasunerako  eskubidea: Comunidad  Iacu  Cachi  eta
integrantes del movimiento campesino de Euskal Herria.

ADITUAK

Zaintzarako  eskubidea.  Zaintza-sistema  justu,  parekide  eta
erantzunkideak: Amaia Pérez Orozco. (Madrid)

Ekonomian doktorea. “Colectiva XXK. Feminismos, pensamiento
y  acción” taldeko ikerlari  independentea  eta  partaidea.  Estatu
espainarreko eta latinoamerikako unibertsitateekin kolaboratzen
du eta estatuko eta nazioarteko erakudeetan lan egin izan du.
Estatu espainarreko ekonomia feministaren sarean,  CLACSO-ko
Burujabetzarako  Ekonomia  Feminista  lantaldean  eta  Feminism
and Degrowth Alliance-n parte hartzen du.

Lurralderako eta elikadura-burujabetzarako eskubidea: Esti Redondo, (Euskal Herria)
Gaztetatik  nekazal  mugimenduarekin  harremanetan  eta
lanean. EHNE Bizkaian Agroekologia irakaslea izan naiz urte
askotan, eta horrekin batera nekazal feminismoa, lurralde
antolaketa, transgenikoak eta bestelakoak lantzeko aukera
izan dut.

Bidailari  internazionalista  izanik,  LVCko hainbat  taldeekin
bizitza  partekatu dut,  haien egoerak ikusiz,  elkartrukatuz
eta  ahal  dela  aportazioa  eginez.  Momentu  honetan
Etxaldeko  Emakumeak  taldeko  kidea  naiz,  Baserritik
Mundurako kordinazio politiko pedagogikoko partaidea eta

baserriko ortua eta frutarbolak zaintzeko eta martxan jartzeko denbora bila nabil.
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Energiarako  sarbide  justu  eta  jasangarrirako,  eta  energia-
burujabetzarako eskubidea: Mònica Guiteras Blaya_ (Catalunya)

Soziologoa, Aliança contra la Pobresa Energètica eta Xarxa per la
sobirania  energètica  eragileetako kidea,  eta bertako genero eta
energia  lantaldeko  partaidea.  Eredu  energetiko  eta  azpiegitura
handien  eraginen  inguruko  ikerlaria  eta   Enginyeria  Sense
Fronteres  erakundearen  “Pobreza  energética  y  modelos  de
gestión  del  agua  y  la  energía:  hacia  la  garantía  del  derecho
universal a los suministros básicos” ikerketaren egilea.

Bizi-maila duin baterako eskubidea: Tica Moreno + Táli Pires
de Almeida,  (Brazil)  Táli  Pires  de Almeida  kasua aurkezten
du,  Emakumeen  Mundu  Martxako  militantea  eta  Sempre
Viva  Organización  Femenista  (SOF)  (São  Paulo,  Brasil)
erakundeko zuzendaritza batzordeko kidea. Gizarte-zientzien
gradua (2007) eta São Paulo unibertsitateko Integración de
América Latina graduondoa (2013). Bere ikerketa esparruak
emakumeen  nazioarteko  migrazioa,  lan  merkatua,
jantzigintza  industria  eta  etxeko-lanak  izan  dira.
Confederación  de  Trabajadores  y  Trabajadoras  de  las

Américas  (CSA)  eta  Central  Única  de  los  Trabajadores  (CUT-Brasil)  erakundeetan  proiektuen
kudeadatzailea eta politika aholkularia izan da.

FISKALAK

Ana María Palacios. 

Giza  eskubideetan  aditua  den  abokatu  feminista,  esperientzia
handia  du  nazioarteko  auzietarako  eta  intzidentzia  politikorako
estrategiak  diseinatu  eta  abiarazten.  Gaur  egun  Oxfam  Intermón
edo Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat erakundeetan aholkulari
lanetan dabil eta Consejo Asesor de CIVICUS Monitor-eko kidea da.
Oraintsu  arte  Women’s  Human  Rights  Institute-ko  ikerlaria  eta
Centro de Derechos Reproductivos-ko abokatua izan da.
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María Victoria Fernández Molina

Zuzenbidean  lizentziaduna,  Naziorteko  Harremanak  eta  Nazioarteko
Zuzenbidean  eta  Bioetika  eta  Biozuzenbidea  Ikasketa  Aurreratuetan
espezializazioduna.  Gaur egun “La alimentación de los pueblos indígenas
en  México.  Una  aproximación  multidisciplinaria desde  la  perspectiva
decolonial”  tesirako doktoretzako kurtsoa gauzatzen ari da.  Mexiko-ko
unibertsitate ezberdinetan lan egin du eta FAO-k babestutako Iniciativa
América  Latina  y  Caribe  sin  Hambre  barnean  Elikadura  Eskubidearen
Behatokiko  Idazkaritza  Teknikoko  kidea  izan  da,   Mexiko-ko  Frente
Parlamentario contra el Hambre-ko lankidea da.

HERRI EPAIMAHAIA

Begoña Zabala González

Zuzenbidean  lizentziaduna,  langileen  eta  ordena
publikoaren  abokatua  diktadura  garaian  eta  honen
ostean, Nafarroako gobernuko legelaria eta azkenik LAB
sindikatuko  zuzenbide  aholkularia  izan  da.  Bizkaiko
Emakumeen Asanblada sortu zenetik militante feminista,
eta  orain  Nafarroako  Koordinakunde  Feministan  eta
Emakume Internazionalistak kolektiboan partaide da.

María Eugenia Rodríguez Palop

María Eugenia R. Palop, zuzenbidearen filosofia, filosofia
politikoa eta giza eskubideen irakaslea Madrilgo Carlos III
Unibertsitatean,  eta  bertako  "Bartolomé de  las  Casas"
Giza Eskubideen Institutuko zuzendariordea.

 www.tipitapabagoaz.info 5

http://Www.tipitapabagoaz.info/


Tribunal Popular por el derecho a las vidas SOStenibles

Patricia Bárcena García

Giza  Eskubideen  eta  babes  eskubidearen  defentsan  abokatu  lanetan.
CEAR-Euskadi erakundeko zuzendaria, abokatutza lanarekin bateragarri
egiten  duena,  eta  babes  eskubidea  eta  atzerritartasuna  ikasgaietan
irakaslea.  2011ko  abendua  geroztik  Bizkaiko  Abokatu  Elkargo
Ohoretsuko  Gobernu  Batzordeko  kidea,  eta  hemen  bertan  2016ko
abendutik dekanoorde moduan.   

Janaína Strozake 

Nekazaria,  MST-ko  Hezkuntza  Kolektiboko  kidea,
Baserritik  Mundurako  kordinazio  politiko
pedagogikoko  partaidea  eta  irakaslea.  Ikerlari
eta irakasle lanetan honako gaietan: Elikadura
burujabetza,  agroekologia,  gizarte
mugimenduak,  militantzia  ikerketa,  hezkuntza
eta formakuntza metodologiak  eta lankidetza.
Historialaria,  Garaiko  Historian  eta  Garapena
eta  Nazioarteko  Lankidetzan  graduondoa,  eta
Garapenari  buruzko  ikasketetan  doktoregaia.
2017an  "El  Año  en  que  Mori  por  Primera  Vez"
eleberria argitaratu du.

Yolando Jubeto

Ekonomian doktorea Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea-n, eta bertan ekonomia graduan
eta  nazioarteko  ekonomia  eta  ekonomia  feminista
buruzko  zenbait  graduondokotan  ikasgai  ezberdinen
irakaslea da.
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Júlia Martí Comas

Garapenari  buruzko  Ikasketetan  doktorea   Universidad  del
País  Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea-n.  Gaur  egun
Latinoamerikako  Multinazionalen  Behatokian  (OMAL,
gaztelerazko  siglak)  lan  egiten  du,  giza  eskubideetan  eta
demokrazian  enpresa  transnazionalek  dituzten  eraginen
ikerketa kritikoetan buru-belarri. Euskal Herriko mugimendu
feministako  eta  Botere  Korporatiboa  Eraisteko  Nazioarteko
Ekinaldiako partaidea ere bada.

Yayo Herrero López

Gizarte  eta  Kultura  Antropologian,  Gizarte
Hezkuntzan  eta  Nekazaritza  Ingenieritza
Teknikoan lizentziaduna. Madrilgo Complutense
unibertsitateko,  Ingurugiroaren  ikerketa  eta
informazioa  Complutense  zentroko,  sareko
ezagutza eta jendarteratzea saileko arduraduna.
Giza ekologiaren eta feminismoaren gaietan lan
egiten du. FUHEM-go zuzendaria.

Lolita Chávez

Herri  indigenen  eskubideen  defendatzailea  da
Guatemalan  eta K'iche'  Herrien  Batzordeko
(CPKko  kidea)  ordezkaria  izan  da,  bai  eta
feminismo  komunitarioetako  Antzinako
Sendatzaileen Sareko kide eta formatzailea ere.

Guatemalako  Estatuaren  aurka  Giza  Eskubideen
Batzorde  Interamerikarraren  (CIDH)  aurrean
aurkeztu  diren  hainbat  salaketetan  eskatzaile
zuzena izan da, bai  eta enpresa transnazionalen
aurka  aurkeztutako  nazioarteko  beste  salaketa
batzuetan  ere.  Horrez  gain,  auzitegietan
/audientziatan parte hartzen du meatze-enpresek
kaltetutako  emakumeen  laguntzaile  lanetan.
Guzti  honegatik,  Lolita  Chávezek  mehatxuak,
larderia,  erasoak,  hilketa-ahaleginak,
kriminalizazioa  eta  judizializazioa  jasan  ditu.
Guatemalako  gobernua,  bere  kabuz,  Giza  Eskubideen  Batzorde  Interamerikarrak  (CIDH)
defentsariari ezarri dizkion kautelazko neurriak kentzen saiatu da.
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