
Kapitalaren, patriarkatuaren eta fundamentalismoen 
arteko aliantza kriminalak emakume bezala gure eskubi-
deak behartzen ditu eta Natura eta herri-ondasunak 
txikitzen ditu. Sistemak gure lurraldeei erasotzen die 
etengabe. Emakumeen kontrako indarkeria epidemia den, 
eta zigorgabetasuna nagusi den munduan, lurraldearen 
emakume defendatzailea izatea arriskuez betetako 
bizi-erabakia da.

Jardunaldi hauetan zehar lurraldearen defendatzaileak 
diren erakundeetako erresistentzi-prozesuak ikusgai 
bihurtuko ditugu eta zaintza-esperientziak partekatuko 
ditugu. Gu indarkerien kontra zaintzea, gu elkar zaintzea, 
aliantzak sorotitatetik ehuntzea. Zaintzak zentroan jartzea 
alternatiba bizigarriak eraikitzeko.

“Oso gogorra, oso mingarria izan dadin arren, itxaropena-
rekin borroka egiten, poztasunarekin, fedearekin borroka 
egiten ikasi dugu ere. Aniztasunean borroka egiten ikasi 
dugu. Espiritualtasunarekin, musikarekin, zeremoniekin 
borroka egiten ikasi dugu. Gure asabek, gure Nahualeek, 
gure espirituek, laguntzen diguten tokian. Hori da. Hori 
adore ematen diguna dela uste dut. Eta hemen ordezko 

beste planetarik ez dagoela jakitea. Bat dago soilik." 

Berta Cáceres

LURRALDEA ZAINTZETATIK DEFENDATUZ JORNADAS INTERNACIONALES

CUIDADOS

TERRITORIO
DEFENDIENDO EL

DESDE LOS

14 y 15 DE NOVIEMBRE

LA BOLSA BILBAO |         Pelota KALEA,10

14 osteguna
Ongi etorria eta aurkezpena17:00

VIERNES15

Galderak / eztabaida19:00

17:30 Lehen gaia: Biolentzia patriarkalaren aurrean 
gure gorputzak zainduz

Moderatzailea: Beatriz Plaza · Euskadi Bakearen 
eta Elkartasun Fundazioa · Txiapasen Alde

Michelle Carbajal · Movimiento Yo no quiero 
ser violada · Honduras

Stacy Velásquez · Otrans · Guatemala

Irma Vázquez · Centro de Derechos Humanos 
Fray Bartolomé de las Casas · Txiapas

Ongi etorria09:30

Galderak / eztabaida11:20

Galderak / eztabaida13:00

Ondorioak eta itxiera13:30

10:00 Bigarren gaia: Bizia eta lurraldearen suntzike-
taren aurrean Ongi Bizitzea eta antolatze 
alternatibak 

Moderatzailea: Mónica Vega · Mugarik 
Gabeko Ingeniaritza

Lolita Chávez · K'iche's Herrien Kontseilua 
(CPK) · Guatemala

Rosalina Domínguez · COPINH · Honduras

Marixela Ramos · Ades Radio Victoria · El 
Salvador

12:00 Hirugarren gaia: Elkartasuna eta sare feminis-
tak bizia eta lurraldea defendatzeko estrate-
gia gisa

Moderatzailea: Katia Henríquez Domínguez 
· migratutako emakumen eskubideen defent-
sa-prozesuak laguntzen du

Zuleima Aráuz · La Colectiva Feminista · 
IM-Defensoras · El Salvador

Emilia Larrondo · Babel Munduko Emaku-
meak


