
Hainbat konfinamendu, isolamendu, besarkadarako espaziorik ez eta zalantza eta erresistentzia handiko urte
honetan, COVIDek sarean gehiago eta hobeto lan egitera bultzatzen gaitu. Espazio kolektiboak bultzatzera,
denbora eta baliabide urriak kudeatzera; inoiz baino gehiago sorbalda jartzera, kolektibo ahulenek eta
Hegoaldeko gure bazkideek, pandemiak ere eraginda, egunero eskatzen zizkiguten beharrei erantzuteko.
Egoera horren alde ona ikustera behartzen dugu geure burua, eta arreta-espazioak sortzen ditugu,
baliabideak mobilizatzen ditugu, ateak jotzen ditugu, ez dugu erantzun ezezkorik onartzen ezta gelditzen.
2020 honetan:

Bolivia - Santa Cruzen "vidas libres violencia"
proiektua jarri genuen abian emakumearen
etxearekin, indarkeria matxista eta neskatoen
haurdunaldiak prebenitzeko; CECASEMekin,
berriz, San Borjan, "Emakume protagonistak
indarkeria-mota guztietako bizitza askea
izateko eskubidea gauzatzean" ekimena
ezartzen jarraitu genuen San Borjako (Beni)
udalerrian.

Mozambike MATSATSEko haurren eta emakumeen
zentroa, Indiako Hnas Vedrunas eta Palmarejo-Dominikar
Errepublikako Ana ISA eskola funts pribatuekin
finantzatzen ditugu, emakumeen MUDHA elkartearekin.

Hainbat erakunde, kolektibo, nazioarteko erakunde eta
aliantza estrategikorekin elkarrizketak sortzen ditugu
Togo, Mozambike eta Burkina Fasoko bazkideekin,
garapen jasangarrian aurrera egiteko, eta horrekin batera
online prestakuntza eta gaitasunak indartzeko prozesuak
dinamizatzen ditugu.

COVID19 larrialdi-sare bat sortu genuen emakume, familia eta gazte
migratzaileei arreta zuzena emateko Gipuzkoako 6 elkarteren artean,
Kutxa Fundazioak finantzatua eta Elikagai Bankuaren laguntzarekin.
482 pertsonak jaso dute laguntza, horietatik % 60 emakumeak eta 196
haurrak.

Larrialdiko espazio psikologiko bat sortu dugu, depresioak,
indarkeriak, antsietateak eta beste gai batzuek eragindako kasu
akutuei arreta emateko pandemian zehar, eta hezkuntza-espazio bat,
eten digitala murrizteko eta gaztelania/euskara alfabetatzeko.
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"Bordatuak erresistentzian", "Birziklatu
zure armairua" eta sormen-birziklapenari
buruzko belaunaldien arteko eta
kulturen arteko lanari buruzko bideoa,
SUSTRAIAK izenekoa, abiarazi genituen.
Horietan, iparraldeko eta hegoaldeko
emakumeekin batera, jakintzak eta
esperientziak partekatu genituen.
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https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/


07/17an, hizlari gisa gonbidatu gintuzten Por ti Mujer elkarteko berdintasun-arlotik, "Telelana, kontziliazioa eta
erantzukidetasuna" webinerako.
Pontevedrako Diputazioak eta Vigoko Unibertsitateak itsasoaren erabilera egokiari eta erabilera txarrari buruzko VI.
Jardunaldian parte hartu genuen, eta Batera2030etik #LaMaletaFeminista #Agenda2030 unitate didaktikoekin egindako
lana azaldu genuen.  https://marenfeminino.campusdomar.gal/edicion-2020/

Giza Eskubideak eta Agenda2030 urteko ikastaroaren 4.
edizioa egin dugu. UPV/EHUko Psikologia Fakultatearekin
batera antolatu da, eta Rosa Cobo, Antimi Tiasoje, Lucia
Mbomio, Remei Sipi eta Magdalena Bobowik bezalako
irakasleek hartu dute parte. Eta ikastaroaren barruan bideo
klipa egingo dugu: #UmeakNoMadres La Basu euskal
zapoarekin; YelaQuim Kolonbiatik eta La Straw-Brenda El
Salvadorretik.

European Network of Migrant Women (ENoMW) sareko
kide gisa, 12/10ean emakumeen ugalketa-ustiapenari
buruzko online mintegian parte hartu genuen (alokairuko
sabelak).

Itzal CEDAW - Istanbul – Beijing plataformako kide
gisa, eta 2021ean Espainiar estatuari buruzko txostenak
CEDAWri aurkezteari begira, Immigrazio Batzordean,
Prostituzio eta Tratamendu Batzordean eta Osasun
Batzordean parte hartu dugu. Guztira, 7 lan-batzorde
sortu dira.

Urtean zehar hainbat kanpaina abiarazi genituen,
#NiñasNomadres eta #JuguetesParaTodox 2. eskuko
jostailuak biltzeko kanpaina, lelo honekin:
BIRZIKLATU - BERRESKURATU - PARTEKATU.

Gorabeheraz, ahaleginez eta borrokaz betetako urtea izan da, eta eskerrak eman nahi dizkiegu bazkide guztiei, batez
ere gure boluntarioei eta lan hau eraginkorra izateko konpromisoa hartu duten ekintzaileei, eta, bereziki, eskerrak
eman nahi dizkiegu pandemiaren lehen egunetik aurrera neskengan, emakumeengan eta familiengan inpaktua
handiagoa izan ez zedin murgildu ziren administrazio eta erakunde guztiei.

Urtean zehar, eragin politikoko hainbat gunetan parte
hartzen dugu, emakumeen eskubideen jarraipenerako
eta lanerako batzordeak dinamizatzen ditugu, eta
jardunaldi eta guneetan parte hartzen dugu COMPIren
bidez; Eusko Jaurlaritzaren Immigrazio Foroko Osasun
Batzordea, Eusko Jaurlaritzaren Immigrazio Foroko
Berdintasun Batzordea, Donostiako Udaleko
Berdintasun Kontseilua, Arena eta Laurisilva Elkarteen
Federazioa.

"Garapen global jasangarrirantz: eragin politikoko
estrategiak berdintasunean aurrera egiteko" proiektua
egin dugu. Proiektu horretan, intzidentzia politiko
feministari buruzko eskuliburu bat argitaratu eta 15
herrialdetako 180 emakumek 6 ikastaro birtualetan
parte hartu zuten. Baita gogoeta feminista
presentzialeko jardunaldi bat ere, Lolita Chavez Giza
Eskubideen defendatzailearekin.
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Gure Newslatterren izena ematera animatzen zaitugu webgunean klikatuz! 2
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