
Haurraldeko lantaldetik bi hilabetekaria helarazten dizuegu. Bertan, hilabete hauetako gure ekintza nagusiak
aurkituko dituzue. 
Gure bazkideak, boluntarioak eta sareko lana giza eskubideen defentsan ezinbesteko laguntza direla
aitortzen dugu. Pandemia izan arren, lanean jarraitzen dugu eta itxaropenaren aldeko apustua egiten dugu.
Zuen energiarekin, behaketekin, galderekin eta ideekin lagundu, horrek gure lana aberastu eta arrakasta
areagotzen du. #ElkartasunaErantzuna 
MARTXO HONETAN :

Amaitu dugu "HACIA UN DESARROLLO GLOBAL SOSTENIBLE""
izeneko proiektua.–Tailer birtualak eta aurrez aurrekoak egin
ditugu emakumeekin, berdintasunean eta gure eskubideen
aitortzan aurreratuta. Boluntariotza gazteena ere inplikatu
genituen.

Ikastaro bat eman genuen, hainbat dinamizatzailerekin: berdintasuna, diskriminazioa eta
gizarteratzeari buruz hitz egin genuen
Dizkriminazio anitzeko egoeretan dauden emakumeekin kulturarteko lanerako
zaurgarritasunean, esku hartzeko ikuspegi eta garapen jasangarriaren helburuak
aurkeztuko ditugu

Martxoaren 8an, boluntarioekin batera, performance bat egin
genuen Katalunia plazan, multinazionalek emakumeak
esplotatzen dituztela salatzeko
Jendea kontzientzioatzea zen Helburua,erosten dugunaren atzean
dagoen guztiaz jabetzea nahi ditugu.
Lan baldintza duinak globalizatzea, eta emakumeen aurkako
indarkeriari aurre egitea aldarrikatu ditugu

Burkina Fasoko SAISIONNEREko gure kideek etengabe lan
egin zuten martxoaren 8an emakumeen ahalduntzearen
alde. Agenda 2030 sustatzea eta emakumeen bizi-
baldintzak hobetzeko ekintza jasangarriak izeneko
proiektuarekin, elkartea ekoizpen agroekologikoko zentro
berri bat instalatzen ari da GAMPELAn.
Eskerrik asko gure bazkideei emakumeen eskubide
ekonomikoen alde borrokatzeagatik.
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https://coordinadoracompi.wordpress.com/2019/06/12/jornadas-compi-mayo-2019-la-laguna-tenerife-violencia-sexual-pornografia-prostitucion-y-trata/


#Elkartasunadaerantzuna sare sozialeko ekintza batean parte hartu genuen. Azken hilabeteetan beste herrialde
batzuetako bazkideekin egin ditugun lanak eta Euskadin egindako proiektuak partekatu genituen.

Boliviako La casa de la Mujer elkarteko gure kideek Gurutze
Santuaren Plaza Nagusiko plantoiaren argazkiak partekatu
zizkiguten. 8Mk emakumeen eskubideak eta, batez ere, indarkeriarik
gabeko bizitza aldarrikatu zituen; izan ere, aurtengo urtarrilaren 1etik
martxoaren 2ra bitartean, 24 emakume feminizidioaren biktima izan
ziren Bolivian, eta Fiskaltzak 6.332 genero-indarkeriako kasu
erregistratu zituen urteko lehen bi hilabeteetan.

Sustraiak
Martxoak 12 Facebook Live egin genuen beste emakume
batzuekin birziklapenetik ahalduntze-esperientziari buruz hitz
egiteko.
Iparraldeko eta Hegoaldeko emakume-erakundeen arteko
sareko lanetik ikasitakoak, hala nola, ahalduntze-prozesuetara
ixtea, eragin politikoa izatea eta berdintasuna sortzea.
Euskal Herriko, Nafarroako eta Argentinako erakundeekin
batera egin genuen

  

Cecasem Boliviako gure bazkideek kanpaina ederra egin
zuten berdintasunari eta genero-berdintasunari buruz.
Eskerrik asko lanean jarraitzeagatik eta urte zail honetan
inoiz gelditu ez izanagatik.
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#ElkartasunaDaErantzuna

@casadelamujerbolivia segurtasun urratze tailerrak egin dituzte.
Emakumeak indarkeria prebenitzeko lan egin zuten eta askoz gehiago. 
Egoera horrek ekarri dituen erronka guztiei aurre egin behar izan zuten eta
etengabe borrokatu dira emakumeen eskubideen alde.

 
"Gorputz hau nirea da! Nik erabakiko dut! " Muleideko gure
kideek emakumeen sexu- eta ugalketa-osasuna landu zutene
martxoan.

COVID hasi zenean egin genituen ekintzen bideo bat sortu genuen.
Lehenengo egunetik egon ginen familia ahul guztientzako elikagaiak
ziurtatzen, telefono bidezko arreta psikologikoa egin genuen, gure
boluntariotza-sarea osatu eta zabaldu genuen, maskarak egin genituen eta
Red Cade sortu genuen asosiazio hauekin: IMME, MalenEtxea, Agissas, Banco
de alimento de Guipuzkoa, Kutxa Fundazioa,  Aossiacion intercultural 5
estrellas 

 2021 MARTXOKO ETA APIRILEKO
BOLETINA

https://www.instagram.com/explore/tags/elkartasunadaerantzuna/
https://www.instagram.com/casadelamujerbolivia/


 2021 MARTXOKO ETA APIRILEKO
BOLETINA

2020an Dominikar Errepublikako Gobernuak bertan behera utzi zituen klase presentzialak.
Gure familiek ez dute Interneterako konexiorik, ezta tablet edo ordenagailurik ere. MUDHAko irakasleak
eta ekintzaileak WhatsAppen bidez jarri ziren harremanetan amarekin, eta orientabideak ematen hasi
ziren.
Arriskuak saihesteko konfinamenduaren garrantzia ere landu zen, familiek ez zituzten arrazoiak
ulertzen, auzo pobre eta isolatuetan kanpainak falta ziren. MUDHA inguru zail eta prekarioetan lan
egiten ohituta dagoen elkartea da, baina Pandemia erronka bat izan zen. Komunitateetara atera behar
izan genuen, kutsatzeko arriskuan, behar handiena zuten familiei laguntzak bideratzeko, bilatzeko eta
kudeatzeko. Palmarejon ez dago urik, ia kontsumitzen den ur guztia erosi behar da.

Baliabide gutxirekin 153 ikasleri jarraipena egin ahal izan genuen. 2021ean arau berberekin jarraitu
genuen, baina klaseetako batzuk aurrez aurrekoak izan ziren.
Erronka Mudha bezalako erakunde batentzat, pandemia izan arren komunitateak orientatzen jarraitu
behar da, zaindu, kalera ez atera, urruntasuna mantendu eta higienea mantendu, ia urik ez izan arren.
Hezkuntza ministerioaren koadernoak eskaintzen ditugu eta astean behin irakaslea etxe partikularretara
joaten da. Haurrek baliabide digitalik ez izatea da zailtasun handienetako bat. Palmarejoko eten digitala
ikasle guztien % 100ekoa da. Zaila izango da urte ia galdua berreskuratzea zailtasunak dituen populazio
batean.

Ana Isa- Batey Plamarejo- Mudha  

Gure Newslatterren izena ematera animatzen zaitugu webgunean klikatuz! 3
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Pandemian zehar, gobernuak eskolak bertan
behera utzi zituen, eta, beraz, Matsatseko
teknikariak (Xabito, Amelia eta gama) familia
kritikoenei elikagaiak etxez etxe banatzeaz
arduratu ziren, eta emakumeekin
Matsatsatseko baratzeak landu zituzten
elikadurarako laboreak izateko.
2021eko otsailean, Itxaso Lambide
borondatezko medikuaren bisita jaso zuten,
eta argazkiak eta bertako egoera jaso ahal
izan ditu. Une honetan, premiazkoa eta
lehentasunezkoa da egoera ankerrean bizi
diren Sara eta bere amonarentzat etxe bat
eraikitzea.

Bombayn oso zaila izan da haurrei hezkuntza
programaren jarraipena egitea, familiak urrun bizi
direlako eta haurrak Tamil NADUL herrian. MODASAko
familiak eta neskatilak babestu eta indartzea izan zen
lanaren helburu nagusia, VEDRUNASen zentroaren slum
berean baitaude. 
Pandemiaren hilabete gorenetan, eskola publikoak
gelditu egin ziren, eta ahizpek programaren funtsekin
elikagaiak banatu dituzte; eskolako materiala eta
liburuak banatu dituzte, etxeetan lana egin eta irakurketa
sustatzeko. Osasun gaietan ere aritu ziren, eta elikagaiak
banatu zituzten hilero. Horrek oso ondo funtzionatu
zuen, eta familiak pobrezia handiagoko prozesu batean
ez sartzea ahalbidetu zuen. 2021ean, txikienek Vedruna
zentroko haur-eskolak talde txikietan hartzeko aukera
izan zuten. Buletin honen datan, MODASAko ahizpak
COVIDekin zeuden, eta asko adinekoak direnez, oso
egoera kritikoan daude.

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,

Gure Newslatterren izena ematera animatzen zaitugu webgunean klikatuz!

Centro Matsatse- Mozambique 
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Modasa- Bombay India 
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