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0. Aurkezpena  

 
 
Euskal lankidetzaren lehentasunezko herrialdetako bat izan da historikoki Guatemala, 
eta hala izaten jarraitzen du gaur egun; Erdialdeko Amerikako herrialdearen eta 
Euskadiren arteko ia hiru hamarkadako elkartasunaren ondoren, leku hori lortu du. 
Gainera, harreman estu horrek oinarri sendoa du, alderdi kuantitatiboek soilik ez 
baitute zehazten (esate baterako, fondo publikoen bolumena, edota herrialde horretan 
presentzia duten euskal agenteen kopuru handia); sortutako aliantza estrategikoen 
kalitatea azpimarratzea ere funtsezkoa da, eta baita banako eta taldeko eskubideetan 
oinarritutako garapen-eredu komun bat bilatzean sortutako prozesuen kalitatea ere. 
 
Izan ere, lotura sendo hori iraultza sandinistaren 1979ko garaipenaren ondorioz sortu 
zen. Erdialdeko Amerikako istmoko gizarte-aldaketaren aldeko eta diktadura militarren 
aurkako prozesuekin euskal mugimendu internazionalistak ezarri zuen sostenguari 
hasiera eman zion gertakari horrek. Horrela, 80ko eta 90ko hamarkadetan, Nikaragua, 
El Salvador, Guatemala eta Honduras (azken hori ez hainbeste) Euskadiko 
solidaritatearen herrialde estrategikoak bihurtu ziren, eta fenomeno horrek eragin 
zuzena izan zuen sortu berria zen euskal lankidetzan. Horrela, orduz geroztik, 
Erdialdeko Amerikako herrialdeei lehentasunez laguntza ematea, epe luzerako 
eraldaketaren aldeko apustua egitea, eta garapenerako ekimenek eta estrategiek 
eragina eta sentsibilizazioa lortzeko prozesuekin lotura estua eduki behar dutela 
ulertzea izan dira euskal lankidetzaren ezaugarriak. Gure lankidetza-eredua ardatz 
horietan oinarrituz sortu da, eta egoera politiko aldagarriei iraun die. 
 
Aitzitik, arian-arian, agentzia emaile ugarik Erdialdeko Amerikan egindako lana bertan 
behera utzi dutela ikusi ahal izan dugu azken urteotan. Jokabide hori justifikatzeko 
erabili duten argudioa honako hau izan da, batik bat: diktadura militarrak gainditu eta 
Bake Akordioak sinatu ondoren, eta eskualdeak makroekonomiaren “egonkortzea” lortu 
ondoren, eskualde hori agentzien lehentasunezko kategoriatik kanpo geratu da.  
 
Alabaina, euskal lankidetzak Erdialdeko Amerikaren testuinguruan gauzatutako 
azterketak ez datoz bat planteamendu horiekin, eta horiei esker, Erdialdeko Amerikan 
euskal lankidetzari eusteaz gain, istmoan euskal presentzia eta sostengu gehiago 
egotea eragin du. Gatazka armatuak amaitu ondoren bake-akordioak sinatu baziren 
ere, liskar horiek sortu zituzten egitura-kausa askoei sakontasunez ez zaiela aurre egin 
egiaztatu ahal izan da, eta horretan oinarritzen da deia nagusia. Aitzitik, pobrezia 
handiagoa eta berdintasunik eza sortzeaz gain, gehiengo handien eskubideak eta 
askatasunak murriztu dituzten garapen-eredu neoliberalak ezarri dira. Horrela, 
ekonomiari, gizarteari, politikari eta ingumenari dagokienez, oso urrakortasun handian 
murgilduta jarraitzen du Erdialdeko Amerikak oraindik, eta beraz, urrakortasun horri 
egitura-ikuspegitik aurre egitea egokia da gaur egun ere. 
 
Ildo horretatik, Guatemala kasu paradigmatikoa dugu. 1996ko abenduan, Guatemalako 
gobernuak eta URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatelteca) alderdi politikoak 
Bake Akordioak sinatu zituzten, eta kontinenteko gatazka odoltsu eta luzeenetakoaren 
kausak behin betiko gainditzeko itxaropena ezarri zen Guatemalako gizartean (1960tik 
1996ra bitartean, 200.000 pertsonatik gora hil edo desagertu ziren), eta baita 
kolonizazio garaitik indarkeriak, bazterketak eta berdintasunik ezak markatutako 
historia uzteko itxaropena ere. Gaur egun, Akordioak sinatu eta ia 12 urte geroago, 
Akordio horien betetze-maila baxua dela agerikoa da. Guatemala osatzen duten 
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pertsonen eta nazioen eskubideen indarraldia bermatzeko gaitasuna duen estaturik ez 
dago. Herri indigenen nortasuna eta emakumeen eskubideak ez dira errespetatzen, ez 
formalki, ez errealitatean. Herri-sektoreei laguntzeko politikarik ez dago, eta gizarte-
gastuaren ehunekoa oso baxua da berez oso txikia den estatu-aurrekontuarekin 
alderatuz. Lurraren banaketa ez da bidezkoa, ohiko indarkeria gero eta gehiago hazten 
ari da, eta indarkeria politikoa ez da desagertu, zigorgabetasunak indarrean jarraitzen 
du, eta abar. Laburbilduz, pobrezia, berdintasunik eza, bazterketa eta indarkeria 
Guatemalako errealitatearen ezaugarriak dira oraindik, zoritxarrez. 
 
Egoera horren aurrean, euskal lankidetzak Guatemalako emakumeei, gizonei eta herriei 
laguntzen jarraitzeko erabakia hartu zuen, pertsona guztien eskubide eta askatasunei 
pribilegiodun gutxiengoaren onurei baino garrantzi handiagoa emango dion garapen-
eredu bat sortzeko lanean. Azken batean, behingoz herritartasuna eta herrialdearen 
ikuspegi komun, demokratiko eta inklusibo bat sortuko duen sistema bat. Eta gizarte-
mugimendu antolatuak (indigenena, nekazariena, edota feministena) eta tokiko 
boterea lortzeko prozesu demokratikoak (euskal lankidetzaren aliatu historikoak dira 
horiek guztiak) eredu-aldaketa horren subjektu politiko gisa finkatzea lortu beharko da. 
Horren ildotik, eta estatuko instituzionalitatearen konpromisorik eta gaitasunik eza 
kontuan hartuta, horiek izan beharko dute protagonista estrategikoak, Guatemalako 
askotariko gizarterako beharrezkoak izango diren alternatibak sortu, antolatu eta 
eraikiko dituen subjektu-gakoa. 
 
Izan ere, horixe da Guatemalako Garapenerako Euskal Lankidetza Estrategia hau 
adierazteko arrazoi nagusietako bat, aldaketarako subjektu estrategikoak guztiz 
indartzeko laguntzan eragin handiagoa izan dezan euskal lankidetzak, eta beraz, 
aldaketarako subjektu estrategikoek gaur egungo erronkei (eskubideak herrialdeko 
agenda politikoaren lehentasunezkotzat hartzeko ikuspegitik garapena ezartzeko 
erronkak, hain zuzen ere) berme gehiagorekin aurre egin diezaieten. Agenda politiko 
hori Bake Akordioetatik abian jar liteke (bidezkoagoa den garapenerako proiektu 
komun baten duela gutxiko erreferente historiko gisa), baina egungo egoera 
politikoaren eraginez hori beharrezkoa izan daitekeen lekuetara zabal liteke eta zabaldu 
beharko luke (nekazaritza-erreforma, nazio askotako estatuaren kontzeptua, 
demokratizazioa, justizia, eta abar). 
 
Alde horretatik euskal lankidetzak Guatemalan aurrerakada handia izan badu ere 
(pobrezia deuseztatzearen aldeko herri-erakundeei laguntzea izan da horren 
ezaugarrietako bat), ekimen eta prozesuak ez dira hasierako diagnostiko partekatu 
batetik abiatu, eta baliabideek eta ezarritako jomugek eraginkortasun handiagoa izatea 
ahalbidetzen duten helburu komunik ez da proposatu. Horrenbestez, egungo 
Estrategiaren helburua dagoeneko abian dagoen lankidetza indartzea da, eta horretaz 
gain, haren eraginari kalitate handiagoa ematea, Guatemalaren garapenerako egungo 
erronken azterketa komunetik eratorritako lehentasun partekatuen bitartez, eta baita 
eragin handiagoa izango duten baterako ekimenak sortzea ahalbidetuko duten 
koordinaketa-egituren bitartez eta inplikatutako agenteen arteko sinergien 
sorkuntzaren bitartez ere. 
 
Hala ere, euskal lankidetza garapenerako erronkei eta herri-sektoreko aldaketarako 
agenteen prozesuetara gehiago hurbiltzeko helburua planteatzeaz gain, Estrategiak 
Guatemalako herriaren eta Euskal Herriaren arteko loturak eta aliantzak sendotzeko 
helburua ere badu. Horrela, gaur egungo egoera politikoa gatazka armatuaren eta 
Bake Akordioen garaikoa bezain mediatikoa ez bada ere, giza eskubideen indarraldia 
babesteko nazioarteko presioa eta zigorgabetasunaren aurkako borroka, gaur egun, 
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Guatemalan giza garapenerako edozein estrategiaren lehentasun 
garrantzitsuenetakoak dira oraindik. Beraz, Guatemalako emakumeen, gizonen eta 
herrien eskubideei dagokienez, estrategia komun bat zehazteko, bi herrialdeen gizarte-
mugimenduen arteko eraginerako, sentsibilizaziorako eta antolaketarako ekimenak oso 
egokiak dira. Ildo horretatik, giza eskubideen arloan bi herrialdeen erakunde eta 
sozietateen arteko baterako erantzukizuna indartzea ere planteatzen du Estrategiak.  
 
Azken batean, Estrategiaren ardatz horiei jarraituz, honako eskema hau du Estrategiak: 
I. moduluan, egungo egoera kontuan hartuta Guatemalak behar duen giza 
garapenerako erronka garrantzitsuenen azterketa egin da. Diagnostiko horretatik eta 
Guatemalan gauzatutako euskal lankidetzaren gaitasunetatik, mugetatik eta 
ezaugarrietatik abiatuz (II. Moduluan aztertu dira horiek), III. Moduluan Estrategiaren 
lehentasunak zehaztuko ditugu. Horrela, hirugarren Moduluan lau helburu edo 
norabide adierazi dira, eta helburu edo norabide horiek honako hauei buruzkoak dira: 
ekimen eta prozesu guztien esparru teorikoa; hautatutako lehentasunezko subjektuak 
eta sektore-arloak; sortutako koordinaketa-egiturak; eta azkenik, giza eskubideen 
defentsaren aldeko baterako estrategia. Amaitzeko, IV. moduluan, Estrategiaren 
Jarraipenerako eta Ebaluaziorako Sistema bat finkatu da, eta horren bitartez, 
Estrategiaren garapena eta eragina balioztatu ahal izango dugu, azken helburuak 
lortzeari dagokionez. 
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1. Guatemala: eskubideetan oinarritutako garapen-eredu baterantz 

 
Guatemala herrialde oparo eta askotarikoa da. Lur-eremu txikiko herrialdea bada ere, 
nortasun nazional ugari ditu, gatazka ugariko historia eduki duenez; horrela, 
Guatemalaren zati dira jatorrizko herriak (maia-zibilizazioaren oinordekoak), zein 
garifuna herria (esklabotzara behartutako Afrikako etorkinetatik eratorria), eta baita 
xinca herria ere. Nortasun nazional horiek guztiak herritar mestizo eta zuriekin bizi dira, 
eta beraz, aberastasun handia du herrialdeak, kulturari eta hizkuntzei dagokienez.  
 
Horretaz gain, Guatemalak natura-aniztasun handia du. Horren ildotik, Corredor 
Biológico Mesoamericano izeneko proiektuan dago Guatemala. Mesoamerika eskualde 
estrategikoa izateaz gain, “biologia-, kultura- eta ekonomia-zubi bat ere bada, gure 
planetako lurralde urgaineratuaren % 2 baino ez bada ere, planeta osoko aberastasun 
biologikoaren % 12 du, 22 eko-eskualde, eta 300 ekosistema naturaletik gora”1.  
 
Garapen inklusibo, demokratiko eta bidezkorako garapen-eredu bat sortzeko (natura-
ondasunen eta giza gaitasunen bitartez, Guatemalako autonomia eta subiranotasun 
ekonomikoa, politikoa, kultura-subiranotasuna eta elikadura-subiranotasuna indartzeko 
gaitasuna edukiko luketen eredu iraunkorrak ezarriko lituzkeen eredua) oinarri gisa, 
nahikoak izan daitezke ezaugarri horiek. Paradoxikoa bada ere, gaur egungo 
errealitatea oso desberdina da: Aberastasun eta aniztasun potentzialak gehiengo 
handien pobrezia, herri indigenen garapenaren bazterketa eta jabeen eta desjabetuen 
(batez ere emakume desjabetuen) arteko gero eta berdintasunik eza nabarmenagoa 
bihurtu dira. 
 
Paradoxa ikaragarri horren kausak aztertuko ditugu modulu honetan. Lehen atalean, 
Erdialdeko Amerikako herrialde horren historia berrikusiko dugu laburki, gaur egungo 
egoera hobeki ulertu ahal izateko. Horren ondoren, bigarren atalean, Guatemalaren 
egungo egoera deskribatuko dugu, egitura aldetik herrialde hori zehazten duten lau 
aldagairen arabera: pobrezia, berdintasunik eza, bazterketa eta indarkeria. Azkenik, era 
errealitate hori kontuan hartuta, eskubideetan oinarritutako garapen-eredu baterantz 
abiatzeko azken helburu horri dagokionez, Guatemalak dituen erronkak adieraziko 
ditugu. 
 
Ondoren ikusiko dugunez, 1523. urtea hasierako erreferentziatzat hartzen badugu –
Guatemalan konkista espainola hasi zen urtea, eta beraz, garapen endogenoaren 
hausturaren hasiera-, gaur egun Guatemala definitzen duten lau aldagaiak (pobrezia, 
berdintasunik eza, bazterketa eta indarkeria), herrialdearen aro historiko gehienen 
ezaugarriak ere badira (agian, 1944. eta 1954. urteen arteko iraultza-aldia izan zen 
salbuespen bakarra). Jarraitutasun horren ezaugarri nagusia honako hau da: garai eta 
egoera espezifikoak alde batera utzita, Guatemalako errealitatea definitzen duten 
etengabeko joerak eta ereduak egon direla egiaztatu da, eta horrek eragin zuzena 
eduki du adierazitako lau aldagaietan. Ondoren azalduko ditugun lau eredu horiek 
funtsezko elementuak dira egungo egoerari buruz hitz egiteko, eta baita egiturazko 
eraldaketa-prozesua sendotzeko azpimarratu behar diren alderdiak zeintzuk diren 
jakiteko ere: 
 

1. Guatemalako historiaren fase guztietan, garapen ekonomikoko eredu 
baztertzaile eta berdintasunik gabekoak ezarri dira, hau da, integrazioaren eta 
lurraldearen ekonomia-sarearen antolakuntzaren alde, herritarren beharrak 
betetzearen alde, eta haien gaitasunak indartzearen alde jokatu ez duten 
ereduak, hain zuzen ere. Guztiz kontrakoa egin dute, kanpo-merkatuekin 
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lotutako interesei jarraiki, gizarte-klase jabeen onura maximizatzearen alde 
jokatu dute soilik. 

 
2. Buru diren talde oligarkiko guztiek gizarte inklusibo eta bidezkoaren aldeko 

edozein ereduren aurka jokatu dute beti, eta Estatua ez dute banaketarako eta 
herritartasuna sortzeko gunetzat hartu, beren jomuga ekonomikoak finkatzeko 
eta bermatzeko baliabide gisa baizik. Izan ere, kontinente horretako herrialde 
gehienetako pribilegiodun sektoreek baino modu argiagoan gauzatu dute hori 
guztia Guatemalan, eta herri-klaseen eta indigenen aurkako arrazakeria 
handiagoaren bitartez. 

 
3. Indarkeria, gatazkak konpontzeko formula gisa, etengabe erabili da Guatemalan 

historian zehar, Estatua eta espazio publikoa talde oligarkiko ezberdinen 
interesen xake taulatzat hartu baita beti. Hori horrela izanik, herri-sektoreek 
parte hartzeko bide demokratikorik eduki ez duten aldi berean, gizarte-klase 
jabeek, beren idiosinkrasia baztertzaile eta arrazistarekin, euren pribilegioak eta 
interesak kaltetuak izan zitezkeela ikusi duten guztietan, indarra erabili dute. 

 
4. Buru diren gizarte-mailen aldeko kanpoko esku-hartzea ere –batik bat AEBena, 

XX. mendearen hasieratik-, etengabea izan da, eta hainbat arrazoiengatik, bat 
zetozen interesak arriskuan zeudela ikusi duten guztietan, esku-hartze horrek 
garrantzi handiagoa izan du. Horrela, Guatemalaren garapeneko eredu 
baztertzaile, berdintasunik gabeko eta exogenoei eusten lagundu dute kanpoko 
zenbait herrialdek. 

 
Hurrengo atalean, lau eredu horiek nola garatu ziren ikusiko dugu, eta horren bitartez, 
lehen adierazi dugun bezala, zoritxarrez pobreziak, berdintasunik ezak, bazterketak eta 
indarkeriak markatutako Guatemalaren errealitatea deskribatuko dugu. 
 
 
1.1.- Guatemala ikuspegi historikotik 
 
Espainiak Amerika konkistatu zuenean, kontinente horretako jatorrizko herrietan 
etnozidioa eragin zuten, eta gerraren eta espainolek Europatik eraman zituzten 
gaixotasun kutsakorren eraginez, kontinenteko populazioa asko murriztu zen. 
Guatemalan, konkista 1523. urtean gertatu zen, Espainia Berritik –egungo Mexikotik- 
etorritako espedizio batean (Pedro de Alvarado-k zuzendua). 
 
Ordurako, maia zibilizazioaren garai klasikoaren hiri-estatu handiek (esate baterako, 
Peten) lehen zuten esanahi sozial eta politikoa galdua zuten. Garai klasiko horren 
ondorengo garaian, maia zibilizazioaren hiri garrantzitsuenak Yucatan penintsulan 
kokatuak zeuden. Alabaina, gaur egun Guatemala den lurraldean gizarte ezberdin ugari 
bizi ziren, eta azpimarragarrienak erdialdeko goi-lurretan bizi zirenak dira. 
 
Europako konkistatzaileak iristearekin batera, herri horien egiturek gatazka ugari jasan 
behar izan zituzten, ekonomiaren alorrean, zein politikan, gizarte mailan, kulturan eta 
erlijioan. Espainia Berriko Erregeordetzaren mendekoa zen kapitaintza nagusi bilakatu 
zen Guatemala –gaur egungo Chiapasko Soconusco eskualdeko lurraldeak, El Salvador, 
Honduras, Nikaragua eta Costa Rica barne-, eta aurretik zegoenaren oso gizarte 
ezberdina eratu zen. Lehen adierazi ditugun lau eredu horiek itxura hartzen hasi ziren 
garai horretan. 
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Horrela, ezarritako ekonomia-eredua ez zen lurraldearen beharretan eta 
potentzialtasunetan oinarritu, zuzenean Espainiako merkatuaren lehentasunei lotu 
zitzaion. Ildo horretatik, eta Espainia Berriak eta Peruk ez bezala, Guatemalak metal 
preziaturik ez bazuen ere, natura-aberastasun handia zuenez (eta baita hori lantzeko 
lan-eskua ere), kolonizazioaren garai osoan dirutza handiak lortu ziren, azukrearen, 
kakaoaren eta anilaren produkzioari eta merkaturatzeari esker, eta are gehiago, 
ehungintzari esker, Europako merkatura zuzenduak. Alde batetik, kapital handi horiek 
jatorrizko herritarren bortxazko lanaren bitartez (enkomienda zeritzenen itxura hartzen 
zuten lan horiek) sortu ziren, eta bestetik, genozidioaren eraginez, lan-esku indigena 
oso urria zenez, Guatemalara eraman ziren pertsona beltzen lanaren bitartez 
(esklabotza erregimenekoa zen lan hori). Beraz, eredu hori enklabe-ekonomiaren 
paradigma izan zen, lurralde jakin bateko abantailak kanpoko merkatuen arabera 
aprobetxatzen zituen, eta lehenetsitako sektore horien mozkinak –tokiko herritarren 
beharrei ez zieten erantzuten mozkin horiek- gizarte osoan barneratzen ez zirenez, ezin 
zuten produkzio-sarea antolatu. Aitzitik, horrelako ekonomiek pobrezia eta 
berdintasunik eza sortzen zituzten, produkzio primarioaren gainbalioa gehiengo 
handien ustiaketarekin lotura handia baitzuen, lehen adierazitako itxura horietan. 
 
Horretaz gain, buru ziren Espainiako gizarte-klaseek gizartearen ikuspegi murriztailea 
sartu zuten hasieratik; horren arabera, gizarte-klase horiek baino ez ziren gizartearen 
zatitzat hartzen, eta haien ustez, jatorrizko herrietako emakumeak eta gizonak ez ziren 
herritarrak, haien finka eta etxaldeetarako lan-eskua baizik. Bazterketa era arrazakeriaz 
gain, Europako kultura eta erlijioaren nagusitasunari buruzko fundamentalismoa 
sektore pribilegiodun horien pentsamolde kolektiboan ezarri zen. Hori horrela izanik, 
kolonizazio-garai osoan zehar erabili zuten konkistak ekarri zuen indarkeria masibo 
hori, adierazitako ekonomia-eredu horri eusteko beharrezkoak ziren herriak 
oinperatzeko bide bakar gisa.  
 
Laburbilduz, egungo Guatemala definitzen duten eredu historikoen egiturak nola sortu 
ziren ikus dezakegu: hedatutako indarkeria; atzerriko inbasioak sortu zuen eredu 
baztertzaile eta exogenoa, eta herritartasunaren ikuspegi bateraturik ez zuten gizarte-
klase jabeak kapitaintza nagusiko lurraldean. 
 
Hiru mendeetan zehar egonkor samarra izan zen sistema hori arraildu egin zen XIX. 
mendean, garai hartan Espainiak Amerikan zituen koloniek independentzia lortu 
baitzuten (1810-1821). Latinoamerikako gizartea nabarmen aldatu zen, eta Espainiako 
inperio dekadentearekin sortutako mendekotasun-harremanak beren interesetarako 
egokiak ez zirela sentitzen zuten elite ekonomiko eta politikoen zati handi batek (elite 
horren azken belaunaldiek ez zuten hain harreman zuzena metropoliarekin) eta 
funtzionario eta profesionalez sortutako erdiko klasearekin batera (garai hartan, 
espainolen ondorengoak ziren herritar zuriez gain, emakume eta gizon mestizorik ere 
bazegoen gizarte-klase horretan). Elkartrukearen baldintzak negatiboak ziren 
kolonientzat, eta sektore pribilegiodunen ustez, harremanetarako beste esparru batek 
potentzia berriekiko (batik bat Ingalaterrarekiko) merkataritza-askatasun 
emankorragoa ahalbidetuko luke. Horrela, independentzia-prozesuak hasi zituzten 
kolonia horiek, Napoleonen 1808. urteko inbasioak Espainian eragin zuen ahulezia 
aprobetxatuz, eta horren ondorioz, kontinente osoan errepublika berriak eratu ziren 
azkenean. 
 
Guatemalaren kasuan, independentzia 1821eko irailaren 15ean lortu zen. Espainiaren 
aurkako gerrarekin batera hasitako indarkeria-ziklo berria Latinoamerikako herrialdeen 
definizio- eta egonkortze-prozesu osoan zehar luzatu zen: Guatemala Iturbideren 
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Mexikoko Inperiora erantsi zen (1822); Mexikoko Inperioko Erdialdeko Amerikako 
Probintzia Bateratuak sortu ziren Guatemalan Mexikoko Inperiotik banandu ondoren 
(1823); Batasuna osatzen zuten lurralde ezberdinen artean borrokak egon ziren 
(azkenik, Batasun hori 1839. urtean desagertu zen), eta geroago, Mexikoko Inperiora 
berriz ere eransten saiatu zen Guatemala, eta abar. 
 
Independentziak sortutako gertaera horien guztien eraginez, gizartea gatazkatsu 
bihurtu zen. Batetik, boterea eskuratzeko borroka bortitza finkatu zen herrialdeko 
eliteen artean, zatikatuak baitzeuden, kontserbadoreen eta liberalen artean 
(nekazaritza-sektore esportatzaileari zegokionez, interes eta ikuspegi ezberdinak 
zituzten bi alderdiek). Gainera, armada sortu zen, Guatemalaren historiaren funtsezko 
aktore berri gisa, batez ere 1871. urtetik aurrera, estatuaren ongi antolatutako 
erakunde gisa. Laburbilduz, indarraren erabilera finkatu zen, boterea eskuratzeko bide 
gisa, eta baita estatua finkatu ere gizarte-klase jabeen arteko interes ekonomikoak 
erabakitzeko toki gisa. Horrekin batera, etengabeko gerraren eta ziurgabetasunaren 
garai horretan nagusi zen ekonomia-eredua ez zen aldatu, nazioarteko merkaturantz 
zuzentzen jarraitzen baitzuen. Bestalde, sektore indigenek eta herri-sektoreek (horiek 
ere independentziaren aldeko borroketan parte hartu zuten), nolabaiteko onarpen 
formala lortu zuten, baina errealitatean, erabakietarako esparruetatik eta errepublika 
berriaren garapenetik kanpo geratzen ziren, kolonizazioaren garaian zituzten bizi-
baldintza deitoragarri berberak edukitzeaz gain. 
 
1821ean hasi zen hedatutako gatazka ugariko denboraldi hori 1871. urtean amaitu zen, 
eta Erreforma Liberala deritzona hasi zen urte horretan. Elite kontserbadoreen eta 
liberalen arteko borroka (herritar mestizo pobretu gehienak liberalen alde zeuden), 
azkenean, liberalen garaipenarekin amaitu zen. Segurtasun juridikoa eskainiko zuen 
estatu moderno eta egonkorragoa finkatzea zen sektore horren helburua, Guatemalako 
ekonomiaren nazioarteko loturan nekazaritza-produktuen esportazioaren bitartez (hala 
nola, kafea, esportazioaren sektore nagusi berria) sakonduko zuen eredu bat finka 
zedin ahalbidetzeko. 
 
Alde horretatik, eta eliteek aldaketa erlatiboa izan bazuten ere (Alemaniako aberats 
ugari, Estatu Batuetako hainbat enpresa eta abar zeuden horien artean), aurreko 
mendeetako logikari eutsi zioten elite horiek: enklabe-ekonomia, indarkeria, sistema 
ez-demokratikoa, eta herritar indigenen eta herri-sektore mestizoen bazterketa. Izan 
ere, buru zen kasta berri horrek bere estrategia ekonomikoa are modu argi eta 
ausartagoan definitzen zuela, eta beraz, baztertutako gizarte-klaseen egoera 
okerragotu zela esan daiteke. Ekonomiari dagokionez, klase horiei lurralde komunalak 
kendu zizkieten, eta horretaz gain, hainbat arau ezarri ziren, esaterako, Jornalarien 
Araudia (1935) edota Alferkeriaren aurkako Legea (1935); etxalde berriei lan-eskua 
bermatzen zieten arau horiek. Politikari dagokionez, eta garai liberala deitu bazitzaion 
ere, gutxi batzuen askatasun ekonomikoetara baino ez zen iritsi garai hori, eta ez 
zituen herri indigenen eta emakumeen eskubideak errespetatzen, ez baitzien erabakiak 
hartzea eta politikan parte hartzea uzten. 
 
Laburbilduz, zuzentasunaren eta berdintasunaren aurkako eredu horri (1944. urtera 
arte iraun zuen), iruzurrezko diktadura eta erregimenen bitartez baino ezin izan 
zitzaion eutsi -hala nola, Estrada Cabrera-ren (1898-1920) edota Jorge Ubico-ren 
(1931-1944) erregimenak-, beren herrialdeko bereko herritarren aurka etengabeko 
errepresioa eta indarkeria erabiltzen baitzuten, batez ere lan-baldintzak hobetu nahi 
zituztenen edota demokraziaren bitartez politikan parte hartu nahi zutenen aurka. 
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Azkenik, 1944. urtean, adierazitako diktadura odoltsu horien ondoren, ofizialez, ikaslez 
eta profesionalez osatutako sektore batek Ponce Vaides-en (Ubico diktadorearen 
ondorengoa) gobernua uzkaili zuen, demokraziarik gabeko denboraldi luze horri 
amaiera emateko asmoarekin. Guatemalako historia definitzen zuten ereduak (hainbat 
aldiz aipatu ditugunak) alde batera uzteko benetako lehen aukera izan zen hura. 
 
Ildo horretatik, Urriko iraultzak (Arévalo-ren Arbenz-en gobernuen arteko garaian 
gertatu zen iraultza hori, hau da, 1944tik eta 1954ra bitartean) garapen- eta estatu-
eredu berri bat sortzeko lehen saialdia izan zen, sistema kapitalista alde batera utzi 
gabe, Guatemalako herritar guztientzat proposamen komun bat eratuko lukeen eta 
eskubideen eta askatasunen definizioan aurrera egingo lukeen eredu bat, hain zuzen 
ere, batez ere baztertutako sektoreei zegokienez. Horrela, neurri nagusi gisa, iraultzak 
honako hauek gauzatu zituen: ustiatu gabeko lurraldeen bitarteko nekazaritza-
erreforma bat atera zuen 25.000 familiaren onurarako, Lanerako Kode bat argitaratu 
zuen, langileen sindikatzea sustatu zuen, Gizarte Asegurua sortu zuen, eta hezkuntza-
zentroen, ospitaleen eta beste hainbat zerbitzu publikoren sare publikoa handiagotu 
zuen, besteak beste.  
 
Neurri horiek ez zuten inolaz ere eragin finken jabeen lurralde guztiak konfiskatzea edo 
desjabetzea, eta ezta jabetza-erregimena edo funtsezko aktore politiko eta ekonomiko 
gisako rola zuen estatua erabat itxuraldatzea ere. Funtsean, herritarren partaidetza 
(batik bat mestizoena) Guatemalako sistema politikoan sartzeaz gain, lurraldean bizi 
ziren gizon eta emakume guztien araberako politika publiko aktiboak ezartzeko 
ahalmena izango lukeen estatua bermatzea zen helburua. 
 
Berriz ere, eredu historikoek behin betiko eragina izan zuten, eta garai berri hori beren 
interesetarako arriskutsua zela ikusi zuten eliteek. Nekazaritza-erreformaren eraginez 
hainbat lurralde (oligarkiako finken jabeenak eta atzerriko hainbat enpresarenak, esate 
baterako, United Fruit Company) desjabetu ziren, hainbat estrategia politiko aukera-
berdintasunean eztabaidatzeko leku gisako estatu bat finkatu zen, langileen 
eskubideen alde jokatzen zuten hainbat kode eta politika abian jarri ziren, eta oro har, 
Guatemalan lehen aldiz gutxieneko herritartasuna sortzeko saiakuntzak gertatu ziren. 
Alderdi guzti horiek nahikoak izan ziren oligarkia baztertzaile eta arrazistak, CIAren eta 
Estatu Batuetako gobernuaren laguntzarekin, legezkoa eta demokratikoa zen gobernu 
hori inbasio militarraren bitartez uzkailtzeko. Horrela, aurreko udaberriko aurrerakada 
guztiak deuseztatu zituzten eta herrialdea zoritxarreko eredu historikora itzuli zuten 
diktadura militarren bolada berri bat hasi zen. 
 
Estatu-kolpearen ondoren etorri zen garai berriarekin batera (1960-1996), indarkeria-
espirala areagotu zen, barneko gatazka armatuak sakon markatu baitzuen; izan ere, 
Amerikako azken urteetako historian gertatutako gatazka armatuen artean odoltsu eta 
krudeletakoa izan zen Guatemalakoa. 
 
Pixkanaka-pixkanaka, armada Guatemalako gizartearen alderdi guztietako jokalari 
nagusi gisa bihurtu izana da garai horren ezaugarri garrantzitsuena. 1960-1986 garaiko 
gobernu gehienak, izan ere, militarrak ziren –diktadurak zein iruzurrezko gobernuak-, 
eta beraz, botere politikoaren zati handi bat biltzen zuten. Izan ere, logika bat ezarri 
zen, gobernu bateko defentsa-ministroa hurrengo gobernuko presidentea izango 
zenaren logika, hain zuzen ere. Ikus daitekeenez, botere erreal handia zuen figura 
horrek. Funtsean, oligarkiaren interesekin bat zetozen horrelako gobernuen interesak. 
Aitzitik, oligarkiaren beso militar eta politikoa baino gehiago ziren. Are gehiago, 
erakunde armatuak berezko nortasuna lortu zuen, subjektu espezifiko gisa, baina ia 
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beti pribilegiodun sektore horietako batzuekin edo guztiekin lankidetzan2. Armadak 
lortu zuen lehentasunezko rol horrek, era berean, bere indar ekonomikoaren 
handiagotze esanguratsua zuen oinarri, eta horretarako, banku eta zerbitzu 
espezifikoak sortu ziren eta militarren oligarkia-kasta berriak ezarri ziren (gobernu 
guztien ustelkeriak sortu zuten kasta hori). 
 
Garai horren bigarren ezaugarria honako hau da: gizartea hauteskundeen bitartez ezin 
zutela eraldatu ikusita, indigenak eta herriko sektoreak berriz antolatu ziren. Batetik, 
Arbenz-en gobernu demokratikoaren aldeko zenbait militarren ustez, Guatemalako 
gizartea aldatzeko eta demokraziaren bidera itzultzeko modu bakarra bide armatua 
zen. Hortaz, 60ko hamarkadan gerrillari-erakundeen lehen bolada hasi zen. Gerrilla 
horiek garai hartan oso urrakorrak zirenez, indarkeriaren bidez zapaldu eta suntsitu 
zituzten, baina 70ko hamarkadako mugimendu armatuaren jatorri bilakatu ziren 
(botere politiko eta militar handiago zuen 70ko hamarkadako mugimendu horrek) 
Bestetik, indigenen belaunaldi berriak -beren kulturari ikuspegi dinamikotik eusten 
zioten- Kristau Demokraziaren eta Eliza Katolikoaren legezko erakundeen inguruan 
antolatzen hasi ziren, eta horren ondorioz, Nekazari Ligak sortu zituzten, bestak beste. 
Aldi berean, nekazaritzaren muga Ixcán eta Petén oihanetara zabaldu zen, eta horri 
esker, sektore pobretuek lur gehiago zuten eskueran, goi-lautada superpopulatutik 
haratago. Solidaritatearen eta demokraziaren printzipioetan oinarritutako erkidego 
berriak sortu ziren lurralde horietan, eta horren ondorioz, hainbat erakunde eratu ziren, 
hala nola kooperatibak edo nekazaritza-sindikatuak. Hasierako egitura –Nekazari Ligak, 
Kooperatibak, Sindikatuak, erkidego berriak- gero eta gehiago erradikalizatu eta 
politizatu ziren gobernu militarren errepresioaren eta euren eskubideak defendatzeko 
biderik ezaren eraginez, eta azkenik, 70ko hamarkadako gerrillari-mugimenduarekin 
elkartu ziren, Guatemalako gizarte osoaren garapenerako eta aurrerabiderako bide 
bakar gisa. Horrela, gerrillari-mugimendua eratzen hasi zen -Ejército Guerrillero de los 
Pobres (EGP), Organización del Pueblo en Armas (ORPA), Fuerzas Armadas Rebeldes 
(FAR) eta Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT)-; 1982an, lau talde horiek elkartu 
egin ziren, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) sortuz. 
 
Aurrekaririk gabeko liskar armatu bat eragin zuten bi logika horiek. Batetik, oligarkiak 
eta armadak, nekazaritza-sektore esportatzailearen eredua defendatzeko –eta baita 
estatuaren eredua ere, beren interesak defendatzeko eremu operatibo gisa-, gehiengo 
handien partaidetzarako eta garapenerako sarbiderako bideak ixtean eta errepresioan 
oinarritu ziren. Bestetik, soilik pobrezia, berdintasunik eza, arrazakeria eta bazterketa 
sortzen zuen ekonomia- eta politika- eredu hori deuseztatzeko bide bakarra matxinada 
armatua zela konturatu ziren indigenen mugimenduak eta herriko mugimenduak. 
 
Gatazka armatuaren ondorioak izugarriak izan ziren; izan ere, indigenen eta herriko 
sektore mestizoen aurkako genozidiotzat jo daiteke3. Kontinente bereko beste hainbat 
herrialdetan -esate baterako, Txilen, Argentinan, El Salvadorren, Hondurasen, eta 
abarren- 70ko eta 80ko hamarkadetan gertatutako gatazken antzeko erroa badu ere, 
Guatemalako gatazkaren adierazgarri diren aberekeriaren eta gorrotoaren arrazoiak 
Guatemalako historia definitzen duten ereduetan aurki ditzakegu (hainbat aldiz adierazi 
ditugun ereduetan, hain zuzen ere), eta arrazakeriak izan zuen garrantzi handiena 
gatazka horretan.  
 
Ildo horretatik, Armada, Polizia Nazionala, Ordezkari Militarrak eta PAC (Patrullas de 
Autodefensa Civil) zeritzen tokiko erakunde paramilitarrak, gizarte-klase oligarkikoen 
begikotasunarekin, eta Estatu Batuen laguntzarekin, URNG alderdia militarki 
menderatzearekin ez ziren konformatu. Are urrunago joan ziren, eta ikara hedatuko 
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politika ezarri zuten; politika horren bitartez, arrainari ura kendu nahi zioten, hau da, 
mugimendu iraultzailearen sostengu-oinarri potentzialak ziren erkidegoak deuseztatu 
nahi zituzten, eta oligarkiak gizarteari buruz zuen eredu baztertzailearekin jarraituz, ia 
erkidego guztiak ziren halakoak. Lucas García-ren, Ríos Montt-en eta Mejía Víctores-en 
gobernuen garaian (1978-1985) iritsi zen logika hori bere muturreraino. Horren 
ondorioz, Guatemalako estatua da honako ezbehar hauetako gehienen erantzule 
bakarra: 150.000 hildako, 50.000 pertsona desagertu, 400 komunitate guztiz 
suntsituak, gertatu ziren 626 sarraskiak, eta guztira 1.440.000 biktima 
(kontabilizatutakoaren arabera), hildakoen, desagertuen, lekuz aldatutakoen eta 
errefuxiatuen artean; biktimen % 85 indigenak izan ziren. URNG alderdiaz gain, 
indigenak, sindikatuak, irakasleen erakundeak, alderi politikoak eta abar ere astindu 
zituzten. Soilik Guatemalako historia duen herrialde batean uler daiteke ikararen eta 
indarkeriaren paroxismo hori. 
 
1983. urtetik aurrera, oligarkiako hainbat sektoreren ustez, URNG alderdiaren gaitasun 
militarra kontrolatu ondoren, eta indigenak sarraskitu eta izutu ondoren, Ríos Montt-en 
gobernuaren indarkeria-espirala gelditzea beharrezkoa zen, eta hauteskunde-biderako 
itzulera prestatzen hasi ziren, estatu-kolpe baten bitartez. Hondamendiaren neurria 
ikusita, nazioarteko presioak ere norabide berri horretan eragina izan zuen. 1986an, 
Vinicio Cerezo kristau-demokrataren lehen gobernu zibilak boterea lortu zuen, eta 
indarkeriaren giroa lasaitu egin zen (nahiz eta ez zen desagertu). Fase berri horrek, 
hala eta guztiz ere, Guatemala definitu duten ereduak bere horretan utzi zituen: 
Ekonomia-eredu baztertzaile bera, subertsioaren aurkako egiturak (funtsezko boterea 
bildu zuten horiek) bere horretan jarraitu zuten, instituzionalitatearen barnean zein 
instituzionalitatetik kanpo, indigenen eta herri-sektoreen aurkako gerrak ez ziren 
amaitu, eta oligarkiak gizarte arrazista eta aldakorrari eutsi zion, beraientzat 
onuragarria zen indar-korrelazio baten bitartez, garaipen militarraren ondoren. 
 
Oinordekotza horrexek eta 500 urtetan zehar iraun zuten eredu horiexek, duela gutxiko 
fase berrira arte Guatemalaren errealitatea definitu dute; fase berri hori 1996an hasi 
zen, Bake Akordioak zinatu zirenean. Azkenean, eredu haiek gainditzeko gai izango al 
dira Bake Akordio horiek?  
 
 
1.2.- Gaur egungo Guatemala: Bake Akordioak versus eredu neoliberala 
 
1996. urtea garai erabakigarria izan zen Guatemalako historiarako, gatazka armatuari 
amaiera eman zioten Bake Akordioak sinatu baitziren. Aitzitik, beste hainbat 
ikuspegitatik, 1986. urtea –lehen hauteskundeak eta diktadura militar guztien 
ondorengo lehen gobernu zibila- ezarri nahi izan da Guatemalaren errealitatea berriz 
itxuratu zuen fase berriaren hasieraren data gisa. 
 
Aitzitik, beste hainbat ikuspegitatik, 1986. urtea –lehen hauteskundeak eta diktadura 
militar guztien ondorengo lehen gobernu zibila- ezarri nahi izan da Guatemalaren 
errealitatea berriz itxuratu zuen fase berriaren hasieraren data gisa. Haatik, 1986. 
urteak ez zuen gatazka armatua geldiarazi, eta ezta garapen-ereduak eta estatuaren 
egitura eraldatu ere. Horrenbestez, subertsioaren aurkako gerrari lotutako botere-
sektoreek euren botereari eutsi zioten, egiaren aldeko eta biktimak konpentsatzeko eta 
kaltegileei merezi zutena emateko (zigorgabetasunaren babesean jarraitzen dute 
kaltegileek) prozesu integral eta ofizialik ez zen gauzatu, instituzionalitatea ez zen 
sendotu gizarte demokratiko eta inklusiboaren erronkei bermeekin aurre egiteko, eta 
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ezta pobrezia eta berdintasunik eza sortzen zituen nekazaritza-sektore 
esportatzailearen eredua erreformatu ere. 
 
Ildo horretatik, 1996. urteak, gutxienez, Guatemalako historia aldatzeko aukera ekarri 
zuen, Gobernuak eta ARNG alderdiak negoziazioen eta itunen fasea itxi zutenetik 
aurrera, abenduaren 29an Bake Sendo eta Iraunkorraren Akordioa sinatu zenetik 
aurrera, hain zuzen ere. Aukera paregabetzat hartu zen hori, Akordio horiek, alderdi 
operatiboak jasotzeaz gain –errefuxiatuen itzulerari, borrokalarien gizarteratzeari, indar 
militarren murrizteari eta abarri buruzkoak-, funtsezko alderdiei ere heltzen zieten, epe 
ertain eta luzerako ikuspegiarekin, eta “gerra eragin zuten arazoen kausaren barruan 
zeuden oinarrizko zailtasunak desagerarrazteko xedea zuten funtsezko alderdiei, hain 
zuzen ere”4. Hortaz, honako hauei buruzko konpromisoak eta jomugak barnean hartu 
ziren: herri indigenen nortasun-eskubideak, alderdi sozioekonomikoak eta 
nekazaritzaren egoera, instituzionalitate zibilaren indartzea, emakumeen rol politiko eta 
ekonomikoa, giza eskubideak, eta abar.  
 
Hortaz, bakearen unean indar-korrelazio aldakorra bazegoen ere (Bake Akordioen 
behin betiko adierazpenean izan zuen isla horrek), eta aurreko urteetako ikara-politikak 
gizarte zibila eta URNG alderdia ahuldu zituela kontuan izanda, Guatemalako gizarteak 
partekatutako agenda politikoa eta estrategia bihurtu ziren Bake Akordioak, eta baita 
Guatemalaren garapen-ereduak aldatzeko oinarri berria ere.  
 
Haatik, sinatutako Bake Akordioez gain, 1996. urteko garrantzi historikoa indartzen 
duen beste arrazoi bat ere badago. Álvaro Arzú-ren gobernua hasi zenetik aurrera 
(Guatemalako oligarkia tradizionalaren ordezkari zen Álvaro Arzú), garapen-ereduan 
sakontzeko prozesu bat abian jarri zen, Washingtongo Adostasunari jarraiki, eta 
zerbitzu publiko asko pribatizatzen hasi ziren. Hori hala izanik, Guatemalako 
gobernuak, gatazka amaitu eta nazioarteko onarpena lortu ondoren sortutako euforia 
kapitalizatuz (nazioarteko onarpen horrek Bake Akordioak finantzatzeko laguntza 
handia ahalbidetu zuen), eredu tradizionala nazioarteko testuinguru berrira berriz egoki 
zedin prestatzen hasi zen; nazioarteko testuinguru berri horren ezaugarriak, bestalde, 
honako hauek ziren: merkatuen irekiera, desarautzea, pribatizazioa, hainbat sektoreren 
merkantilizazioa (esaterako, nekazaritza edota zerbitzuak), eta munduko ekonomian 
finantzek hartu zuten gero eta indar handiagoa. 
 
Hortaz, XXI. Mendearen hasieran, kafearen eta nekazaritza- eta abeltzaintza-
produktuen prezioaren erorketaren ondoren gertatu zen erreformaren oinarriak 
(egiturazkoagoa izan zen erreforma hori) ezarri zituen lehen gobernuak. Orduan, 
kapital handiak, commodities deritzenen eremua alde batera utzi gabe, baina ekonomia 
osoan garrantzi txikiagoa zutela, nazioarteko finantza-sektorearekin aliatu ziren, joera 
ekonomiko berriek sortutako abantailetaz baliatzeko. Enklabe-politikaren eredu zaharra 
berregituratu zen orduan. Horren ildotik, ekonomia globalaren txertatzea sustatzea zen 
helburua, natura-ondasunak ustiatuz -meatzaritza, zentral hidroelektrikoak, turismoa, 
eta biodibertsitatearen ustiaketa-, eta azpiegitura-megaproiektuen bitartez (Amerikako 
Erdialdeko istmoak ozeanoen arteko zubi gisa jokatzen duela aprobetxatuz eta Puebla 
Panamá Planetik abiatuz): errepideak, portuak, energia-sareak, eta abar, eta hori 
guztia esportazioen sustapenerako merkataritza-zabaltze esparru baten barruan, batik 
bat AEBetarako esportazioena, Estatu Batuen eta Erdiko Amerikaren arteko 
Merkataritza Libreko Tratatuaren bitartez. 
 
Egoera berri horretan, talde oligarkikoek zorroa dibertsifikatu zuten, eta holding 
ekonomiko berriak eratu zituzten, nazioarteko finantza-kapitalen laguntzarekin. Horiek 
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biak –oligarkia tradizionaletik eratorritako enpresa-talde berriak eta atzerriko kapitala- 
dira egungo egoeraren jokalari garrantzitsuenak, bere horretan eta finkatuta jarraitzen 
duten botere ezkutuekin batera. Horrela, subertsioaren aurkako gerraren ondorioz 
sortutako krimen antolatuak egitura instituzional asko kontrolatzen ditu, eta 
narkotrafikotik, diru-garbitzetik eta legez kanpoko beste edozein jardueratatik 
eratorritako ekonomia-gaitasun handia dauka. Talde hori ere Guatemalako 
errealitatearen subjektu aktiboetako bat da, eta Merkataritza Librearen Itunen 
testuinguru berriaren barruan kokatzea du xede. Hori horrela izanik, hiru sektore 
horiek, interes desberdinak badituzte ere, Estatuaren kontrola lortzeko borrokan 
dabiltza, herrialde horretan ohikoa den bezala, gizarte-klase dirudunen indar-
korrelazioak konpontzeko taula izaten jarraitzen baitu Estatuak. Beraz, Arzú-ren eta 
Berger-en gobernuak (1996-2000, eta 2004-2008, hurrenez hurren) oligarkiaren 
interesetatik eta nazioarteko kapitaletik hurbilago egon ziren, eta Portillo-ren 
gobernuari buruz (2000-2004) ezkutuko botereekin loturak zituela esan izan da.  
 
Azken batean, hainbat puntutan antitetikoak diren bi joera horien ondorioa zein izango 
den jakitea da egungo garaiari buruzko arazo handiena. Batetik, Bake Akordioetan 
aurrera egin nahi da, egitura-arazoak konpontzeko, esaterako, nekazari gehienenei 
lurrak edukitzeko aukera emateko, eta baita nekazari horiek bidezko garapena izateko 
aukera ere, aniztasun handiko estatu horren barruan indigena-nazioen eskubideak 
errespetatzeko, edota herritarrei oinarrizko premiak emateko, herritartasuna eta 
guztien iritzia sortuko duen estatu demokratiko, indartsu eta inklusibo baten bitartez. 
Bestetik, estatuaren gaitasunak gizon eta emakume guztien eskubideen arabera 
berregituratu beharrean, nabarmen mugatzen eta txikiagotzen dituen, Guatemalako 
natura-ondasunen merkantilizazioa pertsona gutxi batzuen eta nazioarteko kapitalaren 
onurarako areagotzen duen eta beraz, are gehiago baztertzen eta berdintasun gutxiago 
sortzen duen garapen-eredu batean sakontzen da. 
 
Zoritxarrez, Guatemalako eredu historikoen aldaketarako oso kaltegarria da horren 
emaitza, eta Bake Akordioak ez betetzea oso ohikoa dela esan dezakegu, funtsezko 
alderdiei dagokienez, behinik behin. Lehenik eta behin, akordioak aplikatzerakoan 
gobernu guztien borondate politikorik ezaren eraginez gertatu da hori (hala ere, 
Akordioak berak izan ziren nazioko eta nazioarteko propagandaren ardatz nagusia); 
horren ordez, konpromisoen eta lortutako helburuen artean koherentziarik ez zuen 
eredu bat garatu zuten. Bigarrenik, URNG alderdiarentzat eta gizarte zibilarentzat 
indar-korrelazio negatiboaren eraginez, hori dela-eta ezin izan baitute sinatutako 
helburuen bermatzaile bihurtu. Hortaz, gerrilla ohia alderdi politiko gisa finkatzean eta 
parlamentu-bide instituzionalaren aldeko borrokan oinarritu zen batez ere, gizarte-
mugimenduekin baterako akordio edo agendarik gabe. Era berean, gizarte zibil 
antolatu horrek autonomia- eta berrantolaketa- prozesu luze bat izan du (egun, 
oraindik, prozesu horretan dago); prozesu luze horren eraginez, gizarte zibil antolatuak 
ezin izan du gizarte-presio handiagorik egin, batetik, ikararen ondoren jasan behar izan 
zuen deskapitalizazioa dela-eta, eta bestetik, ezkutuko botereen esku zegoen para-
estatua ez deuseztatzearen ondoriozko zigorgabetasunaren eta indarkeriaren eraginez 
Guatemalako gizartean oraindik finkatuta jarraitzen duen beldurra dela-eta. 
 
Hortaz, eta MINUGUA misioaren arabera, "gizarte-, ekonomia- eta kultura-aldaketa 
garrantzitsuenekin lotutako konpromisoak ez dira bete, edo hasierako garapen-mailatik 
haratago ez dira joan”5. Ildo horretatik, "gaur egun, erantzun armatuan eragina izan 
zuten egoeren oso antzekoak agerian jartzen ditu Guatemalako gizarteak. Hots, 
egitura-bidegabekeriak dirau, arrazakeria areagotzen duten bestelako hainbat 
xehetasun hartu ditu arrazakeriak berak, eta justizia-administrazioak partziala izaten 
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jarraitzen du oraindik, zigorgabetasuna ez da desagertu, ezkutuko botereko talde 
paraleloen aurkako aurrez-aurreko borroken aurrekaririk ez da ezarri, sarraski eta 
etnozidioen arduradunen aurkako epaiketarik ez da egon, eta giza eskubideen aldeko 
ekintzaileak eta gizarte-aldaketaren alde borrokatzen saiatzen diren talde alternatiboak 
jazartzen jarraitzen dute militarrek behin eta berriz”6. 
 
Hala ere, aurrerapauso esanguratsurik ez dela egin ez du esan nahi horrek. Lehenik eta 
behin, gatazka armatu ireki batek eragindako indarkeria gelditu izana elementu 
positiboa da. Bigarrenik, eremu publikoan proposamenak defendatzeko eta adierazteko 
gaitasun handiagoa dute herritarrek eta gizarte-mugimenduek –nahiz eta, erasoak 
amaitu ez direnez, oso hobetze handia ez izan. Hirugarrenik, toki-eremuan hainbat 
ekimen ematen dira, ezarritako ereduaren alternatibak sortzea eta herritartasuna eta 
demokrazia behetik eraikitzea ahalbidetzen dutenak. Adierazitakoaz gain, agian 
instituzionalitate berri bat sortzea izan da aurrerabide bakarra, nahiz eta hark ez duen 
behar adina gaitasun, finantzari eta legeari dagokienez, laguntzen dion borondate 
politikorik ez baitago. Gizartearen eta estatuaren bi ereduen arteko indar-
korrelazioaren adierazgarri dira instituzio horiek: 1996an hartutako konpromisoaren 
arabera sortu eta finkatu ziren, baina ez dute eragina izateko benetako gaitasunik, eta 
beraz, garapen-adierazleetan izan dezaketen eragina oso mugatua da. Hori horrela 
izanik, modulu honen hasieran adierazi ditugun lau aldagaiek deskribatzen dute gaur 
egungo Guatemala, lehen baino are gehiago: pobrezia, berdintasunik eza, bazterketa, 
eta indarkeria. 
 
 Horrela, “Garapenerako Nazio Batuen Programaren Giza Garapenaren Indizearen 
neurketan, 177 herrialdetako zerrendan Guatemala 118. postuan zegoen 2007an (…). 
Neurketa horri dagokionez, Erdialdeko Amerikako herrialdeen artean Guatemala azkena 
da, eta azken aurrekoa Amerika osoan, Boliviaren, Hondurasen eta Nikaraguaren 
ondoren. Haiti da zerrenda horretan Guatemala baino beherago dagoen Amerikako 
herrialde bakarra. 1997an, bakea sinatu eta urtebete geroago, Guatemalako Giza 
Garapenaren Indizea 0,615ekoa zen, eta bere kokapen erlatiboa 111. postua zen (174 
herrialdetatik), El Salvador (114), Honduras (119) eta Nikaragua (126) baino gorago ”7. 
 
 

1. taula: 2007ko Giza Garapenaren Indizea (GGI) Amerikako zenbait 
herrialdetan 

 
Zenbakia Herrialdea GGI Zenbakia Herrialdea GGI 

31 Barbados 0,892 79 Dominikar 
Errepublika 

0,779 

38 Argentina 0,869 80 Belize 0,778 
40 Txile 0,867 85 Surinam 0,775 
46 Uruguai 0,852 87 Peru 0,773 
48 Costa Rica 0,846 89 Ekuador 0,772 
49 Bahamak 0,845 95 Paraguai 0,775 
51 Kuba 0,838 97 Guyana 0,75 
52 Mexiko 0,829 101 Jamaika 0,736 
54 Saint Kitts eta 

Nevis 
0,821 103 El Salvador 0,735 

57 Antigua eta 
Barbuda 

0,815 110 Nikaragua 0,710 

59 Trinidad eta 
Tobago 

0,814 115 Honduras 0,700 
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70 Brasil 0,800 117 Bolivia 0,695 
74 Venezuela 0,792 118 Guatemala 0,689 

75 Kolonbia 0,792    
  Iturria: Garapenerako Nazio Batuen Programaren (PNUD) 2007ko txostena 
 
Adierazle horrek berez adierazten du Bake Akordioek giza garapen iraunkorrean 
izandako benetako eragina (nahiz eta makroekonomiari, hezkuntzari eta osasunari 
lotutako kopuruei buruzkoa baino ez izan): Guatemala Amerikako herrialde 
pobretuenetako bat dugu, eta horretaz gain, okerreratu egin da erlatiboki, kontinente 
horretako gainerako herri eta lurraldeekin alderatzen badugu. 
 
Izan ere, pobrezia da egungo Guatemala deskribatzen duen aldagai nagusia. Bizi 
Baldintzei buruzko Inkestaren arabera (ENCOVI, 2006) -kontzeptu hori ekonomia-
terminoetan aztertzen du ENCOVI inkestak- herritar guztien % 51n du eragina 
pobreziak. Era berean, herritarren % 15,2 muturreko pobrezian bizi da. Ehuneko horiek 
edozein gizartetarako kezkagarriak badira –Guatemalako herritarren erdiak baino 
gehiagok ezin ditu gutxieneko bizi-baldintzak gogobete-, Milurtekoko Helburuak 
betetzeari dagokionez Guatemalaren jarduerari buruz PNUD programaren bitartez 
gauzatutako ikerlan batek eskaintzen digun ikuspegi historikoko emaitza ere halakoa 
da: Muturreko pobrezian bizi diren pertsonen ehunekoak eta muturreko pobreziaren 
sakontasuna neurtzen duen ehunekoak gora egin zuten 2004an, 1989ko ehunekoekin 
alderatuz.  
 
 

2. taula: Herritarren ezaugarri demografikoak, pobrezia-mailen arabera 
 

Pobrezia Mailak 

Ezaugarriak 
Guztizko 
Biztanle 
Kopurua 

Pobre 
Guztiak 

Muturreko 
Pobrezian 
daudenak 

Muturreko 
Pobrezian 

ez 
daudenak 

Pobreak 
ez 

direnak 

Sexua      
Emakumeak 100,0 50,4 14,8 35,6 49,6 
Gizonak 100,0 51,7 15,7 36,0 48,3 

Talde etnikoa      
Indigenak 100,0 74,8 27,2 47,6 25,2 
Ez-indigenak 100,0 36,2 7,7 28,5 63,8 
Eremuak      
Hiriguneak 100,0 30,0 5,3 24,7 70,0 
Landa-
eremuak 100,0 70,5 24,4 46,1 29,5 

Iturria: Espainiako Estatistika Erakundea (INE), Bizi Baldintzei buruzko Inkesta Nazionala, 
ENCOVI-2006. 

 
 
Horretaz gain, Guatemalako pobrezia ez da banaketa homogeneoko aldagai bat, alde 
handiak aurki baititzakegu, hala etniari dagokionez nola geografiari dagokionez. 
Horrela, indigenen ehunekoafn, egoera horretan, % 74,8raino igotzen da (muturreko 
pobreziaren % 27,2), eta gehienbat jatorrizko herritarrak dituzten departamenduak 
dira adierazle okerrenak dituztenak: Quiché, Alta Verapaz, Sololá, Totonicapán, 
Huehuetenango. Hots, herritar indigenen hiru laurden pobrezian bizi da, eta datu hori, 
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beraz, gizarte zuri eta mestizoaren (pobreziaren ehunekoa txikiagoa da horietan) 
ezaugarri izan diren arrazakeriaren eta bazterketaren adierazgarri da. 
 
Bestalde, hiriari eta landa-inguruneei dagokienez ere, pobrezia ez da modu berean 
banatzen. Hirian, ehuneko hori % 30 da, eta landan, ostera, % 70,5era igotzen da 
(muturreko pobrezia 5 24,4ra iristen da). Era berean, udalerrietan, herrixketan eta 
landa-komunitateetan indigenen presentzia handiagoak lotura zuzena du desoreka 
horrekin. 
 
Azkenik, garrantzitsua da honako hau adieraztea: erreferentziazko inkestaren arabera, 
ekonomiari dagokionez, gizonen eta emakumeen artean alde handirik ez dagoela ikus 
badezakegu ere, aldeak badaude egiturazko pobreziari hitz egiten badugu. Bizitza 
duina izateko beharrezkoak diren gaitasunak, askatasunak eta aukerak gara daitezen 
galarazten duten hainbat dimentsio biltzen ditu –politikoa, soziala, kulturala, 
ekonomikoa- kontzeptu horrek. Horrela, Guatemalako gizartea patriarkala da –ez dugu 
halakoa ez den herrialderik aurkituko-, emakumeen eta gizonen artean berdintasunik 
eza dago arlo guztietan, eta emakumeen gaitasunetan eta bizitza-baldintzetan eragin 
handia du horrek: partaidetza politiko aktiboan eta kalitatezkoan emakumeek 
presentzia gutxi dute, baliabideetan kontrol gutxiago, hezkuntza- eta osasun-zerbitzuak 
erabiltzeko aukera gutxiago, emakumeen eskubide espezifikoak defendatzeko politika 
aktiborik ez dago, indarkeria matxistak kopuru kezkagarriak ditu, eta abar.  
 
Azken batean, pobrezia egiturazko arazoa da Guatemalan, eta gainera, berdintasunik 
ezarekin lotuta estua du, herrialdearen historiari buruzko atalean adierazi dugun 
bezala. Enklabe-ekonomiaren ereduan sakontzearen eraginez, pobrezia handiagoa 
sortu da, eta berez oso handiak ziren gizarte-desorekak areagotu dira, nazioarteko 
ekonomiako txertatzea finkatu duten sektoreen onurarako. Horrela, “diru-sarrera 
nazionalen % 63 herritarren goiko kintilean biltzen da, hau da, baliabide gehienak 
dituzten pertsonen % 20an; bestalde, pertsona pobreen % 20k guztizko diru-sarreren 
% 2, 1 kontsumitzen du”8. Ildo horretatik, “gaur egun, Gini koefizientea 0,57koa da, 
eta horrek zera esan nahi du, berdintasunik ezari dagokionez, Guatemala Amerikako 
herrialde desorekatuenen artean dagoela; Brasil da gorago dagoen herrialde bakarra”9. 
 
Guatemalaren errealitatearen bi ardatz horiek, pobrezia eta berdintasunik eza, 
herrialde horretan finkatzen ari den urrakortasun sistematikoaren eragileak dira. Hala 
eta guztiz ere, ezegonkortasun orokor hori gehiengo handien bazterketak ere 
eragiten du, batez ere, herri indigenen, emakumeen, eta herri-sektore eta gizarte-
sektore antolatu guztien bazterketak. Beraz, subjektu espezifiko horiek jasan behar 
duten marjinazio-egoera eredu historiko finkatuek justifikatzen eta sostengatzen dute, 
batik bat, arrazakeriak eta patriarkatuak. 
 
Egiaztatu ahal izan dugunez, soilik arrazakeriak azal dezake emakume eta gizon 
indigenek (Guatemalako biztanleen % 60) bizi duten errealitatea, herrialde horretako 
indigena guztien hiru laurden pobrezia-egoeran bizi baitira. Baina indigenen bazterketa 
errealitate teoriko eta politiko gisako arrazakeria bihurtzen duena ez da soilik 
herrialdearen garapen ekonomikoan indigenek duten partaidetza minimoa. Alderantziz, 
jatorrizko nazioak berezko nortasuna eta eskubideak eduki ditzaketen subjektutzat 
hartzen ez dituen ideologia sistematiko eta integral baten adierazpena baino ez da 
partaidetza hori. Hortaz, arlo guztietan (ekonomia, politika, kultura, antolakuntza, 
sinbolo-arloa) eragina duen errealitate bat dugu hori. Era horretan, Guatemalako 
estatua nazio askotakoa dela ez da aitortu, eta ezta barneko autonomiarako eskubidea 
ere. Eta ezta berezko antolakuntza-egituren legezko osaera, lur eta lurralde 
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tradizionalak eskuratzeko eta kontrolatzeko aukera, heziketa beren hizkuntzan izateko 
eskubide eraginkorra edota ohitura-zuzenbidea giza eskubideen barruan aplikatzeko 
eskubidea ere. 
 
Bazterketaren errealitate horren oinarrian, hortaz, diskriminazio sistematikoaren 
iraunkortasuna dago, honako itxura hauekin: legezkoa, pertsonen artekoa, 
instituzioetakoa eta egiturazkoa. Legezko diskriminazioa herri indigenen eskubide 
guztiak erabiltzea galarazten duten arauen bitartez gauzatzen da (Herri Indigenen 
Nortasunari buruzko Akordioan eta Lanaren Nazioarteko Erakundearen 169. 
hitzarmenean jasotzen dira eskubide horiek, bi horiek Guatemalako gobernuak 
sinatuak). Pertsonen arteko diskriminazioa mestizoek eta komunikabideek egindako 
mespretxuzko eta gaitzespenezko ekintzen bitartez gauzatzen da. Instituzioetako 
diskriminazioa dagoela esatean, indigenen partaidetza-maila txikiari, berezko egiturak 
ez aitortzeari eta aurrekontu publikotik eta garapen-korronte nagusitik baztertzeari 
buruz ari gara. Azkenik, egiturazko diskriminazioa diskriminaziozko mekanismo 
historikoetan adierazten da. Mekanismo horien bitartez, gainerako herritarrekin ekitatez 
bizi ahal izateko beharrezkoak diren baliabide ekonomiko, politiko eta instituzionaletatik 
baztertu izan dituzte indigenak10. Hori dela-eta, "herri indigenen gizarte-bazterketa 
Guatemalako gizartearen arazo handietako bat dugu, diskriminazioa handiagotu duen 
gizarte- eta politika-tradizio arrazista batean oinarritzen baita”11.  
 
Bestalde, lehen adierazi dugunez, Guatemalako gizartea gizarte patriarkala da. 
Patriarkatua antolakuntza sozial eta politiko mota bat da, gizonek emakumeak 
diskriminatzea justifikatzen eta finkatzen duena, eta gizonei dagokienari emakumeei 
dagokienari baino garrantzi handiagoa ematen diona. Sinatu ziren Bake Akordioek 
emakumeen bizi-baldintzak eta eskubideak hobetzera bideratutako arauak jasotzen 
bazituzten ere, arau horiek ez dira bete. Emakume Sektoreak 2006an egindako 
ikerlanaren arabera, “guztira 28 konpromiso espezifiko zeuden, eta Gobernuak 
horietako bi bete ditu, partzialki hamahiru bete ditu, eta gainerako hamahiruak ez ditu 
inolaz ere bete”12. 
 
Garapenari dagokionez, ekintzarik ezaren errealitate horren eragina oso mugatua izan 
da, emakumeen eskubideak defendatzeko instituzionalitate bakar bat sortu baita, baina 
instituzionalitate horrek ez baitu borondate politikorik, eta ezta helburu hori lortzeko 
bidean aurrera egiteko gaitasunik ere. Arrazakeriaren kasuan bezala, eremu 
baztertzaileak emakumeen errealitatearen dimentsio guztietara iristen dira 
sistematikoki, hala nola, honako hauetara: osasun-zerbitzuak erabiltzeko aukera 
gutxiago, analfabetismo handiagoa, hezkuntza jasotzeko aukera gutxiago, partaidetza 
politiko txikiagoa, erabakiak hartzeko aukera gutxiago, sexu- eta ugalketa-eskubideen 
ukapena, emakumeen aurkako gero eta indarkeria handiagoa, eta abar. 
 
Horren ildotik, pobrezia eta berdintasunik eza orokorraren eragin handiena emakumeek 
jasotzeaz gain, garapen eta antolamendu politikoko eredu historiko patriarkalen 
indarraldiak emakumeen eskubideak etengabe urratzen dituztenez, emakumeen 
aurkako eragin hori handiagoa da. Azpimarratzekoa da emakume indigenen 
diskriminazio-egoera, gizarte arrazista eta patriarkalaren ondorioak zuzenean jasan 
behar baitituzte.  
 
Puntu horri dagokionez, eta bazterketaren mapa osoa egiteko asmoarekin, bazterketak 
emakumeei eta indigenei bakarrik ez diela eragiten azpimarratzea ezinbestekoa da. 
Gainera, bazterketa herri-sektore guztietara ere iristen da. Lehen adierazi dugun 
bezala, herritartasuna sortzen duten politika publikoak garatzeko borondate eta 
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gaitasun falta izan da Guatemalako estatuaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat. Izan 
ere, eremu publikoa ez da inoiz ere pertsona aberatsen eta pobreen arteko 
berdintasunik eza nabarmenei aurre egiteko birbanaketa-gunetzat hartu. Alderantziz, 
talde oligarkikoen arteko desberdintasunak amaitzera eta gizarte zibil antolatuaren 
aurrean indarreko eredua defendatzera bideratuak egon dira eremu publikoaren 
xedeak. 
 

 
 
 

3. taula: Gizarte-gastu publikoa Latinoamerikako hainbat herrialdetan, 
BPGaren ehuneko gisa 

 

Herrialdea Hezkuntza Osasuna Babes 
Soziala 

Costa Rica 5,3 4,9 5,6 
Panama 4,4 5,9 6,2 

El Salvador 2,8 1,7 2,8 
Nikaragua 4,6 3,4 1 
Honduras 8,3 3,5 0,9 
Guatemala 2,8 1,3 1,1 
Erdialdeko 
Amerikako 

batez 
bestea 

4,7 3,5 2,9 

Iturria: Andrés Cabanas-en “Guatemala: La Paz Incompleta “ txostenetik ateratakoa, 2008 
 
 
 
 

4. taula: Zergetatik eratorritako Guatemalako Gobernuaren 2008ko diru-
sarrerak  

 
Zergetatik 

eratorritako diru-
sarrerak 

% Quetzalak 

Zuzeneko Zergak 28,45 9.413.200.000,00 
Zeharkako Zergak 71,55 23.670.000.000,00 

Zergetatik 
eratorritako diru-
sarrerak guztira 

100 33.083.200.000,00 

Iturria: Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretza. Urteko Txosten Zehatza, 2007 
 
 
 

Pribilegiodun gizarte-klaseek ezarri duten estatuaren ikuskera horren eraginez, 
Amerikako gizarte-gastu txikienetakoa duen herrialdea da Guatemala. Horretaz gain, 
diru-sarrerak sortzeko oso gaitasun mugatua du Guatemalak, gizarte-klase jabeak 
fiskaltasun zuzenean aurrera egitearen aurka baitaude, eta horren ondorioz, estatua 
ahula izateaz gain, zerga-sistema oso atzeragarria da. Hortaz, inolako zalantzarik gabe, 
Guatemalako errealitatearen funtsezko aldagaietako bar da bazterketa. 
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Azkenik, eta Guatemalako errealitatea definitzen duen laugarren ezaugarri gisa, 
egiturazko indarkeria azpimarratu behar dugu. Indarkeria hori lehen adierazi 
ditugun gainerako ereduek sustatzen dute (pobreziak, berdintasunik ezak, bazterketak, 
arrazakeriak eta patriarkatuak). Lehenik eta behin, pobrezia zabalduenak, pertsonen 
eta herrien eskubideen indarraldia bermatzeko gai ez den estatu batekin batera, ohiko 
indarkeria hedatua duen giroa sortzeko baldintza ezin hobeak sortzen ditu. 
 
 
 
 
 
 
5. taula: Nazio osoko delituak Guatemalan, 2007. urteko urtarriletik urrira 

arte 
 

Hila Lesioak Hilketak 
Familia 
barruko 

indarkeria 

Desagertutako 
Pertsonak 

Sexu 
Delituak 

Bahiketak Guzt
ira 

Urtarrila 504 515 208 118 49 3 1397 
Otsaila 482 518 204 87 34 6 1331 
Martxoa 527 472 210 96 39 6 1350 
Apirila 486 420 222 112 39 5 1284 
Maiatza 506 456 188 102 28 8 1288 
Ekaina 470 476 193 106 36 8 1289 
Uztaila 524 515 173 92 48 7 1359 
Abuztua 495 482 162 112 38 11 1300 
Iraila 555 441 171 129 29 7 1332 
Urria 607 471 167 120 41 13 1419 

Guztira 5,156 4,766 1,898 1,074 381 74 
13,3
49 

Iturria: Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretza. Urteko Txosten Zehatza, 2007 
 
 

Bigarrenik, urtero hiltzen diren emakumeen kopurua oso kezkagarria da, askotan, 
bortxaketaren, sexu-indarkeriaren, indarkeria psikologikoaren eta torturaren 
astungarriak izan ohi baitituzte hilketa horiek. Guatemalako gizartean patriarkatua zein 
mailatan finkatuta dagoen argi eta garbi adierazten digu fenomeno horrek, 
emakumeak merkantzia edota gizonen menperapenaren tresna hutsak bihurtzen 
bihurtuz. 
 
 

6. taula: Emakume erailak urte bakoitzeko. 2005eko urtarriletik 2007ko 
urrira arte 

 
2005 2006 2007 Aldaketa, 2006-

2007 
Hila 

Maiztasuna % Maiztasuna % Maiztasuna % Aldea % 

Urtarrila 33 6,37 45 7,46 59 12,07 14 31,11 
Otsaila 37 7,14 45 7,46 50 10,22 5 11,11 
Martxoa 38 7,34 63 10,45 47 9,61 -16 -

25,40 
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Apirila 35 6,76 47 7,79 43 8,79 -4 -8,51 
Maiatza 26 5,02 39 6,47 39 7,98 0 0,00 
Ekaina 39 7,53 46 7,63 49 10,02 3 6,52 
Uztaila 60 11,58 45 7,46 49 10,02 4 8,89 
Abuztua 53 10,23 49 8,13 53 10,84 4 8,16 
Iraila 34 6,56 58 9,62 47 9,61 -11 -

18,97 
Urria 46 8,88 67 11,11 53 10,84 -14 -

20,90 
Azaroa 54 10,42 54 8,96 -- -- -- -- 
Abendua 63 12,16 45 7,46 -- -- -- -- 
Guztira 518 100,00 603 100,00 489 100,00 -- -- 

Iturria: Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretza. Urteko Txosten Zehatza, 2007 
 
Hirugarrenik, indarkeria politikoak azken urteetan izan duen gorakada oso 
esanguratsua da, baztertzailea den eta berdintasunik eza nabarmena duen sistema bati 
eusteko gizarte-kontrolerako formula gisa. Horrela, giza eskubideak defendatzen 
dituzten pertsonak sistematikoki jazarri ohi dituzte, eta nekazaritza-arloko eta lan-
arloko gatazketan errepresioa nabarmen handiagotu da. Orobat, nazioartean 
txertatzeko eredu berritik natura-ondasunak defendatzen dituzten pertsonen eta 
taldeen aurkako indarkeria sistematikoak ere gora egin du, eta baita Merkataritza 
Libreko Tratatuaren inposizioaren aurka jokatu zuten pertsona eta taldeen aurkako 
indarkeriak ere. Horren ildotik, segurtasun nazionaleko politikek indarrean jarraitzen 
dute oraindik, eta beste zenbait parametro aintzat hartzen dira, esate baterako, 
terrorismoaren aurkako borroka eta jendailaren aurkako zorroztasuna. 
 
Aitzitik, gizarte-jardueraren kriminalizazioaren kasu horietako askotan, estatuko instituzioak 
tartean sartuta daude, eta ezkutuko botereak deritzegunak beti, erakunde publikoen barruan zein 
horietatik kanpo jokatzen baitute gaur egun. Horrela, “Guatemalan, giza eskubideen 
defendatzaileen bizitza eta segurtasuna erasotzeko prozesu horien guztien atzean isilpeko 
egiturak aurki ditzakegu. Aurrekontu militarrak jadanik ez ditu isilpeko egitura horiek 
finantzarioki hornitzen, duela gutxiko garaian bezala (hala gertatzen zenean, estatuko aparatuen 
eta errepresio-mekanismoen arteko lotura zuzen eta halabeharrezkoa finkatzea ahalbidetzen 
zuen). Bake Akordioekin batera, errepresioa sotil eta leunagoa bilakatu zen, halabeharrezko 
logika eta erantzukizunak egozteko beharrezkoa den sekuentzia hautsiz. Hori dela-eta, 
finantzaketarako kanpo-forma neurtezin eta anbiguoei lotzen zaizkie isilpeko egiturak, hots, 
narkotrafikoari, kontrabandoari, arma-trafikoei edota legez kontrako negozioei, eta horren 
ondorioz, Estatuak finantzaketa gauzatzeko duen erantzukizuna lausotzen da”13 
 
 

7. taula: Giza Eskubideen defendatzaileen aurkako eraso erregistratuak. 
2007ko urtarriletik urrira arte 

 
Eraso-motak Maiztasuna % 
Oinarria 180 100,00 
Mehatxuak eta larderia 136 75,56 
Etxean indarrez sartzea 17 9,44 
Lapurreta 15 8,33 
Hilketa 9 5,00 
Su-arma bidezko erasoa 5 2,78 
Hiltzen saiatzea 4 2,22 
Salaketa Judiziala 3 1,67 
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Eraso fisikoa 2 1,11 
Sexu-erasoa 1 0,56 
Hitzezko erasoa 1 0,56 
Bahiketa 1 0,56 
Tortura 1 0,56 
Zehaztu gabea 7 3,96 

Guztira 202 112,22 
      Iturria: Giza Eskubideen Prokuradoretza. Urteko txostena, 2007 

 
 
 
 

 
8. taula: Nekazaritza-arloko gatazkak. Nekazaritza Gaietako idazkaritzan 

erregistratutako kasuak 2004-2007 
 
 Nekazaritza-arloko gatazkak 2004-2007 

Urtea Sartuak Amaituak Burutuak Itxiak Ebatziak Familiak Pertsonak 
2004 332 254 82 51 121 81,92 38,500 
2005 388 293 24 39 230 14,151 63,103 
2006 675 413 55 6 352 17,96 96,898 
2007 226 289 24 7 258 9,949 47,238 

Guztira 1621 1249 185 103 961 50,252 245,739 
Iturria: Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretza. Urteko Txosten Zehatza, 2007 
 
 

9. taula: Nekazaritza-arloko gatazkak. Nekazaritza Gaietako idazkaritzan 
erregistratutako kasuak 1996-2007 

 
Nekazaritza-arloko gatazkak 1996-2007 

Gatazka-mota Kasu kopurua Amaituak 
Eskubideengatiko 

borroka 
993 228 

Lurralde-mugak 32 3 
Okupazioak 282 40 

Erregularizazioa 141 18 
Guztira 1,448 289 

Iturria: Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretza. Urteko Txosten Zehatza, 2007 
 

 
Hortaz, boterearen egitura paraleloak, instituzio ofizialekin batera (esaterako, Polizia 
Nazional Zibila edota Armada), garapenaren enklabe-ekonomia gisa ikusteko bertsio 
berri hori gauzatzean zigorgabetasuna bermatzen duen icebergaren tontorra dira. 
Natura-ondasunek ustiaketa, azpiegiturako proiektu handiak, eta balio erantsi gutxiko 
sektoreen esportazioa dira enklabe-ekonomia horren ezaugarriak. Legezkotasuna 
defendatzen duten gizarte-agenteak –esate baterako, ekonomia- edota azpiegitura-
proiekturen bat gauzatu nahi den lekuetako komunitate indigenei aldez aurreko 
kontsulta egiteko betebeharra defendatzen dutenak-, edo ekimen alternatiboak 
proposatzen dituztenak –hots, nekazaritza-erreformak- kriminalizatu ohi dira eta 
terrorismoari lotutako pertsona edo talde subertsibo gisa hartu ohi dira. 
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Ondorio gisa, Bake Akordioak sinatu zirenean hasi zen egungo fase honek, 
herritartasuna eta Guatemalarako baterako proiektua sortzeko bidean aurrera egin 
beharrean, gehiengoen itxaropenak desengainatu ditu. Are gehiago, nazioartean 
sartzeko proiektu bat finkatu du, eta proiektu horrek lehen baino gehiago sakondu du 
Guatemalako eredu historikoetan: pobrezian, berdintasunik ezan, bazterketan, 
arrazakerian, patriarkatuan, indarkeria sistematikoan, eta kanpoko esku-hartzean. 
 
Alabaina, ikuspegi samingarri hori alda daiteke. Guatemalaren errealitatea markatzen 
duten joera horiek ez dira egoeraren araberakoak, konkistaren garaian hasi ziren, 
baina hala eta guztiz ere, horiek eraldatzeko prozesuan aurrera egin daiteke. Baina, 
nor izango da egiturazko aldaketa horren subjektua? Ikusi dugunez, aldaketa hori 
estatuko instituzionalitateak gauzatzea zaila izango da, ahula baita eta buru diren kasta 
baztertzaileek onartzen baitute. Horren ordez, gizarte zibil antolatuak proposatu 
beharko du herrialderako agenda alternatibo bat, zigorgabetasuna eta indarkeria 
badaude ere, ekitatearen, justiziaren, nazio askotakoa izatearen, subiranotasunaren 
eta autonomiaren printzipio berrietan oinarrituz baztertutako gehiengo handiak 
bateratzea lortuko duen agenda alternatibo bat, hain zuzen ere. 
 
Gizarte- eta politika-esparruetatik alternatibak sortzeko ildo horri dagokionez, 2005ean 
Merkataritza Libreko Tratatuaren legegintza-berrespenaren aurka hasi ziren gizarte-
borroken ziklo berriarekin hasi zen. Ordutik aurrera, eredu ekonomiko berriari 
erantzuteko ekimen komunitarioak antolatzen hasi ziren, lehen adierazi dugunez, eredu 
ekonomiko horrek natura-ondasunen ustiaketan, eta azpiegitura handiak (zentral 
hidroelektrikoak edota atari zabaleko meategiak, besteak beste) eraikitzean sakontzea 
du helburu. Horren ildotik, komunitateak antolatzen ari dira, beren baimenik gabe 
onartutako horrelako proiektuak geldiarazteko, eragin handikoak baitira, inguruneari, 
gizarteari eta ekonomiari dagokienez. Bestalde, gizarte-mugimendu garrantzitsuenek 
(nekazariena, indigenena, eta feministena) euren egiturak eta ekintzarako gaitasunak 
indartzen ari dira, legezko aldarrikapenen defentsan –nekazaritza-erreforman, 
jatorrizko nazioen eskubideetan, emakumeen eskubideetan- aurrera eginez. 
 
Prozesu horiek dira (antolamendu komunitarioa eta gizarte-mugimenduak), hain zuzen 
ere, Guatemalako historiaren fase berriaren oinarria eraiki dezaketenak. Aitzitik, ildo 
horretan aurrera egin nahi badugu, espezifikoki azpimarratu behar ditugun hainbat 
zailtasun eta muga daude. Horietako batzuk Guatemalaren testuinguru politikoarekin 
lotuta daude: gizarte-protestaren kriminalizazioarekin, zigorgabetasunarekin, ezkutuko 
boterearen indartzearekin, eta abarrekin. Beste batzuek, ostera, “herriko eta gizarteko 
eremuan” errealitatean sartzen dituzte beren sustraiak, eta eremu horretan nortasun 
partikularrak nagusitzen dira, herriko subjektu kolektiboaren eraikitzea ahulduz”14. Ildo 
horretatik, hainbat alderdi gainditu behar dira oraindik, esate baterako, “proposamenen 
eduki politikoaren eta estatuarekiko negoziazio-prozesuaren ahultasunak, egoeraren 
araberakoa denetik estrategikoa denera aldatzeko ezintasuna, eta estatuaren aldetiko 
onarpenerako gero eta arrisku handiagoa”. Horren ondorioz, gaur egun “antolatzeko 
ahalmenak askotarikoak dira, esparru nazionaleko gizarte-mugimendutik aldendurik 
daude, eta indarrak metatzeko prozesua ahalbidetuko lukeen norabidea lortzeko ez 
dira elkartzen ari”15. 
 
Hori guztia gorabehera, egiazta daitekeenez, “eskari desberdin guztien betearazpenean 
aurrera egiteko eta lortutako eskubideak defendatzeko pauso sendoagoak emateari 
buruzko hausnarketa-, azterketa- eta bilaketa-prozesuan finkatu da gizarte zibila. Era 
berean, ekintza-batasuna sortzeko prozesuan zenbait aurrerapauso eman direla 
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adierazten duten hainbat aztarna suma daitezke, oraindik berriak eta makalak badira 
ere”16. 
 
Hori horrela izanik, mugimendu feminista, antolamenduari dagokionez anitza bada ere, 
sektore barruko antolamendu-prozesuan dago egun, eta hainbat saretan koordinatzen 
da –esaterako, Agenda Feminista-, proposamen espezifiko batekin, baina gizarte-eredu 
alternatibo baten barruan. Era berean, bere antolamendua beste hainbat gizarte-
mugimendurekin zuzentzen ari da mugimendu feminista, garapen-mota ezberdin baten 
bidezko aldaketarako subjektu bat sortzeko aurrera eginez. 
 
Bestalde, nekazarien erakunde alternatiboa bizimodu onean eta elikadura-
subiranotasunean oinarritutako eredu bat defendatzen ari dira, indarreko ekonomia-
ereduaren aurkakoa; horretaz gain, hainbat esparrutako sareak finkatu dira: CNOC, Vía 
Campesina-CLOC, Foro de Soberanía Alimentaria, eta abar. Sare horiek baterako 
agenda komun baten defentsarako oinarri gisa joka dezakete. Halaber, lurra, lurraldea 
eta natura-ondasunak defendatzeko tokiko prozesuekin aliantzak sortzen ari dira, 
tokikoaren, nazio osokoaren eta estatu osokoaren artean beharrezkoa den 
antolamendurako elementuak baitira.  
 
Azkenik, mugimendu indigena ere tokiko erresistentzia-prozesuen zati da, eta 
egiturazko eraldaketa aldarrikatzen du, Guatemalaren nazio aniztasunaren aitorpena 
eta indigenen nortasuna eta eskubideak abiapuntu izanik; era berean, sareko beste 
hainbat mugimendu ere elkartzen ari dira, esate baterako, Coordinación y 
Convergencia Nacional Maya Waqib Kej, gaur egungoekin alderatuz antagonikoak diren 
ereduen bitartez zehaztutako agenda integratzaile baten inguruan aldaketarako 
subjektu estrategiko desberdinak osorik antolatzeko hazi sortu berriak, hain zuzen ere. 
 
Aldaketarako subjektuek erantzuteko, mobilizatzeko eta sektore barruko antolamendua 
gauzatzeko agendak sortzeko gaitasunaren indartzean aurrera egin dezaten lortzeko 
prozesu horietan nahi du lagundu, hain zuzen ere, Estrategiak, gizarte zibil antolatua 
Guatemalaren egiturazko eraldaketarako ezinbesteko elementua dela zehaztu ondoren. 
Beraz, lehen adierazitako aldaketarako subjektu estrategikoen egungo egoerari 
buruzko hausnarketa batetik abiatuz, azken urteetako joera horiek Guatemalako 
gizarteak aurrean dituen garapen-erronkei aurre egiteko bide sendoena gisa indartuko 
dituen proposamen sistematiko komun baten sorrera azpimarratzea ezinbestekoa da. 
 
 
1.3.- Eskubideetan oinarritutako Garapenaren Ikuspegi baten erronkak 
 
Estrategiaren lehen atala amaitzeko, Guatemalako emakumeek, gizonek eta herriek 
baterako proiektu bidezko eta zuzena sortzeko aurre egin behar dieten erronkei 
helduko diegu.  
 
Horretarako, historikoki Guatemalaren ezaugarri izan diren garapen-ereduak sortu eta 
iraunarazi dituzten kausak aztertzean oinarritu gara. Indarreko eredua sostengatzen 
duten ardatzetan eta subjektuetan eragina duen diagnostiko horren arabera, ardatz eta 
subjektu estrategiko berrien bitartez Guatemalako errealitatea erabat eraldatuko duen 
garapen-agenda bat proposatzea ezinbestekoa da. 
 
Beraz, garapen-agenda berri batez gain, agenda horren euskarri izango diren egitura 
politiko eta sozialetan gauzatu beharreko aldaketak ere biltzen ditu agenda horrek, 
ikuspegi integral batetik. Herrialde hori suntsitzen ari diren pobreziari, berdintasunik 
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ezari, bazterketari eta indarkeriari aurre egin ahal izateko, bide bakarra ikuspegi 
sistemiko hori da. 
 
 

Guatemalako erronkak 
1
. 
Giza garapen iraunkorrari lehentasuna emango dion agenda politikoa sortzea 

2
. 
Nazio askotako eta gaitasun handiko estatu demokratikoa eraikitzea 

3
. 
Zigorgabetasunaren amaiera eta giza eskubideen nazioarteko esparruaren indarraldia 
lortzea 

4
. 
Partaidetza komunitarioan eta gizarte-mugimenduen indartzean oinarritutako demokrazia 
sortzea 

5
. 
Emakumeen ahalduntzearen eta patriarkatuaren aurkako borrokaren bidean aurrera 
egingo duen bidezko garapena lortzea 

6
. 
Herri indigenen nortasuna eta eskubideak sustatuko dituen gizartea eraikitzea 

 
 
Ondoren, pertsonen eta herrien eskubideetan oinarritutako garapena lortzeko, 
Guatemalak gainditu behar dituen sei erronkak adieraziko ditugu. Ildo horretatik, lehen 
bi erronkak barne-hartzaile eta integralak dira, batetik, garapen-estrategia alternatibo 
bati buruzkoak baitira, eta bestetik, instituzionalitate publikoan gauzatu behar diren 
aldaketa sakonei buruzkoak. Nolanahi ere, bi atal horiek beharrezko eraldaketa guztiak 
bil baditzakete ere, lau erronka gehiago ezarri ditugu. Eraldaketa-prozesua finkatzeko 
espezifikoki azpimarratu behar diren subjektuei eta jarduteko esparruei buruzkoak dira 
beste lau erronka horiek: 
 
1. Giza garapen iraunkorrari lehentasuna emango dion agenda politikoa 
sortzea 17. Pobrezia eta berdintasunik eza sortzen dituen egungo garapen-eredua 
gainditu behar da, eta horren ordez, Guatemalako emakumeen, gizonen eta herrien 
gaitasunak eta askatasunak indartuko dituen paradigma berri bat ezarri beharko da. 
Hortaz, bazterketan oinarritutako egungo enklabe-ekonomiatik eskubideetan 
oinarritutako garapen integral baterantz abiatzea beharrezkoa da, guztientzako 
Bizimodu Onean oinarritutako proiektu inklusibo bat sustatuko duen garapen integral 
berri baterantz, hain zuzen ere. Horretarako, egiturazko pobrezia desagerrarazteari 
eman behar zaio garrantzi handiena. Eta hori lortzeko, lehenik eta behin, herritarren 
oinarrizko premiak gogobeteko direla bermatuko duten politika espezifikoak gauzatu 
beharko dira: hezkuntza, osasuna, ura, saneamendua, etxebizitza. Bigarrenik, beste 
mota batetako garapen ekonomikoa sustatuko da, ikuspegi iraunkor eta bidezkoen 
bitartez herrialdearen potentzialtasun endogenoen aprobetxamendua bilduko duen 
garapen ekonomikoa, hain zuzen ere, herritarren premiak gogobetetzeari zuzenean 
lotutako helburuak edukiko dituena. Horren ildotik, eta Guatemala nekazaritzari 
funtsezko garrantzia ematen dion herrialde bat denez gero, elikadura-
subiranotasunerantz aurrera egin beharko da, estrategia integral baten barruan: 
nekazaritza-erreforma, lurraldearen kontrol komunitarioa, nekazaritza-ekonomien 
sustapena, monolaborantzaren eta nekazaritzako erregaien aurkako borroka, eta abar. 
Hirugarrenik, herri-sektoreek –batik bat bazterketa handiena jasan behar dutenek, 
esaterako, indigenek edota emakumeek- garapenaren eraldaketa-prozesuan aktiboki 
parte hartu behar dute, eta eskubide demokratiko hori kalitatez erabili ahal izateko 
beharrezko bide guztiak finkatu behar dira. Azkenik, defendatutako edozein ekimen 
gauzatzeko, garapenaren ikuspegi berri hori Guatemalaren aniztasun nazionalaren 
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errealitatea oinarri hartuz abian jarri behar da, eta horretaz gain, herri indigenen 
nortasunaren eta eskubideen garapena helburu gisa planteatu behar da. 
 
2.- Nazio askotako eta gaitasun handiko estatu demokratikoa eraikitzea 
Gizarteko gehiengo handien eskubideen indarraldia bermatuko duen agente politiko, 
sozial eta ekonomiko bihurtu behar du estatuak. Horretarako, talde oligarkikoek 
desadostasunak argitzeko xake-taula soila izatetik aurreko puntuan adierazitako 
helburuen ildoko politika publikoak garatzeko toki izatera aldatu beharko du estatuak. 
Beraz, estatuak demokratikoa izan beharko du ezinbestean: zigorgabetasunaren 
erregimena guztiz deuseztatu eta botere-egitura paraleloak suntsitu beharko ditu 
estatuak. Horretaz gain, gizarte osoaren partaidetza bermatu beharko du beharrezko 
bideen bitartez, eta Guatemalako lurraldeetan bizi diren nazioen aniztasuna 
errespetatuz Bigarrenik, politika publiko aktiboak garatzeko behar diren baliabide 
finantzarioak, teknikoak, eta giza baliabideak eskuratzeko gaitasuna eduki behar du 
estatuak. Ildo horretatik, errenta eta ondarea lehentasunez zergapetuko dituen zerga-
erreforma sakon bat sortzea presazkoa da, diru-sarrerak egun baztertuenak dauden 
sektoreetara birbanatzea ahalbidetuz. Hirugarrenik, nazio askotako erakundetzat hartu 
behar da estatua. Izan ere, Guatemala ez da herritar-mota bakar bateko estatu-nazioa 
bat, hainbat nazio (maiak, xincak, Afrikako jatorriko herritarrak, mestizoak) elkarrekin 
bizi diren erakunde politiko bat baizik. Hortaz, nazio askotako herrialdetzat (eta ez 
soilik kultura askotako herrialdetzat) hartzeak estatuaren kontzeptu berria itxuratzen 
duten inplikazio politiko handiak ditu. Estatuaren kontzeptu berri horrek nazio 
desberdinen aniztasunaren barruko berdintasuna sustatu behar du, bere egitura 
politikoan eragina izan behar du, eta nazio horien nortasuna eta eskubideak edozein 
politika, estrategia edo ekimenetan barneratzen den aldagai bihurtu behar ditu. Hori 
horrela izanik, eta adibide gisa, komunitate ezberdinen antolakuntza- eta justizia-
moduak, beren lurraldeen kontrola, hizkuntza guztien ofizialtasuna, hizkuntza horietan 
hezkuntza izateko aukera, berezko komunikabideak erabiltzeko aukera eta abara 
sustatu beharko dira. Eta hori guztia Guatemalako herritar guztien artean adostutako 
esparru orokor eta demokratiko berri batean. 
 
3.- Zigorgabetasunaren amaiera eta giza eskubideen nazioarteko 
esparruaren indarraldia lortzea Azken urteetako historian gertatu diren gatazka 
armatuen artean odoltsuenetakoa izan dena bizi zuen herrialde batetarako, giza-
eskubideei espezifikoki heltzeak lehentasuna du. Horretaz gain, erabat bete beharrekoa 
da lehentasun hori, herrialdearen proiektu berriaren oinarriak eraiki nahi badira, 
errepresioa eragin zuten egiturak oraindik ez baitira suntsitu, eta egiaren, justiziaren 
eta konpentsazioaren zirkulua oraindik ez baita itxi. Ezkutuko botere horiek estatu 
barruan eta estatutik kanpo hazten jarraitzen dute, legez kontrako jardueretako 
partaidetzaren bitartez; giro horretan, soilik delitu guztien % 2,63 konpontzen da behin 
betiko. Beraz, botere-sare paralelo horiek deuseztatzea beharrezkoa da, eta baita 
Justizia Administrazioa bera tartean sartuta dagoen zigorgabetasunaren makineria ere: 
krimen-ikerketa garatzeko eta gauzatzeko zailtasunak eta jazarpen penalak giza 
eskubideen urratzeetan, estatuaren sekretuaren apelazio arbitrarioa, funtsezko Legea 
eta Lege osagarria aplikatzeko arazo larriak, foru militarraren erabilera foru zibila 
erabiltzea dagokionean18, eta abar. Guztientzako justizia berri bat (gaitasun handikoa, 
eraginkorra, eta herritarrek hurbil edukiko dutena) bake-prozesurako ekarpen bikaina 
izango litzateke, bake-prozesu hori bukatzeko oraindik asko falta baita. Giza 
eskubideen defentsarako instituzio eta erakundeen sustapena, era berean, jakituna eta 
giza eskubideen defentsan gogorra izango den herritartasun baterantz aurrera egitea 
ahalbidetu dezakeen elementu bat da.  
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4.- Partaidetza komunitarioan eta gizarte-mugimenduen indartzean 
oinarritutako demokrazia sortzea Eskubideetan oinarritutako garapen-eredu berri 
bat eta demokratikoa eta nazio askotakoa izango den egitura instituzional berri bat 
onartu ahal izateko, komunitateek eta lehentasunezko gizarte-mugimenduek 
(feministena, indigenena, nekazariena) aktiboki eta kalitatez parte hartzea da bide 
bakarra. Horrela, egungoaren paraleloa izango den agenda baten arabera antolatutako 
gizarte-presioa funtsezko elementua izango da herrialdeko eredu historikoak egitura 
aldetik leheneratzeko. Adierazi dugunez, estatuak –gaur egun eratuta dagoen moduan- 
bere kabuz ez du aldaketarako funtsezko subjektu gisa jokatuko. Aitzitik, gizarteak 
berak gune hori berreskuratu beharko du, eta ondoren, demokrazia parte-hartzailearen 
arabera eraldatu. Hortaz, tokiko eremuetan partaidetza zuzenenezko egiturak finkatu 
eta sustatu beharko dira, eta partaidetza hori ahalbidetuko duten mekanismoak eremu 
nazionaletan eta estatu-eremuetan ezarri. Horrekin batera, gizarte-mugimenduak 
subjektu politiko estrategiko gisa indartu behar dira, beren garapen-agendetan 
lagunduz eta beren egiturak sendotuz, aldaketaren erantzukizunari aurre egiteko 
gaitasuna eduki dezaten. Azkenik, Guatemalarako alternatiba bat defendatzen duten 
subjektu guztien arteko proposamen komun bat sortzea ahalbidetuko duen ardatz 
nagusia da antolamendua. Hortaz, antolamendua tokiko eremuaren, eremu 
nazionalaren eta estatu-eremuaren artean, sektore-arlokoaren eta komunitate-arloaren 
artean, sektoreen artean eta estatu osoan nazioartekoarekin. 
 
5.- Emakumeen ahalduntzearen eta patriarkatuaren aurkako borrokaren 
bidean aurrera egingo duen bidezko garapena lortzea Gizonekin alderatuz, 
emakumeek jasan behar duten diskriminazioari eta berdintasunik ezari aurre egiteko, 
patriarkatuaren dimentsio guztiei helduko dien estrategia integral eta sendo bat 
beharrezkoa izango da. Horrela, emakumeen bizi-baldintzak hobetzeko eta haien 
eskubide espezifikoak defendatzeko helburua eduki beharko dute lehentasunez politika 
publikoek. Gainera, emakumeek partaidetza aktibo eta kalitatezkoa edukitzeko aukera 
ahalbidetuko duten egitura eta estrategiak sortu behar dira. Bestalde, eskubide horien 
indarraldia bermatuko duten eta indarkeria matxistaren eremuan modu seguruan 
jardungo duten egitura instituzionalak finkatu beharko dira. Azkenik, eta prozesu horri 
guztiari sendotasuna emateko oinarri gisa, emakumeen mugimendua eta/edo 
mugimendu feminista sustatu beharko da. Horri dagokionez, emakumeen antolakuntza 
eta emakumeak kontzientzia kritikoaz ohartaraztea dira beren ahalduntze integrala eta 
autonomia lortzeko prozesuen berme onenak. 
 
6.- Herri indigenen nortasuna eta eskubideak sustatuko dituen gizartea 
eraikitzea Eremu komun jakin batzuen barruan bizi diren nazio guztien aniztasuna 
sustatuko duen garapen- eta instituzionalitate-eredu bat izan behar du oinarri nazio 
askotako estatu batek. Horri dagokionez, “nazio” kontzeptuak (“kultura” kontzeptuak 
ez bezala) esanahi politiko handiagoa ematen dio, eta nazio ezberdin guztiak 
herrialderako funtsezko subjektu bihurtzen dira. Horrela, nazio askotako horrelako 
estatu bati sortu nahi bada, bide bakarra sektore baztertuenen nortasuna eta 
eskubideak sustatzea izango da: nazio indigenen eskubideak, hain zuzen ere. Beraz, 
herrialdea berriz pentsatu beharko da, funtsezko gako hori kontuan hartuta, eta 
arrazakeria bide publikotik desagerrarazteko beharrezkoak diren eraldaketa guztiei 
heldu beharko zaie eremu guztietan. 
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2. Euskal lankidetza Guatemalan: eraldaketarako subjektuei laguntzearen 

aldeko apustua 

 
 
Aurreko moduluan zehaztu ditugun eraldaketetan eta estrategietan laguntzeko 
konpromisoak hartzen jarraitu behar du euskal lankidetzak, esate baterako, 
Guatemalak aurre egin behar dien erronka handietan. Eta gainera, bi ikuspegitatik 
gauzatu behar du hori: batetik, herrialdearen lehentasunei eta aldaketarako funtsezko 
subjektuei buruzko azterketa zehatz bat izan behar du abiapuntu euskal lankidetzak; 
bestetik, lankidetza deszentralizatu gisa, eusko lankidetzaren berezko gaitasunak 
onartuz planteatu behar dira helburuak. Guatemalako emakumeekin, gizonekin eta 
herriekin historikoki eduki duen konpromisoa gaur egun modu eraginkorragoan gauza 
dadin ahalbidetu dezake ikuspuntu horrek, politikari, estrategiei eta teknikari 
dagokienez. 
 
Alde horretatik, modulu hau bi zatitan banatu dugu. Lehen zatian, Eusko Jaurlaritzak 
Guatemalan historikoki sustatutako lankidetza-eredu garrantzitsuenak aztertuko ditugu. 
Azkenik, bigarren atalean, Estrategia honetarako ikuspegi espezifiko bat ezarriko dugu. 
Ikuspegi horrek egungo euskal lankidetzaren errealitatea eta potentzialtasuna 
elkartuko ditu, eskubideetan oinarritutako garapenerako erronkekin, lehen adierazi 
dugun bezala. 
 
 
2,1.- Eusko Jaurlaritzak Guatemalan bultzatutako lankidetzaren ezaugarriak 
 
Guatemala euskal lankidetzaren lehentasunezko herrialdetako bat dugu, eta hala izan 
da euskal lankidetza politika publiko gisa sortu zen ia une beretik. Lehen esan dugun 
bezala, Erdialdeko Amerikako istmoko herrialdeekiko elkartasun-harremana duela hiru 
hamarkada hasi zen, gatazka armatuek eta diktadura militarrek Erdialdeko Amerikaren 
errealitate politikoa markatzen zuten garaian, hain zuzen ere. Horrela, ondorengo 
taulan ikus dezakegunez, egoera-aldaketek ez dute harreman estu horretan eraginik 
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izan, Guatemala baita azken zortzi urteetan funts gehien jaso dituen bigarren 
herrialdea (Peru da fondo gehien jaso dituena). 
 
 

10. taula: 2000-2007 Funts gehien jaso dituzten herrialdeak 
 

HERRIALDEA  KOPURUA EHUNEKOA HERRIALDEA KOPURUA EHUNEKOA 

PERU   25.238.946,41    % 14,48 EKUADOR    9.627.472,46    % 5,52 

GUATEMALA   20.062.618,68    % 11,51 MEXIKO    8.501.110,43    % 4,88 

EL SALVADOR   18.458.591,26    % 10,59 

Saharako 
Errepublika 

Arabiar 

Demokratikoa    7.481.966,02    % 4,29 

KUBA   16.126.112,30    % 9,25 KOLONBIA    6.795.147,95    % 3,90 

BOLIVIA   12.636.433,46    % 7,25 INDIA   6.346.907,04    % 3,64 

NIKARAGUA    9.547.613,52    % 5,48 

Kongoko 
Errepublika 

Demokratikoa   6.172.078,82    % 3,54 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 
 
 

Horretaz gain, egitura aldetik Guatemala euskal lankidetzaren bilakaera orokorraren 
barruan herrialde estrategikotzat hartzeaz gain, azken urteetan Guatemalara 
zuzendutako funtsek gora egin dute nabarmen. Guatemalan egun gauzatzen den 
nazioarteko lankidetzaren errealitatearen aurkako joeraren adierazgarri argia da 
fenomeno hori, nazioarteko lankidetza herrialde horretatik apurka-apurka ateratzen ari 
baita. Euskal agenteen ustez, ostera, urrakortasun-maila ez da murriztu; izan ere, 
handiagotu egin dela deritze, eta beraz, epe luzerako eraldaketa lortzeko ikuspegia 
dutenez, herrialde horretako subjektu baztertu eta diskriminatuei laguntzeko 
ahaleginak emendatzen jarraitzen dute. 
 
 

1. grafikoa: Eusko Jaurlaritzaren 2000-2007 lankidetza-funtsen bilakaera 
Guatemalan 
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Euskal lankidetzak Guatemalan gauzatutako lankidetzaren bigarren ezaugarria 
baterako planifikaziorik eza izan da. Horri dagokionez, gizarte-agente bakoitzak 
berezko aliantzak eta agendak ezarri ditu, baina lanerako esparru komunik elkarrekin 
zehaztu gabe. Horrela, herrialdearen lehentasunak eta aldaketarako subjektuak 
identifikatzea ahalbidetuko zuen azterketa partekaturik ez da gauzatu, herrialdearen 
egoerari buruzkoa. Bestalde, erakunde guztien ahaleginak ez dira koordinatu, eta 
beraz, sinergiarik eta balio erantsirik ezin izan da sortu. Labur esanda, egindako 
ahaleginen eraginkortasunean eta kalitatean eragina izan du planifikaziorik ezak. 
 
Hala eta guztiz ere, eta hirugarren ezaugarri gisa, euskal lankidetzak pobreziaren 
aurka borrokatzeko duen konpromisoa azpimarratu behar dugu. Horrela, agente 
guztiek aliantza sendoak finkatu dituzte -epe luzerako ikuspegiarekin- bazterketa-
egoeran dauden herrialdeko sektoreekin: indigenekin, nekazariekin eta emakumeekin. 
Horren ildotik, ekimen ezberdinetako herritar-subjektuen ia % 100 lehentasunezko 
talde horietako batean daudela esan dezakegu. Gure estrategiaren ardatzak 
finkatzerakoan, funtsezko elementu bilakatzen da hori, beraz, gizarte-eraldaketarekiko 
konpromiso sendo batetik abiatzen baikara horrela. 
 
Pobreziaren aurkako borrokaren harreman estuan ohikoa den beste ezaugarri bat 
honako hau da: herri-ekonomiaren, tokiko boterearen eta lehentasunezko 
gizarte-premien arloetako sektore-kontzentrazioa. Herriko ikuspuntua duen 
edozein garapen-estrategiarako funtsezkoak dira arlo horiek, baztertutako sektoreen 
garapen ekonomikoan, antolaketan, tokiko partaidetzan, eta premia funtsezkoenen 
gogobetetzean aurrera egiten saiatzen baitira. Baina horretaz gain, ondorengo 
grafikoan ikus dezakegunez, nortasun kulturalean eta indigenen eskubideetan ere 
eragina izan da, eta baita emakumeen ahalduntzean eta giza eskubideetan ere. 
Adierazitako horiek etorkizunean sakontasun handiagoz garatu behar diren pobreziaren 
hiru dimentsio badira ere, lehenetsitako subjektuen eta espezifikoki azpimarratzen 
diren sektore-arloen arteko koherentzia egiaztatu da. 
 

2. grafikoa: 2000-2007 funtsen banaketa, sektoreen arabera 
 

 
  Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 
 
 
Era berean, bosgarren ezaugarria ere ohikoa da, gure lankidetza pobreziaren aurkako 
borrokarekin lotzea egiaztatzeari dagokionez, herrialdeko ipar-mendebaldean 
kontzentrazio geografiko erlatibo bat baitago; lurralde horretako biztanle 
gehienak indigena oso pobreak dira. Horrela, ikus daitekeenez, nolabaiteko lurralde-
sakabanaketa ikus badaiteke ere (herrialdeko ia departamentu guztietan proiektuak 
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ditugu), landa-lurraldeetan (indigenak eta urrakortasun-maila handiagokoak) 
gauzatutako ahalegin berezia nabaria da. 
 

11. taula: 2000-2007 lankidetza-ekimenen banaketa geografikoa 
 

SOLOLA 23 SUCHITEPEQUEZ 3 

ALTA VERAPAZ 14 TOTONICAPAN 3 

HUECHUETENANGO 14 CHIQUIMULA 2 

SAN MARCOS 14 EL PROGRESO 2 

QUICHÉ 11 IZABAL 2 

QUETZALTENANGO 10 SACATEPEQUEZ 2 

RETALHULEU 8 JUTIAPA 1 

ESTATU OSOAN 6 PETEN 1 

GUATEMALA HIRIA 5 SANTA ROSA 1 

CHIMALTENANGO 4 ZACAPA 1 

JALAPA 4 BAJA VERAPAZ 0 

ESCUINTLA 3     
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 
Beraz, adierazi dugun bezala, Eusko Jaurlaritzak sustatutako lankidetzak lotura sendoa 
du pobreziaren aurkako borrokarekin, eta lehentasunezko kolektibo gisa, sektore 
urrakorrenak ezarri ditu, sektore horiekin harreman estuena duten sektore-arloak 
azpimarratuz, eta garapen-adierazle okerrenak dituzten departamentuetan. Dena den, 
oro har, gizarte-mugimendu estrategikoekiko (feministena, nekazariena eta 
indigenena) aliantzei ez zaie lehentasunik eman; gizarte-mugimendu horiek, 
lehen esan bezala, aldaketarako ardatz nagusiak dira egungo egoeran. Beraz, eta 
lehentasunezko gizarte-mugimendu horietako kolektiboekin lan egin badugu ere 
(emakumeekin, nekazariekin eta indigenekin), kasu gutxietan zehaztu dira aliantzak 
erakunde horiekin. Erakunde horiek, adierazitako kolektibo horietatik eratorriak badira 
ere, aldaketarako subjektu gisa dituzten berezko interesak defendatzeko sortu ziren, 
artikulatu ahal izateko agenda alternatibo eraldatzaile bat proposatuz. Horren ordez, 
kolektibo jakin bati laguntzen dien agenteei edo GGKEei laguntzera bideratu dira 
ahaleginak batik bat. Hori ez da negatiboa berez, baina gure lankidetzaren bigarren 
ezaugarri gisa adierazi dugun planifikaziorik ezarekin batera, ekimen ezberdinek eragin 
eta nortasun eraldatzaile gutxiago izan dezaten eragin duen ikuspuntua definitzen du. 
Beraz, pobreziaren aurkako borrokari lotuta jarraitzen badute ere, ekimen horiek ez 
dituzte haien subjektuak modu estrategikoan azpimarratu, eta egiturazko eraldaketa 
lortzeko prozesu bateko indartzearen aldeko apusturik ez dute egin; aitzitik, zenbait 
ekimen interesgarri garatu dituzte, baina isolatuak eta tokiko ikuspegiarekin.  
 
 
 

12. taula: GLSFan finantzaketa handiena izan duten Guatemalako 
erakundeak, 2000-2007 

 

RIGOBERTA MENCHÚ FUNDAZIOA FRMT    3.184.991,04 €  % 18,29 

SOLOLÁKO UDALERRIA    2.461.614,86 €  % 14,14 
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ASOCIACION PARA LA PROMOCION 
 Y EL DESARROLLO CEIBA    1.735.967,42 €  % 9,97 

ASOCIACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRALES 
 Y DE DESARROLLO COMUNAL CEIDEC    1.593.550,56 €  % 9,15 
ASECSA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS  

COMUNITARIOS DE SALUD    1.277.532,78 €  % 7,34 
FEDERACIÓN INTEGRAL DE COMERCIALIZACIÓN  

DE COOPERATIVAS DE IXCÁN FICCI R.L.      579.833,04 €  % 3,33 
COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS  

VARIOS ZONA REYNA R.L.      517.751,38 €  % 2,97 

COOPERACIÓN PARA DESARROLLO       496.655,94 €  % 2,85 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL  

COMUNITARIO INDÍGENAADICI-WAQLIIQO      495.406,94 €  % 2,85 

SAQB  E-SAQBE MAYAB´MOLOJ ZENTRO MAIA      457.197,02 €  % 2,63 

BESTE BATZUK    4.610.382,20 €  % 26,48 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 
 
 
Aurreko taulan ikus dezakegunez, GLSFreko funtsen hartzaile nagusiak Guatemalako 
GKEak izan ziren, eta ez gizarte-mugimenduak. Tokiko botereen kasuan (horietan 
lotura estrategiko handiagoa egon da), esate baterako, Sololáko Udalerria deritzonean, 
eta ekonomia-arloan (horren kasuan, lankidetzarako egituren eta federazioen egitekoa 
indartu da), egon da lotura zuzenagoa soilik. Eusko jaurlaritzak sustatu duen 
lankidetzan nekazaritza-sindikatu garrantzitsuenek (CUC eta CONIC), Sector de 
Mujeres deritzonak eta La Cuerda deritzonak, ostera, puntualki parte hartu dute, eta 
2005etik aurrera baino ez. Hala ere, horrek ez du esan nahi euskal lankidetza osoa 
soilik horrelako erakundeei lotu behar zaienik, baina egia da mugimendu horiek eta 
haiei laguntzen dieten agenteak euskal lankidetzaren aliantzen barruan sartuko dituen 
ikuspegi berri baterantz aurrera egiteko ahalegina beharrezkoa dela, Guatemalarako 
adierazi ditugun eraldaketa-erronketako eraginkortasun handiagoz hornitzeko 
helburuarekin. 
 
Eusko Jaurlaritzak Guatemalan sustatutako lankidetzari buruzko diagnostikoan aurrera 
egiten badugu, zazpigarren ezaugarria egindako lanaren egonkortasuna eta 
euskal gizarte- eta instituzio-agenteek metatutako esperientzia dela 
egiaztatuko dugu. Horrela, GLSFak sostengatutako hainbat lankidetza-proiektu garatu 
dituzten erakunde ugari daude, baina azken 8 urteetan, gutxienez 6 erakundek jaso 
dituzte GLSFtik milioi bat euro baino gehiago. Kopuru horri euskal lankidetzaren kalkulu 
orokor bat gehitzen badiogu, Guatemalan ahalegin sendo eta egonkorra egin duten 10 
erakundetik gora aurki ditzakegu.  
 
 
 

13. taula: GLSFan Guatemalarako finantzaketa handiena izan duten 
erakundeak, 2000-2007 

 

LAGUN ARTEAN – ENTRE PUEBLOS               3.994.503,43 €  19,88 

MUGEN GAINETIK               3.526.799,33 €  17,55 

MUGARIK GABE               2.222.587,30 €  11,06 

PROCLADE               1.743.550,56 €  8,68 

MUNDU BAT               1.298.473,02 €  6,46 

MEDICUS MUNDI BIZKAIA               1.255.799,42 €  6,25 
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL                 677.276,87 €  3,37 

FRAILES MENORES CAPUCHINOS ALI GASTEIZ                 509.627,57 €  2,54 

EUSKAL FONDOA                 406.330,90 €  2,02 

VETERMON                  355.342,16 €  1,77 

BESTE BATZUK               4.072.328,16 €  20,30 

 
Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 
 
 
 
Azkenik, zortzigarren ezaugarria honako hau dugu: kontzentrazio handiagoa 
proiektuen tresnan. Azken urteetan bestelako tresnen finkatzean aurrera egin 
badugu ere (esate baterako, hitzarmen zuzenetan), oraindik proiektuak dira fondo 
kopuru handiena bideratzen duten tresnak. Horri dagokionez, dauden tresnen 
aniztasuna ez da guztiz aprobetxatu oraindik. 
 
 
 
 
 

 
 

14. taula: Lankidetzaren Zuzendaritzako tresnen nomenklatura 
 
 

Garapen Lankidetzarako Zuzendaritzaren tresnak 

 
PRO Lankidetza Proiektuak 
PRE Ekintza Humanitarioa 
ZUZ Baterako Finantzaketako Hitzarmenak 
PGM Lankidetza Programak 
KOP Borondatezko lankideak 
NBE NBE Bekak 

Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 
 
 
 

3. grafikoa: 2000-2007 fondoen banaketa, tresnen arabera 
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Iturria: Eusko Jaurlaritzaren Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza. 

 
 
Laburbilduz, gure Estrategia 8 ezaugarri horien gainean eraiki behar dugu. Eraldaketa-
prozesu horretan lagundu nahi badugu, egiturazko pobreziaren aurkako borrokan 
euskal lankidetzak hartutako konpromisoa indartzea funtsezkoa da, subjektuei, 
sektoreei eta lehentasunezko lurraldeei dagokienez. Horretaz gain, funtsen 
handiagotzea eta agenteek metatutako esperientzia finkatzea ere beharrezkoa izango 
da, eskueran ditugun tresna guztiak sakonkiago aprobetxatuz (programak, 
hitzarmenak, proiektuak, ekintza humanitarioa, borondatezko lankideak, eta abar). Eta 
hori guztia, ahaleginak helburu eta ikuspegi komunetan bateratuko dituen, ekimenak 
koordinatuko dituen, eta Guatemalaren eraldaketa-prozesuan modu eraginkorrean 
laguntzeko jarraitu behar den estrategia modu koherenteagoan zehaztuko duen 
baterako Planifikazio baten barruan, betiere euskal lankidetzaren gaitasunak oinarri 
izanda. 
 
 
2.2.- Estrategiaren ikuspegia: Eraldaketarako subjektuak indartzean 
oinarritutako alternatiba baten egokitasuna 
 
 
Lehenik eta behin, euskal lankidetzaren ezaugarri positiboetan oinarritu behar da 
Estrategia (haren esperientziaz gain, pobreziaren aurkako borrokarekin duen 
harremanarekin ere zerikusia dute ezaugarri horiek). Bigarrenik, Guatemalaren 
errealitatearen eraldaketa sakonarekin konpromisoa hartu behar du, eta beraz, baita 
aurreko moduluan adierazi ditugun sei erronkekin modu estuan inbrikatu ere. Eta 
hirugarrenik, inbrikazio hori bere lankidetza-ikuspegiaren bitartez finkatzea, eta 
lankidetza deszentralizatu gisa dituen gaitasunak onartuz. 
 
Horrela, eskubideetan oinarritutako Guatemalaren sei erronkak kontuan hartu behar 
ditugu, funtsezko erreferente gisa: 
 

1. Giza garapen iraunkorrari lehentasuna emango dion agenda politikoa sortzea. 
2. Nazio askotako eta gaitasun handiko estatu demokratikoa eraikitzea. 
3. Zigorgabetasunaren amaiera eta giza eskubideen nazioarteko esparruaren 

indarraldia lortzea. 
4. Partaidetza komunitarioan eta gizarte-mugimenduen indartzean oinarritutako 

demokrazia sortzea. 
5. Emakumeen ahalduntzearen eta patriarkatuaren aurkako borrokaren bidean 

aurrera egingo duen bidezko garapena lortzea. 
6. Herri indigenen nortasuna eta eskubideak sustatuko dituen gizartea eraikitzea. 

 
Orduan, funtsezko arazoa euskal lankidetza helburu horiekin lotzeko bide koherente, 
eraginkor eta sendoena aurkitzea da. Horri dagokionez, adierazi dugun bezala, euskal 
lankidetzaren gaitasunak eta ikuspegia kontuan hartu behar ditugu: 
 

o Lankidetza deszentralizatua da euskal lankidetza, eta beraz, lor dezakeen 
eraginari dagokionez, bere gaitasun finantzarioak eta giza gaitasunak mugatuak 
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dira. Halere, estatu pobretuekiko lotura diplomatikorik ez duenez, lehentasunak 
ezartzeko askatasun handiagoa du. 

 
o Euskal lankidetza funtsen transferentzia soiltzat ez da hartzen, helburu 

komunak lortzearen aldeko hainbat agenteen antolakuntza baizik. Hortaz, 
elkarrizketa ahalbidetuko duten erakundeekin aliantzak finkatzea ezinbestekoa 
da, eta baita elkarren artean eragina izatea ere.  

 
o Euskal lankidetzak egiturazko pobreziaren aurkako borrokaren aldeko apustua 

egiten du, lehentasunezko eremuak tokikoa19 eta gizarte-subjektuen 
indartzearena izaki. Eta ez bakarrik bere eremu naturala delako, horretaz gain, 
globalizazio neoliberalaren erasoari aurre egiteko alternatiba sendoena 
prozesuak azpitik eta herritartasuna sortzeko ikuspegitik abiatuz garatzea dela 
deritzolako. 

 
Beraz, batetik, sei erronkak bilduz, eta bestetik, gure lankidetzaren hiru ezaugarriak ere 
bilduz, funtsezko zenbait ondorio atera ditzakegu.  
 
Lehenik eta behin, garapenaren adierazitako lehen hiru helburuetan eragin sendoa 
eduki nahi izatea ezinezkoa da: herrialdearen agenda politikoa eraldatzean, estatu 
demokratiko, gaitasun handikoa eta nazio askotakoa sortzean, eta zigorgabetasuna 
desagerraraztean. Horren ildotik, dauden baliabideen eta ezarritako jomugen artean ez 
dago koherentzia edo orekarik. Ardatz horiei lehentasuna emango bagenie, azken 
emaitzak oso mugatuak izango lirateke, egiturazko eraldaketari dagokionez. Bestalde, 
euskal lankidetzak Guatemalako estatuarekin (hiru erronka espezifiko horien funtsezko 
subjektua) eduki dezakeen elkarrizketarako gaitasuna minimoa da, eta baita horri 
lotuta eduki dezakeen eragina ere. Era berean, Guatemalako estatuak herritarren 
partaidetza eta herritartasuna sor dadin garatzeko joera txikia duenez, egungo bere 
lehentasunek defendatutako lankidetzaren ikuspegiarekin talka egingo lukete. 
Laburbilduz, euskal lankidetzak ezin die jomuga horiei heldu (zuzenean, behinik behin), 
eta ez du Guatemalako estatuaren laguntza fn subjektu gisa. 
 
Egia esan, ahaleginak sei arloetako edozeinetan elkartzea erabakitzen badugu, espero 
dugun eragina, segur aski, ez da oso sakona izango. Horrela, eta bitartekoen eta 
helburuen arteko distantzia lehen hiru erronketan handiagoa izan badaiteke ere, 
gainerako hiru eremuetan (partaidetzan, emakumeen ahalduntzean, eta indigenen 
eskubideetan) ere nabaria da. Horrela, lankidetzak eremu horietako batean (edo 
guztietan) eraginik izatea erabakiko balu, hoberenean ekimen positibo, integral eta 
sakonak garatzeko helburua ezarri ahal izango luke, ondoren prozesu orokor eta 
handiagoetara aldatzeko aukera edukiko lukeena. Baina eraldaketaren ikuspegitik, 
akaso ez litzateke oso asmo handiko jomuga izango. 
 
Zein ikuspegi eman behar zaio estrategiari, orduan? Nola eduki dezakegu eragin sakon 
eta eraldatzaileagoa Guatemalaren egiturazko aldaketan?  
 
Lehenik eta behin, horri erantzuteko Estrategiaren ardatza subjektuetan kokatu 
behar da, eta ez arloetan. Horrela, egiaztatu dugunez, euskal lankidetzak, bere 
ezaugarriak direla-eta, adierazitako ezein arlotan ezin izango du eragin sakonik, eta are 
gutxiago agente nagusia Guatemalako estatua bada, garapenari eta gizarteari 
dagokienez hark oso ikuspegi ezberdina baitu. Hortaz, egiturazko aldaketak eragin 
ditzaketen subjektuen indartzean oinarritu behar du Estrategiak, eta ez hainbeste arlo 
espezifiko batean. Horrela, herritartasuna lehentasunezko gizarte-mugimenduen 
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(indigenena, nekazariena eta feministena) indartzearen bitartez (indartze instituzionala 
zein antolamendu-indartzea) sortzera zuzentzen zen gure helburua lehentasunez.   
 
Gure ustez, ikuspegi horrek eragin potentzial askoz ere handiagoa du, ez baita arlo 
espezifiko jakin batera (demokrazia parte-hartzailera) zedarritzen, izan ere, haratago 
joaten baita eta eskubideetan oinarritutako garapenaren sei helburuekin inbrikatzen 
baita. Beraz, eta lehen azaldutako azterketa historikoaren arabera, agenda 
alternatiboak eta eraldatzeko gaitasuna dituen gizarte zibil antolatuaren bitartez lortu 
ahal izango dira beharrezkoak diren egiturazko aldaketak soilik. Ez dago horrelako 
aldaketa lortzeko gaitasuna duten beste subjekturik. Hortaz, subjektu horiek indartzen 
badira, garapen-agendan, estatuaren konfigurazioan, giza eskubideen indarraldian, eta 
arrazakeriaren eta patriarkatuaren deuseztapenean eragina eduki ahal izango dute epe 
ertain eta luzean. Era horretan, eta subjektuaren alorraren ikuspegi-aldaketa dela-eta, 
lehentasunez laugarren erronkan eragina izaten badugu ere, aldi berean 
erronka guztietan zeharkako eragina izaten ari gara, epe luzerako ikuspegi 
baten barruan. 
 
Izandako eragina handiagoa izan daitekeela alde batera utzi gabe, aldi berean 
lehenetsitako subjektuetan askoz ere elkarrizketa sendoagoa izan dezakegu; 
lehenetsitako subjektuek, horretaz gain, garapenaren oso ikuspegi antzekoa dute, 
ahalduntzeko tresna gisako lankidetzari, tokiko eremuari (aliantza nazionalak estatu 
osokoak eta nazioartekoak sortzeko oinarri gisa) eta egiturazko pobreziaren 
desagerraraztea azken helburutzat hartzeari dagokienez. 
 
Puntu honetan, garrantzitsua da kolektiboaren, agentearen eta subjektuaren arteko 
desberdintasuna adieraztea, Estrategian garatu nahi den ikuspegia hobeki ulertzeko. 
Lehenik eta behin, kolektiboa hainbat ezaugarri komun eta bereizgarriak dituen 
pertsonez osatutako taldea da: emakumeak, indigenak, nekazariak, eta abar. Kolektibo 
izateak ez ditu zuzenean subjektu bihurtzen. Subjektuak kolektibo batetik sortutako 
erakundeak dira; subjektu diren erakundeen kasuan, euren burua ordezkatuz, eta 
kolektibo horretako kide direla jakinda, zenbait eskubide defendatzen dituzte eta 
garapenerako ekimen alternatiboak proposatzen dituzte, berezko agenda baten 
arabera; agenda horren bitartez, kolektibo osoa biltzeko asmoa izan ohi dute pertsona 
horiek, eta baita beste kolektiboekin antolatzekoa ere. Azkenik, agenteak 
subjektuetako batzuk hainbat gaitasun espezifiko eskainiz zuzentzen dituzten 
prozesuetan laguntzen duten erakundeak dira, eta kolektibo horren zati izan daitezke 
ala ez. Estrategiak subjektuen hautaketari (eta ez arloen edo kolektiboen hautaketari) 
lehentasuna ematen dion ikuspegia proposatzen du, eta horren ondoren subjektu 
horiek indartzeko estrategia integral bat zehazten du, hala badagokio subjektuek 
lehentasunezkotzat jotzen dituzten agenteak sartuz, hori guztia azken helburuak batera 
lortzeko bidean aurrera egiteko. 
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Jakina, ikuspegia subjektuetara aldatzeak gure lankidetzaren itxuretan eta edukietan 
hainbat inplikazio ditu. Subjektuen indartze integrala bermatzeko, horiek eraldatzeko 
gaitasun handiagoa izan dezaten, lankidetzak honako hiru alderdi osagarri hauetan 
sakondu behar du20: 
 

� Aldaketarako subjektu estrategikoen indartze integraleko prozesuan espezifikoki 
laguntzea. 

 
� Aldaketarako subjektu estrategiko horien garapenerako alternatibak (bidezkoak, 

sakonak eta kalitatezkoak) planifikatzen eta abian jartzen laguntzea. 
 

� Aldaketarako subjektu horien tokiko eta estatu osoko, sektore barneko, 
sektoreen arteko eta nazioarteko antolamendu-prozesuetan laguntzea. 

 
Lehenik eta behin, eraldaketarako subjektuen gaitasunak indartzea helburu bat da 
berez. Herri-mugimendu antolatuen eta tokiko botere demokratiko eta parte-
hartzaileen gaitasun politiko, estrategiko, tekniko eta administratiboak eta eragina 
izateko gaitasunak indartzen laguntzea lankidetzaren erantzukizuna da. Guatemalak 
garapenerako dituen erronkei aurre egiteko bide bakarra da hori. Era berean, 
bigarrenik, horrek ez du esan nahi egiturazko pobrezia desagerraraztea lortzeko 
garapenerako alternatibak laguntzen jarraitu behar ez denik. Alderantziz, subjektu 
horiek garapen berri bat sortzearekin ere indartzen dira, zehaztasunetik, 
hurbiltasunetik, Guatemala beste modu batekoa izan daitekeela frogatuz. Beraz, 
subjektuetaranzko ikuspegi horrek osagarriak eta beharrezkoak diren bi lan-ildo horiek 
biltzea sustatzen du: garapenerako ekimenetan laguntzea eta eraldaketarako 
subjektuak indartzea. Bi elementu horiek bilduko dituen estrategiak proposatu behar 
ditu lankidetzak epe luzean, eta batetik, herritartasuna sortzea, eta bestetik, estatu 
osoan garapen alternatiboa sortzeko gaitasun kolektiboak indartzea eduki behar ditu 
beti azken helburu gisa. Guatemalan ezin izango da eraldaketarik gertatu baldin eta ez 
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badago subjektu politiko eta sozial indartsurik, eta subjektu indartsurik ezin izango da 
egon baldin eta ez badago agenda eta ekimen bideragarri, bidezko eta iraunkorrik. 
 
Amaitzeko, hirugarrenik, benetan eraldatzailea izango den ikuspegi bat izan nahi 
badugu, antolamenduaren eremua ere sartu beharko dugu, aldaketarako subjektu 
kolektibo bakarra (sektore-talde guztiak bilduko dituena) sortzerantz aurrera eginez. 
Horrela, tokiko prozesuen eta estatu osoko prozesuen antolamendua, gizarte-
mugimendu berbereko subjektu guztien antolamendua, edota agenda komunak 
bilatzeko mugimendu guztien antolamendua ere eskubideen ikuspegiko lankidetza 
horren zati dira. Era berean, nazioarteko antolamendua ere ezinbestekoa da, 
zehazkiago euskal gizartearen eta Guatemalako gizartearen arteko erantzukidetasuna, 
giza eskubideen egoeraren alorreko lotura politiko eta sozialak sakon daitezen 
ahalbidetuz. Horrela, bi herri horien arteko elkartasun-harreman estua berreskuratu 
behar da, indarreko garapen-ereduak benetan demokratikoa eta bidezkoa izateko 
behar dituen aldaketetan nazioartean eraginak izango dituzten aliantzak sortuz. 
 
Laburbilduz, euskal lankidetzak, bere ezaugarri eta gaitasunekin, Guatemalaren 
egiturazko eraldaketan eragin sendo, egonkor eta garrantzitsua izan dezakeen 
egokitzapena aurkitu dugu. Eta aldaketarako subjektu estrategikoen indartzeari esker 
da horrelakoa, ezarritako erronka horiek guztiak azkenean lortzeko bidean aurrera 
egingo dutenak baitira. 
 
Baina euskal lankidetzak beste erroka batzuei aurre egin beharra eragiten du ikuspegi 
horrek, jakina. Gaur egun ez da nahikoa sektore baztertuekin ekimenak garatzea, 
herritartasuna sortuko duen ikuspegi estrategikotik garatu behar dira. Horretaz gain, 
beharrezkoa da euskal lankidetza aldaketarako subjektuetara are gehiago hurbiltzea, 
eta baita indartzeko helburu espezifikoak ezartzea ere; gai horretan, gaur egun, 
oraindik lan asko dago egiteko. Azkenik, euskal gizartea Guatemalako giza eskubideen 
eta garapenaren egoeran izan beharreko eraginean gehiago inplikatzeko ahalegin 
handiagoak egin behar dira. 
 
Ikuspegi horretatik eratorritako elementu horiek guztiak III. Moduluan (Estrategiaren 
zati operatiboan) agertzen dira. Modulu horretan, gure lankidetzaren indarrak 
sustatzen eta detektatutako ahuleziak espezifikoki azpimarratzen saiatu gara. 
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3. Guatemalako Garapenerako Euskal Lankidetza Estrategia 

 
 
Honako hau da Guatemalako Garapenerako Euskal Lankidetza Estrategiaren helburu 
Orokorra: 
 
 
Kalitatezko eta eraldatzeko erronkekin bat datorren lankidetza-politika bat 
garatzea Guatemalan, egiturazko pobrezia (gizarte-mugimenduak —
indigenena, nekazariena, feministena—) desagerrarazteko aldaketarako 
subjektu estrategikoak eta demokrazia parte-hartzailearekin 
konprometitutako tokiko botereak indartuz.  
 
 
Hortaz, Estrategia honen esparruan abian jarri nahi diren prozesu eta egitura guztiek 
azken jomuga gisa honako hau planteatu beharko dute: ahalik eta sendoen laguntzea 
Helburu Orokor hori lortzen. Horretaz gain, honako hau hartu beharko da kontuan 
ekimenen bizitza-zikloaren fase guztietan: plangintza, identifikazioa, egitea, gauzatzea, 
jarraipena eta ebaluazioa. 
 
Helburu Orokor hau funtsezko ardatz honetan eraikitzen da: aldaketarako subjektu 
estrategikoak indartzearen ikuspegian. 2.2 atalean azaldu dugun bezala, Estrategia 
aukera horren alde agertu da —eta ez, sektore-arlo espezifikoak laguntzearen alde— 
hainbat arrazoirengatik. Lehenik eta behin, nortasun eraldatzaile handiagoa duen 
ikuspegia delako; izan ere, Guatemala eraldatzeko subjektu estrategikoei modu 
integralean laguntzen zaie. Bigarrenik, herritartasunaren eraikuntzan oinarritutako 
garapen-ikuspegia partekatzen delako horiekin, tokikoa, naziokoa eta estatukoa dena 
eratuz. Hirugarrenik, bi herrialdeetako agenteen arteko solasaldia, elkarrizketa eta 
elkarrekiko eragina bultzatzen duelako. 
 
Hortaz, honako hauek dira Guatemalaren egungo egoeraren eta azterketa 
historikoaren arabera lehenetsitako subjektuak:  
 

1. Lehenetsitako gizarte-mugimenduak: indigenena, nekazariena, feministena. 
2. Demokrazia parte-hartzailearekin konprometitutako tokiko botereak. 

 
Gizarte-mugimenduen kasuan, Estrategiak hiru subjektu horiek lehenetsi ditu bi 
arrazoirengatik. Lehenik eta behin, gehiengoaren mugimenduak direlako, sektore 
kalteberenak eta indarrean dagoen garapen-ereduak baztertzen dituen sektoreak 
ordezkatzen dituztenak. Ildo horretatik, lankidetzak ahalegin berezia egin behar du 
horiekin, baldin eta herritartasunetik sortutako egiturazko eraldaketan sakondu nahi 
bada. Bigarrenik, feministen, nekazarien eta indigenen mugimenduak azken urte 
hauetan egiaztatu duelako gizartean eta politikan eragiteko gero eta gaitasun 
handiagoa duela, baita agenda alternatiboak antolatzeko eta gauzatzeko ere. Hortaz, 
lankidetzak bere ahaleginak batuko lituzke Guatemala desberdina eraikitzearen aldeko 
apustu handiena egiten ari diren subjektuekin, egun dauden gaitasun horiek lagunduz 
eta indartuz. 
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Horren ondorioz, euskal lankidetzarako ez da nahikoa izango lan egitea eta sektore 
baztertuei laguntzea. Horretaz gain, euskal lankidetzak inbrikazio handiagoa lortu 
behar du sektoreek beren eskubideak defendatzeko osatu dituzten erakundeekin, 
betiere egitura eraldatzeko borondate argia dutenak lehenetsiz, baita garapen-agenda 
alternatibo komun baten alde dauden beste agente eta mugimendu batzuk antolatzeko 
borondatea dutenak ere. 
 
Tokiko botereen kasuan, Estrategiaren arabera, bidezko eredu bat Guatemala osatzen 
duten pertsona eta herri guztien partaidetza aktibotik soilik erator daiteke. Beraz, 
estatuaren bazterketaren eta bertikalismoaren errealitatearen aurrean, tokiko eremuko 
plangintza- eta partaidetza-egiturak eraldatzeko palanka bihurtzen dira, betiere 
estatuko lurralde osoan antolatzen badira. Hortaz, euskal lankidetzak egiturazko 
pobreziaren aurka borroka egiteko planifikatutako estrategiak garatzen dituzten eta 
parte hartzeko egiturak maila guztietan sustatzen dituzten erakunde- eta komunitate-
arloko prozesuei eman beharko die lehentasuna. 
 
Horrenbestez, bi subjektu mota horiek izango dira Estrategiak indartu nahi dituenak. 
Baina, horretaz gain, Helburu Orokorrak eskatzen du laguntza hori kalitate-printzipioan 
oinarrituta egitea. Estrategiak honako hau hartzen du kalitatetzat: lehenik eta behin, 
jardun-esparru komuna definitzea, ongi definitutako helburu eta ikuspegiekin; eta, 
bigarrenik, EAEko eta Guatemalako agente guzti-guztiek beren lana defini dezatela 
arestian azaldu dugun ikuspegi eraldatzailea definitzen duten hiru eremuak (subjektuen 
indartze instituzionala; garatzeko dituzten alternatibei laguntzea; giza eskubideen 
aldeko antolaketa eta baterako eragina) modu estrategikoan biltzen dituen 
plangintzaren arabera.  
 
Ildo horretatik, Estrategian parte hartzen duen eragile bakoitzak lehenetsitako 
subjektuak definitzen dituen Plangintza bat egin eta garatu beharko du, indartzeko 
baterako estrategia bat ezarriz. Alde batetik, subjektu horiek dituzten gaitasun politiko, 
estrategiko eta teknikoa propioak ez ezik antolatzeko eta eragiteko dituztenak ere 
aipatuz. Beste alde batetik, lehenetsitako sektore-arloen arabera lagundu nahi diren 
garapen-prozesuak definituz, betiere zeharkako lerro guztiak sartuz. Azkenik, eta 
bideragarria izango balitz, ahaleginak egin beharko dira Guatemalako eta EAEko 
gizarteak baterako eragin-ekimenekin eta garapenerako hezkuntza-ekimenekin lotzeko. 
 
Horiek dira, azken batean, Helburu Orokor honen inplikazioak. Helburu Orokor horrek, 
dagoeneko ikusi dugun bezala, euskal lankidetzaren ikuspegia mugatzen du, baita 
funtsezko ardatzak eta helburuaren oinarri diren printzipioak ere. Jarraian, Helburu 
Orokorra lortzeko oinarri izango diren estrategiak eratzen dituzten lau jarraibideak 
azalduko ditugu. 
 
I. Jarraibideak Estrategiaren erreferentzia-esparru teorikoa ezartzen du. Nahiz eta 
Helburu Orokorrak lehentasunezko subjektuak definitu dituen, orain nahitaezkoa da 
ezartzea zein diren gizarte-mugimenduak eta tokiko botereak indartzeko prozesuak 
hobekien lagun ditzaketen zeharkako lerroak, jarduteko printzipioak eta sektore-arloko 
lehentasunak. Hortaz, esparru teoriko honetan antolaketa eta instituzioak zorrotz 
indartzeko arloak eta ikuspegiak egiturazko pobreziaren aurka borroka egiteko 
ekimenak eta prozesuak garatzen dituzten arlo eta ikuspegiekin elkartzen dira. 
 
II. Jarraibideak lehenetsitako subjektuak indartzeko egitura eta estrategia espezifikoak 
ezartzen ditu. Nahiz eta I. Helburuan ahalbidetzen den Estrategian parte hartzen duen 
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erakunde orok pobreziaren aurka borroka egiteko ekimenen garapena antolaketa- eta 
erakunde-arloko indartzearekin elkartzea, egokitzat hartu da bereziki azken alderdi hori 
azpimarratzea; alderdi horrek, orokorrean, garrantzi txikiagoa izan baitu 
lankidetzarako. Baina, horretaz gain, jarraibide hori aurrekoan ezarritako ikuspegiaren 
osagarri den ikuspegi espezifikoa, hots, Subjektu Kolektiboa osotasun gisa indartzearen 
ikuspegia kontuan hartuta lantzen da, betiere ekimen eta agenda komunen inguruan 
antolatuz. Hau da, I. Jarraibidean banakako agenteak eta subjektuak indartzea 
ahalbidetu da, II. Jarraibidearen helburua, aldiz, Garapena eta Lankidetza Sustatzeko 
Fondoaren (GLSF) lankidetzan parte hartuz, sektore-arloko mugimendua osatzen duten 
subjektu guztiak antolatzea da, eta, ahal den neurrian, sektore arteko koordinaziorantz 
aurrera egiteko erronka proposatzen du, horretarako egitura espezifikoak diseinatuz. 
Hortaz, indartzearekin lotutako Planak egingo dituzten Mahaiak sortu dira, eta, horrela, 
prestatzeko, laguntza teknikoko, ikerketako, antolaketako eta eragin politikoko 
proposamenak garatu dira. Elementu horiek, esaten ari garen bezala, ez dira Mahai eta 
Plan hauenak bakarrik izango balira bezala hartu behar. Aitzitik, Estrategian biltzen den 
ekimen oro horiei lotu dakieke. Ildo horretatik, Mahaiak eta Planak elementu horiek 
indartzen dituzten ardatz osagarriak dira, betiere subjektu kolektiboari laguntzeko 
ikuspuntua oinarri hartuta. 
 
III. Jarraibideak tartean sartutako agenteen arteko koordinazio-egiturak ezartzen ditu, 
sinergiak sortzea ahalbidetzeko, esperientzia metatzeko eta prozesuak 
sistematizatzeko. 
 
Azkenik, IV. Jarraibideak Guatemalak eta Euskadik giza eskubideen defentsaren alde 
egiten duten baterako lana aipatzen du. Nahiz eta helburu hori ez den lehentasunezko 
ezein subjekturekin zehazki lotzen, Estrategiaren ustez, zigorgabetasunaren aurkako 
borrokan eta giza eskubideak indarrean dauden aldian aurrera egitea premia bat da 
sustatu nahi den demokrazia parte-hartzailerako. 
 
 

Estrategiaren jarraibideak 
1. Erreferentziazko esparru teorikoa ezartzea, aldaketarako subjektu estrategikoak 

indartzearekin bat datorrena. 

 
2. Aldaketarako subjektu estrategikoak sektore-arloko plan kolektiboen inguruan 

antolatzea 

 
 

3. Estrategiaren koordinazio-egitura iraunkorrak ezartzea  
 

 

4. Giza eskubideen egoeraren inguruan nazioartean eragiteko estrategia bat antolatzea 
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3.1.- I. jarraibidea: Erreferentziazko esparru teorikoa ezartzea, aldaketarako 
subjektu estrategikoak indartzearekin bat datorrena. 
 
 
 3.1.1.- Erreferentziazko esparru teoriko bat definitzea 
 
Helburu Orokorrean definitu da Estrategiaren funtsezko ikuspegia, hau da, 
aldaketarako subjektu estrategikoen laguntza. Era berean, jomuga horretan aurrera 
egiteko eremu hirukoitza ezarri du: antolaketa eta instituzioak indartzea; egiturazko 
pobreziaren aurkako alternatiben laguntza; nazioarteko antolaketa eta eragina. 
 
Nolanahi ere, azken helburua zein den definitu ondoren, prozesu horiek zehazki nola 
lagunduko diren ere jakin behar dugu. Hain zuzen ere, I. Jarraibidean lehentasunak 
azalduko ditugu. Lehentasun horien bitartez, Helburu Orokorrari atxiki nahi zaio. Era 
horretan, Estrategiaren arabera abian jartzen diren ekimen guztietarako 
erreferentziazko esparru teorikoa ezarriko dugu. Esparru horrek printzipio arautzaileak, 
zeharkako ildoak eta aukeratutako sektore-arloak bilduko ditu. 
 
 

 4. grafikoa: Erreferentziako esparru teorikoa 
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Erreferentzia-esparru hori Helburu Orokorrean ezarritako ikuspegitik sortzen da, eta, 
hortaz, funtsezko hainbat inplikazio ditu Estrategiarako; izan ere, ekimen eta egitura 
guztiek beren postulatuetara egokitu behar dute. Lehenik eta behin, esparru teoriko 
hori koherentea da aldaketarako subjektuak indartzeko egindako apustuarekin. 
Horregatik, garapen-proiektuak eta –prozesuak abian jartzea egon litekeen jardun-
eremuetako bat da soilik. Era berean, dagoeneko azaldutako beste bi eremuak 
(antolaketa indartzea eta giza eskubideen antolaketa eta nazioarteko eragina) sartu 
behar dira. Ildo horretatik, eta giza eskubideen eremua alde batera utzita (IV. 
Helburuan landuko da zehatz-mehatz), esparru teorikoari esker, antolaketa eta 
instituzioak indartzeko osagaiak ez ezik egiturazko pobreziaren aurkako jardun-arlo 
espezifikoetako ekimenak biltzen dituzten ekimenak ere defini daitezke. Orobat, 
Helburu Orokorrean egindako aurkezpenean eta tokiko gaitasunak indartzeko 
zeharkako lerroari emandako lehentasunean, antolamenduan eta partaidetzan 
oinarritzen bagara ere, edozein erakundek egin ditzake antolaketa eta 
instituzioak indartzeko ekimen espezifikoak, eta ekimen horien edukia 
eremu honetan soilik definituta egongo litzateke. Hortaz, antolaketa eta 
instituzioak indartzea sektore-arlo gisa azaltzen ez bada ere, (izan ere, ez da zentzu 
zorrotzean) funtsezko osagaia da Estrategiarako, eta esparru teorikoak bere 
egokitasuna indartu baino ez du egiten. 
 
Bigarrenik, Guatemalan garatu nahi den lankidetza-ikuspegia bat dator Eusko 
Jaurlaritzak bere ildo orokorretan sustatzen duenarekin. Horrela, bada, Eusko 
Jaurlaritzak bultzatzen duen lankidetzaren 2008-2011 aldiko Plan Estrategiko eta 
Gidarian ezarritako printzipioak eta zeharkako ildoak (horiek azkenean definitzen dute 
ereduaren nortasun eraldatzailea) Plan honetan bertan biltzen den jardun-eremu 
geografiko osoan aplikatu behar dira. Beraz, Estrategiak bere hartzen ditu plangintza 
horretan ezarritako printzipio eta zeharkako ildo guztiak.  
 
Horrenbestez, honako hauek dira aipatutako esparruaren printzipio gidariak: 
Elkartasuna, Elkartzea, Laguntza, Sakontasuna, Kalitatea, Koordinazioa, 
Erantzukidetasuna, Hautakortasuna. 
 
Era berean, honako hauek dira zeharkako ildoak: Tokiko gaitasunak, partaidetza eta 
antolaketa, Genero-ekitatea, Giza eskubideak, Indigenen nortasuna eta eskubideak, 
Ekologiaren iraunkortasuna. 
 
Printzipio eta zeharkako ildoei dagokienez, Plan Gidariaren eta Estrategia honen artean 
dagoen alde bakarra da Estrategia honetan bosgarren zeharkako ildoa erantsi dela, 
Indigenen Nortasuna eta Eskubideak deiturikoa. Nolanahi ere, uler liteke herrialde 
indigenen defentsa Giza Eskubideen zeharkako osagai inplizitua dela, baina Estrategiak 
ildo espezifiko bat definitu nahi izan du, herrialde askotariko estatua osatzerakoan 
mugimendu indigena laguntzeko premiari ematen zaion lehentasuna indartzen duen 
ildoa, hain zuzen ere. Horri dagokionez, zeharkako ildo horrek honako betebehar hau 
gehitzen du: garapen-ekimen orok, hura garatzen duen sektore-arloa edo subjektua 
edozein dela ere, bere azterketan oinarri gisa hartu behar du herrialde indigenen 
nortasuna eta eskubideak errespetatu, sustatu eta indartu behar dela nahitaez, 
ikuspegi integral batetik. Hortaz, zeharkako ildo hori ez da bateragarria 2008-2011 
aldiko Plan Estrategiko eta Gidariarekin, baizik eta Guatemalako askotariko 
herrialdearen errealitatearen osagai espezifiko eta nahitaezkoa da 
 
Dokumentu honen idazketan erabaki da ez biltzea arestian aipatutako printzipio gidari 
eta zeharkako ildo bakoitzari ematen zaion interpretazioa. Horregatik, derrigorrezkoa 
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eta nahitaezkoa da 2008-2011 aldiko Plan Estrategiko eta Gidariaren I. Modulura 
jotzea. Modulu horretan argi eta garbi azaltzen da aldagai horiek duten esanahia bai 
sustatzen den lankidetza-eredurako, bai Estrategia honetarako ere.  
 
Hirugarrenik, erreferentzia-esparru honen azken inplikazioa esparru horren eta egungo 
egoeran egiturazko pobreziaren aurkako borrokaren lehentasun sektorialen arteko 
koherentzian oinarritzen da. Beraz, behin betiko hautaketa eraldatzeko ezarritako 
subjektuen gaitasunak gehien indartzen dituzten arloen arabera egin da. Horren 
haritik, eta hautaketa-printzipioari jarraiki, Estrategiak, egiturazko pobreziaren21 
kontzeptua osatzen duten dimentsio eta arlo guztien artetik, erabaki du, honako hauek 
direla datozen urteetan azken helburuak lortzeko garrantzizkoenak: 
 

o Emakumeen ahalduntzea 
o Elikadura-subiranotasuna 
o Indigenen nortasuna eta eskubideak 
o Tokiko Boterea 
o Giza Eskubideak 

 
Jarraian, azalduko dugu sektore horietako bakoitza egokia den Guatemalako egungo 
errealitatea eraldatzen laguntzeko. Horretaz gain, lehentasunezko arlo horietan lanari 
aurre egiteko ikuspegi zehatza zein den aztertuko dugu. Ez dira berriz ere errepikatu 
nahi 2008-2011 aldiko Plan Gidarian azaltzen diren edukiak, baina gure ustez 
nahitaezkoa da egon litezkeen aukera guztien artetik arlo horiek hautatu izana 
justifikatzea; horretaz gain, arlo bakoitzeko funtsezko ardatzak definitu behar dira 
Guatemalaren kasu zehatzean. 
 
Emakumeen Ahalduntzearen sektore-arloari dagokionez, Estrategiaren arabera, 
sistema patriarkalaren aurkako borroka egungo lehentasunetako bat da 
Guatemalarentzat. Hasierako diagnostikoan adierazi dugun bezala, honako hauek dira 
egungo egoeraren ezaugarri nagusiak, besteak beste: emakumeen aurkako 
indarkeriaren kopuru kezkagarriak; eremu horretan dagoen borondate politikoaren 
gabezia —horrek eragiten du emakumearen eskubide oinarrizkoenak indarrean ez 
egotea—; emakumeak dira politika publikoetatik baztertzen direnak; eta patriarkatua 
gune publiko eta pribatu guztietan egotea, emakumeen autonomoari balioa kenduz eta 
eragotziz, diskriminazioari eusten dioten egitura, arau eta ohituren bitartez. 
 
Ildo horretatik, nahitaezkoa da emakumeak ahalduntzeko erronkari aurre egitea, 
aldaketarako subjektu indartua eta antolatua bihurtuz. Eta honako hau hartzen dugu 
ahalduntzetzat: "emakumeen kontzientziazio-prozesua —banakakoa eta kolektiboa—, 
eragin-gaitasunerako eta boterea gauzatzerako sarbidea ematen duten prozesuetan 
eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte-hartzea areagotzeko aukera dutela". Beste 
hitz batzuetan esanda, prozesu horren bitartez, emakumeek gizarte-talde gisako 
gaitasunak eta protagonismoa indartzen dituzte aldaketa positiboak eragiteko, bizi 
dituzten egoeretan eta gizarte- eta kultura-arloko eremuetan eta eremu pertsonalean 
betetzen duten zereginean, gizonekin alderatuta, baliabide materialen eta sinbolikoen 
kontrola eskuratuta22. Definizio horrek ekarriko du, lehenik eta behin, indibiduala eta 
kolektiboa lotzen dituzten estrategietan aurrera egitea, bizi duten desberdintasun-
egoeraren onarpena eta baztertzen dituen sistema aldatzeko antolatzeko konpromiso 
komuna batuz. Bigarrenik, tokikotik globalera aurrera egiteko premia indartzen du; izan 
ere, tokiko errealitatearen gogoeta hori zuzenean lotuta dago zapalkuntzaren eta 
zapalkuntza hori sortzen duten egituren eremu orokorrarekin. Hirugarrenik, prozesu 
multidimentsionala da, autonomia —fisikoa, ekonomikoa, politikoa edo gizarte- eta 
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kultura-arlokoa— lortzea azpimarratzen duena. Eta, azkenik, zuzenean bidaltzen gaitu 
aurrera egiten duten eta epe luzerako diren etengabeko estrategietara, hori baita 
benetako ahalduntzea sortzeko bide bakarra.  
 
Beraz, Estrategia honen esparruan bultzatzen den lankidetzak adierazten du 
lehentasuna eman behar zaiola emakumeen ahalduntzearen ikuspegi hori kontuan 
hartuta lan egiteari, emakumeen autonomia integrala indartuko duten prozesuak 
definituz, eragiteko, antolatzeko eta beren elkarteen alternatibak eraikitzeko gaitasuna 
lehenetsiz. Azkenik, adierazi behar da ahalduntze-prozesuak emakume talde 
bakoitzaren nortasunaren arabera erritmo, taktika eta ikuspegi desberdinak izan 
ditzakeen arren, estrategia egokia, bideragarria eta kasu guztietan, salbuespenik gabe, 
nahitaez aurre egin behar zaiona dela. 
 
Elikadura Subiranotasunaren arloari dagokionez, sektore hori hainbat arrazoirengatik 
da egokia. Lehenik eta behin, Guatemala herrialde landatarra delako, nekazaritza 
ondasunak sortzeko funtsezko sektorea baita oraindik ere industriaren gainetik. 
Bigarrenik, kanpoko premien arabera ezarritako enklabe-ekonomiaren ereduak 
nekazaritza-industria (talde oligarkikoek kontrolatzen dute) du funtsezko adierazle, eta 
horrek ez die ez ekitaterik ez aberastasunik sortzen ekoizleei eta ez ditu herritarren 
elikadura-premiak asebetetzen. Are gehiago, ondorengo tauletan ikusiko dugun bezala, 
honako paradoxa hau gertatzen da: oinarrizko elikagaien (artoa, babarruna, garia eta 
arroza, esaterako) barne produkzioa gutxitu egin da, eta horrek eragin du egun eta 
pertsona bakoitzeko kaloria-kontsumoaren neurria nazioartean ezarritako neurritik oso 
behera egotea —Guatemalan 2.250 baino gutxiago, kopuru estandarizatua 2.500 
izanik— Hirugarrenik, eredu ekonomiko hori (ez da Guatemalakoa, nazioartekoa baizik) 
nazioz haraindiko herrialdeek kontrolatzen duten nekazaritzaren merkantilizazioan 
oinarritzen da, prezioak igoz eta herritarrek elikatzeko aukerarik ez izatea eraginez, 
nahiz eta orain inoiz baino elikagai kopuru handiagoa izan planetan. Eta azkenik, 
egiturazko pobreziaren garrantzi ekonomikoan eragitea obligazioa delako hain 
baztertzailea den eredua nagusi den herrialde batean. 
 
 

Oinarrizko elikagaien produkzioan dagoen aldaketa 
Guatemalan (1990-2004) 
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Hortaz, eredu hau, hots, lurrak bere herritarrentzako elikagaiak ekoizteko baino 
nekazaritzako erregaiak sortzeko erabiltzea nahiago duen, edo landako produkzioa eta 
kontsumoa handituko duten landa-garapenerako politikak proposatu ordez Merkataritza 
Libreko Tratatuaren esparruan diruz lagundutako elikagaiak Estatu Batuetatik 
inportatzen dituen eredua, aldatu egin behar da, eta horren ordez, eredu berria, 
bidezkoa, ekologikoa eta osasuntsua ezarri behar da. Ildo horretan aurrera egiteak 
eragin eraldatzaile handia du ikuspegi ekonomikotik ez ezik ikuspegi politiko eta 
kulturaletik ere. Eta horrela da Elikadura Subiranotasuna honela definitzen delako: 
"herriek beren nekazaritza- eta elikadura-politikak zehazteko duten eskubidea, 
ekoizpena eta nekazaritzako barne-merkataritza babesteko eta arautzeko duten 
eskubidea garapen iraunkorraren helburuak lortzeko, autonomoak zein neurritan izan 
nahi duten erabakitzeko eskubidea eta merkatuetan produktuen dumpinga mugatzeko 
eskubidea”23. Hortaz, eredu alternatibo bat da, lehentasuna barneko premiak 
asebetetzeari, batez ere herritarren elikadurari eta landetako ekonomietarako diru-
sarrerak sortzeari, eman behar zaiola defendatzen duena. Horretarako, tokiko 
merkatuak eta sare ekonomikoak indartu beharko dira, eta bermatu beharko da balioa 
sortzeko prozesua ekoizleen esku geratzen dela, kontsumitzaileekiko zuzeneko 
harremanean —eta, beraz, bitartekariei ahalik eta leku gutxien utziz—. Landetako 
ekonomia horiek indartzeko, oinarrizko ondasun naturalak —lurra, ura, haziak, 
teknologia eta abar— lortzea eta kontrolatzea soziala eta publikoa izango da nahitaez, 
eta prozesu agroekologikoetan aurrera egitearen aldeko apustua egin da, produkzio 
modu gisa; gainera, prozesu horiek kontsumitzaileen osasuna bermatzen dute. 
Horretaz gain, landa-eremuko politikak, arauak eta ohiturak berrikusi behar dira 
genero-ikuspegitik. 
 
Hortaz, elikagai kopuru handiagoa produzitzea gainditzen duen eredu bat da. Aitzitik, 
garapenaren garrantzi ekonomikotik haratago doa landetako ekonomiak sustatzeko 
premia eta kontsumitzaileentzako elikagai osasuntsuen bermea ondasun naturalen 
kontrol soziala eta publikoa —ez merkantilizatua— defendatzen duen eta eskubideen 
iraunkortasun ekologikoaren eta kulturalaren eta pertsonen eta herrien nortasunaren 
ikuspegiaren ereduan txertatzen duelako. 
 

Azukre-kanaberaren produkzioan izandako igoera, oinarrizko elikagaiarekin (artoa) alderatuta 
(1990-2004) 
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Horrenbestez, arlo honetan txertatzen diren garapen-ekimenak elementu horietako 
gehienei atxiki beharko zaizkio unean uneko eta irismen txikiko proiektuak gaindituz: 
helburuak Guatemalako merkaturako elikagaien produkziora bideratzea; balioaren kate 
osoa, hau da, produkziotik hasi eta banaketaraino, landetako herri-ekonomietan 
sartzea, prestakuntzako, laguntza teknikoko, teknologia-transferentziako eta kredituko 
politika integralak garatuz; eredu agroekologikoak eskuratzeari dagokionez aurrera 
egitea; produktoreen eta kontsumitzaileen zuzeneko topaguneak bultzatzea; 
emakumeek ondasun naturalak lortzeari eta kontrolatzeari dagokionez, aurrera egitea, 
baita lana emakumeen eta gizonen artean modu egokian banatzeari dagokionez, 
aurrera egitea ere; eragin-lan bat garatzea nekazaritza-aldaketa integrala eta bidezkoa 
gauzatzeko, ondasun naturalen kontrol publikoa eta soziala bermatzeko, baita 
ereduaren nahitaezko aldaketan aurrera egiteko ere. 
 
Indigenen Nortasunaren eta Eskubideen arloari dagokionez, testuan zehar behin 
eta berriz aipatu dugu garrantzizkoa dela pertsona eta herri indigenek (maiak, Afrikako 
jatorriko herritarrak, xincak) historian zehar pairatu duten bazterketa gainditzea eta 
errealitate multinazionalaren gainean eraikiko diren gizartea eta estatua sortzea. Ildo 
horretatik, eta horien errespetua eta sustapena bermatu behar duen zeharkako lerro 
espezifikoa ezarri dugun arren, Estrategiaren arabera, nahitaezkoa da, halaber, 
pertsona eta herri indigenen nortasunaren eta eskubideen gainean zuzeneko eragin 
sakona izango duten prozesuak eta ekimenak garatzea ahalbidetuko duen sektore-arlo 
bat. 
 
Horrenbestez, erreferentzia-esparru honetan sustatutako lankidetzak indigenen 
mugimendua indartzeko prozesuak lagun ditzake antolatzeko eta eragiteko 
zereginetan, baina baita aldaketarako subjektu bat eraikitzen aurrera egingo duten 
ekimenen proposamenean ere, alternatiba eta agenda propioarekin. Horrela, bada, eta 
nortasuna eta eskubideak zentzu zabal eta integralean ulertuta, eremu horietan 
guztietan estrategiak proposa daitezke, giza eskubideen nazioarteko esparruan: parte 
hartzeko, antolatzeko eta justizia egiteko modu propioak laguntzea; beren 
lurraldeekiko eta lurralde horietan dauden ondasun naturalen kontrolarekiko 
errespetua; beren komunikabideen sustapena, baita hezkuntza beren hizkuntza 
propioan jasotzea ere; estatuaren aurrean eragitea arrazakeriarekin bukatuko duen eta 
gizarte demokratiko eta multinazionalaren oinarriak ezarriko dituen aldaketa 
instituzional integralean aurrera egiteko. 
 
Tokiko Botereari dagokionez, gorago azaldu dugu Guatemala herrialde baztertzailea 
ez den arren, badaudela hainbat tokiko gune eta gune horien bitartez, praktikan jar 
daitezke estatuko erakundeak baino askoz demokratikoagoak diren printzipioetan 
oinarritutako garapen- eta gizarte-esperientziak. Era horretan, Estrategiak egitura 
horien indartzea azpimarratu behar du. Egitura horiek 2002. urtean onartutako 
deszentralizazio-legeetan sortutakoak dira batez ere. Hortaz, nazioko eremuko 
bazterketari hainbat tokiko gunetan parte-hartzea aurka jartzen zaio. Ildo horretatik, 
nahitaezkoa da hainbat gai aintzat hartzea. Guatemalako estatuak tokiko eremura 
transferitu ditu eskumenak —edo eskumenik ezak—24, udalen jomuga berriekin bat 
datorren kontraprestazio ekonomikorik gabe25. Horretaz gain, estatuak ez du laguntzen 
ez politikoki, ez ekonomikoki, parte hartzeko egiturak osatzen; hortaz, beren jarduera-
maila udalerriaren beraren gaitasunetan dago, eta horrek ekarriko du gaitasunak oso 
modu desberdinean garatzea, eta horrek eragingo du jarduera batzuk ez parte 
hartzeko modu tradizionalek kooptatzea. Estatu honek, halaber, alde batera uzten du 
udal autonomia, baita legezkotasuna ere, aurretiazko kontsulta egiteko betebeharrean, 
nazioartean sartzeko eredu ekonomiko berria garatu nahi duenean (hidroelektrikoak, 
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meatzaritza, azpiegiturak eta abar). Azkenik, garapen parte-hartzailearekin 
konprometituen dagoen tokiko eremuak ez du bere egoerari buruzko ikuspegi globalik 
lortu, eta estatu-mailan antolatzetik urrun dago. 
 
Muga horiek gorabehera, lankidetzak indartu egin behar ditu ikuspegi herritarra duten 
garapen-plangintzak egitea eta parte hartzeko egituren sustapena batzen dituen 
esperientziak; izan ere, garapen-ereduaren aurkako joera dira, eta demokrazia parte-
hartzailerako oinarri sendoak dira. Hain zuzen ere, indartze hori tokiko boterearen 
ikuspegitik egin behar da, eta honela defini dezakegu: tokiko administrazio 
demokratikoaren eta gizarte-mugimenduen artean sinergiak sortzeko prozesua, 
lurraldearen gaitasun multzoa mobilizatuko duen garapen-estrategia adostua eta 
orekatua ezartze aldera.  
 
Tokiko botere hori ikuspegi hirukoitz batetik ulertzen da. Lehenik eta behin, gobernu 
demokratikoen eta beren udalerriaren garapenarekin konprometituta daudenen 
indartze instituzionala laguntzea. Bigarrenik, komunitateko eta udaleko egitura parte-
hartzaileak laguntzea. Eta, hirugarrenik, komunitateko eta erakundeetako topaguneak 
laguntzea. Horretaz gain, hiru ikuspegi horietako bakoitza Estrategia honen ezaugarri 
den bikoiztasunetik bidera daiteke: alde batetik, subjektu horien eta beren egituren 
indartze espezifikoa, beren eginkizunak betetzeko gaitasun hobeak izan ditzaten —
eremu honetan tokiko boterearen prozesuen estatuko antolamendua laguntzea ere 
biltzen dugu, baita estatua lortzeko eragina ere udal-autonomiaren defentsan—; eta 
beste alde batetik, beren lurraldeko garapenerako ekimenak lagunduz, baina betiere 
instituzioak eta antolaketa indartuz. Azken eremu horretan uraren eta 
saneamenduaren proiektuak nabarmendu behar ditugu, edo, esate baterako, 
elikadura-subiranotasunaren helburuetan aurrera egiteko behar diren obra publikoak.  
 
Azkenik, Giza Eskubideen arloari dagokionez, Estrategiak adierazten du Guatemala 
alternatibo bat eraiki daitekeela Guatemala giza eskubideen nazioarteko esparruaren 
indarraldian oinarritzen bada soilik. Horretaz gain, arlo horretan sakontzea askoz ere 
beharrezkoagoa da Guatemalako errealitatean, hots, gatazka armatu odoltsua pairatu 
duen eta errepresio- eta botere-egiturak oraindik deseginda ez dauden errealitatean. 
Ildo horretatik, giza eskubideen sektorea erantzukizuna eta erreferentea da 
lehenetsitako subjektuentzat —feministena, nekazariena, indigenena, tokiko 
botereena—. Subjektu horiek jarduteko eta eragiteko gaitasuna indartuko dute 
zigorgabetasunaren aurkako borrokan eta estatuko eta gizarteko oinarri demokratikoen 
finkapenean aurrera egiten den neurrian.  
 
Horrela, bada, giza eskubideak lankidetza-ekimen orok indartu behar duen —hau da, 
eskubideen defentsan lan egitea eskubiderik ezaren aurrean baino gehiago— 
zeharkako ildoa eta giza eskubideen zentzu zabalean ekimen espezifikoak abian 
jartzeko sektore-arloa dira. Horrela, bada, lehenik eta behin, euskal lankidetzak 
gatazka armatuaren behin betiko konponketaren alde lan egiten duten instituzio eta 
erakunde sozialak lagundu behar ditu gatazka gainditzeko modu bakar gisa. Ildo 
horretatik, honako hau hartzen dugu behin betiko konponketatzat: egiaren eta 
justiziaren aldeko eta biktimak konpentsatzeko prozesua garatzea. Tamalez, 
gaur egun ez dago oraindik dokumentu juridiko eta legezkoetan (artxibo asko oraindik 
ezkutatuta daude) oinarritzen den egiaren aldeko txostenik, eta zigorgabetasunaren 
erregimena dela medio oraindik ez da justiziarik egin kaltegile gehienekin, eta biktimak 
ez dira konpentsatu —ezta hilotzak hobitik ateratzean eta identifikatzean ere—. 
Bigarrenik, euskal lankidetzak giza eskubideak gaur egun indarrean egotea, 
zigorgabetasunaren amaiera eta esfera publikoaren demokratizazioa sustatzen duten 



 50 

instituzioak eta erakundeak lagundu behar ditu. Hirugarrenik, aldaketarako subjektu 
estrategikoei lagundu behar zaie giza eskubideen gainean eragiteko zereginean, bai 
tokiko, estatuko nahiz nazioarteko eremuan. 
 
 
Hauxe da, azken batean, Estrategiaren aukera sektoriala honako bost arlo hauen 
arabera: emakumeen ahalduntzea, elikadura-subiranotasuna, indigenen nortasuna eta 
eskubideak, tokiko boterea eta giza eskubideak. Helburuarekin, printzipioekin eta 
zeharkako ildoekin batera, erreferentziazko esparru teorikoa osatzen dute, hau da, 
bultzatu nahi den lankidetza-ikuspegia definitzen duen esparrua.  
 
Ildo horretatik, arlo sektorial horietako bakoitza osotasun baten zati da, eta ez dira, 
beraz, subjektu espezifiko bat soilik indartuko duten konpartimentu estankotzat hartu 
behar. Aitzitik, bost sektoreak oso sartuta daude egiturazko pobreziaren aurkako 
borrokan, eta bereizten dituzten ildoak lauso samarrak dira: lurraren eta lurraldearen 
defentsa elikadura-subiranotasunaren eta indigenen eskubideen elementu komuna da; 
emakumeen ahalduntzea tokiko boterearen estrategietan oinarritu daiteke eta 
elikadura-subiranotasunaren prozesuetan eta kulturen bilakaera dinamikoan parte 
hartu behar du; indigenen eskubideak funtsezko elementuak dira tokiko boterearen 
prozesu orotan, eta giza eskubideak ekintza eta ekimen guztien oinarri dira. Beraz, 
sektore guztiek egiturazko eraldaketari eusten diote, eta, gainera, aldaketarako hainbat 
subjekturen arteko antolamendua ahalbidetu eta bultzatzen dute. 
 
Azkenik, adierazi nahi dugu Estrategiaren erreferentzia-esparrutik sortzen den ekimen 
multzoak daukagun edozein tresnaren bitartez lagun daitezkeela: proiektu, programa, 
ekintza humanitario, garapenerako hezkuntza eta borondatezko lankideen bitartez, 
esaterako. 
 
 

3.1.2.- Aldaketarako subjektuak indartzeko Plangintza Estrategikoak egitea 
 
Helburu Orokorrak, kalitatezko lankidetzari buruz egiten duen definizioan, ezartzen du 
Estrategian parte hartzen duten EAEko eta Guatemalako agente guztiek nahitaez egin 
behar dutela Aldaketarako Subjektuak Indartzeko Plangintza Estrategiko bat, euskal 
lankidetza oinarri hartuta. 
 
Jarraibide horren abiapuntua da epe ertaineko eta epe luzerako estrategien bitartez 
soilik egin ahal izango dela aurrera aldaketarako subjektuak indartzeko prozesu 
integral, solido eta sakonean. 
 
Beraz, lankidetza-ikuspegia ez ezik Estrategiaren erreferentziazko esparru teorikoa ere 
definitu ondoren, nahitaezkoa da erakundeek Plangintza bat —Estrategiaren 
indarraldian, euskal lankidetzaren bitartez, bultzatu nahi diren helburuak eta prozesuak 
definituko dituena— definitzea. 
 
Aldaketarako Subjektuak Indartzeko Plangintza Estrategiko horrek honako gutxieneko 
betekizun hauek izango ditu: 
 

1. Guatemalaren egoeraren diagnosia. 
 

2. Lehenetsitako subjektuaren edo subjektuen definizioa. 
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3. Helburuak eta Estrategiak antolaketa eta instituzioak indartzeko eremuan. 
 

4. Helburuak eta Estrategiak ekimenen eta garapen-prozesuen eremuan 
erreferentzia-esparrua oinarri hartuta. 

 
5. Helburuen, emaitzen eta adierazleen matrizea. 
 
Horretaz gain, dokumentu honek beste elementu batzuk izan ditzake, kalitatea eta 
ezarri nahi den lankidetza-ikuspegiarekiko koherentzia ekarriko dutenak: 
 

1. Helburuak eta estrategiak nazioarteko antolamenduaren ildoan, giza 
eskubideen inguruan. 

 
2. Eremu eta estrategia bakoitzerako aurrekontu adierazlea. 

 
Azkenik, nahitaezkoa da Plangintza horiei dagokienez, hainbat gai aintzat hartzea: 

 
1. Euskal erakunderen batekin zuzeneko aliantza bakarra duten Guatemalako 

agenteek baterako Plangintza bat aurkeztu ahal izango dute. Aitzitik, agente 
horiek hainbat euskal erakunderekin harremana badute, osagai guztiak biltzen 
dituen plangintza bat soilik egin ahal izango dute, alde batera utzita Euskadin 
izan ditzaketen aliantzak. Bestalde, Guatemalan hainbat entitate laguntzen 
dituzten euskal erakundeek ere Plangintza bakar bar aurkeztu ahal izango dute. 
Plangintza horrek subjektu guztiak bilduko ditu. 

 
2. Aldaketarako subjektu politikoaren zati diren erakundeek —eta, hortaz, beren 

burua ordezkatzen dutenek— beren burua ere lehentasunezko subjektu 
izendatuko dute. 
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3.2.- II. jarraibidea: Aldaketarako subjektu estrategikoak sektore-arloko 
plan kolektiboen inguruan antolatzea 
 
 
II. Jarraibideak aldaketarako subjektu estrategikoen antolaketa eta instituzioen 
indartzean eragin nahi du bereziki. Berriz ere gauza bera diogu, horrek ez du esan nahi 
eremu hori jarraibide honetakoa denik soilik. Ildo horretatik, eta aurreko atalean 
adierazi dugun bezala, entitateek estrategiak egin beharko dituzte, eta estrategia 
horietan ere lehenetsi dituzten subjektu propioak indartuko dituzte. 
 
Nolanahi ere, aldaketarako subjektuen indartzean oinarritutako ikuspegi hori zerbait 
berria denez lankidetzarako —ikuspegi hain estrategikotik behintzat— egokitzat hartu 
dugu eremu hau sakonago garatuko duen jarraibide espezifiko bat ezartzea. Baina 
jarraibide hori ez da soilik ezarri ildo horretan jarduteko. Horretaz gain, antolaketa eta 
instituzioak indartzea beste ikuspegi batetik bideratzen denez gero, atal honetako 
helburuak I. jarraibidean ezarritako helburuekin alderatuta desberdinak eta osagarriak 
dira. Hortaz, ikuspegi berri hori honako ezaugarri hauetan oinarritzen da: 

 
1. Jomuga subjektuaren, zentzu kolektiboan, indartzean jartzen da, ez, ordea, 

kide diren erakundeetako batzuk laguntzean. Aurreko atalean proposatu dugu 
entitateak bakoitza bere aldetik indartzeko (antolaketa- eta instituzio-arlokoa) 
aukera zegoela, jarraibide honen helburua, ordea, honako hau da: aldaketa 
espezifikorako subjektu baten zati diren erakundeak —euskal lankidetzan parte 
hartuz— plan eta ekimen komun batzuen inguruan antolatzea. Beraz, jarraibide 
honen oinarria sektore barruan antolatzea da multzo osoa indartuko duten 
helburuen alde, eta ez erakunde edo instituzio indibidualak indartuko dituena. 
Bi estrategiak osagarriak dira. 

 
2. Jarraibide honetan proposatzen den helburua sektoreen arteko antolamenduan 

ere eragitea da, subjektu kolektiboa lortzeari begira agenda alternatibo eta 
integralaren bitartez. Era horretan, mekanismoak ezarri dira plan komunen 
garapena koordina daitezen subjektuak antolatzeko. 

 
Beraz, II. jarraibide honek antolaketa eta instituzioak indartzeko estrategia osagarriak 
erantsi ditu sektore barruko eta sektore arteko antolamenduaren ikuspegitik. Eta nola 
bideratzen dira aldaketarako subjektu estrategikoen indartzea ildo horretan? 
Koordinatzeko egiturak -Mahaiak- sortzen dira. Egitura horien funtsezko helburua 
Planak egitea da, aldaketarako subjektu estrategikoen —feminista, nekazaria, 
indigena, tokiko botereak— gaitasunak prestakuntzaren, laguntza teknikoaren, 
ikerketaren, antolaketaren eta eraginaren arloetan indartuko dituzten planak. Era 
berean, Mahai multzoa —Estrategiaren Guatemalako Batzordea— koordinatzen 
duen eta Planen proposamenaren azken definizioa ezartzen duen egitura bat sortu da. 
Mahai horiek Eusko Jaurlaritzaren eta II. jarraibide honen garapena Guatemalan 
koordinatzen duen euskal erakunde baten arteko hitzarmen bidez finantzatzen 
dira (jarraibide horren osagaiei eta faseei buruzko protokolo osatu bat erantsi da). 
 
Azkenik, garrantzizkoa da argitzea lehenengo eta bigarren jarraibidearen artean 
dagoen harremana. I. Jarraibidea Estrategian sartu nahi diren erakunde eta lankidetza-
ekimen guztietarako oinarri da —eta, hortaz, baita II. Jarraibiderako ere—. Aitzitik, II. 
Jarraibidea elementu erantsia da. Elementu horrek Helburu Orokorra indartzen du eta 
aldaketarako subjektu estrategikoa indartu nahi duten eta antolaketaren, eraginaren, 
politikaren, ikerketaren eta abarren eremuetan aurrera egin nahi duten Guatemalako 
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SUBJEKTU 
NEKAZARI/INDIGENAREN 

MAHAIA 

SUBJEKTU 

FEMINISTAREN 
MAHAIA 

erakundeentzat da. Beraz, lehenengo jarraibidea irismen orokorrekoa bada, eta GLSFn 
parte hartu nahi duten erakundeek nahitaez bete behar duten esparrua definitzen 
badu, bigarren jarraibidean parte hartzea erakunde bakoitzaren edo parte hartzeko 
duen gaitasunaren araberakoa izango da soilik. Beraz, bi jarraibideen artean ez dago 
premiazko harremanik; izan ere, Estrategiaren esparruan lan egin ahal izango da —eta, 
beraz, I. Jarraibidearen eremuan— baina ez nahitaez II. Jarraibidearen arabera egin 
beharrik izango—. 
 

 
3.2.1.- Aldaketarako subjektu estrategikoak indartzeko Mahaiak ezartzea 

 
Estrategiak proposatzen du aldaketarako lau subjektu estrategikori laguntzea: 
 

1. Mugimendu Feministari 
2. Indigenen mugimenduari 
3. Nekazarien mugimenduari 
4. Demokrazia parte-hartzailearekin konprometitutako tokiko botereei 

 
Ildo horretatik, Eusko Jaurlaritzak sustatutako lankidetzan parte hartzen duten eta 
subjektu sektorial kolektiboa indartuko duen agenda komunean aurrera egin nahi 
duten erakundeak hainbat Mahaitan biltzea proposatu da. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Estrategiak erabaki du hiru Mahai osatzea: 
 

1. Subjektu feminista indartzeko mahaia 
2. Subjektu nekazari/indigena indartzeko mahaia 
3. Demokrazia parte-hartzailearekin konprometitutako tokiko botereak indartzeko 

mahaia 
 
Hautaketa horren ikuspegia lehenetsitako subjektu nagusien sektorearen 
antolamenduan bereziki eragitea da. Soilik nekazariaren eta indigenaren kasuan nahasi 
da logika hori; izan ere, nahiago izan da bi subjektuak Mahai bakar batean biltzea, 
funtsezko bi arrazoirengatik. Lehenengo arrazoia da Guatemalan inbrikazio handia 
dagoela indigenen eta nekazarien artean. Eta bigarrena da elikadura-
subiranotasunaren eta indigenen nortasunaren eta eskubideen agenden ikuspegiak eta 

SUBJEKTU 
NEKAZARIA 

SUBJEKTU 
FEMINISTA 

SUBJEKTU 
INDIGENA 

SUBJEKTU 
BOTERE LOKALA 

SUBJEKTU TOKIKO 

BOTEREAREN 
MAHAIA 
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lehentasunak askotan antzekoak direla —lurra, lurraldea, iraunkortasuna, kulturaren 
eta garapen-eredu espezifikoen sustapena eta abar—, eta, horregatik, bi kontzeptuak 
antolamendu estuago batean indartu daitezke. 
 
Mahai bakoitzak honako helburu hauek ditu26: 
 

1. Beste sektore batzuekin elkartzeko printzipio eta politika orokorrak definitzea 
honako honi buruzko gogoeta egin ondoren: Eredu ekonomikoak, Arrazakeria, 
Patriarkatua, Proposamen politikoa, Itun Politiko Multisektorial eta 
Multietnikoetarako printzipioak eta balioak. 

 
2. Subjektu Kolektiboa indartzeko plan bat egitea. 
 
3. Behin betiko onartutako Planaren ekimenak gauzatzen laguntzea. 

 
4. Estrategiaren Guatemalako Batzordean Mahaia ordezkatuko duen pertsona 

aukeratzea. 
 

5. Beste bi Mahaietako Planak aztertu eta balioestea. 
 

6. Erakundeen artean sinergiak sortzea. 
 

7. Informazioa trukatzea. 
 
Bestalde, honako hauek dira Mahai bakoitzean parte hartu ahal izateko betekizunak:  
 
1. Guatemalako erakunde bat izatea. 
 
2. Parte hartuko duten mahaiaren nondik norakoarekin eta helburuarekin harreman 

esplizitua eta frogatua duten ohiko laneko programak garatzea. Honako hau 
hartuko da frogatutako harremantzat: 

 
2.1. mahaian lehenetsitako ardatza erakundearen nortasun-seinaleetan sartzea 

(estatutuak, helburua, ikuspegia, balioak) eta/edo  
2.2. azken urte hauetan gai horri buruzko proiektuak etengabe egitea eta/edo 
2.3. bereziki gai hori lantzen duten sareetan partaidetza aktiboa izatea. 

 
3. GLSFk finantzatzen dituen ekimenak egitea Mahaiaren eremu espezifikoan. 

 
4. Lan koordinatua egiteko interesa eta borondate esplizitua duela egiaztatzea, 

erakunde bakoitzaren zeregin instituzionala gainditzen duten estrategiak eta 
ekintzak planifikatzeko konpromisoa hartuz. 

 
5. Parte hartzen den sektoreko mahaiaren bilera guztietara bertaratzeko konpromisoa 

hartzea. 
 
Horretaz gain, Mahaien funtzionamenduari dagokionez, honako hau nabarmendu 
behar dugu: 
 

� Entitate bakoitzak Mahaietako batean bakarrik parte hartu ahal izango du, 
hortaz, Mahaiak indartu nahi den subjektuarekin duen zuzeneko lotura 
bermatuko da. 
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� Metodologia parte-hartzailea izango da uneoro, adostasuna bilatuko da 

mekanismo pribilegiatu gisa, eta bozketa erabateko desadostasuna edo iruzurra 
dagoenean soilik egingo da ¡. Erakunde bakoitzak, kasu horretan, boto bakarra 
izango du. 

 
Azkenik, puntu honetan garrantzizkoa da adieraztea da Mahai horietan parte hartzeak 
ez duela inolako pribilegiorik ematen deialdiak finantzatzeko garaian; izan ere, 
deialdiak beren ikuspegi eta betekizunen arabera arautzen dira. Era berean, jarraibide 
honetako egituretan parte hartzeak ez du eragozten lankidetza-tresnak baldintza 
beretan baliatzea. I. jarraibideak soilik du zuzeneko lotura GSLFren tresna horiekin; 
izan ere, tresna horietara aurkezten diren ekimen eta entitate guztiek nahitaez bete 
behar duten esparru teoriko eta jardun-esparruak definitzen ditu. II. jarraibidea 
lehenetsitako subjektu estrategikoak indartzea lortzeko Estrategiak aurkeztu duen plus 
gisa proposatu da.  
 
 
 3.2.2.- Aldaketarako Subjektu Estrategikoak Indartzeko Planak egitea 
 
Mahaien helburu nagusia dagokion aldaketarako subjektu estrategikoa Indartzeko 
Planak egitea eta garatzea da.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lehenik eta behin, Plan bakoitzaren helburua antolatutako subjektu kolektiboaren 
gaitasunak indartzea izango da, prestakuntzari, laguntza teknikoari, ikerketari, 
antolamenduari eta eraginari dagokionez. Era horretan, Planaren edukiak eremu 
horietakoren batean edo guztietan oinarrituko dira, Mahai bakoitzeko Guatemalako 
osagaien arabera. 
Bigarrenik, honako hau izango da Planen eskema eta ikuspegia: 
1. Aldaketarako subjektu estrategikoaren egoeraren diagnostikoa. 
 
2. Bi urtetik hiru urtera bitarteko aldian zehazki eragin behar den ardatz 

estrategikoen definizioa. 
 

SUBJEKTU 
FEMINISTA 

SUBJEKTU 
NEKAZARIA 

SUBJEKTU 
INDIGENA 

SUBJEKTU 
TOKIKO BOTEREA 

SUBJEKTU 
FEMINISTAREN 

MAHAIA 

SUBJEKTU TOKIKO 
BOTEREAREN 

MAHAIA 

SUBJEKTU 

NEKAZARI/INDIGENAREN 
MAHAIA 

SUBJEKTU TOKIKO 

BOTETEAREN 
PLANA  

 

SUBJEKTU 
NEKAZARI/INDIGENAREN 

PLANA 

SUBJEKTU 
FEMINISTAREN 

PLANA 
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3. Ardatz bakoitzaren Helburuen definizioa, honako eremu hauen arabera: 
prestakuntza, laguntza teknikoa, ikerketa, antolamendua eta eragina. 

 
4. Helburu bakoitzerako Adierazleen definizioa. 
 
5. Helburu bakoitzerako Ekimen espezifikoen definizioa, bost eremuen arabera, 

Jarduera Kronograma bat ezarriz. 
 
6. Ekimen bakoitzean dauden erantzukizunen definizioa. 
 
7. Ekimen espezifiko bakoitza egiteko dagoen gutxi gorabeherako aurrekontua. 
 
 
Hirugarrenik, metodologiak honako ezaugarri hauek ditu27: 
 

� Ardatz komunak bilatzeko ikuspegi parte-hartzailea. 
 

� Eraginkortasuna, koordinazioa helburu garbiekin lantzen dela: planak egin eta 
gauzatzea. 

 
� Korporazioaren premiak gainditzeko eta helburu eta agenda kolektiboak 

lortzeko borondatea. 
 
 
Azkenik, behin betiko egiteari eta onartzeari dagokionez: 
 

1. Plana gainerako Mahaiei aurkeztuko zaie ebaluatu dezaten. Mahaiek idazki 
bidez bidaliko dute Planari buruzko iritzia eta adostasuna, baita ikuspegiari eta 
lehenetsitako ekimenei buruzko iradokizunak ere. Txosten hori kontsultarako 
izango da. 

 
2. Behin betiko testua, kontsulta-fasea gainditu ondoren, Estrategiaren 

Guatemalako Batzordeari bidaliko zaio, eta, horrek II. Jarraibidearen Euskal 
Erakunde Koordinatzailearekin koordinazioan, eta Planak finantzatzera 
bideratutako funtsen arabera —Erakundearen eta Eusko Jaurlaritzaren arteko 
hitzarmen bidez— Planak finantzatzeko akordioa definituko du. 

 
3. Behin betiko proposamena Eusko Jaurlaritzari aurkeztuko zaio; horrek 

bermatuko du Planek betetzen dituztela aurretik xedatutako helburuak eta 
ikuspegia, baina lehenetsitako ekimenak inola ere aldatu gabe, betiere 
ezarritako baldintzak betetzen badituzte. 

 
 

3.2.3.- Estrategiaren Guatemalako Batzordea ezartzea 
 
Estrategiaren Guatemalako Batzordea II. Jarraibide hau garatzeko ezarritako 
Koordinazio Egituraren zati da. Planak sektore barruko antolamenduaren ikuspegitik 
abiatzen dira, Batzordeak, ordea, sektore arteko antolaketa lortzea du helburu, 
eraldaketarako subjektu bateratua eraikiz. Ildo horretatik, Estrategiaren Guatemalako 
Batzordearen oinarrizko helburuak honako hauek dira: 
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� Planak finantzatzeko behin betiko proposamena adostea, ekimen egokiei 
lehentasuna emanez. 

 
� Planen arteko koordinaziorako proposamenak sustatzea, Estrategiaren 

erreferentzia-esparruaren zeharkako ildoak sartzea bermatuz. 
 

� Sektore arteko koordinazioa eta komunikazioa bermatzea Mahaien artean. 
 

� Planen ondoriozko jarduerak egiten laguntzea. 
 
 Batzorde hori Mahai bakoitzeko ordezkari batek eratuko du. Ordezkari hori, hala 
badagokio, dagokion Mahaiak aukeratuko du. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4.- Jarraibide honetako prozesuak eta egiturak koordinatu eta bultzatuko 
dituen euskal erakunde bat ezartzea. 

 
Mahaiak oinarri hartuta gauzatzen diren koordinazio-prozesuak bultzatzea eta 
aldaketarako subjektu estrategikoak indartzeko Planak egitea II. Jarraibidea 
koordinatuko duen euskal erakundeari dagokio28.  
 

SUBJEKTU 
FEMINISTA 

SUBJEKTU 
NEKAZARIA 

SUBJEKTU 
INDIGENA 

SUBJEKTU 
TOKIKO BOTEREA 

SUBJEKTU 
FEMINISTAREN 

MAHAIA 

SUBJEKTU TOKIKO 
BOTEREAREN 

MAHAIA  

SUBJEKTU 

NEKAZARI/INDIGENAREN 
MAHAIA 

SUBJEKTU TOKIKO 

BOTEREAREN 
PLANA  

 

SUBJEKTU 

NEKAZARI/INDIGENAREN 
PLANA 

SUBJEKTU 
FEMINISTAREN 

PLANA 

ESTRATEGIAREN GUATEMALAKO BATZORDEA 
 

BEHIN BETIKO PROPOSAMENA 

EUSKAL ERAKUNDE KOORDINATZAILEA E. J. 
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Honako hauek dira II. Jarraibidea koordinatuko duen Euskal Erakundearen 
eginkizunak: 
 

� Koordinazio Mahaien funtzionamendua bermatu eta finantzatzea, Estrategiari 
erantsitako protokoloaren arabera. Mahai horien funtzionamenduaren 
metodologia bematzea: parte-hartzea, eraginkortasuna, ikuspegi kolektiboa 
bilatzea. 

 
� Aldaketarako Subjektu Estrategikoa Indartzeko Planek ezarritako ikuspegiari eta 

eskemari jarraitzen diotela bermatzea. 
 

� Estrategiaren Guatemalako Batzordearekin batera Planak onartzeko behin 
betiko proposamena definitzea. 

 
� Eusko Jaurlaritzarekiko komunikazioa bermatzea. 

 
� EAEko eta Guatemalako erakunde multzoari II.Jarraibideari buruzko martxaren 

berri ematea. 
 
 
Bestalde, erakunde horrek ez du inola ere: 
 

� Planen edukirik definituko, ezta bere ekimenen edukirik ere. 
 
� Zeregin aktiborik izango I. Jarraibidean biltzen diren gainerako jardueretan, 

hala nola deialdietan. 
 

� Guatemalako Eusko Jaurlaritzaren ordezkari izateko aukera, baizik eta 
Estrategiaren osagai bat koordinatzen duen entitatea izango da soilik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

3.3.- III. jarraibidea: Estrategiaren koordinazio-egitura iraunkorrak ezartzea  
 
 
Estrategiak EAEko eta Guatemalako agenteak ikuspegi jakin baten eta helburu komun 
batzuen inguruan bateratzeko eragina izan nahi du. Horregatik, lehentasunezkoa da 
ildo horretan aurrera egitea ahalbidetuko duten topaguneak ezartzea Euskadin nahiz 
Guatemalan. Horretarako, Estrategiak proposatzen du bi Topagune eratzea, 
Estrategiaren eremu geografiko bakoitzeko bat.  
 
Puntu honetara iritsita, nahitaezkoa da aurreko jarraibidean aipatu ditugun Mahaiekin 
alderatuta, gune horiek dituzten eginkizunak eta helburuak bereiztea. Horrela, bada, 
Topaguneak lurraldean dauden erakunde guztiek –sozialak eta instituzionalak– osatuko 
dituzte; horretaz gain, erakunde horiek ekimenen bat izango dute indarrean euskal 
lankidetzarekin. Aitzitik, Mahaietan xedatutako betekizunak betetzen dituzten 
erakundeek soilik parte hartu ahal izango dute. Bestalde, erakunde horien helburuak 
oso ondo definituta daude (subjektu kolektiboaren indartzea planen arabera), Guneek, 
aldiz, Estrategia osoaren jarraipena egiteko eginkizun orokorragoak dituzte. Azkenik, 
adierazi nahi dugu Mahaietako partaidetza bateragarria dela, inolako zalantzarik gabe, 
Guneetan parte hartzearekin.  
 
 

3.3.1.- Guatemalako eta Guatemalan presentzia duten EAEko lankidetza-
erakunde multzoaren Topagune Iraunkorra sortzea 

 
Topagune Iraunkor hori honako hauek osatuta egon daiteke: 
 

1. Euskal lankidetzari dagokionez, indarreko ekimenak dituzten Guatemalako 
entitateak. 

 
2. Euskal lankidetzari dagokionez, Guatemalan indarreko ekimenak dituzten euskal 

erakundeen ordezkaritzak. 
 

3. II. Jarraibidearen Euskal Erakunde Koordinatzailea. 
 

4. Eusko Jaurlaritza. 
 
 
Guneak honako Helburu hauek ditu: 
 

� Estrategiaren garapena urtero balioestea. 
 
� II. Jarraibidearen garapena ezagutzea eta aztertzea zehatz-mehatz. 

 
� Estrategia indartzeko edo erakundeen gaitasunak indartzeko ekimen komunak 

proposatzea. 
 

� Elkarrekin aztertzea hondamendien aurrean eman litekeen erantzun 
humanitarioa. 

 
� Eragin politikoaren baterako ekimenak proposatzea. 

 
� Informazioa trukatzea. 
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Gune horren funtzionamendua Eusko Jaurlaritzak koordinatuko du, eta gutxienez 
urtean behin bilera bat deituko du. 
 
 

3.3.2.- Guatemalan lankidetzan jarduten duten euskal erakunde multzoaren 
Topagune Iraunkorra sortzea 

 
Topagune Iraunkor hori honako hauek osatuta egon daiteke: 
 

1. Guatemalan lankidetzan jarduten duten instituzio publikoek. 
 
2. Guatemalan indarreko lankidetza-ekimenak dituzten gizarte-erakundeek. 

 
3. II. Jarraibidearen Euskal Erakunde Koordinatzaileak. 

 
4. Eusko Jaurlaritzak. 

 
 
Guneak honako Helburu hauek ditu: 
 

� Estrategiaren garapena urtero balioestea. 
 
� II. Jarraibidearen garapena ezagutzea eta aztertzea zehatz-mehatz. 

 
� Estrategia indartzeko edo erakundeen gaitasunak indartzeko ekimen komunak 

proposatzea. 
 

� Elkarrekin aztertzea hondamendien aurrean eman litekeen erantzun 
humanitarioa. 

 
� Eragin politikoaren baterako ekimenak proposatzea. 

 
� Guatemalako giza eskubideen egoerari buruz Euskadin eragiteko zereginak 

antolatzea. 
 

� Informazioa trukatzea. 
 
Gune horren funtzionamendua Eusko Jaurlaritzak koordinatuko du, eta gutxienez 
urtean behin bilera bat deituko du. 
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3.4.- IV. jarraibidea: Giza eskubideen egoeraren inguruan nazioartean 
eragiteko estrategia bat antolatzea 
 
Giza eskubideak indarrean egotea erabateko lehentasuna da demokrazia parte-
hartzailean oinarritutako eraldaketaren alternatiba lortu nahi badugu. Herritartasun 
unibertsalaren ikuspegitik, euskal lankidetzaren funtsezko premisa, giza eskubideak 
denoi dagokigun zerbait da. 
 
Horretaz gain, euskal lankidetzak, halaber, erantzukidetasuna funtsezko printzipio gisa 
ezarri du. Ildo horretatik, gure abiapuntua da pobretutako herrialdeen egoera 
zuzenean dagoela lotuta aberastutako herrialdeen egoerarekin, eta horregatik batu 
behar ditugu desberdintasunak gainditzeko, egiturazko pobrezia desagerrarazteko, eta, 
azken batean, pertsona guztien giza eskubideen nazioarteko esparruak indarrean 
jarraitzeko ahaleginak. 
 
Horrela, bada, IV. Jarraibideak estrategia bikoitza, baina osagarria proposatzen du. 
Alde batetik, euskal lankidetzak Guatemalako giza eskubideen indarraldiarekiko 
konpromisoa sakondu beharko du ildo horretan helburu espezifikoa duten Guatemalako 
agente instituzionalak eta sozialak (I. Jarraibidearen erreferentzia-esparruak 
ahalbidetzen duen bezala) indartuko dituzten proiektu eta hitzarmenen bitartez. 
Bestalde, garapenerako hezkuntzaren ekimenak, Guatemalako giza eskubideen 
egoerari buruz Euskadin eragiten dutenak eta eskubide horiek defendatzeko 
nazioarteko sareak eta antolaketak sortzen dituztenak, abian jartzea bultzatzen da. 
 

3.4.1.- Guatemalan giza eskubideak defendatzen dituzten erakunde eta 
instituzioekiko konpromisoan sakontzea 

 
Guatemalan giza eskubideak defendatzen dituzten erakunde eta instituzioekiko 
konpromisoan sakontzea. Ildo horretatik, erakunde eta instituzio publikoak –horien 
artean Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretza nabarmendu behar da– ez dira 
helburu horren zati. Hala eta guztiz ere, Estrategiak salbuespen hori ezartzen du, 
zeren, arestian adierazi dugun bezala, giza eskubideak indarrean egotea oinarrizko 
baldintza bat da gizarte-mugimenduak eta demokrazia parte-hartzailea hazteko. 
 
Horregatik, adierazi behar dugu Giza Eskubideen Prokuradoretza eta giza eskubideak 
defendatzeko erakundeak laguntzea Estrategiaren zati dela. Laguntza hori ohikoa izan 
da hitzarmenaren bitartez, esate baterako, Polizia Nazional Zibilaren Artxibategiari edo 
Ríos Montt jeneralaren auzitaratzeari emandako babesa. 
 
Horretaz gain, ahalbidetzen da EAEko erakunde sozialek eta instituzionalek ere ildo hori 
indartzea bideragarri dauden ekimenen bitartez, indarrean dauden tresnen esparruaren 
bitartez. 
 
 

3.4.2.- Nazioartean eta Euskadin eragitea Guatemalako giza eskubideen 
egoerari buruz 

 
Estrategiak azpimarratu du, halaber, abian jartzen diren prozesu multzoan gehiago 
eragiteko aukerarekin, eragin hori garapenerako hezkuntzaren ekimenak, EAEko eta 
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Guatemalako gizartearen arteko loturan sakontzen dutenak, gauzatuz lortu liteke. Ildo 
horretatik, proiektu horiek honako lehentasunezko ardatz hauetan eragin dezakete: 
 

� Euskadin sentsibilizatzea Guatemalako giza eskubideei buruz. 
 
� Giza eskubideen defentsaren aldeko EAEko eta Guatemalako antolaketari buruz 

informatzea. 
 

� Bi lurraldeetako aldaketarako subjektu estrategikoen EAEko eta Guatemalako 
antolaketak, eskubide espezifikoen defentsan. 

 
Era horretan, jarraibide hori sustatuz, Estrategiaren jomugetako bat betetzen dugu, bi 
gizarteak hurbilduz eta lotuz helburu komun batzuen inguruan.   
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4.- Estrategiaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema 

 
 
Estrategiak aldaketarako subjektu estrategikoak (mugimendu feminista, nekazariena, 
indigenena, tokiko botereena) indartzean oinarritutako ikuspegia aukeratu du. Aukera 
horren bitartez, Guatemalako gizon-emakumeek eta nazioek aurrera egin behar dieten 
garapen-erronketan eragin eraldatzaileagoa eta sakonagoa lortu nahi da. 
 
Eragin horri jarraipena egitea eta hura ebaluatzea ez da lan erraza, baldin eta 
lankidetza deszentralizatuaren gaitasunak hartzen baditugu oinarritzat. Horretaz gain, 
monitoreo hori konplikatu egiten da agente instituzional eta sozial askoren mende 
dagoen lankidetzaren errealitatearekin. Hala eta guztiz ere, Estrategiak ahalegina egin 
behar du hasieran proposatutako helburuetan nola eragin duen aztertzeko, nahiz eta 
helburu horiek anbiziosoak ez izan. 
 
Ildo horretatik, jarraipena eta ebaluazioa egiteko sistema bat proposatu da, honako 
puntu hauetan oinarritzen den sistema, hain zuzen ere: 
 

• Atal honen amaieran, Estrategiaren jarraibide eta helburu bakoitzerako 
ezarritako adierazleak eta konpromisoak jasotzen dituen matrize bat 
dago. Matrize horrek hainbat alderdi kuantitatibotan eta kualitatibotan 
oinarritzen du Estrategiaren jarraipena. Hala ere, helburuen betetze-mailaren 
bilakaerari, aurrerapenei eta atzerapenei buruzko informazio progresiboa eta 
zehatza lortzeko aukera ematen dute alderdi horiek. 

 
• Matrizea onartu eta handik bi urtera Eusko Jaurlaritzak tarteko ebaluazio bat 

egingo du, txosten zehaztu bat egin ondoren, matrizearen arabera. 
 
• Estrategia ofizialki onartu eta handik lau urtera ebaluazio mistoa egingo da. 

Ebaluazio horretan Estrategian parte hartu duten euskal instituzioek, EAEko eta 
Guatemalako erakunde multzoak eta kanpoko ebaluatzaileek hartuko dute 
parte. Horiek guztiek, Eusko Jaurlaritzaren finantziazioarekin, prozesu osoa 
bultzatuko dute eta Behin Betiko Ebaluazioa egingo dute. 

 
• Barne-ebaluazioaren bi urteak eta ebaluazio mistoaren bi urteak uztartzeko 

sistema horrek Estrategia indarrean dagoen bitartean iraungo du. 
 



Adierazleen, jarraibideen eta helburuen sistema 
 

ERREFEREN
TZIA 

JARDUERA ADIERAZLEAK 

Helburu 
orokorra 

Kalitatezko eta eraldatzeko erronkekin bat 
datorren lankidetza-politika bat garatzea 

Guatemalan, egiturazko pobrezia 
desagerrarazteko aldaketarako subjektu 

estrategikoak indartuz. gizarte-mugimenduak —

indigenenena, nekazariena, feministena— eta 
demokrazia parte-hartzailearekin konprometituta 

dauden tokiko botereak 
 

 
� Aldaketarako Subjektu Estrategikoek, hasierako oinarriaren Ildoa oinarri 

hartuta, honako hauek gauzatzeko gaitasuna hobetu dute: 
  

a) Sektore barneko eta sektore arteko antolamendua 
b) Nazioarteko antolamendua 
c) Eragin politikoa 
d) Agenda komunak eraikitzea 

 

 
 
I. 
jarraibidea 

 
Erreferentziazko esparru teorikoa ezartzea, 
aldaketarako subjektu estrategikoak 
indartzearekin bat datorrena. 
 

 
� Lankidetza-ekimen guztiak Erreferentziazko Esparru Teorikoan biltzen 

dira. 
 
� Ekimen guztiek beren gain hartzen dituzte printzipio gidariak, eta 

zeharkako bost ildoak ezartzen dituzte: Tokiko gaitasunak, partaidetza eta 
antolamendua, Genero-ekitatea, Giza eskubideak, Indigenen nortasuna 
eta eskubideak, Ekologiaren iraunkortasuna. 

 
� Egiturazko pobreziaren aurkako borrokaren ekimen guztiak honako bost 

sektore-arlo hauetan txertatzen dira: emakumeen ahalduntzea, elikadura-
subiranotasuna, indigenen nortasuna eta eskubideak, tokiko boterea eta 
giza eskubideak. 

 
� Estrategian parte hartzen duen entitate bakoitzak Aldaketarako 

Subjektuak indartzeko Plangintza Estrategiko bat egin beharko du 
Estrategia onartu eta lehenengo hamabi hilabeteetan. 

 
� Hortik aurrera, entitateak beren Plangintzari lotuko zaizkio, Estrategiaren 

esparruan hainbat proposamen aurkeztuko dituztelako. 
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II. 
Jarraibidea 

Aldaketarako subjektu estrategikoak sektore-
arloko plan kolektiboen inguruan antolatzea 

� Subjektuak indartzeko hiru Mahaiei deialdia egin zaie Estrategia onartu 
eta hilabeteko epean. 

 
� Orduz geroztik Mahaiak ezarritako protokoloz arautzen dira. 

 
� Estrategia onartu eta 6 hilabeteko epean eginda egongo dira Subjektuak 

Indartzeko hiru Planak. 
 

� Planak egin eta hilabeteko epean, Estrategiaren Guatemalako Batzordeak 
onartzeko behin betiko proposamena definitu du, eta kronograma zehaztu 
du II. Jarraibidea koordinatzeko ardura duen euskal entitatearekin batera. 

 
� Estrategia onartzen denetik 9 hilabete igaro aurretik, Planean biltzen 

diren ekimenak eta prozesuak egiten hasi dira. 
 

 
III. 
Jarraibidea 

Estrategiaren koordinazio-egitura iraunkorrak 
ezartzea 

� Gutxienez urtean behin (abendua) deitzea Guatemalan presentzia duten 
Guatemalako eta EAEko lankidetza-erakunde multzoaren Topagune 
Iraunkorra. 

 
� Gune horrek egiten duen bilera bakoitzetik sortzen diren erabakiak 

planifikatzea eta gauzatzea.  
 

� Gutxienez urtean behin deitzea Guatemalan presentzia duten euskal 
lankidetza-erakunde multzoaren Topagune Iraunkorra. 

 
� Gune horrek egiten duen bilera bakoitzetik sortzen diren erabakiak 

planifikatzea eta gauzatzea. 
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IV. 
Jarraibidea 

Giza eskubideen egoeraren inguruan 
nazioartean eragiteko estrategia bat antolatzea 
 

� Guatemalako Giza Eskubideen Prokuradoretzari laguntzea Polizia Nazional 
Zibilaren Artxibategiaren inguruan berreskuratzen eta ikertzen Estrategia 
indarrean dagoen aldian. 

 
� Giza eskubideen gutxienez beste ekimen espezifiko bat (Estrategiaren 

helburu orokorrari bereziki lotuta dagoena) laguntzea, hitzarmen bidez. 
 

� Garapenerako hezkuntzaren ekimen bat gutxienez laguntzea aurrekontu-
ekitaldi bakoitzean. Ekimen horrek ezarritako helburuetakoren batean 
ondorioak izango ditu. Helburuak honako hauek dira: euskal gizartearen 
sentsibilizazioa, giza eskubideen inguruko antolamendua, aldaketarako 
subjektu estrategikoen arteko antolaketa bi lurraldeetan. 
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