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Topaketa hauek egungo testuinguru 
politikoa eta fundamentalismoek askatasun 
eta eskubideen urraketan jokatzen duten 
rola aztertzeko espazio bat dira. 
Gizarte-arautzat pentsaera bakar eta 
aldaezin bat duten fundamentalismoak 
adierazpen kultural, erlijioso, ekonomiko 
zein politiko anitzetan ulertzen ditugu, 
horiek guztiek ondorio ezin 
kaltegarriagoak eragiten baitizkio 
gizakiari modu orokorrean, eta 
sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen 
bermeari bereziki.

Gaur egungo osasun-krisiaren 
testuinguruan, tokikoa inoiz ez zela hain 
globala izan, ezta globala hain lokala 
egiaztatu ahal izan dugu. Hazten ari den 
eta lotsagarria den, mundu mailako ekitate 
ezaren eta polarizazio handiko testuinguru 
baten lekuko gara, non eskuin muturrek 
generoaren eta ekologismoaren aurkako 
politikak, politika arrazistak, eta 
emakumeek naiz LGTBIQ+ kolektiboak azken 
hamarkadetan irabazitako askatasun eta 
eskubideen aurkako elementu amankomunak 
adierazten dituzten.

Horregatik guztiagatik, Indiako CREA eta 
Peruko Manuela Ramos Mugimendua erakunde 
feministekin lankidetzan, topaketa hauek 
gaur egungo arazo soziopolitiko 
desafiatzaileei eta hauek feminismoarekin 
eta giza eskubideen aldeko borrokarekin 
dituzten intersekzioei heltzeko espazio 
bezala aurkezten dira, fundamentalismo 
horien atzean dauden faktore sozial, 
politiko eta ekonomikoak aztertuz eta 
praktika eta diskurtso sozial horien aurka 
irmo dauden ahotsak zabalduz.

Antolatzaileak

Finantzatzaileak

UPV/EHUko Psikologia Fakultateko eta 
Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia 
Fakultateko Areto Nagusia.  
Tolosa hiribidea 70. Donostia.

Ingelesa-gaztelania-ingelesa aldi 
bereko itzulpena izango da.

09:30 Panela 
“Landa eremuko emakume indigenak 
erauzketa-industriaren eta botere 
korporatiboaren aurrean.”

HONDURAS: Botere korporatiboaren 
zigorgabetasunaren aurka borrokatzen. 
Justizia Berta Cáceresentzat.
Laura Zúñiga Cáceres, giza eskubideen aldeko 
aktibista eta Berta Cáceres defendatzailearen 
alaba -2016an hil zutena-. Consejo Cívico de 
Organizaciones Populares e Indígenas de 
Honduras  (COPINH) –eko kidea.

PHILIPPINES: Rural women protecting 
their communities and human rights 
against corporate mining. 
Lia Mai Torre, Kalikasan People 's Network for 
the Environment and Asia-Pacific Network of 
Environmental Defenders (APNED).

ECUADOR: Ekuadorreko emakume 
indigenak naturaren eta beren lurraldeen 
defentsan.
Patricia Túqueres Pichamba, Saramanta 
Warmikuna eta Ekintza Ekologikoa taldeetako 
kidea.

11:30 Atsedenaldia

12:00 Panela
“Sexualitateak eta gorputz 
ez-normatiboak: moralismoak, 
gorroto-delituak eta bestelako fobiak.”

INDIA: Suspend judgment! Sex work, 
sexual and bodily diversity... and other 
forms of stigma and marginalization.
CREA, Hegoalde Globalean egoitza duen eta 
Hegoalde Globaleko emakumeek zuzentzen duten 
giza eskubideen nazioarteko erakunde feminista.

ESTADO: Konbertsio-terapiak eta 
erlijio-fundamentalismoak… ez uste 
bezain urrun.
Saúl Castro Fernández, giza eskubideetan, LGTBI 
eskubideetan eta auzi estrategikoan 
espezializatutako abokatua. «Ez da terapia» 
Espainiako Konbertsio Terapien aurkako .Elkartearen 
sortzailea eta presidentea.

HONDURAS: Hondurasko Trans 
aktibismoa eta bere erresistentzia 
moduak.
Sasha Rodríguez, OPROUCE, Hondurasko 
LGBTI komunitatearen giza eskubideen defentsan 
eta sustapenean liderra den erakundea.

ESTADO: Askatasunaren feminismoaren 
alde. Sexu-arauen, purutasunen eta 
moralismoen aurka.
Laura Macaya, Ekintzaile libertarioa eta feminista, 
“Alianzas rebeldes. Un feminismo más allá de la 
identidad” liburuaren koordinatzailea eta 
egile-kidea.

14:00 Topaketen amaiera

Ostira
la

PROGRAMA

09:00 Harrera eta materialen banaketa
09:30 Topaketen aurkezpena 
09:45 Inaugurazio-panela 

“Sexu-politikak eta erronka feministak 
pandemiaren eta erasoaldi neoliberalaren garai 
hauetan”
Nalu de Faria da Silva, psikologoa eta feminista. 
Emakumeen Munduko Martxaren Nazioarteko Batzordeko 
eta Sempreviva Erakunde Feministako  kidea (Brasil).. 
Justa Montero, madrilgo Asanblada Feministako kide eta 
aktibista feminista eta soziala. Feminismo inklusibo, 
antikapitalista eta antirazista baten defendatzailea eta 
hainbat gizarte-mugimendurekin aliantzan. " % 99ko 
feminismoa" liburuaren egilekidea

11:30 Atsedenaldia
12:00 Panela

“Generoaren aurkako kanpainak, arrazakeria 
eta neoliberalismoa Europan eta 
Latinoamerikan”

HUNGRÍA: Resistance actions from the 
LGTBIQ+ movement against the  anti-gender 
politics of the autocratic Orban government.
Dorottya Redai, LGTBIQ+ ikertzailea eta aktibista 
Hungarian. Zentsuratutako «A Fairy Tale for Everyone» 
liburuaren koordinatzailea. 

NICARAGUA: Zer gertatzen ari da 
Nikaraguan? Daniel Ortegaren gobernuaren 
eta talde fundamentalisten arteko aliantzak. 
Silvia Zuñiga, feminista eta lesbiana nikaraguarra, 
jazarria eta Bilbon erbesteratua. EH Feministak 
Nika-ko kidea.

BRASIL: Generoaren aurkako kanpainak, 
arrazakeria eta neoliberalismoa, 
Bolsonaroren Brasilen.
Nalu de Faria da Silva, emakumeen Munduko 
Martxaren Nazioarteko Batzordeko eta Sempreviva 
Organização Feministako kidea.

ESTADO: Eskuin muturra Espainiako 
estatuan, eta honek erlijio-
fundamentalismoekin dituen konbergentziak.
Amelia Martínez Lobo, project Manager eta Rosa 
Luxemburg Fundazioak editatutako “De los neocón a 
los neonazis. La derecha radical en el Estado 
español” argitalpenaren zuzendaria. 

14:00 Atsedenaldia
16:00 Elkarrizketa-panela

“Gorputzak eta lurraldeak erresistentzian, 
indarkeriarik gabeko bizitzak eraikitzen.”

AFGANISTÁN: Women the Taliban don't 
want: Resistance from the margins.
Massouda Kohistani, emakumeen eskubideen 
aldeko aktibista eta Afganistango errefuxiatua.   

ETIOPÍA: The war in Ethiopia. Facing once 
again sexual violence as a weapon of war.
Hiwot Abebe, etiopiako Setaweet erakunde 
feministako kidea
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HELBURUA
K

PUBLIKO HARTZAILEA

Egungo arazo soziopolitiko 
desafiatzaileenak aztertzea, bai eta hauek 
feminismoarekin eta giza eskubideen aldeko 
borrokarekin dituzten intersekzioak ere, jarrera 
fundamentalisten atzean dauden faktore sozial, 
politiko, erlijioso eta ekonomikoak aztertuz.

Jendeari fundamentalismoen aurkako 
borroka hurbiltzea, munduko hainbat 
eskualdetan, hauei aurre egiteko aurrera 
eramaten ari diren estrategia feministen bitartez.

Sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen alde 
diharduten mugimendu, antolakunde eta 
sareen lana ikusaraztea eta zabaltzea, sinergiak 
eta borroka-estrategi amankomunak 
sortzeko asmoz.

Unibertsitateko ikasle eta irakasleak.
Sexu-eskubideen eta ugalketa-eskubideen alde lan 
egiten duten erakunde eta sareetako ordezkariak.
Berdintasun eta garapenerako lankidetzan teknikariak.
Gai horretan interesaturik dagoen pertsona edo 
erakunde oro.
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PLAZA MUGATUAK! Izen-ematea doakoa izango da 
datorren otsailaren 10era arte.
 →̶ www.medicusmundigipuzkoa.eus 

PARTE HARTZEA ONLINE 
EDO PRESENTZIALA

NON

DONOSTIA — SAN SEBASTIÁN

2022KO OTSAILAK 17 ETA 18

Fundamentalismo politiko, 
ekonomiko, erlijioso eta kulturalen inpaktua sexu eta 

ugalketa eskubideetan

Fundamentalismoei 
aurre egiteko oinarrizkoa 
jendea baita!

Anima zaitez politika eta 

erresistentzia 

BIR-PENTSATZERA, eraldaketa 

BIR-IRUDIKATZERA 

eta borroka-estrategiak 

BIR-ABIATZERA! 
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