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Amerika Latinoa planetako 
eskualde aldakor eta bortit-
zenetakoa da. Diskrimina-
zioa, segurtasunik eza, po-

brezia eta ingurumenaren kontrako 
kalte larriak etengabeak dira Erdial-
deko Amerika osoan1. Azken urtee-
tan, indarkeriak bereziki eragin dio 
Erdialdeko Amerikako “Iparraldeko 
Triangeluari”, hau da, Hondurasi, 
El Salvadorri eta Guatemalari. Am-
nesty International erakundearen 
arabera, 2017an planetako beste 
gatazka-eremu gehienetan baino 
lagun gehiago erail zituzten herrial-
de horietan2. Gaur egun, El Salvador 
da munduan indarkeriazko heriotza 
gehien erregistratzen diren herrial-
dea, 60 homizidio 100.000 biztanle 
bakoitzeko; Honduras laugarren 
lekuan egongo litzateke, hilketen 
tasa 43,6koa baita 100.000 biztanle 
bakoitzeko3.

Hondurasen, hilketa horien bikti-
ma guztien %50 baino gehiago 12 
eta 30 urte arteko pertsonak dira, 
eta pobreziak bereziki astindu-

tako auzo eta kolonietakoak izaten 
dira4. Emakumeen eta nesken aur-
kako indarkeria5 ere kezkagarria 
da: 2017an, hilero 36 emakume eta 
neska hiltzen zituzten genero-arra-
zoiengatik6 eta feminizidio gehie-
nak zigortu gabe geratu dira7. Zifra 
horiek murrizketa esanguratsua 
islatzen dute 2013. urtearekin alde-
ratuta, urte horretan, herrialdeak 
erregistratu baitzuen munduko ho-
mizidio-tasarik altuena8. Nazio Ba-
tuen Goi Komisarioaren Honduras-
ko Bulegoak %30eko beherakada 
zenbatu du 2011tik9. Michel Forst 
errelatore bereziaren txostenak10 
gaizkile taldeen indarkeriari aurre 
egiteko politikei eta egitura krimi-
nal handien eraispenari egozten die 
hobekuntza hori, baita polizia nazio-
nalaren purga-prozesuari eta espe-
txe-erreforma berriari ere. 

Txostenaren arabera, “indarkeriak 
eta segurtasunik ezak gizartea-
ren geruza guztietan eta bizimodu 
guztietan dute eragina”. Horiei po-
brezia eta desberdinkeria gehitu 

behar zaizkie: familia hondurastar 
guztien %60,9 pobrezia-atalasearen 
azpitik bizi dira eta %38 muturreko 
pobrezia-baldintzetan11. Faktore 
horien ondorioz, milaka honduras-
tarrek euren bizilekuetatik ihes egin 
behar izan dute, herrialdeko beste 
leku batzuetara edo beste herrialde 
batzuetara. ACNURen laguntzarekin 
egindako azterketa baten arabera, 
2004tik 2014ra 174.000 lagunek 
(41.000 etxebizitza inguru) ihes egin 
behar izan dute indarkeriaren edo 
segurtasunik ezaren12 ondorioz, eta 
hori 20 udalerri bakarrik barne hart-
zen dituen lagina kontuan hartuta13.

2018ko urrian, 7.000 lagunek baino 
gehiagok “etorkinen karabanarekin” 
bat egin zuten, San Pedro Sulatik 
Estatu Batuetara. Gaizkile moduan 
laidoztatu ondoren, Donald Trump 
presidenteak Indar Armatuetako 
5.600 kide baino gehiago bidali zi-
tuen mugara, eta Estatu Batuetara 
legez kontra sartzen ziren etorkinei 
asilorik ez emateko agindua sina-
tu zuen. Gero, epaile federal batek 

I. Indarkeria, segurtasunik eza  
eta zigorgabetasuna

1  Amnesty International erakundearen 2017ko txostena, 26. or.

2  Amnesty International erakundearen 2017ko txostena, 27. or. 

3  Hondurasko Unibertsitate Nazional Autonomoaren (UNAH) Indar-
keriaren Behatokiak emandako datuak. 

4  ACI Participa. Honduras. Represión y criminalización frente a la Pro-
testa Social - Informe Situacional de Defensores de Derechos Huma-
nos en Honduras en 2017, 18. or.

5  NBGEGK (NBE). Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komi-
sarioaren urteko txostena, giza eskubideen Hondurasko egoerari 
buruzkoa (A/HRC/34/3/Add.2). 2017ko otsailaren 9a (aurrerantzean, 
NBGEGKB 2/2017).

6  Hondurasen, 468 emakume hil zituzten 2016an eta 2017ko ur-
tarriletik ekainera, horietatik 187 emakumeak, Hondurasko Uni-
bertsitate Nazional Autonomoaren (UNAH) Behatokiaren arabera. 
Krimen horietatik gehienak krudelkeriaz eta ankerkeriaz gauzatu 
ziren. Informazio gehiago nahi izanez gero,ikus Hondurasko PBI 
Brigaden 2017ko Buletina, 45. orria eta hurrengoak. 

7  Amnesty International erakundearen 2017ko txostena, 27. or.

8  2013ko Homizidioen Azterketa Globalaren arabera (Nazio Batuen 
Drogaren eta Krimenaren Aurkako Bulegoak argitaratua), urte ho-
rretan Hondurasek izan zuen munduko erailketa-tasarik altuena. 
Indarkeriazko heriotzen kopurua 7.172ra igo zen (3.118 izan ziren 
2005ean), hau da, 90,4 biktima 100.000 biztanle bakoitzeko.

9  NBGEGKBren Txostenak (2/2017) Polizia Nazionalaren datuak erabilt-
zen ditu eta 54ko (100.000tik) erailketa-tasa balioetsi zuen 2016an.
www.sepol.hn/artisistem/images/sepolimages/files/Estadistica%20
tasa%.20actual%20Noviembre%202016.xlsx.pdf. NBGEGKBren 
2017ko otsailaren 9ko txostenean aipatzen da (A/HRC/34/3/Add.2), 
3. orrian (aurrerantzean, NBGEGKB Txostena, 2/2017). Hondura-
si buruzko azken oharretan, Michel Forst errelatore bereziak dio, 
datu ofizialen arabera, Hondurasko Estatuak herrialdeko erailke-
ta-tasa erdira murriztu duela sei urtetan baino gutxiagoan. Ikus 
Michel Forst errelatore bereziak Hondurasera egindako bisitaren 
misio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 4. or.

10 Ikus Michel Forst errelatore bereziak Hondurasera egindako bisi-
taren misio-amaierako adierazpena, Hondurasko defendatzaileen 
egoerari buruzkoa. Aip. Lib., 4.

11 NBGEGKBren Txostena (2/2017). Aip. Lib., 3. or. 

12 Indarkeriak lekualdatutako pertsonak babesteko erakundearteko 
batzordea. Caracterización del desplazamiento interno en Honduras. 
2015eko azaroa, 12. or. A/HRC/32/35/Add Urteko Txostenean ai-
patzen da, 4, par., 20. or.

13 Ikerketak honako udalerri (eta departamendu) hauek hartzen ditu 
barne: San Pedro Sula, Choloma eta Puerto Cortés (Cortés); La 
Ceiba eta Tela (Atlántida); El Progreso, Olanchito eta Yoro (Yoro); 
Tocoa eta Trujillo (Colón); La Esperanza eta Intibucá (Intibucá); 
Marcala (La Paz); Santa Bárbara (Santa Bárbara); Distrito Central 
(Francisco Morazán); Juticalpa eta Catacamas (Olancho); Comaya-
gua eta Siguatepeque (Comayagua); eta Danlí (El Paraíso).
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bertan behera utzi zuen agindua14. 
2019ko urtarrilaren 15ean, 2.800 la-
gunek baino gehiagok mugara joa-
teko bidaiari ekin zioten berriz ere, 
bigarren karabana batean. 

Txostenaren arabera, segurtasunik 
ezak eta indarkeriak bereziki astint-
zen ditu “gizarte-arauei edo statu 
quoari aurre egiten dieten pert-
sonak edo taldeak, hala nola giza 
eskubideen defendatzaileak, herri 
indigenak, emakumeak eta lesbia-
na, gay, bisexual, transgenero edo 
intersexualak”15. Geroago aipatuko 
dugun moduan, sexu-aniztasuna-
ren kolektiboak etengabeko irainak, 
zirikak eta erasoak jasaten ditu, eta 
gehienak zigortu gabe geratzen 
dira. 

Giza eskubideak defendatzen di-
tuzten guztien aurkako indarkeria 
sistematiko horren jatorrian, Hon-
durasko demokraziak bizi duen 
ahulezia larria dugu, 2009. urteko 
estatu-kolpearen ondoren. Herrial-
dearen militarizazioak eta errepre-
siozko politiken eta jardunbideen 
aplikazioak –Estatuko agenteen na-
hiz segurtasun-enpresa pribatuen 
aldetik– areagotu egin du beste 
modu batera pentsatzen, jarduten 
eta janzten direnen kontrako es-
tigmatizazioa. Ankerkeriaz jarrait-
zen zaie tokiko eredu ekonomikoa 
–herritarren eskubideak urratzen 
dituena– salatzen duten edo ha-
ren kontra protesta egiten dutenei, 
edo gobernuaren ekintza guztietan 
eragiten duen ustelkeria endemi-
koaren kontra jarduten dutenei.

Hurrengo ataletan, faktore horiek 
guztiak aztertzen dira. Izan ere, ho-
rien eraginez Honduras munduko 
lekurik arriskutsuenetakoa da se-
xu-aniztasunari lotutako kolekti-
boarentzat eta giza eskubideak de-
fendatzen dituzten guztientzat.

1. Gizarte militarizatua

Segurtasunik ezaren eta indarke-
riaren aurrean, armadari bote-
re eta baliabide gehiago ematea 
erabaki du Hondurasko Estatuak. 
Segurtasunaren sektorera bidera-
tutako diru-kantitatea igo egin da 
pixkanaka eta, 2017an, aurrekon-
tu nazionalaren %13,6 bideratu 
zen16, osasunean eta hezkuntzan 
egindako inbertsioaren kaltetan17. 
Partidak desbideratzen joan ahala 
murriztu egin da Giza Garapenaren 
Indizea eta, urte horretan, konti-
nente osoan Haitik bakarrik erregis-
tratu zuen Hondurasek baino indize 
baxuagoa18. 

Hondurasen, militarrak beti egon 
dira gobernuari atxikita. XX. men-
deko diktaduretako urte ilunak albo 
batera utzi zituela zirudien, baina 
Manuel Zelayaren kontrako 2009ko 
estatu-kolpeak garai horietara era-
man zuen herrialdea berriz ere; 
Konstituzioa betearazi behar zuten 
berberek urratu zuten, eta horrek 
guztiz suntsitu zuen demokrazia. 
Ordudanik, armadak gero eta indar 
handiagoa izan du, eta bere gain 
ditu poliziari dagozkion herritarren 
segurtasunerako eginkizun guztiak. 
Polizia Indar Armatuei atxikita egon 

da 35 urtetan (1963-1998), eta ora-
indik ere ez ditu albo batera utzi jar-
dunbide eta metodo militarrak19.

1982ko Konstituzioak berak –in-
darrean dago oraindik– segurta-
sun-funtzioak gauzatzeko aukera 
eman zien militarrei, eta poliziarekin 
elkarlanean aritzeko funtzioa eslei-
tu zien ordena publikoa mantentze-
ko (272. artikulua). Horien funt-
zioak areagotu egin ziren 2011n, 
Porfirio Loboren gobernuak Kons-
tituzioa aldatu zuenean. Aldaketa 
horren bidez, alfabetatze-proze-
suan, hezkuntzan, nekazaritzan, 
ingurumenaren babesean, bidera-
garritasunean, komunikazioan eta 
osasunean elkarlanean jarduteko 
funtzioa esleitu zion armadari (274. 
artikulua). 

Giza Eskubideen Batzorde Intera-
merikarrak (CIDH) bere kezka agertu 
du zentzu horretan, Indar Armatuek 
“gizarte-bazterkeriaren arriskuan” 
dauden neska-mutilen gizalegezko 
prestakuntzan eta hezkuntzan par-
te har baitezakete “Guardianes de la 
Patria” programaren bitartez. CIDHk 
behin baino gehiagotan ohartarazi 
du oso arriskutsua izan daitekeela 
5 eta 23 urte arteko lagunek insta-
lazio militarretan entrenatzea eta 
plaza edo parke publikoak (baita 
futbol-zelai militartuak ere) xede 
horrekin erabiltzea. Era berean, 
kezkatuta agertu da Indar Armatuek 
espetxe-sisteman funtzioak gau-
zatu ditzaketelako eta Bajo Aguán 
bezalako lekuetara soldaduak bi-
dali dituztelako, bertan oso handia 
baita tokiko defendatzaileek jasaten 

14 Presidentearen erabakiari dagokionez, ikus: https://www.elnacio-
nal.cat/es/internacional/trump-decreto-asilo-politico-caravana-mi-
grantes_322851_102.html. Eta, epaile federalak neurri hori bertan 
behera uzteko hartutako neurriari dagokionez, ikus: https://www.
elcomercio.com/actualidad/juez-trump-migrantes-asilo-eeuu.html

15 NBGEGKBren Txostena (2/2017). Aip. Lib., 2. or.

16 Ikus: http://icefi.org/sites/default/files/honduras-_analisis_y_reco-
mendaciones_al_proyecto_ de_presupuesto_publico_2017.pdf

17 2015ean, 174,8 milioi lempira gutxiago xedatu ziren osasunera, 
eta 708,5 lempira gutxiago hezkuntzara; bestalde, 306 milioi lem-
pira gehiago bideratu ziren defentsara. 2017ko aurrekontu oroko-

rretan, 13.904 milioi lempira bideratu ziren osasunera, hau da, se-
gurtasun eta defentsarako 14.003 milioi lempirak baino gutxiago. 
Osasun Idazkaritzari 300 milioi lempira murriztu zitzaizkion 2016. 
urtearekin alderatuta. ACI Participa. Informe Situacional de Defen-
sores de Derechos Humanos, 2017, 16. or.

18 Giza Garapenaren Indizea 0,632 puntutik (2012an, munduko 120. 
lekuan) 0,625 puntura (2017an, 130. lekuan) jaitsi zen. 2012an, Ni-
karaguaren, Guatemalaren eta Haitiren gainetik zegoen, eta orain 
Haitiren gainetik bakarrik dago.

19 Hondurasko Dokumentazio Zentroa (CEDOCH). La militarización de 
la Seguridad Pública en Honduras. 2015eko ekaina, 10. or.
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duten errepresioa. 2016ko urrian, 
adibidez, herrialdeak prebentziozko 
3 atxiloketa-zentro zituen instalazio 
militarretan. 

2012an, gaur egungo presidente 
Juan Orlando Hernández Kongresu 
Nazionaleko buru zela, Defentsa eta 
Segurtasun Kontseilu Nagusiaren 
Lege Organikoa onartu zen segur-
tasun, defentsa nazional eta inte-
ligentzia arloetako politika oroko-
rrak diseinatzeko, bideratzeko eta 
ikuskatzeko. Organo hori Errepubli-
kako, Kongresuko eta Justizia Gorte 
Goreneko (CSJ) presidenteek, fiskal 
nagusiak, segurtasun-idazkariak eta 
defentsa-idazkariak osatzen dute. 
Contra Corriente egunkari-sarearen 
arabera, “Hondurasen ez da ezertxo 
ere egiten kontseiluaren baimenik 
gabe”, hark bere eskuetan baitu, 
inteligentzia-zuzendaritzaz gain (te-
lefono-entzuketak, adibidez), admi-
nistrazio publikoari, judizialari eta 
penalari buruzko legeen koordina-
zioa20. 

Ramón Barrios analista politiko eta 
sententzia-epaile ohiaren arabe-
ra, Kontseilua sortu zenetik, hark 
erakundeak bere menpean hartzea 
eta bere berrautaketa proiektatzea 
ahalbidetu dio gaur egungo presi-
denteari, Konstituzioak guztiz de-
bekatu arren: “Defentsa eta Segur-
tasun Kontseilu Nazionala ez zen 
kasualitate hutsez edo ausaz sortu 
kriminalitatearen aurkako borroka 
koordinatzeko, komunikabideek 
sinestarazten diguten moduan […] 
Hernández presidentearen plan 
sistematikoa da, lehenik eta behin, 
erakunde guztiak bere gain hart-
zeko eta horiek menpean hartzeko 
eta, bigarrenik, bere berrautake-
ta-plana sendotzeko”21.

Gainera, Defentsa eta Segurtasun 
Kontseilu Nagusiak ezartzen du 
Segurtasunarekin eta Defentsa Na-
zionalarekin Lotutako Dokumentu 
Publikoak Sailkatzeko Legea. Ho-
rrenbestez, isilpeko dokumentu 

konfidentzial, sekretu eta ultrase-
kretu guztiak irizpide hertsiki milita-
rrak erabiliz sailkatzen eta erabiltzen 
dira. Erakundearteko Segurtasun 
Indar Nazionala sortu zuen Kontsei-
luaren ebazpena –delinkuentziari 
aurre egitea du helburu eta armada 
hartzen du barne–, adibidez, isilpe-
koa da Lege horren arabera. 

2013an, Hondurasek munduko ho-
mizidio-tasarik altuena erregistratu 
zuen bitartean, Luis Rubí fiskal na-
gusiak jakinarazi zuen delitu guztien 
%80 zigortu gabe geratzen zirela, 
ikerketa kriminaleko hutsuneak zi-

rela eta22. Estatuak bere erantzuki-
zuna hartu behar zuen, baina klase 
politikoari gehiago interesatzen zit-
zaion bere ustelkeria-ekintzak argi-
tara eramango zituen ikerketa kri-
minala galaraztea, baita poliziarena 

eta militarrena ere. Horri erantzute-
ko, Ministerio Publikoaren Ikerkunt-
za Kriminaleko Zuzendaritza murri-
ztu eta segurtasun-indarrak indartu 
zituzten. 

Idazkaritzak, Kongresuko presi-
dentea buru zela, polizia-kidego in-
dependenteak sortzea proposatu 
zuen antolakuntzari eta aurrekon-
tuari dagokienez. Horrela jaio ziren 
“Tigreak” izeneko eliteko polizia-ki-
degoa eta Ordena Publikoko Polizia 
Militarra. Azken hori Indar Arma-
tuen barneko indar berezia da, eta 
ordena publikoa mantentzea du 

20 Criterio.hn. Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: corazón de 
la dictadura en Honduras, 2017ko uztailaren 9a. Hemen: https://
criterio.hn/2017/07/09/consejo-nacional-defensa-seguridad-cora-
zon-la-dictadura-honduras/

21 Consejo Nacional de Defensa y Seguridad: corazón de la dic-

tadura en Honduras, 2017ko uztaila. Hemen: https://criterio.
hn/2017/07/09/consejo-nacional-defensa-seguridad-cora-
zon-la-dictadura-honduras/

22 Hondurasko Dokumentazio Zentroa (CEDOCH). La militarización 
de la Seguridad Pública en Honduras. Aip. Lib., 52. or.

Arcoiris LGBT erakundeko kideak giza eskubideen inguruko tailer batean parte hartzen 
Tegucigalpan. 2018ko azaroa.
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helburu; horrela, bada, “indar pa-
raleloa”23 da, gero eta kide gehiago 
dituena24. 

Aldi berean, jurisdikzio nazionaleko 
epaile eta fiskalen kidegoa sortu zen 
Ordena Publikoko Polizia Militarrari 
laguntzeko, haren jarduketek lege-
ria betetzen zutela kontrolatzeko. 
2015ean, CIDHk ondorioztatu zuen 
epaile eta fiskal horiek ez zituztela 
modu independentean eta inpart-
zialtasunez ikertzen Polizia Milita-
rreko kideek gauzatu zituzten giza 
eskubideen urraketak25. Herrialdea 
doluz jantzi zuten diktadura milita-
rretan bezala, poliziaren estamen-
tua armadaren kontrolpean geratu 
zen eta behar adina kontrolik gabe 
jarduten hasi ziren berriz ere. CIDH 
kezkatuta agertu zen, “segurtasunik 
eza polizia-kidegoak, polizia milita-
rrak eta armadak berak eragiten zu-
telako hein handi batean, indarra-
ren legez kontrako erabilera eginez 
eta, batzuetan, krimen antolatuaren 
laguntzarekin”26.

2016an, poliziako goi-agintariak 
droga-trafikoa ikertzen ari ziren 
agente batzuen hilketan nahastuta 
zeudela argitaratu zuten nazioar-
teko zenbait komunikabidek. Mat-
xinadak garbiketa-prozesua eragin 
zuen eta, momentuz, Polizia Na-
zionala Garbitzeko eta Eraldatzeko 
Batzorde Bereziak ebaluatu dituen 
9.000 polizia ingurutatik ia 4.000 
utzi dituzte zerbitzuz kanpo. Horie-
tako asko ordezkatu egin dituzte, 
ustez, delituzko edo ustelkeriazko 

gertakarietan parte hartzeagatik. 
Gaur egun, 52 polizia-agente ikert-
zen ari dira homizidio-kasuengatik, 
eta beste 39 tortura-kasuengatik27. 
Nolanahi ere, eta Human Rights 
Watch erakundeak salatu duen mo-
duan, ez dute kanporatutako kide 
bakar bat ere kondenatu28. 

LGTBI elkarteek eta giza eskubideen 
defendatzaileek polizia eta armada 
identifikatzen dituzte, oraindik ere, 
jasaten dituzten eraso eta bortxake-
ta askoren erantzule moduan29. 
Bestalde, Giza Eskubideen Defen-
datzaileen Erdialdeko Amerikako 
Ekimenak honako hau dio, 2016ko 
eta 2017ko txostenean: “Estatua-
ren jarduketa emakumeen aurkako 
ekintzen erantzule nagusi moduan 
(…)” jabetza pribatuaren, negozio 

partikularren eta bertako kideen 
partaidetzaren defendatzaile mo-
duan, ustelkeria-egintza larriekin 
eta bere funtzionario eta klase po-
litikoarentzako etekin ekonomikoe-
kin”30. 

2. Hauteskundeak eta 
errepresioa

Hondurasko herriak hauteskun-
de-iruzur moduan baztertu zituen 
2017ko azaroaren 26ko hauteskun-
de nagusiak. Amerikako Estatuen 
Erakundeko (AEE) Hauteskundeen 
Behaketa Misioak honako hau ziur-
tatu zuen zentzu horretan: “hau-
teskundeak kalitate baxuko proze-
sua izan dira (…) irregulartasun eta 
gabezien kopurua sekulakoa izan 

Emanuel de Jesus Barrientos Pavon eskola batean. Kazetaritza ikasten du Hondurasko 
Unibertsitate Autonomoan, Tegucigalpan. 2018ko urria.

23 Hondurasko Dokumentazio Zentroa (CEDOCH). La militarización de 
la Seguridad Pública en Honduras. Aip. Lib., II. 

24 2016an, 3.000 kidek baino gehiagok osatzen zuten Ordena Publi-
koko Polizia Militarra. Abuztuan, presidenteak bi batailoi gehia-
goren sorrera iragarri zuen. Ordena Publikoko Polizia Militarra 
herrialdea bizitzen ari zen “segurtasun-krisiari” erantzuteko sortu 
zen, horrela, ordena publikoa eta bake soziala babesteko, krimen 
antolatuan eta delinkuentzia arruntean fokua jarriz (168/2013 De-
kretua).

25 CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015. Aip. 
Lib., 11. or.

26 CIDH. Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015. Aip. 
Lib., 11. or.

27 Michel Forst errelatore bereziak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 9. or.

28 Human Rights Watch. 2018ko Mundu Txostena. Ikus: https://www.
hrw.org/es/world-report/2018/country-chapters/313309.

29 Michel Forst errelatore bereziak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 5. or.

30 Emakume Defendatzaileen Erdialdeko Amerikako Ekimenak egin-
dako txostenaren 2. ondorioa: Hondurasko Defendatzaileen Sare 
Nazionala. Defender para vivir. Emakume defendatzaileen egoerari 
buruzko txostena 2016/2017. 2018ko maiatza, 83. or.
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delako eta, horrenbestez, emaitzen 
inguruko ziurtasunik ez dagoelako”. 
Juan Orlando Hernández presiden-
tearen gobernuak indarkeria erabi-
liz zigortu zituen ia herrialde osoan 
antolatu ziren protesta jendetsuak. 
Dena den, Estatu Batuen Honduras-
ko negozio-arduraduna, Heidi Ful-
ton, Tegucigalpan agertu zen, 2017ko 
abenduan, Hondurasko Hauteskun-
de Auzitegi Goreneko presidenteare-
kin, eta hauteskundeak garbiak izan 
zirela iragarri zuen31.

Hauteskundeen aurretik, gizarteko 
sektore eta nazioarteko erakunde 
askok zalantzan jarri zuten Gor-
te Gorenaren erabakia, hau da, 
klausula konstituzional bat bertan 
behera uzten zuena eta presiden-
tetza-aldiak bakar batera mugat-
zen zituena. Horrela, Juan Orlando 
Hernándezek hautagai aurkeztu 
ahal izan zen bigarren agintaldian32. 
Zentzu horretan, 2009ko estatu-kol-
perako erabili zuten arrazoietako 
bat 4. hautestontzia instalatu izana 
izan zen; izan ere, hondurastarrek 
Konstituzioa aldatu eta presidentet-
zaren berrautaketa ahalbidetu nahi 
zuten ala ez erabaki behar zuten 
hautestontzi horren bidez33.

2017ko hauteskundeen testuin-
guruan egin ziren giza eskubideen 
urraketei buruzko bere txostenean, 
Nazio Batuen Giza Eskubideetarako 
Goi Komisarioaren Hondurasko 
Bulegoak (NBGEGKB) berretsi zuen 
“segurtasun-indarren elementuek, 
bereziki Ordena Publikoaren Polizia 

Militarrak eta Armadak, muturreko 
indarkeria erabili zutela protestak 
kontrolatzeko eta sakabanatzeko, 
baita indar hilgarria ere, eta horrek 
heriotzak eta zauriak eragin zituen 
manifestatzaileen eta bertatik pa-
satzen zirenen artean”34. 2017ko 
abenduaren 1ean, presidenteak 10 
eguneko salbuespen-egoera dekla-
ratu zuen. Horrek gauetako zirku-
lazio-askatasuna eten eta lurralde 
nazionalaren kontrola euren gain 
hartzeko baimen osoa eman zien 
militarrei eta poliziei.
 
2018ko urtarrilaren 27ra arte (egun 
horretan amaitu zuen txostena), 
NBGEGKBk hainbat salaketa erre-
gistratu zituen, Segurtasun Indarre-
ko kideak etxebizitzetan indarrez 
sartu izana jasotzen zutenak. Iker-
tutakoaren arabera, “gutxienez 23 
lagun hil ziren hauteskunde ondo-
rengo protesten testuinguruan, ho-
rietatik 22 zibilak eta polizia-agente 
bat”35. Txostenak berak adierazten 
duenez, Estatuko segurtasun-inda-
rren eskuetan hil ziren gutxienez 16 
biktima (horien artean, bi emakume 
eta bi haur), 60 lagun zauritu zituzten 
(erdiak su-arma bidez) eta 1.351 atxi-
lotu zituzten, abenduaren 1etik 5era 
etxeratze-agindua ez betetzeagatik. 
Atxiloketetan tratu txarrak jaso izana 
ere salatu zuen horietako askok36. 
Emakumeen Erdialdeko Amerikako 
Ekimenaren arabera, hauteskun-
deek argi eta garbi gogortu zuten 
Juan Orlando Hernándezen legez 
kontrako erregimena, eta are gehia-
go larriagotu zuten giza eskubideen 

emakume defendatzaileen egoera: 
“Giza eskubideak defendatzen dituz-
ten emakumeek oso egoera haus-
korra bizi dute herrialde honetan, 
bizi-eredua gorpuzkietan ardazten 
baita. Halere, egoera hori larriagot-
zen ari da, 2017ko azaroan izandako 
hauteskunde-gertakarien ondoren 
are gehiago indartu baita legez kon-
trako erregimen diktatoriala, eta 
haren aurka borroka egiten duten 
emakumeen giza eskubideak legez 
eta politikoki mehatxatuta daude. 
Estatuko erakunde eta indar hertsat-
zaile guztiek erauzketa-eredua dute 
oinarri, eta, beraz, baita emakume 
defendatzaileak kriminalizatu eta 
hiltzeko proposamena ere”37.

3. Armak inolako kon-
trolik gabe

Defendatzaileek bizi dituzten eten-
gabeko arriskuak areagotu egiten 
dira milaka armaren kontrolik ga-
beko zirkulazioarekin. Hondurasen 
gertatzen diren hilketa gehienetan 
su-armak erabiltzen dira, eta horien 
erregistro eraginkorrik ezak korapi-
latu egiten du horien ikerketa, zigor-
gabetasuna errazteaz gain. Herrial-
dean 800.000 eta milioi bat su-arma 
artean daudela balioesten da, eta 
horietatik 282.000 bakarrik egongo 
lirateke erregistratuta38. Su-armen, 
munizioen, lehergaien eta antze-
koen kontrolerako legeak edonori 
ahalbidetzen dio su-arma bat edo 
gehiago izatea, eta gehienez ere 
bost erregistratu daitezke. 

31 Trump Administrazioak hauteskunde-iruzurrari emandako ones-
penari dagokionez, ikus: Dirty Elections in Honduras, with Washin-
gton’s Blessing (2018ko urtarrila), Center for Economic and Polity 
Research (CEPR) erakundeak argitaratua. Hemen: http://cepr.
net/publications/op-eds-columns/dirty-elections-in-honduras-wi-
th-washington-s-blessing

32 2016ko apirilean, Gorte Gorenaren Sala Konstituzionalak izenda-
tutako kideek Salaren epaia baieztatu zuten, 2015eko apirilekoa. 
Sala horrek aplikaezintzat jo zituen hainbat artikulu konstituzio-
nal, hala nola 374. artikulua, aldaezina zelako eta presidentearen 
berrautaketa berariaz galarazten zuelako, besteak beste.

33 Hondurasko estatu-kolpearen inguruan gehiago jakiteko, ikus 
CIDHren Honduras: Derechos humanos y golpe de estado. 2009ko 
abenduaren 30a, OEA/ Ser.L./V/II.Doc. 55. or.

34 Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioak egindako txos-
tena. Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las 
elecciones de 2017 en Honduras, 2. or. Hemen: https://www.ohchr.
org/Documents/Countries/HN/2017ReportElectionsHRViolations_
Honduras_SP.pdf

35 NBGEGKB. Berdina.

36 NBGEGKB. Berdina.

37 Emakume Defendatzaileen Erdialdeko Amerikako Ekimenak egin-
dako txostenaren 1. ondorioa. Defender para vivir. Aip. Lib., 83. or.

38 Mujeres por la Vida Foroa – Giza Eskubideen aldeko Konbergent-
zia, San Pedro Sula, 2014ko abenduaren 3a. Indar armatuen “La 
Armería” izeneko enpresa da su-armak inportatzen eta saltzen di-
tuen herrialdeko arduradun bakarra.
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Armamentu- eta segurtasun-enpre-
sa pribatuek etekin handiak ate-
ratzen dituzte herrialdeak jasaten 
duen segurtasun ezarekin. Batetik, 
armak saltzen dituztelako eta, bes-
tetik, segurtasun-guardia pribatuak 
kontratatzen direlako. Indar Arma-
tuen “La Armería” enpresa, hau da, 
su-armak inportatzeko eta saltzeko 
baimena duen herrialdeko enpresa 
bakarra, salatu egin dute, ustez, mi-
lioika armaren salmentak ezkutatu 
izanagatik39. Informe de la Misión 
a Honduras del Grupo de Trabajo 
sobre la utilización de mercenarios 
como medio de violar los derechos 
humanos y obstaculizar el ejercicio 
del derecho de los pueblos a la libre 
determinación txostenaren arabe-

ra, Hondurasen 60.000 guardia pri-
batu daude, legezkoak nahiz legez 
kontrakoak. Herrialdean 14.000 po-
lizia daude40. 

Segurtasuna handitu beharrean, 
enpresa pribatu horiek segurtasunik 
eza areagotzen dute eta, batez ere, 
kolektibo zaurgarrienek eta giza es-
kubideen defendatzaileek jasaten 
duten arriskua larriagotzen dute. Es-
tatuak herritarren segurtasuna ber-
matzeko betebeharra du, nazioan 
eta nazioartean, baina ez du inolako 
kontrol zuzenik gauzatzen segurta-
sun pribatuko agenteei dagokienez. 
Armen jabeei eta titularrei buruzko 
informazioa oso opakua da, eta ho-
rrek are gehiago oztopatzen du, kri-

menak gauzatzen direnean, horien 
egileek euren erantzukizuna berega-
natu dezatela. 
Enpresa askok segurtasun-zerbit-
zu pribatuak kontratatzen dituzte 
defendatzaileak eta komunitate 
indigenak beldurtzeko edo azken 
horien betiko lurraldeak zaintzeko. 
Kontratatutako zerbitzuek maiz era-
biltzen dute indarkeria euren lurral-
deak uzteari uko egiten dioten edo 
euren nagusien ekintzak kritikatzen 
dituztenen aurka. Sekretu ofizialen 
legeriak babestuta, segurtasun pri-
batuko enpresa askok Poliziarekin 
isilpeko itunak dituztela uste dute 
askok; horrela, bada, horiek jardute-
ko baimen osoa izango lukete, herri-
tar guztien segurtasuna bermatzeko 
betebehar instituzionala urratuz.

Poliziak eta segurtasun-agente pri-
batuek indarraren gehiegizko erabi-
lera egiten dutela islatzen dute kasu 
paradigmatiko askok; horien artean, 
Hondurasko Unibertsitate Nazional 
Autonomoaren (UNAH) Unibertsita-
teko Ikasle Mugimenduaren (MEU) 
errepresioa izango genuke. 

2016ko martxotik uztailera, 103 uni-
bertsitateko ikasle bilatzeko eta atxi-
lotzeko aginduak eman ziren, UNAH 
Unibertsitatearen pribatizazioaren 
eta demokraziarik ezaren kontra 
protesta egiteagatik. 2017ko maiat-
zaren 24an, bi ikasleren kontrako 
“usurpazio” akusazioei uko egiteko 
protesta batean, Polizia Nazionalak 
19 ikasle gehiago atxilotu zituen, 
horietatik zortzi emakumeak. Atxilo-
tuak “sedizio” delituagatik salatu zi-
tuzten (Zigor Kodearen 337. artiku-
lua), eta hori ez da bateragarria giza 
eskubideen arauekin41. Hainbat 

39 El Heraldo. Armería oculta venta millonaria de armas, 2014/4/7. 
Hemen:https://www.elheraldo.hn/alfrente/565766-209/arme-
ria-oculta-millonaria-venta-de-armas

40 Nazio Batuen Erakundea. Informe de la Misión a Honduras del Gru-
po de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de vio-
lar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los 
pueblos a la libre determinación, Misión a Honduras (2013ko otsaila-
ren 18tik 22ra), A/HRC/24/45/Add.1. 2013ko abuztuaren 5a, 14. or.

41 Hondurasko Zigor Kodearen sedizio-delituaren eta giza eskubi-
deen nazioarteko arauen arteko bateraezintasunari dagokionez, 
ikus: Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en 
Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. 2010eko 
martxoaren 3a, 85. or.

LGBT komunitateko kide bat, Tegucigalpako Gay Harrotasunaren martxan.  
2017ko maiatza
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ikaslek torturak salatu zituzten Uni-
bertsitateak berak kontratatutako 
Aguán Segurtasun Pribatuko Enpre-
sako (ESPA) agente txanodunen 
kontra42. Prozesu luzearen ondo-
ren, 16 ikaslek askatasuna berres-
kuratu zuten eta, 2018ko ekainaren 
7an, Justizia Gorte Gorenak beste 
hiru zigortu zituen usurpazioagatik. 

4. Erreprimitu egiten 
duen legeria 

Botere legegileak modu erabakiga-
rrian lagundu du gizarte-mugimen-
duaren eta giza eskubideen defent-
saren errepresioan, eta biltzeko eta 
manifestatzeko eskubideen erabile-
ra legitimoa kriminalizatzen duten 
erreformak onartu ditu.

2017ko urtarrilean, Gobernuak neu-
rri legegile batzuk aurkeztu zizkion 
Kongresu Nazionalari, pertsonaren 
bat hil edo zauritzen zuten Estatuko 
segurtasun-kideen zigorgabetasuna 
bermatuz. Amnesty International 
erakundeak43 eta NBGEGKBk euren 
kezka agertu zuten neurri horien au-
rrean, eta Hondurasko Defensor@s 
en Línea44 programak salatu zuen 
horiek “zigorgabetasun legeztatua” 
eragingo zutela. Zigor Kodearen 25. 
artikuluak erantzukizun penaletik 
at geratzeko klausula bat txertatu 
zuen “polizia, militarra, Estatuko 
segurtasun-zerbitzaria edo beste 
agintari eskudun bat izanik, euren 
betebeharrak betetzean eta euren 
armak edo defentsa-bitartekoak 
erabiltzean, pertsona bat hiltzen 

edo zauritzen zutenentzat”. Neurri 
horrek giza eskubideak babesteko 
funtsezko arau asko urratzen zi-
tuen45. Azkenean, Gobernuak ezin 
izan zuen aurrera atera erreforma, 
segurtasun-indarren abusuak legez-
tatzeko asmoa irudikatzen zuena. 

Hilabete geroago, 2017ko otsai-
lean, Kongresuak “terrorismo” de-
lituaren erreforma onartu zuen, 
Zigor Kode berriaren 335, 335 A eta 
335 B artikuluetan jasotzen zena. 
Delituaren definizio lauso berria 
erraz ezarri zitekeen protesta eta 
bilera baketsuetara. Gainera, deli-
tuak berak ez zuen ordezko neurri-
rik ekarri eta, beraz, akusazio hut-
sak prebentziozko espetxeratzea 
eragin zezakeen.

Artikulu horren arabera, honako 
hauek hartuko lirateke terroris-
mo-delitugile moduan: “herritar zi-
bil baten edo haren jabetzaren kon-
tra, edo gatazka armatuko egoera 
batean borroketan parte hartzen 
ari ez den beste edonoren kontra 
heriotza edo gorputzeko lesio la-
rriak, suteak eta bestelako kalteak 
eragiteko mota guztietako ekint-
zak gauzatzen dituzten pertsonak, 
egintza edo gertaera horren hel-
burua, haren ezaugarriengatik edo 
testuinguruagatik, biztanleriari izua 
sorraraztea denean, edo gobernu 
bati edo nazioarteko erakunde bati 
zerbait egitera edo ez egitera be-
hartzea” (Hondurasko Errepublika-
ren Egunkari Ofiziala, 6-2017 Dekre-
tua, 2017ko otsailaren 27koa, NUM 
34,276)46.

Erreformak babesten dituen abu-
suen kasu enblematiko bat Denis 
Alexander Galeas Munguiarena da. 
24 urteko gazte hau hauteskun-
de-iruzurraren kontra manifestatu 
zen eta atxilotu egin zuten, 2018ko 
apirilaren 24ko arau penal berria 
ezarriz. Gaur egun, segurtasun go-
reneko espetxe batean atxilotuta 
dago, ustez, terrorismoa eta estort-
sioa egiteagatik eta legez kontra 
elkartzeagatik. Bere abokatuen us-
tez, 45 eta 50 urte arteko espetxe-
ratze-zigorra izan dezake.

355B artikuluari ere eragin zion 
2017ko otsaileko erreformak. 
Artikulu horrek terrorismo-deli-
tuaren “apologia, gorespena eta 
justifikazioa” zigortzen zituen, lau 
eta zortzi urte arteko espetxerat-
ze-zigorrarekin, eta adierazpen- 
eta prentsa-askatasuna muga 
zezakeen. 2018ko otsailaren 9an, 
Konstituzioaren Defentsarako Fis-
kaltza Bereziak konstituzioaren 
aurkakotzat jo zuen artikulua, for-
mari eta edukiari zegozkion arra-
zoiengatik. 2018ko maiatzaren 
31n Kongresu Nazionalera bidali-
tako iritziaren bidez, Justizia Gorte 
Gorenak (JGG) bere irizpena eman 
zuen, 355. artikulua guztiz indar-
gabetzeko. Urte bereko ekainaren 
5ean, Kongresu Nazionalak artiku-
lua indargabetu zuen. 

5. Justiziaren ahulezia

Kasu horietan, justizia-sistemak fre-
no moduan jardun du Gobernuak 
Kongresuan planteatu dituen erre-

42 Hondurasko protesten errepresioari eta, bereziki, ikasle-mugimen-
duaren errepresioari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, 
ikus: ACI Participa. Honduras. Represión y criminalización frente a la 
Protesta Social - Informe situacional de Defensores de Derechos Hu-
manos 2017. 2017ko azaroa, 25. orria eta hurrengoak.

43 Amnesty International erakundearen adierazpen publikoa. Hon-
duras: Las reformas al Código Penal y nuevas leyes sobre seguri-
dad deben apegarse a los derechos humanos, AMR 37/5587/2017, 
urtarrilaren 27koa.

44 http://defensoresenlinea.com/impunidad-legalizada/

45 Arau horrek urratu egiten ditu Hondurasek Eskubide Zibilen eta 
Politikoen Nazioarteko Ituna sinatzean bereganatu zituen bete-

beharrak, bereziki 6. artikulua (bizitzeko eskubidea), 7. artikulua 
(torturak eta bestelako tratu txarrak gauzatzeko debekua), 9. ar-
tikulua (atxiloketa eta espetxeratze arbitrarioak) eta 10. artikulua 
(askatasunik gabekoak gizatasunez tratatzeko eskubideari eta 
giza duintasuna errespetatzeari buruzkoa).

46 Oharra: Zigor Kodearen 335. artikuluaren arabera, delitugiletzat 
hartuko lirateke, halaber, “legez kontrako erakundeetan parte 
hartzen dutenak eta, indarrezko delituen edo mehatxuen bitartez, 
bake publikoa larriki kaltetzeko, herritarrak izutzeko edo beldurt-
zeko ekintzak garatzen dituztenak, ekintza horien helburua biz-
tanleei zerbait eginaraztea edo ez eginaraztea denean”, Hondu-
rasko Errepublikaren Egunkari Ofiziala, 6-2017 Dekretua, 2017ko 
otsailaren 27koa, 34.276. ZK.
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presiozko neurri legegileen kontra. 
Nolanahi ere, sistemak berak ahu-
lezia garrantzitsuak ditu, eta presio 
handiak jasotzen ditu kanpotik.

Hondurasko Estatuak oso baliabide 
gutxi inbertitzen ditu justizian, eta 
horrek zalantzak sortzen ditu bere 
borondate politikoaren inguruan, 
baita herrialdean justizia benetan 
gauzatzeko interesari dagokionez 
ere. Indarkeria eta segurtasunik 
eza etengabeak dira, krimenak ez 
direlako ia ikertzen eta sistema judi-
zialak horien arduradunak zigortzen 
ez dituelako. Hilketen, sexu-bor-
txaketen edo torturen eraginez 
kondenatzeko aukerak oso txikiak 
direnean, espetxean amaitzeko 
beldurra ere oso hutsala da disua-
sio-mekanismo moduan. 

Hondurasen, zigorgabetasuna erre-
kor historikoetara iritsi da47: ez da 
%95etik behera jaisten egile mate-
rialen kasuan, eta ia %100ekoa da 
egile intelektualen artean. Hori dela 
eta, herritarrek badakite justizia-sis-
temak ez dituela euren eskubideak 
bermatuko, eta delituen biktimek 
ere ez dute egia, justizia eta erre-
parazioa jasotzeko itxaropenik. 
2016an, poliziak jasotako salaketa 
guztietatik %29 bakarrik igorri ziren 
Ministerio Publikora, hark kasuan 
kasuko jazarpen kriminala egin ze-
zan. Bakearen eta Justiziaren aldeko 
Itunak emandako datuen arabera, 
100 homizidiotatik 4k bakarrik ja-
sotzen dute zigorra48. CIDHk “egi-

turazko zigorgabetasuntzat” jo du 
problematika hori49.

Justizia-sistema ez da ahula baliabi-
derik ezagatik bakarrik, horren on-
dorioz, operadoreak lanez gainezka 
egoten baitira askotan. Operadore 
horiek eta euren familiek presio 
handiak jasotzen dituzte hainbat es-
parrutatik. Krimen antolatua barne 
hartzen duten kasuetan oso ohikoa 
da inplikatuen aldetik erasoak jasa-
tea. Bestalde, epaileek eta fiskalek 
euren karguak gal ditzakete espa-
rru politikoarekin lotutako kasuak 
hartzea erabakitzen badute eta 
hartutako erabakiek boterearentzat 
funtzionario “deseroso” bihurtzen 
badituzte. 

Estatuak ez ditu bermatzen justi-
ziaz arduratzen direnen bizitzak. 

Pertsona horiek –epaileak, fiskalak 
eta zuzenbideko profesionalak– eta 
horien familiek ez dute babes ego-
kia jasotzen eta, askotan, hilketen, 
lesioen eta mehatxuen biktima iza-
ten dira50. Justizia-administrazioan 
lan egiten duten abokatuak baldint-
za dramatikoetan bizi dira51. Giza 
Eskubideen Batzorde Nazionala-
ren (CONADEH) arabera, “2001etik 
2017ra zuzenbidearen esparruko 
150 profesional baino gehiago hil 
dira indarkeriazko egoeretan (…) eta 
zigorgabetasun mailak %90a gain-
ditzen du”52.

Botere politikoaren presioak age-
rian geratu ziren 2012. urtean, Jus-
tizia Gorte Gorenaren Sala Kons-
tituzionaleko lau magistratu53 
kargugabetu zituztenean, Errepubli-
kako Kongresu Nazionalaren egint-

Esdra Sosa, Arcoiris LGBT erakundeko kidea, adierazpen publiko bat egiten Hondurasko 
telebistarentzat Ministerio Publikoaren parean, Tegucigalpan. 2018ko urria.

47 Michel Forst errelatoreak 2018an Hondurasera egindako bisitari 
buruzko txostenean, Hondurasen zigorgabetasuna maila histori-
koetara iritsi dela salatzen da.

48 Primer Informe de la APJ sobre impunidad 2010-2012. Hemen: 
https://www.flipsnack.com/ASJHONDURAS/estudio-de-impuni-
dad-honduras-2010-2012.html. Gizarte zibileko erakundeek egin-
dako txostenen arabera, zigorgabetasuna ez litzateke %95etik 
behera jaitsiko, eta %100ekoa izango litzateke egile intelektualen 
artean. Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Informe sobre el 
estado de impunidad en agresiones contra periodistas y trabaja-
dores/as de medios de comunicación en Honduras. 26. or.

49 CIDH. Situación de DDHH en Honduras, 2015. Aip. Lib., 12. or.

50 Justizia-operadoreen aurkako indarkeriari dagokionez, ikus: CIDH. 
Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015. Aip. Lib. 37. 
orria eta hurrengoak. 

51 Egiaztatze-, akonpainamendu- eta intzidentzia-misioaren azken adiera-
zpena, Hondurasko Errepublikako giza eskubideak defendatzen dituz-
ten abokatuei laguntzekoa, Arriskuan dauden Abokatuen Nazioarteko 
Behatokiarena (2017ko ekainaren 11tik 18ra). Honako datu hauek 
jasotzen ditu, 10. orrian, eraildako abokatuen inguruan: Comparte 
Fundazioaren arabera, 119 abokatu hil zituzten 2010eko otsailaren 
26tik 2016ko irailaren 20ra, eta CONADEH Batzordearen arabera, 119 
abokatu 2010eko otsailaren 26tik 2017ko ekainaren 14ra.

52 Proceso Digital. Conadeh registra 220 muertes violentas abo-
gados y periodistas hondureños en 16 años. 2017ko uztailaren 
8a. Hemen: http://www.proceso. hn/actualidad/7-actualidad/
alrededor-de- 220-abogados-y-de-profesionales-de-la- comunica-
cion-han-muerto-violentamente- en-honduras.html

53 Honako hauek dira kargugabetutako magistratuak: José Antonio 
Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz 
Sequeira eta José Francisco Ruiz Gaekel.
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zaren bidez. 2010ean, Jueces para 
la Democracia erakundeko hainbat 
epaile54 kargugabetu zituzten Ma-
nuel Zelaya agintalditik kendu zuen 
2009ko estatu-kolpearen aurka 
agertzeagatik. 2015ean, Gorte Inte-
ramerikarrak Hondurasko Estatua 
kondenatu zuen kaleratze horien-
gatik, “López Lone eta beste batzuk 
vs Honduras” izeneko kasuan. Ger-
takari hori epaileen eskubide poli-
tikoekin, mugiezintasun-bermea-
rekin eta diziplinazko prozeduren 
prozesu egokiaren lotutako kasu 
enblematikoa da55.

Azken hilabeteetan, Hondurasko 
Estatuak hainbat ekimen hartu ditu 
justiziara sarbide hobea izateko 
eta giza eskubideen urraketengatik 
kontu eman ahal izateko. Sistema 
judizialaren bitartekoak areagotu 
egin dira hamar Fiskaltza Berezi 

sortu direnetik. Era berean, fiskal 
kopurua eta Nazioko Fiskaltza Na-
gusiaren aurrekontua bikoiztu egin 
dira. Lehiaketa bidezko beste hau-
taketa-prozesu bat abiarazi da 191 
epaile hautatzeko, auzitegi berriak 
ireki dira landa-eremuetan, eta plan 
bat jarri da martxan prozedura judi-
zialetan atzerapenak murrizteko56. 

2018ko martxoaren 15ean, Errepu-
blikako fiskal nagusiak (Oscar Fer-
nando Chinchilla Banegas) Fiskaltza 
Berezia sortzea erabaki zuen giza 
eskubideen defendatzaileak, kaze-
tariak, gizarte-komunikatzaileak eta 
justizia-operadoreak (FEPRODDHH) 
babesteko57, eta Fiskaltza Nagusi 
hori martxan da dagoeneko. Hala 
eta guztiz ere, Hondurasko erakun-
de guztiak astintzen dituen beste 
azote handiak guztiz iluntzen ditu 
neurri horiek. 

6. Martxan ustelkeria-
ren kontra 

Ustelkeria funtsezko elementua da 
indarkeria, errepresioa eta zigorga-
betasuna elkar elikatzen diren sor-
gin-gurpil horretan. Baliabide natu-
ralak ustiatzeko baimenak horren 
adibide bikaina dira. Giza eskubi-
deak defendatzen dituztenek as-
kotan salatzen dute funtzionarioek 
baliabide horiek hautaz esleitzen 
dituztela, enpresen interes boteret-
suen zerbitzura. Baina salaketek ez 
dute aurrera jarraitzen, botere tal-
de horiek mota guztietako presioak 
egiten baitizkiete justizia-operado-
reei, hau da, kasuak euren bulegoe-
tan hartzen dituztenei. Salaketak 
“deserosoegiak” bihurtzen direnean 
are gehiago handitzen da defendat-
zaileak hiltzeko arriskua, Estatuko 

LGBT komunitateko kide bat, Tegucigalpako Gay Harrotasunaren martxan. 2017ko maiatza.

54 Honako hauek dira kargugabetutako magistratuak: Tirza Flores 
Lanza eta Guillermo López Lone, Luis Chévez eta Enrique Barrios 
epaileak. Ustez, 2009ko ekainaren 28an Manuel Zelaya presiden-
tea agintalditik kendu zuen estatu-kolpearen kontra publikoki 
agertzeagatik ezarri zuten neurri hori. 

55 IDH Gorteak euren karguan zeuden magistratuak lehengoratzeko 
eta horiei kalte-ordainak ordaintzeko zigorra ezarri zion Hondu-

rasi. Dena den, epaia betetzeko epea amaitu baino egun batzuk 
lehenago, Hondurasko Estatuak jakinarazi zuen ez zituela berriz 
ere euren karguetara itzuliko.

56 Michel Forst errelatore bereziak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018, 5. or.

57 34.593 Akordioa, 2018ko martxoaren 15ekoa, Nº FGR-002-2018.
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agenteen, segurtasun pribatuko 
agenteen nahiz xede horrekin kon-
tratatutako sikarioen aldetik.  
2015ean, hondurastar asko kalee-
tara irten ziren euren herrialdeko 
demokrazia ahultzen zuen ustelke-
ria endemikoaren amaiera eskatze-
ra. “Los Indignados” izeneko mugi-
mendu horri esker, Gobernuak eta 
Amerikako Estatuen Erakundeak 
(AEE) Hondurasko Ustelkeriaren eta 
Zigorgabetasunaren Aurka Borroka 
egiteko Misioa (MACCIH)58 sortzea 
erabaki zuten hurrengo urtean. Mi-

sio horren bitartez, kanpaina politi-
koak legez kontra ez finantzatzeko 
legeak sustatu dira59, oso modu 
arrakastatsuan gainera, eta hori 
oso gertaera gogoangarria izan da 
Hondurasen historian. Gainera, oso 
garrantzitsua izan da Berta Cácere-
sen eta antzeko kasuetan, 2016ko 
martxoan hil zuten defendatzai-
le indigena karismatikoa. 2017ko 
uztailean, MACCIH-AEE mugimen-
duak, Errepublikako Prokuradoret-
za Nagusiarekin batera, Agua Zarca 
proiektuarekin lotutako ustelkeria 

ikertzeko prozesua abiarazi zuen, 
defendatzaileak behin baino gehia-
gotan salatu zuen kasua.
 
MACCIH-AEE herrialdetik irtenaraz-
teko aukerak izugarri kezkatzen ditu 
defendatzaileak. Gaur egun, Justizia 
Gorte Gorenaren (JGG) Sala Konsti-
tuzionalaren ebazpenaren zain dau-
de, MACCIH bidez aztertutako kasu 
bati atxikitako bost diputaturen 
abokatuek konstituzio-kontrakota-
sunaren errekurtsoa jarri baitzuten 
haren aurrean, “Diputatuen Sare”60 
moduan ezaguna. Nazio Batuen 
errelatore Michel Forsten arabera, 
MACCIH Misioak bere lanarekin ja-
rraitu behar du, ezinbestekoa baita 
giza eskubideak, Zuzenbidezko Es-
tatua eta delinkuentzia antolatua-
ren eta ustelkeriaren kontrako bo-
rroka errespetatzeko61.

MACCIH-en lana erabakigarria izan 
da, halaber, “Pandora” kasuan; 
38 inputatuen artean, diputatuak, 
funtzionario publikoak eta pertso-
na partikularrak daude, eta horien 
kontrako salaketak agintekeriare-
kin, iruzurrarekin, fondo publikoen 
erabilera bidegabearekin, aktiboen 
garbiketarekin eta faltsifikazioare-
kin lotuta daude, besteak beste. 
2018. urte amaieran, Fernando Jo-
sué Suárez Ramírezek, kasuaren 
lekuko nagusiak, Nekazaritza eta 
Abeltzaintza Idazkaritzak (NAI) eta 
beste erakunde batzuek fondo pu-
blikoak desbideratu zituztela ja-
kinarazi zuen egoitza judizialean, 
Porfirio Lobo eta Juan Orlando Her-
nández presidenteen alderdi libera-
laren eta nazionalaren kanpaina po-
litikoetarako62. Suárezen abokatuak 

Arcoiris LGBT erakundeko kideak ekitaldi artistiko batean Tegucigalpako plaza nagusian. 
2017ko iraila.

58 Hondurasko Estatuaren eta AEEren arteko hitzarmena, MACCIH 
Misioa ezartzeari buruzkoa. www.latribuna.hn/2018/03/20/csj-ad-
mite-recurso-inconstitucionalidad-convenio-la-maccih/

59 Politika Garbiren Legea, adibidez, 2017ko martxoan indarrean jarri 
zena.

60 El Heraldo. Investigan a más de 100 diputados del Congreso nacio-
nal por subsidiazo, 2017/12/13. Hemen: https://www.elheraldo.
hn/pais/1134444-466/investigan-a-m%C3%A1s-de-100-diputa-
dos-del-congreso-nacional-por-subsidiazo

61 Michel Forstek Hondurasen egin zuen misio-amaierako adierazpe-
na 2018. Aip. Lib., 7. or. Zigorgabetasuna inoiz baino altuagoa da 
Hondurasen, eta hura funtsezko faktorea da etengabeko indarke-
riari eta segurtasunik ezari dagokionez. 2016an, poliziak jasotako 
salaketa guztien %29 Ministerio Publikoari bideratu zitzaizkion. 
Hondurasko NBGEGKBk ez zuen sarbiderik izan 2016ko datu ofi-
zialetara, baina, Bakearen eta Justiziaren aldeko Itunaren arabera, 
100 erailketatatik 4 bakarrik zigortzen dira.

62 https://tiempo.hn/testigo-caso-pandora-confirma-quienes-mane-
jaron-y-recibieron-fondos-sag/
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–lekuko babestua– adierazi duenez, 
Pandora kasua “(…) herrialdeak bizi 
duen ustelkeriaren isla baino ez da 
(...) herrialdea nola eta nork gober-
natzen duten azaltzen du (…)dena 
lapurtzen aritu den erakunde krimi-
nala da, eta ez herritarren interes 
orokorrak kontuan hartuta gober-
natzen duen alderdi politiko bat. 
Lapurtzea da haren funtzio nagusia, 
eta gobernatzeko funtzioa erabilt-
zen dute fatxada moduan”63.

Salaketa horiek egoera korapilat-
suan jarri dute Juan Orlando presi-
dentea, baina egoera are kritikoa-
goa zen haren anaia, Juan Antonio 
Hernández, Estatu Batuetan harra-
patu zutenean eta herrialde horre-
tako Gorte Federalak narkotrafikoa 
gauzatzeagatik eta kalibre handi-
ko armak izateagatik salatu zute-
nean64.

LGBT komunitateko kide bat, Tegucigalpako Gay Harrotasunaren martxan.  
2017ko maiatza.

63 Abogado describe modus operandi en el caso Pandora. Ikus: 
https://notibomba.com/abogado-describe-modus-operan-
di%E2%80%8B-en-el-caso-pandora/

64 CNN, 2018ko azaroaren 27a. Acusan de narcotráfico a hermano 
del Presidente de Honduras detenido en EE.UU. Hemen: https://
cnnespanol.cnn.com/2018/11/27/acusan-de-narcotrafico-a-her-
mano-de-presidente-de-honduras-detenido-en-ee-uu/
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Ruby Ferreira LGBT bandera batekin eta Tegucigalpako Gay Harrotasunaren martxan jipoitu zuteneko argazki batekin. 2016ko maiatza.
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1. Egoera orokorra

Hondurasko homizidio-tasaren be-
herakada orokorrak ez du esan nahi 
giza eskubideen defendatzaileek ja-
saten duten indarkeriak ere behera 
egin duenik. Michel Forst errelatore 
bereziaren hitzetan –2018an bisita-
tu zuen herrialdea, apirilaren 29tik 
maiatzaren 12ra–, “giza eskubideen 
defendatzaileen erailketa-tasa izu-
garri hazi da” azken urteetan65. Erre-
latoreak honako hau ondorioztatu 
zuen Hondurasi buruz egindako 
Behaketa Misioaren Txostenean: 
“Babeserako mekanismo eraginko-
rra ezartzeko ahaleginak egin arren, 
giza eskubideak defendatzen dituz-
ten hondurastar gehienek ezin dute 
ingurune seguru eta aproposean 
lan egin”66. 

Izan ere, defendatzaileek meha-
txuak eta erasoak jasan ohi dituzte. 
Betetzen dituzten jarduerengatik 
kriminalizatzen dituzte, epaimahaie-
tara eramaten dituzte eta kargu 
faltsuak izateagatik salatzen dituzte, 
justizia-eskubide oro kentzeaz gain. 
Kontinenteko gainerako herrialdee-
tan bezala, difamazio-kanpainak ja-
saten dituzte eta, askotan, traidore, 
antinazional eta kriminaltzat jotzen 
dituzte. Estigmatizazioa ez da ko-
munikabideen aldetik bakarrik gau-
zatzen, baita Estatuko goi-funtzio-
narioen aldetik ere67.

Kriminalizazioa oso jardun kezka-
garria eta sistematikoa da. Hondu-
raseko Atxilotu eta Desagertuen 
Senideen Batzordearen (COFADEH) 
arabera, 2010etik 2014ra 3.064 
kriminalizazio-kasu egon ziren zi-
gor-zuzenbidearen erabilera oke-
rrarekin lotuta, defendatzaileak 
kikiltzeko. 2015ean, Landako Langi-
leen Zentral Nazionalak (CNTC) 78 
kideren prozesamenduari egin zion 
aurre68. Egoerak nabarmen egin du 

okerrera; La Paz departamenduan 
bakarrik, 2017an CNTCko 850 neka-
zari inguru auzipetu zituzten, horie-
tatik 181 emakumeak. Gainera, 50 
lagun espetxeratu zituzten. San Pe-
dro de Tutule udalerrian, 182 pert-
sona auzipetu dituzte69. 

Defendatzaileek jasaten duten eten-
gabeko arriskua sekulakoa da, eta 
CIDHk berak 426 kautelazko neu-
rri adostu ditu, kontinenteko beste 

EMAKUME DEFENDATZAILEEN KONTRAKO ERASOAK

Emakumeen Erdialdeko Amerikako Ekimenaren arabera, 2016. eta 
2017. urteetan mila berrehun eta hogeita hamabi (1.232) eraso erre-
gistratu ziren, Hondurasen, emakume defendatzaileen, horien seni-
tartekoen eta elkarteen kontra. Zifra horiek %11,15eko igoera izan 
dute 2016. urtearekin alderatuta70. Hilketen (4 izan ziren 2016an 
eta bat 2017an) eta hiltzeko saiakeren (28tik 1era) erregistroak be-
hera egin du denbora-tarte horretan. 

Dena den, Erdialdeko Amerikako Ekimeneko defendatzaileek diote 
ustezko murrizketa horrek gertakarien azpi-erregistroari erantzuten 
diola, lurraldean bertan egiaztatzeko fondo nahikorik ez dutelako. 

Bestalde, gehiegizko indarkeria erabiliz gauzatu diren eraso, tortura 
eta tratu krudel eta ankerren kopurua modu drastikoan igo da, eta 
bahiketak, legez kontrako atxiloketak, mehatxuak, gaitzespenak eta 
erabakiak hartzeko eremuetatik kanpo uzteko gertakariak bikoiztu 
egin dira71. 

Emakume defendatzaileen kontrako sexu-erasoen kopuruak ere 
gora egin du72.

II. Defendatzaileen egoera

65 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 4. or.

66 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 2. or.

67 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 2. or. 

68 COFADEH. Casos Emblemáticos, Situación de Derechos Humanos 
en Honduras. Tegucigalpa, 2014ko abendua.

69 PBI. 2017ko abenduko Hondurasko BULETINA, 11. or. 

70 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 8.

71 2016an, 4 hilketa, 28 hilketa-saiakera eta gehiegizko indarkeria 
erabiliz egindako 63 eraso izan ziren, eta tortura edo tratu krudel 
eta anker bakar bat ere ez; 2017an, berriz, hilketa 1, hilketa-saiake-
ra 1, gehiegizko indarkeriazko 104 eraso, 4 tortura, tratu krudel 
eta anker erregistratu ziren. Informazio guztia irakurtzeko, ikus 
Emakume Defendatzaileen Erdialdeko Amerikako Ekimenaren 
Txostena. Defender para vivir. Aip. Lib., 17. orria eta hurrengoak.

72 2016an, Ekimenak sexu-indarkeriaren 2 kasu erregistratu zi-
tuen eta, 2017an, 3 emakumek jasan zuten sexu-indarkeria. Ikus 
Emakume Defendatzaileen Erdialdeko Amerikako Ekimenaren 
Txostena. Defender para vivir. Aip. Lib., 17. orria eta hurrengoak.
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edozein herrialdetan baino gehiago. 
Bestalde, 2010etik 2015era erasoen 
kopuruak gora egin du pixkanaka 
(2015ean erregistratu ziren kasu ge-
hien). Informe Situacional de Defen-
soras y Defensores de los Derechos 
Humanos txostenean, 2015eko aza-
roaren eta hurrengo urteko urria-
ren artean giza eta lurraren eskubi-
deen 27 defendatzaile hil zituztela 
jakinarazi du Asociación para una 
Ciudadanía Participativa (ACI Par-
ticipa) erakundeak73. Biktimen ar-
tean, Lesbiana, Gay, Bisexual, Tran-
sexual, Bisexual eta Intersexualen 
(LGBTI) komunitateko 6 pertsona, 4 
nekazari, 4 ingurumen-defendatzai-
le, kazetari 1, 9 komunitate-buruza-
gi eta beste kategoria batzuetako 3 
lagun hil zituzten. 

2017an, ACI eta Front Line Defen-
ders nazioarteko erakundeak zazpi 
defendatzaile gehiagoren erailketa 
salatu zuten74: 

1. José Santos Sevilla, Tolupán he-
rriaren lider indigena (otsaila-
ren 17an).

2. Roque Martínez Ramos, Jere-
mías Martínez buruzagi neka-
zariaren semea, Aguán eskual-
deko Nekazarien Mugimendu 
Bateratuaren (MUCA) presiden-
te ohia (otsailaren 20an).

3. Sherlyn Montoya, Arcoíris 
LGTB komunitatearen elkarte-
ko emakume lider transexuala 
(apirilaren 4an).

4. Faustino Murillo, Colón departa-
menduko ingurumen-defendat-
zailea (maiatzaren 23an).

5. Carlos William Flores, kazetaria 
(irailaren 13an).

6. José Alfredo Rodríguez, Grego-
rio Chávez Enpresa Nekazaria-
ren kidea, Aguán eskualdean 
(irailaren 20an).

7. Silvino Zapata Martínez, garifu-
nen herriko buruzagia (urriaren 
14an).

Herrialdeak bizi duen errealitatea 
argitara ateratzea ausartzen direnak 
ere mehatxatzen ditu heriotza-arris-
kuak. Michel Forst errelatorearen 
arabera, 2001etik 75 kazetari, gi-
zarte-komunikatzaile eta komuni-
kabideetako langile hil dituzte. Sei 
kasutan bakarrik identifikatu dira 
horien egileak75. Giza Eskubideen 
Hondurasko Batzorde Nazionalak 
(CONADEH) ziurtatu zuenez, 2017ko 
urtarriletik urrira lau kazetari gehia-
go hil zituzten76.

Giza eskubideak defendatzeko ko-
lektiboaren barnean, errepresioak 
eta jazarpen politikoak bereziki kal-
tetu ditu komunitate eta herri indi-
genetako defendatzaileak, horiek 
“lurrak euren gain hartzen dituzten 
eta ingurumena suntsitzen duten 
enpresei kontra egiten dietenean”77. 
Zoritxarrez, Honduras munduko he-
rrialde hilgarrienetakoa da inguru-
mena defendatzen dutenentzat78. 
Eredu ekonomiko neoliberalaren 
aurka agertzen direnek edo hura 
zalantzan jartzen dutenek eraso 

Arcoiris LGBT erakundeko kideak ekitaldi artistiko batean Tegucigalpako plaza nagusian. 
2017ko iraila.

73 Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) 
erakundeak hala ziurtatzen du Informe Situacional de Defensoras 
y Defensores de los Derechos Humanos 2017 txostenean. Hemen: 
https://criterio.hn/2016/12/06/27-defensores-derechos-huma-
nos-asesinados-honduras-ultimo-ano/ 

74 ACI Participa. Informe Situacional de Defensoras y Defensores de los 
Derechos Humanos en Honduras en 2017. Aip. Lib., 21. orria eta hu-
rrengoak. 

75 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 2. or.

76 Proceso Honduras. Comunicador social con muerte cerebral tras 

atentado en Santa Rosa de Copán. 2017ko urriaren 4a. Hemen: 
http://www.proceso.hn/actualidad/7-actualidad/matan-a-comu-
nicador-social-en- santa-rosa-de-copan.html

77 Global Witness erakundeak lur- eta ingurumen-defendatzaileen 
13 hilketa erregistratu zituen, Hondurasen, 2016. urtean. Hori 
2010etik 2015era erregistratutako 109 erailketei gehitu behar 
zaie. Ikus Global Witness erakundearen txostena. Honduras: el lu-
gar más peligroso para defender el planeta. 2017ko urtarrila. 

78 Hondurasko lur-defendatzaileei dagokienez, ikus Amnesty Inter-
national erakundeak egindako txostena. Defendemos la tierra con 
nuestra sangre - Personas defensoras de la tierra, el territorio y el me-
dio ambiente en Honduras y Guatemala. 2016, AMR 01/4562/2016.
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larriak jasaten dituzte, nekazariak, 
komunikatzaileak edo sindikalistak 
izan. Buruzagi sindikal askok sala-
tu dituzte gaitzespenak, larderiak 
eta erasoak, eta familiak ere horien 
biktimak izaten dira. Ekintza horiek 
“erakunde sindikal guztietara” bide-
ratuta egoten dira, horiek “desegite-
ko”79.

2017an, Amnesty International 
erakundearen Urteko Txostenak 
berretsi egin zuen, garai hartan, 
Honduras eta Guatemala zirela 
munduko herrialderik arriskutsue-
nak lurra, lurraldea eta ingurumena 
defendatzen zituztenentzat80. Herri 
indigenei buruzko errelatoreak me-

gaproiektuei81 kontra egiten dieten 
defendatzaileek jasaten dituzten 
mehatxuen igoera azpimarratu 
zuen zentzu horretan, eta hainbat 
ohar egin zituen herri indigenei eta 
jatorri afrikarreko herriei aldez au-
rretiko kontsulta askea eta infor-
matua egiteko Esparru Legearen 
inguruan (2016ko abenduaren 22ko 
Esparru Legea)82. 

Kasu paradigmatikoen artean, Ber-
ta Cáceres defendatzailearena go-
goratu behar dugu, Hondurasko 
Erakunde Herritar eta Indigenen 
Hiri Kontseilua (COPINH) fundatu 
zuen Lenca herri indigenako lide-
rra, 2016ko martxoan hil zutena. 

Bi hilabete geroago, agintaritzek 
lau gizon harrapatu zituzten; horie-
tatik bik lotura zuzena zuten DESA 
enpresa hidroelektrikoarekin, hau 
da, Cáceresek eta beste kolektibo 
batzuek geldiarazi nahi zuten erai-
kuntzarekin. Lehenengoa Sergio Ra-
món Rodríguez Orellana zen, DESA 
instalazio hidroelektrikoetako ko-
munitate- eta ingurumen-gaietako 
administraria, eta, bestea, Douglas 
Geovanny Bustillo, 2015. urtera arte 
konpainiako segurtasun-zuzendari 
lan egin zuen teniente erretiratua. 
Harrapaketa horiek egin ziren mo-
mentuan, agintariek adierazi zuten 
hilketa “konspirazio handiagoaren 
parte izan zitekeela”83. 

2018ko azaroan, Hondurasko Gorte Gorenaren epai batek Berta Cáceresen hilketan nahastutako zortzi atxi-
lotuetatik zazpi zigortu zituen. Halere, defendatzailearen familiak eta COPINH kontseiluak irregulartasunak84 
salatu zituzten prozesuan. Horien ustez, “krimenari eta haren arduradun guztiei buruzko egia orain epaitu 
dituzten horietara mugatu da, Ministerio Publikoaren eta auzitegien bitartez, Hondurasko Estatuak ezarri 
dituen oztopoak direla eta, betiere, benetako justiziaren barnean egiari uko egin ahal izateko”85. Epaia eman 
ondoren egindako jakinarazpen publikoan, Atala Zablah familia (DESA enpresaren jabe akzionistak) Berta 
Cáceresen hilketa eragin zuten jazarpen, zirikatze, eraso eta mehatxu guztien atzean zegoela salatu zuten. 

Hondurasko Gorte Gorenaren auzitegiak hilketaren erruduntzat jo zituen Mariano Díaz, Elvin Rápalo, Oscar 
Torres, Edilson Duarte eta Henry Hernández, baita enpresarekin loturak zituzten bi inputatuak ere, Sergio 
Rodríguez eta Douglas Geovanny Bustillo. Gainera, Gustavo Castro aktibista mexikarra hiltzeko saiakeraren 
erantzuletzat jo zituen horietatik lau. Epaiaren irakurketan epaiketa-gelan zeuden batzuen arabera, epaima-
haiak nabarmendu zuen hilketa “DESA enpresako exekutiboen erabateko adostasunarekin planifikatu eta 
gauzatu zela”. Adierazpen hori oso garrantzitsua izan daiteke DESA enpresako gerente David Castilloren kon-
tra (hilketaren egile intelektuala) gauzatzen ari den epaiketan. 

79 CIDH. Derechos Humanos en Honduras, 2015. Aip. Lib., 30. or.

80 Amnesty International erakundearen 2017ko txostena, 28. or. 

81 Giza Eskubideen Kontseilua, A/HR/36/46, 2017ko irailaren 15ekoa. 
Zentzu berean: Michel Forst errelatore bereziak defendatzaileen 
hainbat testigantza sinesgarri jaso zituen. Defendatzaile horiek 
enpresen aldetik mehatxuak eta erasoak jaso izana salatu zuten, 
bereziki erauzketa-industrien eta industria hidroelektrikoen alde-
tik. Era berean, nazioarteko edo nazioko enpresen eta politikarien 
arteko ustezko trikimailuen testigantzak jaso zituen, batzuetan, 
Kongresuko goi-agintarien aldetik. Ikus, Michel Forst Nazio Ba-
tuen errelatore bereziak Hondurasera egindako bisitaren (apirila-
ren 29tik maiatzaren 12ra) ondorengo giza eskubideen defendat-
zaileen egoerari buruzko adierazpena. Ikusi online: https://www.
ohchr.org/Pages/VariationRoot.aspxEspañol>Noticias y eventos> 
10.2K 7732 203 albistea (aurrerantzean, Michel Forst errelatoreak 
Hondurasera egindako bisitaren misio-amaierako adierazpena, 
2018).

82 Herri Indigenei buruzko Nazio Batuetako errelatore berezi Victoria 
Tauli-Corpuz andreak Hondurasera egindako bisita (2016ko apiri-
laren 16tik 21era).

83 InsightCrime. Funcionarios de Honduras vinculan hidroeléctrica 
con asesinato de activista. 2016ko maiatza. Hemen: https://es.in-
sightcrime.org/noticias/analisis/funcionarios-honduras-vincu-
lan-hidroelectrica-asesinato-activista/

84 COPINH kontseiluaren jakinarazpen publikoa, Epaimahaiak epaia 
eman ondoren: https://copinh.org/2018/11/comunicado-an-
te-el-fallo/

85 Komunikatuan salatzen denez, Atala Zablah familia (DESA enpre-
saren jabe akzionistak) dago Berta Cáceresen hilketa eragin zuten 
jazarpen, zirikatze, eraso eta mehatxu guztien atzean. Ikus jaki-
narazpen publikoa: https://copinh.org/2018/11/comunicado-an-
te-el-fallo/
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Hil ostean86, Berta Cáceres –CID-
Hren kautelazko neurriak jasotzen 
zituen– herri indigenen lurraren, 
lurraldearen eta duintasunaren al-
deko borrokaren ikur bihurtu da, 
megaproiektuen enpresa jabeen 
“kolonizazioaren” aurrean. Aurrera-
go egindako nazioarteko kanpainek 
Berta desagerrarazteko interes eko-
nomikoak ezagutarazi zituzten, eta 
industria hidroelektrikoaren inber-
titzaile handiak bertatik joatea lortu 
zuten87. Hondurasko Bakearen Len-
ca Mugimendu Indigenak (MILPAH) 

uko egin dio, halaber, Los Encinos 
proiektu hidrologikoa instalatzeari; 
hori dela-eta, poliziaren, armadaren 
eta enpresarekin lotutako beste zibil 
armatu batzuen erasoak jasan dituz-
te88. Ana Miriam Romero liderrari 
etxea erre zioten89, bere familiarekin 
batera jasan behar izan zituen beste 
eraso batzuen artean. Beste lider ko-
munitario eta indigena batzuek ere 
behin baino gehiagotan salatu dute 
euren lurretatik kanporatu edo eu-
ren uztak galdu izana, horiek honda-
tu edo lapurtu dizkietelako90.

2017an, Berta hil eta urtebetera, 
Carlos William Flores kazetaria hil 
zuten, “Sin Pelos en la Lengua” te-
lebista-programaren zuzendaria; 
izan ere, hark argi eta garbi kritikat-
zen zituen inguruneko deforesta-
zioarekin lotutako “agronegozioen” 
enpresa handiak91. Erdialdeko 
Amerika osoan bezala, Hondura-
sen ekonomia kapitalista da nagu-
si, hau da, gutxi batzuen eskuetan 
geratzen da dena, gehiengo po-
bretuei euren ondasunak kenduz. 
Eredu horren inposizioa dago, hain 
zuzen ere, hondurastarrek jasaten 
duten indarkeria handiaren jato-
rrian; feminismotik “gorputzak eta 
bizitza kontrolatzea da proiektu 
horren helburua, haren onespen 
guztiarekin”92. 

Giza Eskubideen Batzorde Intera-
merikarrak (CIDH) honako hau dio 
zentzu horretan: “defendatzaile, 
herri indigena, emakume, nes-
ka-mutil, nerabe, LGBT, etorkin, 
Aguán Beheko nekazari, komuni-
kazioko langile eta kazetari, eta 
justizia-operadoreen kontra erre-
gistratutako indarkeria eta inpak-
tua hainbat faktoreren emaitza 
dira, horien artean, krimen anto-
latuaren igoera eta droga-trafikoa, 
haur eta nerabeen errekrutatzea 
eta erantzun judizial eskasa, zi-
gorgabetasun, ustelkeria eta po-
brezia- eta desberdinkeria han-
diak sortuz”93.

Arcoiris LGBT erakundeko kideak Kukukan LGBT erakundearekin batera egingo duten 
adierazpen publiko bat eztabaidatzen. 2018ko urria.

86 Berta Cáceresen heriotzarekin lotuta (2016ko martxoan), bederat-
zi lagun espetxeratu zituzten homizidio edo homizidio-saiakera-
gatik. Hilketa gertatu eta bi urtetara, Castillo atxilotu zuten, DESA 
enpresako presidente exekutiboa, Berta Cáceresek uko egin zion 
Agua Zarcako presa eraiki zuen Hondurasko enpresa. Honduras-
ko armadari atxikita dagoen laugarren atxilotua da, eta krimena-
ren egile intelektualtzat jo duten lehen pertsona.

87 2016ko maiatzean, fiskalek DESAko langile bati homizidioa egotzi 
ondoren, Holandako FMO garapen-bankuak eta Finnfund Lanki-
detza Industrialerako Fondo Finlandiarrak Agua Zarca presa egi-
teko euren maileguen ordainketa bertan behera utziko zutela ja-
kinarazi zuten. 2017ko ekainean, bi finantziazio-erakundeek Agua 
Zarca proiektua guztiz utziko zutela jakinarazi zioten The Guardian 
aldizkariari. Proiektuaren hirugarren inbertitzailerik handienak 
ere, Erdialdeko Amerikako Integrazio Ekonomikorako Bankuak 
(BCIE), proiektuaren finantziazioa etengo zuela iragarri zuen.

88 Annual Front Line Defenders 2016 memoria.

89 Berdina. 

90 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 2. or.

91 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 5. or.

92 Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra (CIDH): Situación de los 
Derechos Humanos en Honduras, OAS Documentos oficiales; II 
OEA/Ser.L/V/II.  Doc.42/15, aprobado por la CIDH el 31 de diciem-
bre de 2015, p. 11. (aurrerantzean, CIDH, Situación de Derechos 
Humanos en Honduras, 2015).

93 Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarra (CIDH). Situación de 
los Derechos Humanos en Honduras, OAS Dokumentu ofizialak; II 
OEA/Ser.L/V/II.  Dok.42/15, CIDHk 2015eko abenduaren 31n onar-
tua, 11. or.
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Nazioarteko erakundeak eta giza 
eskubideen elkarteak ez dira 
oso optimistak agertu defendat-
zaileen hilketetan justizia egite-
ko aukerari dagokionez. Egoera 
bereziki larria da krimen horiek 
zaurgarritasun-egoera bereziko 
taldeen kontra gauzatzen dire-
nean, emakumeen, LGBTIen eta 
neska-mutilen kontra, adibidez94. 
ACI-Participa erakundearen hit-
zetan: “herrialdean ohikoa den 
moduan, horien heriotzak zigor-
tu gabe geratuko ote diren bel-
dur gara”; “Estatuak erantzukizun 
zuzena du, bere gobernatzaileen 
bitartez, argi eta garbi identifika-
tutako faktore batzuetan; izan ere, 
horiek dira giza eskubideak eta 
horiek defendatzen dituztenen es-
kubideak urratzen dituztenak”95. 

Estatuari egotz dakizkiokeen fakto-
reen artean, honako hauek aipat-
zen ditu txostenak: “lurrak erauzke-
ta-industriara bideratzea eta ibaiak 
energia elektrikoa ekoizteko erabilt-
zea; lur-jabeen eta agroindustriaren 
interes handiak; eta homofobia eta 
intolerantzia”.

2. Babeserako mekanis-
moak eta elkarteak

Testuinguru horretan, Honduras-
ko Kongresuak giza eskubideen 
defendatzaileak, kazetariak, gi-
zarte-komunikatzaileak eta justi-
zia-operadoreak babesteko legea 
onartu zuen 2015ean, Margaret 
Sekaggya NBEko defendatzai-
leentzako errelatore bereziak 
2012an egin zituen gomendioak 
kontuan hartuta, betiere, 2014ko 
Aldizkako Azterketa Unibertsala-
ren emaitzak jaso eta, López Lo-

neren kasuan, Giza Eskubideen 
Batzorde Interamerikarrak Hon-
durasen aurka epaia eman ondo-
ren. Legea onartu eta ia bi urte 
geroago, Babeserako Sistema Na-
zionala jarri zen martxan, Hondu-
rasko defendatzaileak eta komu-
nikatzaileak babesteko; hura Giza 
Eskubide, Justizia, Gobernaketa 
eta Deszentralizazio Idazkaritza-
ren (SDHJGD) barnean txertatu 
zen. 

Sistema edo “mekanismoa”, Hon-
durasen ezagutzen duten moduan, 
Zuzendaritza Nagusiak, Kontseilu 
Nazionalak, Segurtasun Idazkaritza-
ren Giza Eskubideen Departamen-
duak eta Batzorde Teknikoak osat-
zen dute. Eskaera ugari egin arren, 
gizarte zibila Kontseiluan bakarrik 
dago ordezkatuta, eta haren par-
taidetza oso txikia da gainera: 14 
kontseilaritatik bi ordezkari bakarrik 
ditu. Horietako bat Donny Reyes da, 
Arcoíris elkarteko koordinatzailea, 
LGTBI komunitatearen erreferent-
ziazko erakundea. Bestalde, Bat-
zorde Teknikoan ez dago gizarte 
zibilaren ordezkari bakar bat ere, 
eta bertan egiten dira arriskuen az-
terketak, kasuan kasuko babes-neu-
rriak ezartzeaz gain.

Nazio Batuetako Michel Forst erre-
latoreak emandako datuen ara-
bera, 2018. urte erdialdera arte 
mekanismoak 810 babes-neurri 
eman zizkien 211 pertsonari. Ire-
kita jarraitzen duten 198 kasue-
tatik, 125 giza eskubideen defen-
datzaileei dagozkie, 37 kazetariei, 
22 gizarte-komunikatzaileei eta 
14 justizia-sistemako funtziona-
rioei. Poliziaren neurriak gailendu 
arren (eskolta-agenteak, patruilak, 
izuaren botoiak, aldi baterako bir-

kokapenak, ebakuazioak), 2017. 
urte hasieratik beste neurri batzuk 
txertatu dira, hala nola laguntza 
psikosoziala, garraio eta komuni-
kaziorako subsidioak, teknologia- 
eta azpiegitura-neurriak eta auto-
babeserako ikastaroak.

Beste eskumen batzuen artean, 
mekanismoak modu eraginko-
rrean ezarri behar ditu CIDHk 
emandako kautelazko neurriak 
eta Gorte Interamerikarraren be-
hin-behineko neurriak. Asociación 
para una Ciudadanía Participativa 
(ACI-Participa) elkartearen ara-
bera, 2009tik 2015era CIDHk 41 
kautelazko neurri adostu zituen; 
horiek herrialdeko 18 departa-
mendutatik 13tan helbideratuta 
dauden 426 pertsonari lagunt-
zen diete96. Onuradun guztietatik 
%34 nekazariak dira, %17 kaze-
tariak eta komunikatzaileak, %14 
indigenak, %7 ingurumenaren 
defendatzaileak eta %6 LGTBIak. 
Gaur egun, Hondurasen mota ho-
rretako neurriak barne hartzen 
dituzten 100 kasu baino gehiago 
daude irekita (500 onuradun bai-
no gehiago)97. 

CIDHren kautelazko neurriei 
buruzko bere txostenean, ACI-Par-
ticipa erakundeak dio, onuradun 
guztien %99ren ustez, neurri ho-
riek ez dutela euren segurtasuna 
bermatzen, gobernuak eskaintzen 
dituen babes-aukerak egokiak ez 
direlako edo modu egokian ezart-
zen ez direlako. Izan ere, onura-
dun askok uste dute Estatuaren 
segurtasun-kidegoak neurriez ba-
liatzen direla horiek defendatzaile 
moduan betetzen duten lana kon-
trolatzeko. Arestian esan dugun 
moduan, segurtasun-kidego horiek 

94 Hondurasko EPU plataforma, Torturaren Aurkako Mundu Erakun-
dea (OMCT) eta Inpunitatearen Kontrako Nazioarteko Plataforma. 
Informe alternativo de la sociedad civil hondureña al Comité contra la 
Tortura de la ONU (CAT), 2016an aurkeztua, 7. or.

95 Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa) 
erakundeak hala ziurtatzen du Giza Eskubideen Defendatzaileen 
Egoerari buruzko 2017ko txostenean. Hemen: https://criterio.

hn/2016/12/06/27-defensores-derechos-humanos-asesina-
dos-honduras-ultimo-ano/

96 ACI Participa. Medidas Cautelares en Honduras: Sueño y Realidad. 
https://issuu.com/danacruz/docs/libro_medidas_ cautelares, 60. 
eta 61. orriak.

97 PBI. Hondurasi buruzko 2017ko txostena, 31. or.
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behin baino gehiagotan egon dira 
inplikatuta giza eskubideen bor-
txaketa larrietan98.

Sexu-aniztasunari dagokion kole-
ktiboaren barruan, hainbat elkar-
tek jasotzen dituzte kautelazko 
babes-neurriak, hala nola Arcoí-
ris elkarteak, Sexualitatearen eta 
Hiesaren Prebentzio Zentroak 
(CEPRES), Comunidad Gay Sampe-
drana para la Salud Integral komu-
nitateak, Bizitza Hoberako Elkartea 
(APUVIMEH) elkarteak, SOMOS zen-
troak eta CATTRACHAS Sare Lesbi-
koak. Ia kasu guztietan, neurri ho-
rien bitartez polizia-agente bat jarri 
dute horien bulegoetan. Hondura-
sen Polizia da LGTBI komunitatea 
gehien erasotzen duen erasotzai-
leetako bat eta, beraz, neurriaren 
eraginkortasunarekiko mesfidantza 
ere orokorra da.

2016an, Inpunitatearen kontrako 
Koalizioak argi eta garbi salatu zuen 
“mekanismo hori modu eraginko-
rrean ezartzeko borondate poli-
tikorik ez dagoela”. Gainera, giza 
eskubideen elkarteetako ordezka-
riek Babes Kontseilu Nazionalaren 
saioetan parte hartzeko aukera 
izan zezatela eskatu zuen, horiek 
baitira, egunez egun, arriskuan bizi 
direnak99. Termino orokorretan, Sis-
temak hainbat oztopori egin behar 
die aurre, eta gabezia garrantzit-
suak ditu gainera. 

Besteak beste, ez du giza eskubi-
deen defendatzaileak guztiz babes-
teko politika publikorik. Era berean, 
ez dago koordinazio eraginkorrik 
eta iraunkorrik babesera bideratu-
tako Estatuko instantzien artean, 
batik bat departamenduetan eta 
udalerrietan. Mekanismoa betet-
zen duten erakundeetan ez da pe-

dagogia-alorreko lan nahikoa egin 
Mekanismoaren beraren inguruan. 
Erakunde horietako langileak ez 
daude behar adina kontzientziatu-
ta giza eskubideen defendatzaileek 
betetzen duten eginkizunari eta 
funtzioari dagokionez. Bestalde, 
Mekanismora oso ehuneko txikia 
bideratzen da Giza Eskubideen Mi-
nisterioaren aurrekontuetan: aurre-
kontu osoaren %0,00018, 2017an. 
Aurreko urteetan, ehuneko hori txi-
kiagoa izan zen. 

Defendatzaileek eta, oro har, gi-
zarteak berak eszeptizismoz begi-
ratzen diote oraindik ere Mekanis-
moaren ustezko eraginkortasunari. 
Dena den, konfiantza hazten joan 
da, baita sistemaren beraren ardu-
rapean utzi diren kasuen kopurua 
ere (9 izan ziren 2015ean, eta 143 
kasu 2017an). Ministerio Publi-
koak eta Gorte Gorenak ez dute goi 
mailako ordezkaritza erregularrik 
Babes Batzorde Nazionalaren eta 
Batzorde Teknikoaren bileretan, 
eta horrek ez du zalantzak argitzen 
laguntzen. Ezta gizarte zibilaren 
partaidetza mugatuak ere, arestian 
esan dugun moduan, 2 aulki baino 
ez baititu (14tik) Babeserako Kont-
seilu Nazionalean.

Defendatzaileen mesfidantza Giza 
Eskubideen Hondurasko Batzor-
de Nazionalera (CONADEH) heda-
tu da, herrialdean giza eskubideak 
babesteko eta sustatzeko agindua 
duen konstituzio mailako organoa. 
Kritika nagusien artean, Batzordeak 
Parisko Printzipioak ezartzen ez di-
tuela ikus dezakegu, eta printzipio 
horiek giza eskubideak babesteko 
eta sustatzeko erakunde naziona-
len funtzionamendua arautzea dute 
helburu100. CONADEH Batzorde Na-
zionalak prestigio osoa galdu du he-

rrialdeak azken hamarkadan jasan 
duen militarizazio-prozesua balioz-
tatu ondoren101. 

Teorian, Batzorde Nazionala da giza 
eskubideak bermatzen dituena eta 
ikerketak, ikuskapenak eta egiaz-
tapenak egiten dituena, bere bule-
goan aurkezten diren giza eskubi-
deekin lotutako kexak eta salaketak 
argitu ahal izateko. Xede horreta-
rako, egokitzat jotzen duen doku-
mentazio ofizial guztia du eskura, 
eta babes-neurriak adostu ditzake, 
poliziaren laguntza edo arriskuan 
dagoen norbaiten birkokapena, 
adibidez. CONADEHk ahalmen ga-
rrantzitsu horiek mantendu ditu, 
giza eskubideen defendatzaileak, 
kazetariak, gizarte-komunikatzai-
leak eta justizia-operadoreak ba-
besteko legea ezarri arren. Nolana-
hi ere, oraindik ere askok zalantza 
egiten dute hark bere ahalmenak 
modu eraginkorrean erabiltzen ote 
dituen.

Nazio Batuen Akreditazio Azpibat-
zordeak CONADEHk bere urteko 
txostenetan emandako estatisti-
ken interesa eta erabilgarritasuna 
azpimarratu du. Halere, erakun-
deak abiarazitako ekintza zehatzei 
buruzko informazioa faltan botat-
zen duela jakinarazi zuen. Zentzu 
berean agertu da Michel Forst erre-
latorea ere; hark defendatzaileen 
salaketei eta babesari lehentasuna 
ematea gomendatzen dio azken 
horri, baita estrategia eraginkor, 
sendoago eta proaktiboagoa gara 
dezala ere, horien bizitzak eta oso-
tasun fisikoa babesteko102.

Indarkeria maila altuak dituen eta 
bidegabekeria sozialak eta diskrimi-
nazio endemikoak guztiz suntsituta 
utzi duen herrialde honetan, Hon-

98 ACI Participa. Medidas Cautelares en Honduras: Sueño y Realidad. 
https://issuu.com/danacruz/docs/libro_medidas_ cautelares, 60-
61. orriak.

99 Inpunitatearen Kontrako Koalizioa. Falta de presupuesto y malas 
prácticas marcan el primer año de funcionamiento el mecanismo 
de protección a periodistas, defensores de derechos humanos y 
operadores de justicia. 2016ko urriaren 17ko Jakinarazpena.

100 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 7. or.

101 OBS, OMCT eta FIDH. Honduras: Defensores y defensoras de de-
rechos humanos en Honduras, entre la espada y la pared. Aip. 
Lib., 11. or.

102 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 7. or.
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durasko defendatzaileek inolako 
segurtasun-baldintzarik gabe be-
tetzen dute gaur egun euren lana. 
Lurra eta lurraldea defendatzen du-
tenekin batera, sexu-aniztasunari 
dagokion kolektiboak ere eraso sis-
temikoak jasaten ditu, eta erakunde 
eta interes boteretsuei egin behar 
die aurre. Enpresa transnazionalek 
eta segurtasun pribatuko enpresek 
lurrak bereganatzen eta lurraldea 
suntsitzen jarraitzen duten bitar-
tean (Estatuko erakundeen eta funt-
zionarioen laguntzarekin), LGTBIek 
jazarpenak jasaten dituzte indar 
publikoaren, hedabideen eta elizen 
aldetik, eta erakundeek ez ikusia-
rena egiten dute horren aurrean. 
Hiltzen den defendatzaile bakoit-
za galera konponezina da, egunez 
egun, neoliberalismoak, ustelkeriak, 
gorrotoaren diskurtsoek eta milita-
rizazioak eragindako kalteez kexu 
den gizartearentzat. 

3. Sexu-aniztasunaren 
defentsa

Hondurasko lehen LGBTI komuni-
tateko elkarteak 80ko hamarkadan 
jaio ziren. HIESaren kontrako Ho-
mosexualen Hondurasko Elkartea 
(San Pedro Sula) eta Homosexualen 
Hondurasko Elkartea (Tegucigalpa) 
sortu ziren orduan, eta ez HIESa-
ri aurrea hartzeko bakarrik, xede 
politikoekin eta sozialekin baizik. 
Bi elkarteek izaera juridikoa lor-
tu zuten eta legez eratu ziren, giza 
eskubideen nazioko eta nazioar-
teko erakundeen presioari esker. 
2004an, Ricardo Maduro presiden-
teak (2002-2006) izaera juridikoa 
eman zien, halaber, Arcoíris elkar-
teari, Violeta kolektiboari, Kukulcán 
elkarteari (Tegucigalpa) eta Comu-
nidad Gay Sampedreana para la 

Salud Integral komunitateari (San 
Pedro de Sula). 

Aintzatespen juridiko horri esker, 
elkarteek euren ekintza-eremua za-
baldu eta harreman instituzionalak 
finkatu ahal izan zituzten nazioarteko 
hainbat erakunderekin eta lankidet-
za-agentziarekin. Dena den, horrek 
nolabaiteko gaitzespen-bolada eragin 
zuen herrialdeko zenbait politika- eta 
erlijio-sektoreren aldetik. 2005ean, 
Hondurasko Kongresuak 1982ko 
Konstituzioaren 112. eta 116. artiku-
luen erreforma onartu zuen homo-
sexualen arteko ezkontza debekatze-
ko, bikote homosexualek adingabeak 
ez adoptatzeko eta beste herrialde 
batzuetan egindako izatezko bata-
sunak baliogabetzat jotzeko.

2009ko estatu-kolpetik eratorri-
tako krisialdian, kolektiboaren eta 
LGTBI elkarteen kontrako etsaita-
sunak LGTBIen aurkako indarkeria-
ren igoera dramatikoari bide eman 
zion: 6 hilabetetan, 28 pertsona 
erail zituzten beste sexu-orientazio 
bat izateagatik. Baina, besoak jaitsi 
beharrean, komunitatea bere es-
kubideak defendatzeko mobilizatu 
zen. LGTBI komunitateko elkarteek 
estatu-kolpearen kontrako erre-
sistentziaren nukleo sendoa osatu 
zuten eta, horrela, gizarte zibil an-
tolatuaren errespetua lortu zuten. 
Komunitateko aktibistek borroka 
sozialean eta politikoan izan zuten 
lidergoak ere izugarri lagundu zuen 
kolektiboak jasaten duen indarkeria 
eta elkarte moduan egiten dituzten 
eskaerak ikusgai egiten.

2009tik aurrera, LGTBI elkarteek eu-
ren eskubideen alde borroka egiten 
jarraitu dute, gero eta etsaitasun 
handiagoko testuinguru batean. 
1899ko Konstituzio liberalak ho-

mosexualitatea despenalizatu zuen 
Hondurasen, baina 2011. urtera 
arte ez zen Karrera Judizialaren Le-
gea indargabetu; hark duintasuna-
ren kontrako erasotzat jotzen zuen 
homosexualitatea, eta funtzionario 
bat kargugabetu egin zitekeen ha-
ren sexu-orientazioagatik bakarrik. 
Pew Research Center erakunde es-
tatubatuarrak aurreratutako Gizar-
te Jokabideei buruzko azterketen 
arabera, Hondurasko biztanleen 
%88k jokabide immoraltzat jotzen 
dute oraindik homosexualitatea, 
eta %83k uko egiten die sexu bere-
ko pertsonen arteko ezkontzei103. 

Ehuneko horiek soberan gainditzen 
dituzte Amerika Latinoko gainerako 
herrialdeetako ehunekoak, eta he-
dabideek, diskurtso politikoek eta 
Hondurasko Senidetasun Ebanjeli-
koaren artzainek helarazten dituz-
ten sermoiek egunero indartzen 
dituzte aurreiritzi horiek –azken 
horrek izugarri zigortzen du LGTBI 
komunitatea–. 

Hondurasko Senidetasun Ebanjeli-
koa 1987an sortu zen herrialdean 
sakabanatuta zeuden eliza ebanjeli-
koak batzeko. Gaur egun, Hezkunt-
za Idazkaritza (beste erakunde bat-
zuen artean) kontrolatzen duen 
lobby politiko boteretsua da. Ikaste-
txeetan arauzko familia heteroaren 
unitatea sustatzeaz gain, ikastetxe 
publikoetan Biblia nahitaez irakurri 
behar izatea lortu du. Senidetasu-
neko artzainek, beste apaiz katoliko 
askok bezala, pulpitutik gaitzesten 
dute homosexualitatea. Ebanjeli-
koen sermoi bereziki homofoboak 
herrialdeko biztanleria osoaren 
%48ri iristen zaizkie.

2018ko uztailean, Arcoíris elkar-
teak eta Cattrachas Sare Lesbikoak 

103 Oharra: Hondurastarrek argi eta garbi egiten diete uko ezkont-
za homosexualei: %83 kontra daude eta %13 alde. Guatemalan 
ere garbia da oposizioa (%83), baita El Salvadorren (%81) eta 
Paraguain (%80) ere. Uruguain, berriz, herritarren erdiak baino 
gehiago sexu bereko pertsonen arteko ezkontzaren alde daude: 
%62 alde daude eta %31 kontra. Argentinan eta Txilen zertxobait 
banatuago daude iritziak (%52 eta %40, eta %46 eta %42, hurre-

nez hurren). Pew Research Center. Pensamiento conservador 
de América Latina: ni aborto ni matrimonio homosexual. Esku-
ra online: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/10/06/
how-abortion-is-regulated-around-the-world/ eta https://www.
economiahoy.mx/sociedad-eAm-mexico/noticias/7057303/10/15/
El-pensamiento-conservador-de-America-Latina-ni-aborto-ni-ma-
trimonio-homosexual.html
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konstituzio-kontrakotasunaren 
errekurtso bana aurkeztu zituzten, 
2005ean homosexualen arteko 
ezkontza debekatu zuen erreforma 
konstituzionalaren aurka. Azaroan, 
Hondurasko Justizia Gorte Gorenak 
“onartezintzat” jo zituen bi errekurt-
soak, “legitimaziorik eza” dela eta; 
horretarako, elkarteek errekurtso 
horiek aurkezteko legitimitate-ziur-
tagiririk aurkeztu ez zutela alegatu 
zuen. Irizpenak Senidetasun Eban-
jelikoaren presioei erantzuten zien; 
izan ere, aurreko hilabetean, Gor-
tearekin bildu zen, agindu biblikoei 
jarraikiz, magistratuek ezkontza 
homosexualaren kontrako epaitza 
eman zezatela eskatzeko.

Gortearekin bildu ondoren, Alberto 
Solórzano artzainak, Senidetasuna-
ren buruzagietako batek, honako hau 
esan zuen komunikabideen aurrean: 
“Sala Konstituzionala horrelako gai 
baten alde agertzea herritar gehienek 
pentsatzen dutenari kontra egitea da. 
Agindu biblikoen eta Konstituzioaren 
beraren aurka egitea izango litzate-
ke”104. Juan Orlando Hernández presi-
denteak berak artzaina babestu zuen 
hurrengo egunean, adierazpen publi-
ko batean: “Kristau moduan, sexu be-
reko pertsonen arteko ezkontzaren 
aurka nago. Dena den, Botere Judizia-
la da, Hondurasko araudiari jarraikiz, 
zentzu horretan epaia eman behar 
duena. Zentzu horretan, hondurastar 
gehienak ezkontza homosexualaren 
inguruko iritzi garbia dutela uste dut”.

Sexu Aniztasunaren Batzordeak Se-
nidetasun Ebanjelikoaren eta Her-
nández presidente jaunaren aur-
kako demanda jarri zuen Fiskaltzan, 
Sala Konstituzionaleko magistratuei 

presioa egiteagatik. Demandaren 
arabera, Ministerio Publikoak “LGTB 
kolektiboaren kontrako diskrimina-
zioa, gorrotoa eta gaitzespena sus-
tatzen dituzten adierazpenak esetsi 
behar ditu ofizioz, pertsona horien 
babesa bermatuz. Hondurasko Es-
tatua laikoa da eta ezin du injerent-
ziarik baimendu haren funtziona-
menduan eta erabakietan”105. 

LGTBI kolektiboak aurkeztutako 
konstituzio-kontrakotasunaren 

errekurtsoak CIDHk hartutako era-
baki batean oinarritzen dira, bes-
teak beste; izan ere, hark erabaki 
hori hartu behar izan zuen Costa Ri-
cako Errepublikak 2016an aurkeztu-
tako homosexualen arteko ezkont-
zari buruzko kontsulta batean107. 
Bere Kontsulta Iritzian, CIDHk aho 
batez ebatzi zuen “Konbentzio Ame-
rikarrak sexu bereko bikote-harre-

manetatik eratorritako familia-lotu-
rak babesten dituela, betiere, bizitza 
pribatua eta familiarra babesteko 
eskubideari (11.2. artikulua) eta fa-
milia babesteko eskubideari (17. ar-
tikulua) jarraikiz”. Era berean, azpi-
marratu zuen Estatu sinatzaileek 
“nahitaez aitortu eta bermatu behar 
dituztela sexu bereko pertsonen 
familia-loturetatik eratorritako es-
kubideak, Konbentzio Amerikarra-
ren 11.2 eta 17.1 artikuluetan eza-
rritakoarekin bat etorriz”.

Momentuz, Fiskaltzan aurkeztutako 
esku hartu izanagatiko demandak 
ez du ibilbiderik izan. Bitartean, 
LGTBI komunitateak etengabeko 
erasoak jasaten jarraitzen du eta, 
noizean behin, kolektiboko kideren 
bat hiltzen dute. Elkarteetako buru-
zagiei Hondurasko kolektiboaren 
egoerak zer nolako bilakaera izan 
duen galdetzean, erantzunak guztiz 

Hondurasko Sexu Aniztasunaren Batzordea elkarri laguntzeko pla-
taforma politikoa da eta Hondurasko LGTBI komunitatearen eta ho-
rien eskubideen defentsan lan egiten duten elkarte nagusiak hartzen 
ditu barne: Violeta elkarte kolektiboa, Kukulcán elkartea, Honduras-
ko Arcoíris LGTB elkartea, Cozumel Trans giza eskubideen elkartea, 
LGTBI Garapen eta Lankidetzarako Zentroa (SOMOS CDC), LITOS 
Talde Lesbiko eta Bisexuala, IXCHEL Talde Lesbiko, Bisexual, Trans 
Feminista, eta Humanos en Acción elkartea (HUMAC). 

Arcoíris elkarteko koordinatzaile Donny Reyesen hitzetan, Batzor-
dean “ikuskatzaile moduan identifikatzen gara eta zer egiten du-
gun partekatzen dugu (proposamen politikoei, osasunari, lanari eta 
hezkuntzari dagokionez). Elkarrekin baloratzen dugu gure elkarteek 
betetzen duten lana eta gure adiskideak babesten ditugu”106.

104 La Prensa (2018ko urriaren 12a). Iglesia pide a la Corte que fa-
lle contra el matrimonio Gay. Hemen: https://www.laprensa.hn/
honduras/1224277-410/iglesia-pide-corte-falle-contra-matrimo-
nio-gay

105 Pasos de animal grande (2018ko urriaren 17a). http://www.pa-
sosdeanimalgrande.com/index.php/es/contexto/item/2308-el-co-
mite-de-la-diversidad-denuncia-ante-el-ministerio-publico-al-pre-
sidente-de-la-republica-y-a-confraternidad-evangelica-por-promo-
ver-discurso-de-odio-contra-la-comunidad-lgtb

106 Donny Reyesen adierazpenak, 2018ko abuztuan jasan zuen 

gaitzespen-kanpainaren harira. Pasos de animal grande. http://
www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/es/denuncias/
item/2259-ante-campana-de-desprestigio-organizaciones-lgt-
bi-de-honduras-dan-contundente-respaldo-a-asociacion-arcoiris

107 Giza Eskubideen Gorte Interamerikarra. Costa Ricako Errepu-
blikak eskatutako OC-24/17 Kontsulta Iritzia, 2017ko azarokoa. 
Identidad de Género, e Igualdad y no discriminación a parejas del 
mismo sexo. Obligaciones estatales en relación con el cambio de 
nombre, la identidad de género y los derechos derivados de un 
vínculo entre parejas del mismo sexo. 
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etsigarriak dira: “gero eta homofo-
bia, lesbofobia eta transfobia gehia-
go dago”108.

4. Etengabeko erasoak

Hondurasen eta antzeko herrial-
de patriarkal eta konfesionaletan, 
sexu-aniztasunaren kolektiboa 
etengabeko gaitzespen eta indar-
kerien jomuga izaten da. LGTBI ko-
lektiboaren aurkako diskriminazioa 
egiturazkoa da. Familietan jaiotzen 
da –askotan horiek izaten dira ba-
ztertuta uzten dituzten lehenen-
goak– eta eskola-jazarpenarekin 
jarraitzen du: “Irakasleek diskrimi-
natu egiten dituzte gainerakoak 
bezalakoak ez diren ikasleak, eta 
bullyinga eta erasoak sustatzen di-
tuzte”, dio Emanuel Barrientosek, 
Arcoíris elkarteko kideak. Ikasle 
horiek bertan behera uzten dute 
eskola eta, beraz, gero ezin dute ka-
litatezko enplegurik lortu; gainera, 
sekulako ezegonkortasuna bizitzen 
dute lanean bertan. Beste batzue-

tan, zuzenean baztertuta geratzen 
dira. Zirkulu horrekin amaitzeko, 
kolektiboak ez du osasun-sistemara 
sarbiderik izaten gaixotasun arrun-
tak edo sexu-transmisiozko gaixota-
sunak hartzen dituztenean.

Kolektiboaren aurkako indarke-
ria oso bortitza da eta jende askok 

beste herrialde batzuetara ihes egi-
tea erabakitzen du. “Egunero LGTBI 
kolektiboko 5-7 lagun joaten dira 
Estatu Batuetara, Espainiara eta 
Alemaniara, batik bat trans aktibis-
tak, euren bizitzak arriskuan daude-
lako”110. Cozumel Giza Eskubideen 
Elkarteak kalkulatu duenez, azken 
8 urteetan LGTBI kolektiboko 250 
pertsonak baino gehiagok jaso dute 
babes humanitarioa atzerrian, eta 
beste askok arrakastarik gabe eska-
tu zuten. 2018ko maiatzaren 9an, 
Roxanna Hernández, 33 urteko trans 
gazte bat, Estatu Batuetan sartu zen 
Erdialdeko Amerikako etorkinen ka-
rabanarekin batera. Hilabete bereko 
13an, migrazio-agenteek atxilotu eta, 
lau egun geroago, ospitalera eraman 
zuten “pneumonia, deshidratazioa 
eta HIESarekin lotutako arazoak” 
zituelako. Hurrengo astean, bi-
hotz-gelditzeak jota hil zen. Bera zen 
maiatzeko karabanan zioan 25 trans 
emakumeetako bat. Exodo masiboa, 
kolektiboaren zifra globalak kontuan 
hartuz gero (2.500 eta 5.000 lagun 
artean nazioan bertan).

2017. urteko txostenean, honako 
hau adierazi zuen Amnesty Inter-
national erakundeak: “kontinen-
te osoan (Amerikan) –Argentinan, 
Bahametan, El Salvadorren, Estatu 
Batuetan, Haitin, Hondurasen, Ja-
maikan, Dominikar Errepublikan eta 
Venezuelan–, LGBTI aktibisten kon-
trako gorroto-krimen, gorroto-apo-
logia eta diskriminazio, erailketa 
eta jazarpen handiak mantendu zi-
ren”111. Erdialdeko Amerika osoan, 
lesbiana, gay, bisexual, transgenero 
eta intersexualek (LGBTI) aurreko 
urteetan baino indarkeria- eta dis-
kriminazio-indize handiagoei egin 
behar izan zieten aurre, eta oztopo 
gehiago gainditu behar izan zituz-
ten justiziara jo ahal izateko112. 

“Joaten garen lekura joaten 
garela, diskriminazioa eta 
gaitzespenak jasaten ditugu 
(…) Mota guztietako zirikak, 
mehatxuak, gorroto-era-
soak, bortxaketak, jipoiak 
eta torturak jasotzen ditugu, 
horietako asko funtzionario 
publikoen eta segurtasun pu-
blikoko beste agente batzuen 
aldetik” 

(Nahomy Orero, LGTB de-
fendatzailea)109.” 

Ruby Ferreira LGBT bandera batekin Arcoiris LGBT erakundearen egoitzan, bertako kide 
baita. 2018ko urria.

108 Donny Reyes Arcoíris elkarteko koordinatzaileari egindako 
elkarrizketa, 2018ko urrian. 

109 Front Line Defenders, 2016ko otsailaren 3a. Hemen: https://
www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/lgbti-defen-
ders-honduras-doubly-risk

110 Arcoíris elkarteko koordinatzaileak adierazi zuenez, egunero 

LGTBI kolektiboko 5-7 pertsona joaten dira Estatu Batuetara, Es-
painiara eta Alemaniara, batik bat trans aktibistak, euren bizitzak 
arriskuan daudelako.

111 Amnesty International erakundearen 2017. urteko txostena, 34. or.

112 Amnesty International erakundearen 2017. urteko txostena, 27. or.
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Sexu-aniztasunari dagokion komu-
nitateak kontinenteko gainerako 
herrialde gehienetan baino eraso 
gehiago jasaten ditu Hondurasen 
eta, zentzu horretan, lehenengoa da 
Erdialdeko Amerika osoan. 2016an, 
Erdialdeko Amerikan LGBTIen aurka 
gauzatu ziren krimenen %50 Hondu-
rasen gertatu zirela jakinarazi zuen 
Giza Eskubideen Batzorde Interame-
rikarrak (CIDH)113. LGBTI elkarteen 
datuek ehuneko are handiagoak is-
latzen dituzte: 2009. urtetik gaur arte 
“Iparraldeko Triangeluan” eraildako 
282 homosexualen %60 Honduras-
koak ziren, %25 Guatemalakoak eta 
%15 El Salvadorrekoak. 

OMCT eta FIDH erakundeek 2016an 
argitaratutako Hondurasko defen-
datzaileen hilketei buruzko tau-
lak114 argi eta garbi islatzen du in-
darkeriak zer nolako indarra duen 

sexu-aniztasunari dagokion kolekti-
boaren aurka eta lurra eta inguru-
mena defendatzen dituztenen aur-
ka. Eraildako 16 defendatzaileetatik 
10 LGTBI kolektibokoak ziren, horie-
tatik 6 Arcoíris115 elkarteko kideak 
eta beste 2 APUVIMEH elkartekoak. 
Beste hitz batzuetan esanda, 2015. 
urtetik 2016. urtera eraildako giza 
eskubideen defendatzaile guztie-
tatik %62,5 LGTBI komunitatekoak 
ziren. 

2018an herrialdea bisitatu zuenean, 
Michel Forst Nazio Batuetako erre-
latorea oso kezkatuta agertu zen 
kolektiboa jasaten ari zen erailke-

ta kopuru handia zela eta. 2008tik 
2018. urte hasierara, gutxienez 295 
LGBT hil dituzte Hondurasen, horie-
tatik 11 giza eskubideen defendat-
zaileak. 2017an bakarrik, LGBTIen 

kontrako 34 hilketa jakinarazi zi-
ren116.

LGTBI kolektiboaren egoerari 
buruzko txostenek beste zifra bat-
zuk ematen dituzte, baina bat datoz 
kolektiboak egoera larria bizi duela 
esatean117. Datu berrienak barne 
hartzen dituen txostenaren arabe-
ra (Cattachas Sare Lesbikoarena), 
2009tik 2017ra sexu-aniztasunari 
dagokion komunitateko 276 kide-
ren erailketak erregistratu dira, ho-
rietatik 157 gayak, 90 transak eta 29 
lesbianak118. Ezinezkoa da kopuru 
zehatz bat ezartzea, estigma sozial 
handia dela eta. Askotan, familiek 
eta erakunde publikoek ez dute 
aitortu edo jakinarazi nahi izaten 
homizidioak biktimen sexu-orien-
tazioarekin edo genero-identitatea-
rekin lotuta daudela (2017ko FLD 
txostena). Azken horien %70ek 15 
eta 24 urte artean zituzten, eta erai-
lketa guztien erdiak baino gehiago 
bide publikoan gertatu ziren119.

Erailketen biktima guztien %30 trans 
emakumeak dira, LGBTI komuni-
tatearen barnean, gutxiengoa izan 
arren. Arcoíris elkarteko koordinat-
zaile Donny Reyesek dioen moduan, 
horiek dira guztietan zaurgarrienak 
eta erasoak jasateko arriskurik han-
diena dutenak –lesio fisikoak eta psi-
kologikoak eta erailketak–, biktimak 
oso erraz identifikatu baitaitezke 
horien genero-identitatea dela eta. 
Eraildako Transgeneroen Behatokia-
ren (TMM, ingelesezko siglak)120 ara-
bera, Honduras da transen kontrako 
erailketen batez bestekorik handiena 
duen munduko herrialdea. 2008tik 
2015era, 89 homizidio transfobiko 

Iturria: OBS, OMCT eta FIDH. Honduras: Defensores y defensoras de derechos humanos 
en Honduras, entre la espada y la pared. Ikerketa-misioaren txostena, 12. or.

Izena Hilketaren data Defendatzailearen kategoria
Silvestre Manueles Gómez 2015eko maiatza Lurra eta ingurumena (MILPAH)
Angie Ferreira 2015eko ekaina LGTBI (Arcoíris elkartea)
Juan Carlos Cruz Andara 2015eko ekainaren 24a LGTBI
Violeta Rivas 2015eko abuztuaren 16a LGTBI (Arcoíris elkartea)
Jorge Alberto Castillo 2015eko irailaren 6a LGTBI (Bizitza Hoberako Elkartea - APU-

VIMEH)
Gloria Carolina Hernández Vás-
quez (Génesis Hernández)

2015eko irailaren 18a LGTBI (Bizitza Hoberako Elkartea - APU-
VIMEH)

Joselin Janet Aceituno Suazo 2015eko urriaren 5a LGTBI (Arcoíris elkartea)
Henry Matamoros 2015eko azaroaren 14a LGTBI (Arcoíris elkartea)
Javier Vásquez Benítez 2015eko abendua Lurraren eta ingurumenaren defendat-

zailea
Estefanía Zúñiga 2016ko urtarrilaren 20a LGTBI (Arcoíris elkartea)
Paola Barraza 2016ko urtarrilaren 24a LGTBI (Arcoíris elkartea)
Berta Cáceres 2016ko martxoaren 2a Lurra eta ingurumena (COPINH)
René Martínez 2016ko ekainaren 3a LGTBI
Lesbia Yaneth Urquía 2016ko uztailaren 6a Lurra eta ingurumena (COPINH)
José Ángel Flores 2016ko urriaren 18a Lurra eta ingurumena (MUCA)
Silmer Dionisio George 2016ko urriaren 18a Lurra eta ingurumena (MUCA)

113 CIDHren 157. bilkuraldiko audientzia publikoa, “Hondurasko LGT-
Ben giza eskubideen egoerari” buruzkoa, 2016ko apirila. https://
youtu.be/WRZD9fxpvos

114 OBS, OMCT eta FIDH. Honduras: Defensores y defensoras de de-
rechos humanos en Honduras, entre la espada y la pared, Informe 
de misión de investigación. 2016ko abendua, 11. or.

115 Zentzu berean agertu zen, 2016ko otsailean, Front Line Defen-
ders ere. Haren arabera, 2015eko uztailetik 2016ko urtarrilera Ar-
coíris elkarteko sei kide erail zituzten Hondurasen.

116 Michel Forst errelatore bereziaren 2018ko txostena.

117 Front Line Defenders erakundearen 2017. urteko txostena.

118 Cattrachas Sare Lesbikoa. Informe sobre Muertes Violentas de 
la comunidad LGTBI, 2009-2017. Hemen: www.cattrachas.org/.../
descargas/281-Informe2017.pdf

119 Indarkeriaren Behatokia. Boletín Especial sobre Diversidad Se-
xual Enero 2011 a Diciembre 2014. 2015eko apirilaren 30a. He-
men: https://iudpas.unah.edu.hn/observatorio-de-la-violencia/
boletines-del-observatorio-2/boletines-especiales/

120 TTM Behatokia mundu osoan hiltzen dituzten transen eta genero 
desberdineko pertsonen inguruko informazioa biltzen, kontrolat-
zen eta aztertzen duen proiektua da.
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gertatu ziren herrialdean eta, beraz, 
krimenen tasa 9,9koa da milioi bat 
biztanleko121.

Giza Eskubideen Batzorde Naziona-
lak (CONADEH) berretsi du kolekti-
boaren kontrako hilketa guztien %92 
zigortu gabe geratzen direla122. PBI-
ren datuen arabera, 2009tik 2016ko 
abendura, LGTBI komunitatearen 
giza eskubideak sustatzen dituzten 
elkarteetako kideen indarkeriazko 
33 erailketa bakarrik erregistratu 
dira justizia-sisteman123. Kolektiboak 
salatu du, nazioko eta nazioarteko 
araudiak LGTBI komunitatea babes-
tu arren, oraindik ere oztopo eta 
erronka garrantzitsuak daudela jus-
tiziara jo ahal izateko124: Horien ar-
tean, honako hauek ditugu:

 » Justizia-operadoreen erantzun 
bizkorrik eza LGTBen kontrako 
kasu zehatzetan.

 » Justizia-operadoreen sentsibi-
lizaziorik eta gaikuntzarik eza 
kasu horiek jorratzeko orduan.

 » Egitura egokirik eza salaketak 
jasotzeko unean; horrek konfi-
dentzialtasun-printzipioa urrat-
zen du LGTB biztanleen kasuan.

 » Gorroto-krimenetan eta sexu-in-
darkerian espezializatutako uni-
taterik eza.

 » Bereizitako informaziorik eza 
LGTB herritarren eskubideak 
urratzen direnean.

 » Kasuak artatzeko eta tratatzeko 
protokolorik eza justizia-erakun-
deetan.

Arcoíris elkartearen 
kasua

Arcoíris behin eta berriz astindu 
dute homofobiaren, lesbofobiaren 
eta transfobiaren kontrako indar-
keria erabiliz. 2015. eta 2016. ur-
teen artean eraildako komunitateko 
defendatzaileen heren bat baino 
gehiago (%37,5) elkarteko kideak 
ziren. Gaur egun, LGBTIen eskubi-
deak defendatzen dituzten hamar 
elkarte baino gehiago daude Hon-
durasen, baina azkenaldian Arcoíris 
izan da, inolako zalantzarik gabe, 
guztietan zigortuena. 

Giza Eskubideen aldeko Mundu Mu-
gimenduak azaldu duenez, 2015eko 
uztailetik 2016ko urtarrilera, hau 
da, sei hilabetetan, Arcoíris elkarte-
ko kideek 36 gertakari bizitu zituz-
ten euren segurtasunaren kontra, 
homizidioak, mehatxuak, zaingoak 
eta zirikak barne125. Denbora-tarte 
horretako buletinean, Nazioarteko 
Bake Brigadek (PBI), hau da, Arcoíris 
elkarteari laguntzen dion erakun-
deak, osotasun fisikoaren kontrako 
12 eraso jakinarazi zituzten. Elkar-
teko hainbat lagunek herrialdetik 
irten behar izan zuten jasotako me-
hatxuen ondorioz126. 

Emanuel de Jesus Barrientos Pavon Korirekin, Arcoiris LGBT erakundeko kide dena ere, 
Tegucigalpako Dubai diskotekan egindako ekitaldi batean. 2017ko azaroa.

121 Transrespect versus Transphobia Worldwide. Trans Day of Visi-
bility Press Release, 2,343 trans people reported murdered in the 
last 9 years, 2017ko martxoa. Hemen: https://transrespect.org/
wp-content/uploads/2017/03/TvT_TMM_TDoV2017_PR_EN.pdf. 
Transgender Europe iturriaren arabera, Hondurasen 10,77koa da 
eraildako transen tasa (milioi bat biztanle bakoitzeko), munduko 
tasarik altuena, termino erlatiboetan.

122 CONADEH, 2015: 2008tik 2015era, gay, lesbiana eta transexualen 
komunitateko 192 pertsona hil dituzte.

123 PBI, 2015eko abenduko buletina. Hemen: http://www.pbi-hon-
duras.org/fileadmin/user_files/projects/honduras/ Publications/
BOL03-ES-16.pdf

124 LGTBek Hondurasen bizi duten giza eskubideen egoerari buruzko 
txostena, Giza Eskubideen Batzorde Interamerikarrak in loco egin-
dako bisitaren aurrean. Hondurasko Sexu Aniztasunaren Batzor-
deak aurkeztutako txostena (txostenera sarbidea), 6. or.

125 Amnesty International (Valiente kanpaina). Ataques letales pero 
prevenibles. Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defien-
den los derechos humanos, 2017, ACT 30/7270/2017, 18. or.

126 Front Line Defenders, 2016ko otsailaren 3a. Hemen: https://
www.frontlinedefenders.org/es/statement-report/lgbti-defen-
ders-honduras-doubly-risk
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Eraildako defendatzaileen artean, 
Muñecas de Arcoíris taldeko kide 
ezagunak daude, hala nola Angie 
Ferreira, taldearen koordinatzai-
lea (2015eko ekainean), eta Paola 
Barraza, zuzendaritza-batzordeko 
kidea (2016ko urtarrilean). Horiez 
gain, elkarteak sekulako kolpea jaso 

zuen 2016ko urtarrilean, Estefanía 
Zúñiga hil zutenean, eta Henry Ma-
tamoros eta Josselin Janet Aceituno 
Suazo bahitu, torturatu eta hil zituz-
tenean, 2015eko azaroaren 14an 
eta urriaren 5ean, hurrenez hurren. 
Urte bereko abuztuan hil zuten Vio-
leta Rivas ere, Angie Ferreiraren 

hilketa ikusi zuen lekukoa. 2017an, 
indarkeriazko beste heriotza batek 
guztiz atsekabetuta utzi zuen elkar-
tearen familia handia. Apirilaren 
4an, 48 ordu baino gehiago desa-
gertuta egon ondoren, Sherlyn Mon-
toya 29 urteko trans liderra aurkitu 
zuten Tegucigalpa kanpoaldean, ia 
ezagutezin, jasan zituen torturen 
ondorioz. 2017. urtean hil zituzten 
zazpi defendatzaileetakoa izan zen. 
María Lourdes Madariaga, Williams 
Afif Hernández eta Wilmer Alvarado 
ere agertzen dira eraildako LGTBI 
komunitateko defendatzaileen ze-
rrenda tragiko horretan. 

Krimen horiei arrakastarik gabeko 
hilketa-saiakerak gehitu behar zai-
zkio. 2017ko uztailean, David Valle 
LGTBI Garapen eta Lankidetzarako 
Zentroko (SOMOS CDC) kideak hain-
bat sastada jaso zituen, ia hilik utzi 
arte. Aurreko urtean, kolektiboko 
3 pertsona hiltzen saiatu ziren, gu-
txienez: martxoan, José Zambranok, 
GIB/HIESak Infektatu eta Kaltetu-
takoen Bizitza Hoberako Elkarteko 
(PUVIMEH) kideak, hainbat tiro jaso 
zituen; Arcoíris elkarteko Jlo Córdo-
ba trans defendatzailea ere tirokatu 
zuten; Dayanara Castillo Kukulcán 
elkarteko kidea ere jipoitu zuten, 
baina bizirik atera zen.

Bitartean, LGTBI komunitatea eten-
gabeko gaitzespen-kanpainen xe-
dea da, giza eskubideak defendat-
zen dituztenak bezala. NBGEGKBk 
kanpaina horien biktimatzat hart-
zen ditu Duintasunaren eta Justizia-
ren aldeko Mugimenduko (MADJ) 
buruzagi Víctor Fernández eta Mar-
tín Fernández, eta Ismael Moreno, 
apaiz jesuita eta Hausnarketa, Iker-
keta eta Komunikazio Taldea - Radio 
Progresoko zuzendaria.

2017ko hauteskunde-kanpainan, 
LGTBI elkarteek gorrotoa bultzatzea-
gatik salatu zituzten eliza ebanjeli-
koko zenbait buruzagi, LGTBI hau-
tagaien kontra bozkatzeko eskatu 
baitzieten hondurastarrei –irudien, 
karikaturen eta prentsa-artikuluen 

Arcoiris LGBT erakundeko kideak Tegucigalpako Gay Harrotasunaren martxan. 2017ko 
maiatza.

Donny Reyesen arabera, Arcoíris elkartea 2003an jaio zen Teguci-
galpan, “denoi irekitako elkartea sortzeko: lesbianak, bisexualak, 
gayak, transexualak eta intersexualak. Libre eta seguru sentitzeko 
moduko lekua”. 

Komunitatetik, komunitatean eta komunitatearentzat lan egiten 
dute, euren nortasunari eusteko, diskriminazioaren kontra borroka 
egiteko eta pertsona moduan hazteko. 

Hamabost urte geroago, honako gai hauen inguruko lantegiak egi-
ten jarraitzen dute: sexu-hezkuntza, buru-estimua, HIESaren pre-
bentzioa, lidergoa, sexu-identitatea eta generoaren adierazpena. 
Era berean, euren eskubideen aitorpen legala eta soziala lortzeko 
borroka egiten jarraitzen dute. 
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bitartez–127. Gaitzespen-kanpai-
na egin arren128, hauteskundee-
tan hainbat alderdi politikotako129 
13 LGTBI hautagai aurkeztu ziren, 
kargu desberdinetan eta herrialde-
ko leku batean baino gehiagotan. 
Denek ez zuten LGTBI hautagaitza 
irekia izan, herrialdeak diskrimina-
zioari, mehatxuei eta indarkeria po-
litikoari –besteak beste– dagokionez 
bizi duen egoera larria dela eta130.

Arcoíris elkarteko koordinatzaile 
Donny Reyes ere izan da gaitzes-
pen-kanpainen jomuga. 2018ko 
abuztuan, Arcoíris barruan emaku-
meak diskriminatu, asilo-eskaere-
kin trafikatu eta trans emakumeak 
kanpoan prostituitu izanaz salatu 
zuen prentsak. Sexu Aniztasune-
rako Batzordea bere defentsan 
agertu zen, honako hau jasotzen 
zuen komunikatu publikoaren bitar-
tez: “Hondurasko Arcoíris elkartea-
ren lidergoa aitortzen dugu, LGTB 
herritarren giza eskubideak sustat-
zeko eta defendatzeko egiten duen 
lanagatik. Donny Reyes Velásquez 
jaunak egindako lana bermatzen 
eta babesten dugu, LGTB Komunita-
tearen Giza Eskubideen defentsan 
erreferentea delako”131.

Kanpaina horren ondorioz, Reyesek 
Elkartearen lorpen guztiak azpima-
rratu zituen, horien artean, eremu 
politikoak ireki izana –Babes Kont-
seilu Nazionala, adibidez–, CIDHko 

kideekin elkartu izana eta Hondu-
rasko LGTB komunitatearen bene-
tako egoerari buruzko txostenak 
eta Justizia Gorte Goreneko Sala 
Konstituzionalean konstituzio-kon-
trakotasunaren errekurtsoa aur-
keztu izana, sexu bereko bikoteen 
ezkontzari buruzkoa. Erdiespen 
horiek gizarteko sektore kontser-
batzaileak haserrearazi dituzte, eta 
erasoekin erantzun dute132.

Gorroto-krimenen erra-
diografia

Crímenes de odio, conspiración 
del silencio133 dokumentuan –se-
xu-identitatearekin lotutako tortu-
rari eta tratu txarrei buruzkoa–, Am-
nesty International erakundeak argi 
eta garbi adierazten du gizatasuna 
kentzeko lengoaiak talde sozial es-
tigmatizatuen kontrako ankerkeriei 
bide ematen diela. Horrela, bada, 
talde horiek gainerako herritarren-
gandik eta giza familiarengandik 
kanpo uzteko erabiltzen dituzte ja-
torri etnikoarekin, generoarekin, er-
lijioarekin eta sexu-orientazioarekin 
lotutako desberdintasunak. 

Hondurasen, LGTBI komunitateak 
egunero jasaten ditu inolako giza-
tasunik gabeko lengoaia horren on-
dorioak, gizarte-aurreiritziak larria-
gotuz eta mota guztietako abusuei 
eta krimenei bide emanez. Gorro-

to-klima arriskutsu horren bultzat-
zaileak guztiz identifikagarriak dira. 
LGTBI biztanleek herrialdean bizi 
duten indarkeriaren kota beldurga-
rriei buruzko txostenaren arabera, 
“Estatua, eliza eta komunikabideak 
dira Hondurasen zigorgabetasuna, 
fundamentalismoa, matxismoa eta 
misoginia zabaltzen dituzten ardu-
radun nagusiak”134. Hurrengo orrie-
tan, krimen eta delitu horien egile 
material nagusiak zerrendatzen 
dira, polizia-agintarien babespean 
(baita poliziaren beraren aldetik 
ere) eta diskriminazioaz gaixotutako 
gizartearen zorigaiztoko onespena-
rekin gauzatzen direnak. 

1) POLIZIA ETA SEGURTASUN-IN-
DARRAK

LGTBI komunitatearen defendat-
zaileentzat, polizia eta armada na-
zionala dira kolektiboaren kontrako 
eraso eta bortxaketen zerrenda ho-
rretako buru135.

Poliziak eraso, legez kontra atxilotu 
eta mota guztietako abusuak, tratu 
txarrak eta torturak egiten dizkiete. 
Poliziak atxilotutako LGTBI bat irai-
nen eta mehatxuen jomuga izaten 
da beti. Gainera, oso ohikoa da ji-
poiak jasotzea, Darwin René Reye-
si gertatu zitzaion moduan, komu-
nitatean Mónica Shakira moduan 
ezagutzen dutena: kalean bertan 
kolpatu zuen bezero faltsu batek, 
eta bertaratu ziren polizia militarre-

127 Hondurasko LGTBI Gizarteratzeko Behatokia / LGTBI Hauteskun-
de Behatoki Espezializatuaren txostena, Hondurasko 2017ko hautes-
kunde orokorrei buruzkoa; SOMOS CDC. 

128 Komunikabide batzuek LGTBI hautagaien kontrako homofo-
bia-aipamenak egin zituzten euren materialetan, hala, diskrimina-
zioa sustatuz. Mugimendu eta hedabide batzuek irudiak, karikatu-
rak eta inkestak erabili zituzten hautesleak konbentzitzeko, horien 
interesak “gay” ezkontzak sustatzea eta gizarterapenaren, gizarte  
eta ekonomia garapenaren eta giza eskubideen agendak ezkutat-
zea zirela esanez. SOMOS-CDC erakundearen txosten-zirriborroa, 
11. or.

129 Honako alderdi hauetan aurkeztu ziren: Alianza Patriótica, Frente 
Amplio, Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), 
Partido Liberal de Honduras, Unificación Democrática (UD), Liber-
tad y Refundación (Libre).

130LGTBI Gizarteratzeko Behatokia Hondurasen / LGTBI Partaidetza 
Politikorako txostena – 2017ko abendua; SOMOS CDC.

131 Pasos de animal grande, 2018ko abuztuaren 23a. Hemen: 
http://www.pasosdeanimalgrande.com/index.php/en/denuncias/
item/2259-ante-campana-de-desprestigio-organizaciones-lgt-
bi-de-honduras-dan-contundente-respaldo-a-asociacion-arcoiris

132 Pasos de animal grande, 2018ko abuztuaren 23a.

133 Amnesty International. Crímenes de ocio, conspiración de silencio, 
tortura y malos tratos basados en la identidad sexual. AI indizea: ACT 
40/016/2001/s

134 Dos manzanas. Un nuevo informe alerta de la terrible situación 
de la comunidad LGTB en Honduras (2016/4/10). Hemen: https://
www.dosmanzanas.com/2016/04/un-informe-alerta-de-la-terri-
ble-situacion-de-la-comunidad-lgtb-en-honduras.html

135 Michel Forst errelatoreak Hondurasera egindako bisitaren mi-
sio-amaierako adierazpena, 2018. Aip. Lib., 5. or.
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tako batek sekulako kolpeak eman 
zizkion. 

Komisariara joateko bidea ere oso 
arriskutsua izaten da. LGTBI askok 
nahiago dute “mordida” ordaindu 
atxilotuak izan baino, ondo baino 
hobeto baitakite, polizia-etxeetan, 
torturen eta bortxaketen biktima 
izango direla. Lesbianen kasuan, 
“sendatzeko” aitzakiarekin bortxat-
zen dituzte. Askotan, jipoiak hilga-
rriak izaten dira136.
 
Askatasunaz gabetutakoak euren 
osotasun fisikoa eta bizitza gal-
duko ote dituzten beldur dira. Te-
gucigalpako atxiloketa-zentro na-
gusian, LGTBak “La Isla” izeneko 
modulu batean pilatzen dituzte, 
besteak beste, patologia psikia-
trikoak eta tuberkulosia dituzten, 
edo HIESaren amaierako fasean 
daudenekin batera. Senitartekoen 
eta babes-erakundeen bisitei esker 
jarraitzen dute bizirik. Espetxeratze 
Lege Nazionalak izugarri murriztu 
zituen bisita horiek, tasak eta bal-
dintza burokratikoak ezarriz. Egoe-
ra horrek LGTBI komunitatea bir-
biktimizatu du, eta ikusezin egiten 
ditu abusuak. 

Agente erantzuleek modu anbi-
guoan idatzita dauden Zigor Kode-
ko arauak erabiltzen dituzte aitzakia 
moduan, eta legez kontra eta neu-
rriz kanpo ezartzen dituzte kolekti-
boaren kontra. Horien artean dago 
410. artikulua, moduzkotasunaren 
aurkako irainak kriminalizatzen di-
tuena. Gainera, 2001. urtean onar-
tutako Poliziari eta Gizarte Biziki-
detzari buruzko Legeak (101., 131. 
eta 142. artikuluak) moralari eta 
ohitura onei eraso egiten dietenak 
edo iskanbila publikoa sortzen du-
tenak atxilotzea ahalbidetzen du. 
Baina deskribapen hori makina bat 
jokabideri ezarri dakioke eta, beraz, 

gorroto-krimenek bide hori erabilt-
zen dute ihes egiteko. 

2) BEZERO FALTSUAK

LGTBI kolektiboko kideen hiltzaileen 
artean, bezero faltsuak ditugu. Izan 
ere, horiek sexu-merkataritzan lan 
egiten dutenak bortxatzen, erasot-
zen eta, batzuetan, hiltzen dituzte. 
Azken horiek gorroto-krimenen 
jomuga izateko arrisku handiagoa 
dute, kalean egoteak muturreko 
zaurgarritasun-egoerak eragiten 
baititu; askotan, gauez lan egin be-
har izaten dute, laguntza eskatzeko 
oso jende gutxi dagoen orduetan. 
Azken urteetan erail dituzten LGTB 

asko trans emakumeak ziren; pros-
tituzioan lan egiten ari zirela hiltzen 
dituzte, bezero faltsuen eskuetan. 
2009an argitaratutako krimen ho-
riei buruzko txosten batean, Arcoí-
ris eta COPRODEH elkarteek adie-
razten dute eraso horiek gatazka 
psikologikoaren eraginez gertatu 
ohi direla, “euren homofobiaren 
edo transfobiaren eta sexu bereko 
edo transekiko sexu-erakarpenaren 
arteko gatazka psikologikoaren” on-
dorioz137.

Oro har, bezero faltsuek euren bi-
ktimei lapurtzen diete euren era-
soen benetako arrazoia estaltzeko. 

2007ko martxoan, Arcoíris elkartearen urteurrena ospatu ondo-
ren, Donny Reyes elkarteko koordinatzaileak etxera joateko taxi bat 
hartzen lagundu zion lagun bati. Orduan, hainbat poliziaz osaturiko 
patruila bat gerturatu zitzaien. Preso eramango zutela esan zioten. 
Donnyk gogor egin zien, baina kolpatu eta Laugarren Polizia Etxera 
eraman zuten. Defendatzaileak gizonezkoen ziega batean sar ez ze-
zatela eskatu zuen, baina poliziakideek ziega ilun batera bota zuten, 
hamarnaka gizonez beteta. Bertan, honako hau esan zien: “Hemen 
duzue maritxu bat”. Atxilotuek behin eta berriz bortxatu zuten de-
fendatzailea eta, “mordida” ordaindu ondoren, aske utzi zuten hu-
rrengo egunean. 

Donnyren lagunek salaketa jartzen lagundu zioten Ministerio Publi-
kora, eta Amnesty International eta Human Rights Watch erakun-
deek salatu egin zuten kasua. Epaile batek lau poliziakide –Will 
Lainez, Walker Josue Reyes, Denis Esau Cruz Varela eta Walter Cruz 
Espinal– absolbitu zituen, sexu-abusuak baloratu ere egin gabe. Na-
hastutako bosgarren polizia, Nelson Gaitán (beste hiru salaketa zi-
tuen lehendik, agintaritza gehiegi erabiltzeagatik), ez zen epaitegira 
azaldu. Hilabete batzuk geroago, Blanca Rodríguez hil zuten, Donn-
yren legez kontrako atxiloketaren lekuko nagusia.

Donny atxilotu zuten poliziakideak Arcoíris ondoko izkinan zeuden 
autoa aparkatuta. LGTBI defendatzaileen legez kontrako beste atxi-
loketa batzuetan bezala, atxiloketa bera eta gero jasan behar izan 
zituen laidoak eta abusuak “eskarmentua” izan ziren, betetzen zuen 
lanagatik, baita abisu bat ere, bere adiskideentzat. 

136 Arcoíris eta CIPRODEH. Hondurasko LGTBen kontrako gorroto-kri-
menei buruzko ikerketaren aldez aurretiko txostena (2005-2009), Te-
gucigalpa, 2009ko azaroa, 14. or.

137 Arcoíris eta CIPRODEH. Informe Preliminar de la investigación sobre 
crímenes de odio (2009). Aip. Lib., 22. or.
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Sexu-abusuak, bortxaketak, umilia-
zioak eta sexu-torturak ere oso ohi-
koak izaten dira. 

3) SENITARTEKOAK ETA BIZILAGUNAK 

Askotan, familia hondurastar batek 
bere seme edo alaba edo iloba bat 
LGTBI kolektibokoa dela jakiten due-
nean, indarkeriaz erantzuten du. 
Batzuetan, familiako gizonek jipoitu 
egiten dituzte eta, beste batzuetan, 
LGTBI hiltzen saiatzen dira. Lan-

da-eremutik datozen gay asko gor-
putzean geratu zaizkien arrastoen-
gatik identifika daitezke, haurrak 

eta gazteak zirenean matxete bidez 
egin zizkieten zaurien arrastoenga-
tik, hain zuzen ere. Beste batzuetan, 
bizilagunek edo mara edo gaizkile 
taldeetako kideek egiten diete era-
so: gay gazteak jipoitu eta auzotik 
barrena ibiltzera behartzen dituzte, 
“dagoeneko ez gara ipurdi-zaleak, 

gizonak baizik” motako kontsigna 
umiliagarriak errepikaraziz139.

Lesbianak eta bisexualak ere seni-
tartekoen eta bizilagunen biktima 
izaten dira askotan. Horiek diskrimi-
nazio bikoitza jasaten dute: lehenik 
eta behin, emakume izateagatik eta, 
bigarrenik, euren sexu-orientazioa-
gatik. Honako hau dio Esdra Yavéh 
Sosa Sierrak, Litos elkarteko koor-
dinatzaileak (Arcoíris barruko talde 
lesbiko bisexuala): “Neskatoak ga-
renetik diskriminatzen gaituzte eta 
etxeko lanak agintzen dizkigute, gure 
anaiek jolas edo kirola egiten duten 
bitartean. Kultura matxista eta pa-
triarkalean bizi gara eta, bertan, nes-
kek ama eta etxekoandre izan behar 
dute; bestalde, mutilek ezin dituzte 
platerak garbitu eta, hala bada, ipur-
di-zale deitzen diete”. 

Talde lesbikoko kide askok se-
xu-abusuak jasan dituzte senitarte-
koen aldetik, eta bortxaketak ere bai 
ustezko lagunen aldetik, “zuzentze-
ko”. Lesbiana askok sifilisa eta se-
xu-transmisiozko beste gaixotasun 
batzuk hartu dituzte bortxaketen 
ondorioz. Halere, osasun-zentroek 
ez dizkiete HIESaren edo sexu-trans-
misiozko gaixotasunen probak egi-
ten: horrelakorik behar ez dutela 
ulertzen dute, gizonekin sexurik 
izaten ez dutelako. Seme-alabak 
dituzten bisexual batzuen kasuan, 
euren bikotekideak eta, batzuetan, 
familiak horiek kentzen saiatzen 
dira beste emakume batzuekin ha-
rremana dutela jakitean.

4) GARBIKETA SOZIALA

Sarritan, LGTBI kalean bertan era-
sotzen dituzte ezezagunek, ustezko 
arrazoirik gabe eta basakeria eta 
ankerkeria handiak erabiliz: atse-
denik gabe kolpatzen dituzte, iletik 

Fabiolak honako istorio hau kontatu zigun, oso ohikoa, zoritxarrez: 

“Mayan lan egiten ari nintzela, gizon bat auto batean nire aurretik 
igaro eta zenbat kobratzen nuen galdetu zidan; autora igo eta Tres 
de Mayo koloniara iritsi ginen. Kale nagusian gelditu zuen autoa. 
Atzean beste ibilgailu bat zegoen eta, handik, bi gizon irten eta be-
raiekin igoarazi ninduten; hirurek lapurtu, kolpatu eta biluztu nin-
duten, eta batek labanaz egin zidan ebakia. Hiruei aho-sexua egitera 
behartu ninduten. Gero, kalean utzi ninduten, ezer gabe. Ahal nuen 
bezala irten nintzen, eta taxi bat hartu nuen; baina gainean ezer ez 
neramanez, sexu bidez ordaindu behar izan nion taxi-gidariari ere, 
etxera eraman ziezadan. Eta hori odoletan nengoela”138. 

Donny Reyes, Arcoiris LGBT erakundeko zuzendaria, erakundearen egoitzan duen bule-
goan. 2018ko urria.

138 Arcoíris eta CIPRODEH. Informe Preliminar de la investigación sobre 
crímenes de odio (2009). Aip. Lib., 23. or.

139 Arcoíris eta CIPRODEH. Informe Preliminar de la investigación sobre 
crímenes de odio (2009). Aip. Lib., 24. or.
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arrastatzen dituzte, arropak kent-
zen dizkiete, sastakatu edo tirokatu 
egiten dituzte. Matxete edo su-arma 
bidez eraso egiten diete eta, bizirik 
irten direnen arabera, gorrotozko 
edo mespretxuzko hitzak oihukat-
zen dizkiete, “gaitzak”, “ipurdi-za-
leak” eta “denak akabatuko ditugu”, 
esaterako. Horien helburu esplizi-
tua auzoko edo hiriko homosexual 
edo trans guztiak desagerraraztea 
da. Indarkeria hori ohikoena ez izan 

arren, hura da LGTBI kolektiboaren 
barnean biktima gehien eragiten di-
tuena. 

Trans emakumeak eta kolektiboko 
liderrak dira guztietan kaltetuenak. 
Horien artean daude Comayagüe-
lako Obeliskoan (Arcoíris elkartetik 
kale gutxi batzuetara) edo DIUNSA-
tik kale batzuetara (San Pedro Su-
lan) lan egiten duten trans emaku-
meak. Kasuren batean, ibilgailua 

espaloiaren ondoan utzi eta gizon 
batzuk jaitsi izan dira, horiei tiro 
egitera141. Horrela hil zuten, 2008ko 
ekainaren 10ean, Martín Girón, CE-
PRESS elkarteko kidea (San Pedro 
Sulan). Egun-argiz tirokatu zuten 
autobus-geltoki batean, auto baten 
leihotik. Polizia minutu gutxi batzue-
tara agertu zen eta, ohikoa den mo-
duan, lapurreta egiteagatik hil zu-
tela ondorioztatu zuten. Hark bere 
bertsioarekin jarraitu zuen, gorpu-
tegian, poltsikoetan dirua, telefono 
bat eta MP3 bat aurkitu arren. Bere 
bertsioa mantendu zuen, halaber, 
CEPRESS elkarteko gainerako kideek 
telefonoz eta idatziz heriotza-meha-
txuak jaso zituztela jakin arren.

Beste kasu paradigmatiko bat Wal-
ter Tróchezena da. Walter LGTB ko-
munitateko gazte lider agerikoene-
takoa zen 2009ko estatu-kolpearen 
aurkako martxetan. Tegucigalpako 
erdigunean, sikario batzuek auto 
batetik tiro egin zioten eta unean 
bertan garbitu zuten. Egun batzuk 
lehenago, gizon txanodun batzuek 

Danlí hiriko maisua, José Luis Salandía, 2009an hil zuten matxete 
batez. Gorroto-krimenen ikerketak senitarteko baten eskuetan hil 
zela dioen hipotesia mantentzen du, baina gehienak ikertu gabe ge-
ratzen direnez, oso zaila izango da nork hil zuen jakitea. 

Beste kasu bat Fredy Martínez 17 urteko gaztearena dugu (San Pe-
dro Sula). Bere familiak haren sexu-orientazio desberdina ezagutu 
zuenean, bahitu eta klinika batean ospitaleratu zuten, “sendatzeko”. 
Psikologoak “sendatzerik” izan ez zuenez, gaixorik ez zegoelako, bere 
aitak jipoitu eta etxetik bota zuen140. 

Ruby Ferreira prostituzio lanetan aritu ohi den tokian, Tegucigalpan. 2018ko urria.

140 Arcoíris elkartea eta CIPRODEH. Informe Preliminar de la investiga-
ción sobre crímenes de odio (2009). Aip. Lib., 24. or. 

141 Arcoíris eta CIPRODEH. Informe Preliminar de la investigación sobre 
crímenes de odio (2009). Aip. Lib., 25. or.
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bahitu eta kolpatu egin zutela sa-
latu zuen Walterrek polizia-etxean, 
eta estatu-kolpearen kontrako bere 
protesta-jardueren inguruko galde-
rez josi zutela adierazi zuen. 
Hondurasko Egiaren eta Adiskidet-
zaren Batzordeak egindako txoste-
naren arabera, “nahikoa arrazoizko 
aztarna daude Estatuko segurta-
sun-indarrek Walter Orlando Tró-
chezi bizitzeko eskubidea urratu 
ziotela (… eta) horiek biktimaren 
exekuzio estrajudizialean parte har-
tu zutela ziurtatzeko”142. 

Hondurasko Giza Eskubideen Plata-
formak salatu zuen Tróchezen hilt-
zaileek aurrez beste defendatzaile 
batzuk eraso zituztela eta “Ikerketa 
Kriminalaren Zuzendaritza Nazio-
naleko (DNIC) ustezko kideak zirela 
hura geldiarazi eta ibilgailura igo 

zutenak –kolore griseko pick up mo-
tako ibilgailu bat, matrikularik ga-
bea–, kolpatu eta erresistentziako 
kideei eta haren mugimenduei 
buruzko informazioa eskatzen zio-
ten bitartean (…) Zoritxarrez, haren 
hilketak argi eta garbi islatzen du 
poliziak eta agintari judizialek giza 
eskubideak defendatzen dituztenak 
babesten ez dituztela, eta modu 
axolagabean eta errepresiozko 
erregimenaren alde jokatzen dute-
la”143.

Esdra Sosa, Arcoiris LGBT erakundeko kidea, Kukukan LGBT erakundeko kideekin bilduta 
Tegucigalpan. 2018ko urria

142 CVR. Egiaren eta Adiskidetzaren Batzordearen txostena, Hallazgos y 
recomendaciones. 2011ko uztaila.

143 Dosmanzanas.com. Un joven activista gay y a favor de los dere-
chos humanos, brutalmente asesinado en Honduras, 2009/12/15. 
Hemen: https://www.dosmanzanas.com/2009/12/un-joven-acti-
vista-gay-y-a-favor-de-los-derechos-humanos-brutalmente-asesi-
nado-en-honduras.html
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Donny Reyes, Arcoiris LGBT erakundeko zuzendaria, adierazpen publiko bat egiten Hon-
durasko telebistarentzat Ministerio Publikoaren parean, Tegucigalpan. 2018ko urria.
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Sexu Aniztasunaren Batzor-
deak Giza Eskubideen Defen-
datzaileen Egoerari buruzko 
Aldian Behingo Azterketa 

Unibertsalerako 2014an egin zuen 
txostenaren arabera, Hondurasko 
LGTBI komunitateak jasaten duen 
diskriminazio endemikoa dela eta, 
LGTBI elkarteek etengabe erre-
klamatu behar dituzte euren es-
kubideak, funtsezkoenetik hasita: 
kolektiboko pertsonak euren se-
xu-orientazioagatik ez hiltzea.

Borroka horrek finkatutako bote-
reei aurre egitea esan nahi du (esta-
tuko botereei, militarrei, ekonomi-
koei, mediatikoei eta eklesiastikoei), 
desafiotzat hartzen baitituzte iritzi 
edo jokabide desberdin guztiak, 
eta eskura dituzten erremintak eta 
armak erabiliz erantzuten dute. Ho-
rrela, errepresioan eta ustelkerian 
oinarritutako sistemaren jarraipe-
na bermatzen dute, desberdinkeria 
sakonak eta defizit dramatiko la-
rriak barne hartzen dituena. 

LGTBI komunitatearen aurkako in-
darkeriak Estatuko egitura guztiak 
zeharkatzen dituen erraietako in-
tolerantzia islatzen du, gizartearen 
zati handi baten aurreiritziak atze-
raelikatzen dituena. LGTBI elkarteen 
borrokekin “bat egiten” dutenak ere 
kolektiboarekin identifikatuak iza-
teko beldur dira, horrek eragiten 
dituen arriskuak direla eta. Elkarri-

zketa egitearen truke anonimo 
mantentzea eskatu zuen abokatu 
hondurastar baten hitzetan, “gayen 
abokatu bihurtzen banaiz, bulegoa 
itxi behar dut”.

Tegucigalpako gizarte-klubetatik 
urrutiko landa-eremuetaraino, se-
xu-orientazio desberdina duten 
pertsona askok ezkutuan manten-
du behar dute euren baldintza, se-
nitartekoek, lagunek eta adiskideek 
uko egingo dietelakoan. Hori estig-
matizazio-katearen lehen maila bai-
no ez da; legez kontrako atxiloketak, 
poliziaren xantaiak, komisariako 
bortxaketak edo eraso hilgarriak 
eragin ditzake poliziaren beraren 
aldetik, maretako kideen aldetik na-
hiz herrialdean arnasten duten ho-
mofobia, lesbofobia eta transfobia 
giroaz kutsatutako beste pertsona 
batzuen aldetik. 

Euren sexu-orientazio desberdina 
jakitera ematen dutenek badakite, 
aurrerantzean, etengabeko arris-
kuan biziko direla eta pertsona 
moduan dituzten eskubide guztien 
alde borroka egin beharko dutela. 
Praktikan, hondurastar askok ezin 
dituzte euren eskubideak gauzatu, 
eta LGTBIak dira politika- eta enpre-
sa-arloetako eliteen marjinazioaren 
aurpegirik nabarmenena; zentzu 
horretan, horiek jomuga mugikor 
bihurtzen dira errepresiozko indar-
keriarentzat.

Hondurasko LGTBI komunitateak 
Estatuari planteatzen dizkion eskae-
rek ez diete interes boteretsu horiei 
bakarrik aurre egiten, biztanleen 
baldintzapenari baizik, partaidetza 
politikoaren eta ongizate ekonomi-
koaren interes horiek kikildu eta ba-
ztertu egiten baitituzte herritarrak. 
Sekulako ahalegin pedagogikoa 
egin behar dute euren eskubideak 
aitor daitezen eta, horretarako, al-
daketa garrantzitsuak egin behar 
dira legeetan. Aldaketa horien bi-
tartez eta, pixkanaka, horiek egune-
rokotasunean ezarriz bakarrik sortu 
ahal izango dute gizarte tolerante 
eta bidezkoagoa.

Zentzu horretan, LGTBI elkarteek 
Genero Identitatearen Legea onar 
dadila eskatzen dute kolektiboaren 
eskubideak bermatu ahal izateko, 
baita diskriminaziorik ezaren legea 
ere, giza eskubideen nazioarteko 
estandarretan oinarritua. Berdinta-
suna eta diskriminaziorik eza sus-
tatzeko organo independentea sor 
dadila eskatzen dute, eta aktore pu-
blikoek eta pribatuek lege hori be-
tetzen dutela kontrolatu dadila. Ga-
tazka-krimenak tipifikatu daitezela 
aldarrikatzen dute, LGTBI kolekti-
boak jasaten duen indarkeria modu 
zentzudunean erregistra dadin. Era 
berean, ezarritako zigorrak han-
diagoak izan daitezela eta horiek 
delituen larritasuna aintzat hartuta 
kalkula daitezela eskatzen dute. 

III. LGTBI komunitatearen  
  eskaerak

Hondurasen izugarrizko diskriminazioa dago biztanle gay, bisexual, lesbiko eta transexualen kontra. Horre-
gatik, gure eskaera sistematiko eta iraunkorrak giza eskubideak errespetatzea du helburu, bizitzeko eskubi-
dea batik bat (Sexu Aniztasunaren Batzordea)144.

144 EPU. Informe Alternativo para el Examen Periódico Universal, 
2014. Letra etzanez idatzita dagoena gurea da.
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Kolektiboa babesten duten Na-
zioarteko Itunak Hondurasko le-
geriara txertatzea ere eskatzen 
dute. CIDHren Kontsulta Iritzia onar 
dezala erreklamatzen diote Esta-
tuari, ezkontza homosexualaren, 
sexu-identitatearen adierazpen as-
kerako eta izenaren legezko aldake-
tarako –azken horren generoa ize-
narekin bat etor dadin– eskubideak 
babesten dituena. Horrez gain, 
Konstituzioaren 112. eta 116. arti-
kuluak aldatu nahi dituzte, sexu be-
reko pertsonez osaturiko bikoteek 
eta familiek legearen aurrean ber-
dintasuna izan dezaten eta horiek 
osatzen dituzten guztien eskubide 
ekonomikoak eta sozialak aitor dai-
tezen, haurrenak barne.
Politika publikoaren esparruan, 
irakasle, ikasle eta hezkuntzako 
agintariei bideratutako sentsibiliza-
zio-programak ezar daitezela eskat-
zen dute, hala, diskriminazioa eta 
bullyinga murriztu ahal izateko. Era 
berean, hezkuntza-ziklotik kanpo 
LGTBIek Estatuko enplegu-progra-
metara jotzeko aukera izan dezatela 
erreklamatzen dute, baita gaikunt-
za-programetara eta kredituetara 
ere, euren lan-aukerak areagot-
zeko. Ildo beretik jarraituz, eremu 
instituzionalak sortzea defendatzen 
dute, LGTBIek askotan jasan behar 

izaten duten laneko diskriminazioa 
salatu eta esparru horretan sor dai-
tezkeen gatazkei aurre egin ahal iza-
teko.

Arestian esan dugun moduan, trans 
herritarrak dira guztietan kalte-
tuenak, eta historia osoan ukatu 
zaizkien lan, hezkuntza, osasun, 
gizarte-segurantza eta etxebizitza 
arloetako funtsezko eskubideak 
aitor daitezela eskatzen dute. Aint-
zatespen horretan oinarrituz, ze-
harkako plan bat diseinatu dezatela 
eskatzen dute elkarteek, gobernuko 
hainbat esparru barne hartuz, tran-
sen gizarteratzea eta eskubideak 
bermatu daitezen. Horrez gain, plan 
horrek trans biztanleak barne hartu 
eta horien ekarpenak kontuan har 
ditzala eskatzen dute. 

Indarkeriaren zartadari aurre egite-
ko behar-beharrezkoak dira LGTBI 
herritarren kontrako diskriminazio 
eta estigmatizaziorako ekintzak zi-
gortuko dituzten politika publikoak, 
batik bat departamentuetan. Zent-
zu horretan, poliziaren aldetik legez 
kontrako atxiloketak egitea errazten 
duten eta komisarietan gertatzen 
diren abusu sistematikoak babes-
ten dituzten Ordena Publikoaren 
Legeko eta Zigor Kodeko artikuluak 

bertan behera utz daitezela eskat-
zen dute. Elkarteek adierazi duten 
moduan, ezinbestekoa da ikerke-
ta-protokolo eraginkorrak martxan 
jartzea, LGTBI defendatzaileen 
aurkako hilketetan eta erasoetan, 
zigorgabetasunari amaiera emate-
ko. Helburu hori lortzea oso zaila 
izango da Babes Mekanismoaren 
aurrekontua handitzen ez bada, eta 
defendatzaileek presentzia eta par-
taidetza handiagoa izan behar dute 
haren erabaki-eremuetan. 

LGTBI kolektiboak eta haren or-
dezkariek badakite eskaera horiek 
ez dutela erantzunik izango epe 
motzera. Lehen adierazi dugun mo-
duan, herrialdeak inboluzio-fasea 
bizi du gaur egun biztanleen eskubi-
deak aitortzeari dagokionez, eta Es-
tatuaren errepresioak, hedabideen 
izaera sentsazionalistak eta erli-
jiozko fundamentalismoak elikatu 
egiten dute egoera hori. Dena den, 
elkarteek euren lanarekin jarrait-
zen dute, indarkeriaren mehatxua 
iraunkorra izan arren. Herritarta-
suna guztiz gauzatzeko aukerarik 
ez duten eta herrialdeko baliabi-
deen bidezko banaketaz gozatzen 
ez duten hondurastar guztien es-
kubideak erreklamatzen dituzte. 
Nazioarteko erakunde eta elkarteen 
babesarekin eta nazioarteko iritzi 
publikoaren laguntzarekin bakarrik 
jarraitu ahal izango dute borroka 
egiten.

Osasunaren esparruan, HIES birusaren eramaileek edo HIESa du-
tenek ospitaleko arreta jasotzeko eskubidea izan dezatela eskatzen 
dute LGTBI elkarteek; izan ere, askotan arreta ukatzen zaie Hondu-
rasko ospitaleetan, batik bat ospitale pribatuetan. Gainera, jokabide 
hori edo erabil ditzaketen zerbitzuen murrizketa hori lege bidez zi-
gortu dadila eskatzen dute. GIB eta HIESa dutenak euren lanpostue-
tatik arrazoi horrengatik kanporatu ez ditzatela ere eskatzen dute.

Trans biztanleek mota horretako diskriminazio sistematikoa bizi 
dute, eta arreta-plan zehatz bat diseinatu dezatela eskatzen dute, 
herrialdeko ospitale guztietan kalitatezko arreta jaso ahal izateko. 
Sexu Transmisiozko Infekzioen Zaintza Zentinelako Klinikak (VICITS) 
izango lirateke jarraitu beharreko eredua; horien monitorizatze-es-
trategia eraginkorra 1992an hasi zen ezartzen Bolivian, eta 2006an 
ezarri zen Hondurasen.
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