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2018ko uztailean Mexikoko 
presidente hautatu ondo-
ren, Andrés Manuel López 
Obrador (MORENA alderdia) 

presidentetzaren kargu egin zen 
lau hilabete geroago, 50 milioi la-
gun baino gehiago pobrezian mur-
gilduta zituen eta giza eskubideen 
krisialdi larria bizitzen ari zen he-
rrialde baten aurrean. Oso indarke-
ria-indize altuak dituen herrialdea 
da Mexiko, drogen jatorria, igarobi-
dea eta xede-herrialdea delako eta 
3.000 km-tan baino gehiagotan Es-
tatu Batuekin muga egiten duelako, 
hemisferioko narkotikoen kontsu-
mitzailerik handiena. Errealitate 
konplexu horri beste bi alderdi gehi-
tu behar zaizkio: krimen antolatuak 
gauzatzen duen botere faktikoa eta 
Felipe Calderón presidente jaunak 
(2006-2012) abiarazitako militari-
zazio-kanpaina, haren ondorengo 
Enrique Peña Nieto (2012-2018) jau-
nak bere horretan mantendu zue-
na.

2014an, Peña Nietok joera neolibe-
raleko egiturazko aldaketak ezart-
zen zituen bitartean eta Mexiko 
arrakastaren eredu gisa aurkezten 
zuen bitartean, indar militarrek 
eraildako Tlatlayako 12 zibilen sa-
rraskiaren berri eman zen prent-
sa bidez. Urte horretan bertan, 6 
pertsona hil, 40 zauritu eta Ayotzi-

napako 43 ikasle desagertu izana 
leporatu zitzaion Igualako (Guerre-
ro) poliziari, Mexikoko Hiriko mani-
festazio batera zihoazela. «Estatuko 
agenteen eta krimen antolatuko 
partaideen kolusio nabarmenaren 
adibide esanguratsutzat» jo izan 
dira gertakari horiek1.

Mexikoko ProDH giza eskubideen 
aldeko erakundearen arabera, 
Mexikoko giza eskubideen krisialdi 
larriak makro-kriminalitatean, us-
telkerian, giza eskubideen urrake-
ta larrietan eta Latinoamerikako 
zigorgabetasun-tasarik altuenean 
ditu sustraiak2. 2015ean, Giza Es-
kubideen Amerikarteko Batzordeak 
jakinarazi zuen krisialdi horrek ho-
nako bereizgarri hauek dituela: 
«muturreko segurtasunik eza eta 
indarkeria; bortxaketa larriak, be-
reziki desagerpen behartuak, exe-
kuzio estrajudizialak eta tortura; 
zigorgabetasun-maila kritikoak eta 
biktimei eta horien senitartekoei 
bideratutako arreta desegokia eta 
eskasa»3. Bortxaketa horiei pre-
bentziozko espetxealdiaren gehie-
gizko erabilera gehitu behar zaie, 
baita espetxeetako preso-pilaketak, 
adierazpen-askatasuna gauzatzeko 
bermerik eza eta komunikazioen 
kontrol errepikakorra ere. Biktima 
gehienentzat «simulazioa» da justi-
ziaren prokurazioa4.

2017an, 25.000 homizidio bortitz 
baino gehiago gertatu ziren herrial-
dean, azken hamarkadetako indize-
rik altuena5 eta munduko bigarren 
altuena6. Indarkeria orokortuaren 
testuinguru horretan, migratzai-
leak, emakumeak, adingabeak, giza 
eskubideen defendatzaileak eta 
kazetariak maiz izaten dira hilketa, 
desagerpen, bahiketa, tortura, me-
hatxu eta espetxeratze bidegabeen 
biktimak. 

Datu ofizialen arabera, 10 urte-
tan bikoiztu egin da hilketa-tasa. 
2007an, engainuzko 10.253 homi-
zidio erregistratu ziren ofizialki, eta 
2017an 25.337ra igo zen zifra hori7. 
Eta indarkeriak gora egiten jarrait-
zen du. Ofizialki, 2018. urtea izan da 
Mexikok inoiz erregistratu duen ur-
terik bortitzena. 2018an, 34.202 la-
gun hil zituzten (engainuzko homizi-
dioen eta feminizidioen artean), eta 
eraildako pertsonen kopurua %15 
igo zen aurreko urtearekin aldera-
tuta, ordura arte guztietan urterik 
bortitzena8.

Emakumeen aurkako indarkeria are 
krudelagoa da. 2007tik 2017ra hiru 
aldiz handitu da eraildako emaku-
meen kopurua9. Segurtasun Publi-
koko Sistema Nazionalaren Idazka-
ritza Exekutiboak (SPSNIE) eman-

 
I. Sarrera

1  CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 13. orria.

2  ProDH Zentroaren Segurtasun Publikoko Sistema Nazionaleko 
Idazkaritza Exekutiboaren 14. Buletina, 3. orria. 

3  CIDH: Observaciones preliminares de la visita in loco de la CIDH a 
México, 2015eko urria.

4  CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 11. orria. 
Bestalde, GIEI adituen talde independenteak ondorioztatu zuen 
Estatuko poliziak, polizia federalak eta armadak gertakarietan par-
te hartu zutela eta, beraz, krimen antolatuko taldeekin kolusioan 
egon zirela. 

5  ProDH Zentroaren Segurtasun Publikoko Sistema Nazionaleko 
Idazkaritza Exekutiboaren 14. Buletina, 2018ko abendua, 3. orria.  

6 Londresko Azterketa Estrategikoen Institutua, in ProDH Zen-
troaren 14. Buletina, Aip. lib., 3.

7  Mexikoko Segurtasun Publikoko Sistema Nazionalaren Idazkaritza 
Exekutiboa: Informe sobre la tortura sexual en México y la res-
puesta del Estado, Mexikoko Hiria, 2018ko azaroa, 17. orria. Ikus, 
halaber, ProDH Zentroaren Segurtasun Publikoko Sistema Nazio-
naleko Idazkaritza Exekutiboaren 14. Buletina, 3. orria.

8  Animal Político: 2018, el año más violento con más de 34 mil ho-
micidios; en diciembre aumentaron 9%, 2019ko urtarrilaren 21a. 
Hemen: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violen-
cia-homicidios-delitos-mexico/

9  Feminizidioaren aurkako Behatoki Nazionala (ONCF): Informe de 
implementación del tipo de feminicidio en México. Desafíos para 
acreditar las razones de género 2014-2017, 2018ko apirila. 
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dako datuen arabera, emakumeen 
indarkeriazko hilketa kopurua 
nabarmen handitu da urtez urte. 
2015ean, 2.144 emakume hil zituz-
ten, 2016an, 2.790 eta, 2017an, zi-
fra %16 igo zen aurreko urtearekin 
alderatuta (3.256 hilketa). 2017an, 
9 emakume hil zituzten eguneko10. 
Dena den, eta Feminizidioaren aur-
kako Behatoki Nazionalak herrial-
deko 18 estatutako fiskaltzek eta 
prokuradoretzek eskainitako infor-
mazioa aztertu ondoren adierazi 
zuenez, emakumeen hilketa guztie-
tatik %30 bakarrik ikertu ziren femi-
nizidio gisa11, hau da, genero-arra-
zoiek eragindako emakumeen hi-
lketa gisa12. 

Emakumeek Mexikon jasandako in-
darkeria nazioarte osoan ezaguta-
razi zen «kotoi-saileko» kasu ezagu-
naren bitartez. Horrela, bada, Giza 
Eskubideen Amerikarteko Auzite-
giak (2009) honako hausnarketa 

hau egin zuen: feminizidioa «egitu-
razko egoera baten emaitza da, ohi-
turetan eta pentsaeretan sustraitu-
tako fenomeno sozial eta kultural 
baten emaitza», eta egoera horiek 
generoan oinarritutako indarkeria- 
eta diskriminazio-kulturan daude 
oinarrituta13. Izan ere, emakumeek 
indarkeria bereizgarria jasaten dute 
emakumeak izateagatik. Etxetik 
kanpo lan egin, etxeko lanez ardu-
ratu eta seme-alabak hazteaz gain, 
emakumeek eraso matxistak eta in-
darkeriaren etengabeko mehatxuak 
jasaten dituzte, eta askok proxe-
netismo- eta pertsonen saleroske-
ta-sareetan bukatzen dute. Egoera 
oso larria da: emakumeen aurkako 
genero-indarkeriaren alerta-egoe-
ran dago lurralde nazional osoaren 
%5614. 

Haurtzaroaren eta nerabezaroaren 
aurkako indarkeria ere garrant-
zi handiko arazoa da Mexikon. 

Osasunari eta nutrizioari buruzko 
azken inkesta nazionalaren arabe-
ra, 2015ean 349.474 haur eta ne-
rabek jasan zuten indarkeriazko 
delituren bat15. Osasun-zerbitzuek 
milaka haur artatzen dituzte indar-
keria fisiko, sexual edo psikologi-
koagatik edo familiaren abando-
nuagatik16. Nesken egoera bereziki 
kezkagarria da, 1 eta 14 urte arteko 
nesken %63k baieztatzen baitu-
te euren etxean zigor psikologiko 
edo fisikoren bat izan dutela17. Se-
xu-abusuak kezkagarriak dira18 eta 
indarkeriaren delituak 1.764 haurri 
eta neraberi (12 eta 17 urte arteko 
gazteei) eragiten die 100.000 biztan-
le bakoitzeko19. Bestalde, 5 eta 17 
urte arteko milioi bat eta erdi nes-
ka-mutil mexikar inguruk ez dute 
ikasten edo lan egiten, eta krimen 
antolatuaren sareek erraz erakarri 
eta esplotatzen dituzte20. Familia as-
kok adierazi dute ez dituztela jasan-

10 Feminizidioaren aurkako Behatoki Nazionala (ONCF): Informe de 
implementación del tipo de feminicidio en México. Aip. lib., 39. 

11 Oharra: Datu ofizialen arabera, 2017an 1.583 emakume hil zituz-
ten herrialdeko 18 estatutan. Horietatik 479 bakarrik ikertu ziren 
feminizidio gisa, kasu guztien %30, alegia. Gaiari buruzko informa-
zio gehiago nahi izanez gero, ikus ONCFren txostena. 

12 Feminizidioa 2010ean hasi zen lehenengoz delitu gisa tipifikatzen, 
Estatuko Zigor Kodeetan tipo penala txertatu zenean. ONCFren 
arabera, zigor-kode erdiek ez dute hura modu egokian arautzen 
eta 19 estatuk bakarrik zehazten dute objektiboki zer diren ge-
nero-arrazoiak. Zigor Kode Federala 2012an aldatu zen, eta ho-
nako hau dio 325. artikuluan: «Emakume bati genero-arrazoien-
gatik bizitza kentzen zaionean gauzatzen da feminizidio-delitua. 
Honako egoera hauetakoren bat gertatzen denean ulertuko da 
tartean genero-arrazoiak izan direla: I. Biktimak sexu-indarkeria-
ren arrastoak dituenean; II. Bizitza kendu aurretik edo ondoren 
biktimari lesio edo mutilazio belzgarriak edo umiliagarriak egiten 
zaizkionean, edo nekrofilia-egintzak gertatzen direnean; III. Fami-
lian, lanean edo ikastetxean, subjektu aktiboaren aldetik biktima-
ren aurkako edozein indarkeria motaren aurrekariak edo datuak 
daudenean; IV: Aktiboak eta biktimak nolabaiteko harremana izan 
dutenean (sentimentala, afektiboa edo konfiantzazkoa izan daite-
ke); V. Subjektu aktiboaren aldetik biktimaren aurkako delituare-
kin, jazarpenarekin edo lesioekin lotutako mehatxuak izan direla 
jasotzen duten datuak daudenean; VI. Biktima komunikaezin uz-
ten dutenean, bizitza kendu aurretik egoera horretan utzi duten 
denbora-tartea dena dela; biktimaren gorpua leku publiko batean 
ikusgai jartzen denean.

13 Giza Eskubideen Amerikarteko Auzitegia: Caso González y otras 
(“Campo Algodonero”) vs. México. 2009ko azaroaren 16ko epaia, 
143. paragrafoa. Hemen:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_205_esp.pdf

14 INFOBAE: El 56% del territorio mexicano tiene alerta de género contra 

las mujeres, 2019ko maiatzaren 14a. Hemen: https://www.infobae.
com/america/mexico/2019/01/16/el-56-del-territorio-mexica-
no-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/

15 Osasunari eta Nutrizioari buruzko Inkesta Nazionala. 10 eta 17 
urte arteko mila haur eta nerabe bakoitzetik 36k aitortu dute eu-
ren osasunaren aurkako kalteak jasan dituztela indarkeria edo 
erasoren baten eraginez (ENSANUT, 2012). UNICEFen webgune-
ko informazioa: https://www.unicef.org/mexico/spanish/noti-
cias_34505.html

16 NBE Emakumeak: Violencia y feminicidio de niñas y adolescentes en 
México, 2018ko abendua, 34. orria.

17 ENIM (2015), UNICEFen webgunean: https://www.unicef.org/mexi-
co/spanish/noticias_34505.html

18 NBE Emakumeak Mexiko erakundearen arabera, 6 urtetan (2010-
2015), osasun-zerbitzuek 18 urtetik beherako 8.821 neska artatu 
dituzte sexu-indarkeriagatik, eta 15.000 baino gehiago indarkeria 
fisikoagatik. NBE Emakumeak (Mexiko): Violencia y feminicidio de 
niñas y adolescentes en México, Aip. lib. 15. taula. Osasun Idazka-
ritzan jaso diren 18 urtetik beherako haur eta nerabeen kontrako 
erasoen atxiloketak (2015-2018): 23.926 gizon eta 15.280 emaku-
me artatu dituzte indarkeria fisikoagatik, eta 1.064 gizon eta 8.821 
emakume sexu-indarkeriagatik.

19 Indarkeriari eta delinkuentziari aurrea hartzeko gizarte-kohesio-
rako inkesta, Estatistika eta Geografia Institutu Nazionalarena. 
Hemen: https://espaciomex.com/politica-y-economia/mexico-pri-
mer-lugar-en-abuso-sexual-a-ninos-segun-la-ocde/

20 Haurtzaroaren Eskubideen aldeko Mexikoko Sarea (REDIM): Infan-
cia y conflicto armado en México. Informe alternativo sobre el Pro-
tocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, 
2011, 36. orria.
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dako delituak salatzen, horretarako 
baliabiderik ez dutelako21. 

Krimen antolatuaren esku —hark 
kontrolatzen ditu droga-trafikoa 
eta pertsonen salerosketa— dau-
de, halaber, migratzaileak, horiek 
estortsioen, lapurreten, bahiketen, 
torturen, feminizidioen eta krimen 
errukigabeen biktimak izaten bai-
tira maiz. Migratzaileen aurkako 
sarraskien ebidentziak ere aurkitu 
dira, hala nola Tamaulipasen gerta-
tutakoak; bertan, 49 hobi klandes-
tino aurkitu ziren, eta 72 (2010ean) 
eta 193 lagun (2011n) hil zituzten22. 
Mafiek gauzatutako krimen ho-
riek ikertzeak eta salatzeak heriot-
za-arriskuak izan ditzake, Mexiko 
baita munduko herrialde arriskut-
suenetako bat kazetaritzan jardute-
ko. Lydia Cacho kazetari ezagunare-
na dugu adibide ezagunen artean. 
Lydiak jazarpenak, bahiketa eta tor-
turak jasan zituen, «Los demonios 
del Edén» liburuan, pederasta-sare 
baten inguruko salaketa egin ondo-
ren23.

Berdintasunik eza nabarmena den 
herrialde honetan, merkataritza 
askeko itunen, petrolio- eta meat-
ze-esplotazioaren, pribatizazioaren 
eta erreforma liberalen bitartez bi-
latu da garapen ekonomikoa, batik 
bat Peña Nietoren presidentetzan. 

Nolanahi ere, politika horiek area-
gotu egin dute diru-sarrerarik eta 
gizarte-zerbitzurik ez duten pertso-
na zaurgarrien kopurua24. Datu ofi-
zialen arabera, biztanleria osoaren 
%43,6 bizi dira pobrezian, hau da, 
53,4 milioi lagun, eta muturreko po-
brezia-egoeran bizi dira %7,6, hau 
da, 9,4 milioi pertsona25.

2017an, herrialdea berdintasunik 
ezaren zifra gorenera iritsi zen. 
Mexiko da, hain zuzen ere, mun-
duan aberats gehien dituen he-
rrialdeetako bat, eta aberastasun 
osoaren bi heren —lurrak, enpre-
sak, meatze-ustiategiak edo finant-
za-aktiboak— familia guztien %10en 
eskuetan daude. Biztanleriaren 
%1ak pilatzen du Mexikoko biztan-
leria osoaren %95aren pareko abe-
rastasuna26. Giniren koefizientea 
0,79koa da (0 ekitate perfektua izan-
go litzateke eta 1, berriz, erabateko 
desberdinkeria). Pobrezia horrek 
bereziki eragiten die herri indigenei 
—horien artean lau aldiz handiagoa 
da pobrezia-tasa—, emakumeei eta 
migratzaileei27. 

Pobrezia eta berdintasunik eza 
hertsiki lotuta daude indarkeriare-
kin eta justiziara jotzeko aukerarik 
ezarekin. Horrela, bada, pobrezia-, 
desberdinkeria- eta marjinazio-in-
dize altuenak dituzten leku ho-

riexek dira indarkeria-indize altue-
nak dituztenak. Munduko Bankuak 
egindako azterketa baten arabera, 
Giniren Koefizientearen ehuneko 
bateko igoera narkotrafikoarekin 
lotutako 10 homizidio (100.000 bi-
ztanle bakoitzeko) gehiagorekin lo-
tuta egongo litzateke28. Pobreziari, 
berdintasunik ezari eta indarkeriari 
segurtasun-indarren ia zigorgabe-
tasunik gabeko errepresioa gehituz 
gero, giza eskubideen krisialdi-egoe-
ra larri baten aurrean egongo gina-
teke, eta egoera horrek zuzenean 
eragiten die eskubide horiek defen-
datzen dituztenei. 

21 Biktimak Artatzeko Batzorde Betearazlearen informazioa, Pro-
yecto de Programa de Atención Integral a Víctimas, 2014-2018, 
2015eko apirila, 28. orria (CIDHren artxiboa).

22 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 39. orria.

23 Lydia Cachok, tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako 
Cancuneko arreta-zentroko zuzendari eta kazetariak, pederasten 
sare bat estalgabetu zuen Quintana Roo estatuan, Succar Kuri 
buru zela. Kamel Nacif ere agertzen da liburuan, eta hark salatu 
zuen kazetaria, difamazioagatik. López Obrador presidentearen 
gobernuak barkamena eskatu dio kazetariari. Ikus https://www.el-
saltodiario.com/mexico/disculpa-publica-estado-mexico-lydia-ca-
cho-justicia-genero-libertad-expresion-trata-corrupcion-narcotra-
fico

24 Datu ofizialen arabera (CONEVAL), 2008an %44,4koa zen po-
brezia-egoeran zeuden pertsonen ehunekoa; datu hori %45,4koa 
zen 2012an eta %43,6koa 2016an. Horrenbestez, muturreko po-
brezia-egoera bizi diren biztanleen ehunekoak behera egin du zer-
txobait. Diru-sarrerekin lotutako biztanle zaurgarrien ehunekoa 
%4,7koa izan zen 2008an, %6,2koa 2012an, eta %7,0koa 2018an.

25 Kontseilu Nazionaleko Gizarte Garapenerako Politika Ebalua-
zioaren (CONEVAL) pobreziari buruzko azken txostena, 2016koa. 
Webgune ofiziala: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Pagi-
nas/PobrezaInicio.aspx

26 Miguel Ángel Castillo Negrete, CEPAL: La distribución y desigual-
dad de los activos financieros y no financieros en México, 2017. 
Enpresen %10ek pilatzen zituzten aktibo fisikoen %93 eta familia 
guztien %10ek finantza-aktibo guztien %80.

27 Oxfam Mexiko: Desigualdad Extrema en México, Concentración del 
poder económico y político en México, 2015eko ekaina, 9. orria.

28 Munduko Bankua, Pobrezia eta Kudeaketa Ekonomikoa Murri-
zteko Unitatea, Ted Enamorado, Luis Felipe López Calva, Carlos 
Rodríguez Castelán, Hernán Winkler, Income Inequality and Vio-
lent Crime: Evidence from Mexico’s War on Drugs (Desigualdad 
del ingreso y delitos violentos: evidencias de la Guerra contra las 
Drogas en México), 2014ko ekaina. Hemen: http://www- wds.worl-
dbank.org/external/default/–WDSContentServer/WDSP/IB/2014 
/06/24/000158349_20140624090206/Rendered/PDF/WPS6935.
pdf
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Yésica Sánchez Maya. Aktibista feminista, giza eskubideen defendatzailea eta Oaxaca Partzuergoko zuzendaria. Elkarrizketa Parlamen-
tario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.
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Indarkeria 
endemikoaren sustraiak 

Mexikok bizi duen giza eskubideen 
krisialdiak gerra hotzean —«Gerra 
Zikina»29 deitua (1964-1982)— egin-
dako ankerkerietan du jatorria, bai-
ta krimenarekiko kontrolaren pixka-
nakako militarizazioan ere; 2006an 
iritsi zen une erabakigarrira, Felipe 
Calderón presidentea boterera irit-
si zenean. Amerikarteko Batzor-
deak Mexikora egindako bisitan 
egiaztatu zuenez, narkotrafikoaren 
aurkako borroka eta hark herrial-
deko zenbait gunetan eragin duen 
militarizazioak «indarkeria eta giza 
eskubideen urraketak areagotu di-
tuzte zenbaitetan, baita zigorgabe-
tasun-mailak ere»30.

Alderdi Iraultzaile Instituzionalaren 
(PRI) gobernuetan (alderdia zazpi 
hamarkadatan izan zen boterean), 
drogen aurkako kanpaina iraunko-
rra garatu zen, eta horrek aitzakia 
gisa balio izan zuen disidentzia po-
litikoa zapaltzeko. Estatu Batuek 
narkotrafikoaren aurkako politika 
zorrotza babestu zuten, 1968. urte-
tik aurrera batez ere, Richard Nixon 

presidente zela; baina, pixkanaka, 
armadaren eskuetan utzi zuten kri-
menaren kontrako borrokaren eta 
arma pisutsuen erabileraren (gizar-
tea kontrolatzeko erreminta gisa) 
erantzukizun osoa31. Militarizazio 
horrekin batera murriztu egin zen 
zibilekiko babesa, eta polizia —kri-
men antolatuarekin lotuta egon 
dela uste da32— Estatuaren moder-
nizazio-prozesutik kanpo geratu zen 
pixkanaka33. Horrela, «Gerra Zikina» 
eta narkotrafikoaren aurkako gerra 
elkarrekin gurutzatu ziren, eta biak 
aitzakia gisa erabili ziren disidente 
politikoei, aktibistei eta giza eskubi-
deen defendatzaileei eraso egite-
ko; izan ere, gerra horietan milaka 
lagun torturatu, bortxatu, hil eta 
desagertu ziren. 

Alderdi Iraultzaile Instituzionalak 
(PRI) 1929an bereganatu zuen bo-
terea eta herrialdeko estatu guztie-
tako gobernuak kontrolatu zituen 
1989ra arte; gainera, Diputatuen 
Ganbera Federalaren gehiengoa 
izan zuen (1997ra arte), baita Erre-
publika Federalaren presidentetza 
bera ere (2000. urtera arte). Urte 
horietan, «mordida, kooptazioa, 
kontratuak eta pribilegioak»34 era-

bili zituen botereari eutsi ahal izate-
ko. Aldi berean, Estatu Batuek sus-
tatutako Segurtasun Nazionalaren 
Doktrina hedatu zen Amerika Lati-
no osoan, eta Mexikok ere ezin izan 
zuen ihes egin. «Barne-etsaiaren» ja-
zarpen-politika horretan oinarrituz, 
Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), 
Luis Echeverría (1970-1976) eta José 
López Portillo (1976-1982) presiden-
teek zenbait indarkeria-kanpaina 
sistematiko gauzatu zituzten gizar-
te-mugimenduen aurka35. 1968an, 
adibidez, Estatuko segurtasun-inda-
rrek hainbat ikasle hil zituzten Tla-
telolcoko plazan, Mexikoko Hirian, 
eta horrek ezkerreko alderdien eta 
gerrillaren sorrera eragin zuen36. 

Gerra Zikina bereziki odoltsua izan 
zen Guerrero estatuan. Guerrero 
Estatuko Egiaren Batzordeak egin-
dako azken txostenaren (2014) 
arabera, Estatuko funtzionarioek 
inolako errukirik gabeko krimenak 
egin zituzten herritar zibilen aurka, 
landa- eta hiri-eremuetan gerrilla 
edo mugimendu iraultzaileak ba-
bestearren susmagarriak diren bizi-
lagunak menderatzeko eta kontro-
latzeko estatu-politikaren baitan37.

 
II. Giza eskubideen krisialdia

29 Guerrero Estatuko Egiaren Batzordearen arabera, Gerra Zikina 
1969an hasi eta 1979an amaitu zen, baina, beste iturri batzuen 
arabera, 1964an hasi eta 1982an amaitu zen. 

30 CIDH: Situación de Derechos Humanos en México, OEA/See.E/E/II. 
Dok. 44/15, 88. paragrafoa. 

31 Open Sociecity Justice Intiative: Atrocidades innegables. Confron-
tando Crímenes de Lesa Humanidad en México, 2. edizioa, 2016, 
25. orria.

32 López Portillo, Ernesto: La policía en México: función política y 
reforma. Inseguridad pública y Gobernabilidad democrática: Re-
tos para México y estados Unidos. Smith Richardson Foundation, 
2000. urteko otsaila, 11. orria. Hemen: http://pdba.georgetown.
edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/policia.pdf.

33 López Portillo, Ernesto: La policía en México…, Aip. lib., 10. orria 
eta hurrengoak.

34 Silva-Herzog Márquez, Jesús: El antiguo régimen y la transición en 
México. Ed. Planeta/Joaquín Mortiz, Mexikoko Hiria, 1999, 44. orria. 

35 Giza Eskubideen Batzorde Nazionala: Informe especial sobre 
las quejas en materia de desapariciones forzadas ocurridas en 
la década de los 70 y principios de los 80. Hemen: http://www.
cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/2001_desaparicio-
nes70y80.pdf

36 Open Sociecity Justice Intiative: Atrocidades innegables… Aip. lib., 23.

37 Guerrero Estatuko Egiaren Batzordea: Informe final de activi-
dades, 2014ko urriaren 15a, 47. orria eta hurrengoak. Hemen: 
http://congresogro.gob.mx/files/InformeFinalCOMVERDAD.pdf 
Oharra: Batzordeko kideek 409 testigantza jaso zituzten, guztira, 
399 espedientetan. Bestalde, testigantza batzuetan giza eskubi-
deen urraketak jasandako biktima bati baino gehiagori egiten zaio 
erreferentzia eta, beraz, testigantza guztietatik 515 kasu lortu zi-
ren. Batzordearen arabera, giza eskubideen urraketak, hilketak, 
torturak eta desagerpenak orokorrak eta sistematikoak izan ziren 
eta, beraz, gizatasunik gabeko krimen gisa har litezke. Ondorio 
horretara iristeko argudioen artean, Batzordeak Giza Eskubideen 
Amerikarteko Auzitegiaren epaia hartu zuen erreferentzia gisa, 
Rosendo Radilla vs Mexiko kasuan. 
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1995ean, Estatu horretan bertan 
(Aguas Blancas udalerrian), 400 po-
liziak baino gehiagok armarik gabe-
ko 17 nekazari hil zituzten, euren 
komunitateko desagertutako kide 
baten alde justizia egin zedila es-
katzeagatik. Justizia Gorte Gorenak 
goi-mailako hainbat ofizial jo zituen 
sarraskiaren erantzule gisa, baina 
ez zuten bakar bat ere auzipetu38. 

Chiapas estatua ere astindu du in-
darkeriak. 1994an, Nazio Askapene-

rako Armada Zapatistak matxinada 
abiarazi zuen herri indigenen au-
tonomia, justizia soziala eta arre-
ta eskatzeko, Estatu Batuekin eta 
Kanadarekin Ipar Amerikako Mer-
kataritza Libreko Ituna (NAFTA) si-
natu zuen estatuaren (Mexikoren) 
aurka. 1997an, Actealeko sarraski 

zoritxarrez ezagunarekin erantzun 
zuen gobernuak; bertan, talde para-
militar batek 45 pertsona hil zituen, 
gehienak haurrak eta emakumeak 
(horietatik lau haurdun), solda-
duek agertokia estaltzen zuten bi-
tartean39. 34 lagun zigortu zituzten 
gertakari horiengatik, baina bakar 
bat ere ez goi-mailakoa, eta horiek 
guztiak aske geratu ziren Gorte Go-
renak prozesuan irregulartasunak 
aurkitu zituztela esan zuenean40.

Biktima ahaztuak eta 
delitugile ukiezinak

Vicente Fox (PAN) jauna presiden-
tetzara eraman zuen hauteskun-
de-kanpainan, iraganeko krimenen-
gatik kontuak emateko itxaropenak 

piztu ziren herritarrengan, hark 
egiarekin eta justiziarekin lotutako 
zenbait kontzesio egin baitzituen41. 
2001eko 26. gomendioaren bitar-
tez, Giza Eskubideen Batzorde Na-
zionalak (CNDH) aitortu zuen Es-
tatuaren segurtasun-indarrek 275 
pertsona atxilotu, torturatu eta hil 
zituztela 70eko hamarkadan eta 
80ko hamarkadako lehen urteetan. 
Era berean, adierazi zuen estatuko 
74 funtzionario (horien izenak aipa-
tu gabe) ikertu beharko zirela, kri-
men horien ondorioz42.

Giza Eskubideen Batzorde Nazio-
nalaren gomendioetako bat be-
tearazteko, Iraganeko Mugimendu 
Sozial eta Politikoetarako Fiskalt-
za Nagusia (FEMOSPP) sortu zen 
desagertutako 532 atxilotuekin zer 
gertatu zen ikertzeko. Carrillo Prie-
to jarri zuten Fiskaltza horren buru, 
errepublikako prokuradore nagu-
siaren zuzendaritzapean, betiere, 
mugimendu sozialen edo politikoen 
aurkako delituetan nahastuta egon 
zitezkeen Estatuko agenteak ikert-
zeko eta epaitzeko aginduarekin. 
Horrez gain, Estatuko indarkeria-
rekin lotutako milioika dokumentu 
desklasifika zitezela agindu zen43.

Emaitzak oso eskasak izan ziren or-
dea. Fiskaltza Bereziak (FEMOSPP) 
ikerketa kriminal ugari ireki zituen, 
baina sei pertsona bakarrik atxilo-
tu eta zigor-epai bakar bat eman 
zuen, Segurtasun Zuzendaritza Fe-
deraleko funtzionario baten aurka, 
Sinaloako ikasle Miguel Ángel Her-

Yolanda Pérez Cruz. Indigena zapotekoa eta giza eskubideen defendatzailea. Villa de Et-
lako Eskualdeko Espetxea, Oaxaca. 2019ko otsaila.

38 Open Sociecity Justice Intiative: Atrocidades innegables… Aip. lib., 
24.

39 Fray Bartolomé de las Casas AC Giza Eskubideen Zentroa: Por la 
Verdad y la Justicia “Acteal 11 años 5 meses y 17 días de impunidad 
¿Cuántos más? Hemen: https://frayba.org.mx/historico/archivo/in-
formes/090608_informe_para_scjn.pdf

40 El Universal egunkariaren web-orrian, Acteal kasuaren krono-
logia kontsulta daiteke: http://archivo.eluniversal.com.mx/no-
tas/617362.html

41 Fox presidenteak gauzatutako Justizia Trantsizionaleko neurrien 
aurrerapenei eta mugei buruzko informazio gehiago nahi izanez 
gero, ikus txostena: Human Rights Watch: Avances y desaciertos 

en derechos humanos durante el gobierno de Fox. Hemen: https://
www.hrw.org/legacy/spanish/informes/2006/mexico0506/mexi-
co0506spweb.pdf

42 Giza Eskubideen Batzorde Nazionalaren 26. gomendioa, 2001ekoa. 
Hemen: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/recomendacio-
nes/2001/rec_2001_026.pdf

43 2002ko ekainean, 80 milioi dokumentu baino gehiago desklasifika-
tu eta Nazioko Artxibo Nagusira eraman zituzten. National Secu-
rity Archives: The Dawn of Mexico’s Dirty War: https://nsarchive2.
gwu.edu//NSAEBB/NSAEBB105/index.htm. Zentzu berean, ikus 
Human Rights Watch: Avances y desaciertos en derechos huma-
nos durante el gobierno de Fox. Hemen: https://www.hrw.org/le-
gacy/spanish/informes/2006/mexico0506/mexico0506spweb.pdf
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nández Valerioren desagerpen be-
hartuagatik (1977)44. Erreparazioen 
programa hogei pertsonarengana 
bakarrik iritsi zen45. 2006an, FEMOS-
PPek txosten labur eta etsigarria 
argitaratu zuen46, txostenaren on-
dorioek abiapuntuko informazioa 
baino ez baitzuten jasotzen: froga-
tutako 500 desagerpen eta tortura-
ren 1.650 kasu dokumentatu «Gerra 
Zikinean»47. Felipe Calderón presi-
denteak Fiskaltza Berezia deusezta-
tu zuen boterera iritsi eta berehala, 
eta 2002. urtetik aurrera gertatu 
ziren 291 desagerpen behartuei da-
gokienez, bost zigor-epai eman dira 
2014ra arte48.

Drogen aurkako 
borrokaren militarizazioa

Azpimarratu behar da indarkeria-
ren igoera hertsiki lotuta dagoela 
indar militarren presentziarekin, 
krimen antolatua eta narkotrafikoa 
nagusi diren eta gatazka-indize al-
tuak dituzten herrialdeko eremue-
tan49. Krimen antolatuaren aurkako 
buruz buruko borrokak 200.000 

biktima baino gehiago izan dituela 
kalkulatzen da. Krimen antolatua-
ren erakundeak «sekulako bote-
re-egitura paraleloak»50 bihurtu dira 
eta agintarien laguntzarekin edo 
onespenarekin51 jarduten dute; ho-
rrela, euren basea handitzen dute, 
gazteak errekrutatzera behartuz52. 
Erakunde horien botere faktikoa eta 
Estatuko agenteen ustelkeria dire-
la-eta, inolako zigorrik gabe jardun 
dezakete53. Horrenbeste indarke-
riak eragindako ezintasunak eta et-
sipenak jota, 2013an «polizia komu-
nitarioak» edo «autodefentsak» sor-
tu ziren; horietako batzuek emaitza 
onak izan dituzte, baina beste bat-
zuk drogaren kartzela bihurtu dira, 
indarkeria areagotuz54.

Krimen antolatuaren aurkako mi-
litarizazio-kanpainak —drogaren 
kartelak burugabetzekoa eta Estatu 
Batuek babestua— borroka ugari 
piztu ditu ondorengotzak, kontrako 
elkarteen zatiketa eta lurraldea kon-
trolatzeko borroka odoltsuak direla 
eta. Zifra ofizialen arabera, 2014. 
urtean engainuzko 6.809 homizidio 
erregistratu ziren narkotrafikoko 

taldeen arteko norgehiagokekin lo-
tuta55. 

Estatu Batuek narkotrafikoaren 
aurkako gerra horretan izan duen 
presioaren eraginez56, Mexiko mili-
tarren mendeko herrialdea bihur-
tu zen narkotrafikoaren aurkako 
borrokan. Miguel de la Madrid 
(1982-1988) presidentea izan zen 
droga-trafikoa segurtasun naziona-
leko arazo gisa katalogatu zuen le-
hen gobernaria. Hark abiarazitako 
militarizazioa Carlos Salinas (1988-
1994) jaunaren eta Ernesto Zedillo 
(1994-2000) jaunaren presidentet-
zetara luzatu zen, eta azken horrek 
Segurtasun Kontseilu Nazionaleko 
(politika poliziala zuzentzen duen 
erakundea) kide izateko gonbida-
pena hedatu zien goi-mailako funt-
zionario militarrei. 2000. urtean, 
poliziaren agintaritza-postuak funt-
zionario militarren esku zeuden 32 
entitate federaletatik 28tan57. 

1997an, PRI alderdiak gehiengoa 
galdu zuen kongresuan eta, 2000. 
urtean, Ekintza Nazionaleko Alder-
diko (PAN) Vicente Fox iritsi zen 

44 Kasu horrengatik epaitu zuten Esteban Guzmán Salgado, dagoe-
neko deuseztatuta dagoen Segurtasun Zuzendaritza Federaleko 
Zerbitzu Federalen burua. 

45 Open Sociecity Justice Intiative: Atrocidades innegables… Aip. lib., 
28.

46 Mexikoko gizarte zibilak salatu zuenez, Mexikoko Gizartearen 
Txosten Historikoak (2006) bertan behera utzi zuen ¡Que no vuelva 
a suceder! izeneko adituen txostena.

47 Errepublikako Prokuradoretza Nagusia: Informe Histórico a la So-
ciedad Mexicana 2006.

48 2006tik 2013ra, Errepublikako Prokuradoretza Nagusiak aldez 
aurretiko 99 bilaketa abiarazi zituen behartutako desagerpen-de-
lituarekin lotuta, eta entitateen Justizia Prokuradoretza Nagusiek 
192 bilaketa jarri zituzten martxan. Desagerpen Behartuen Bat-
zordea: Examen de los informes presentados por los Estados 
partes, Konbentzioaren 29. artikuluko 1. paragrafoari jarraikiz, 
Mexiko, 2014ko martxoaren 11 (CED/C/Mex/1). Kondena-kasuei 
dagokienez, ikus 2014ko CED/C/Mex/1 txostena (29. orria eta 
hurrengoak). Gizarte zibilaren azterketari dagokionez, ikus Ani-
mal Político: Solo 6 de 291 averiguaciones por desaparición forzada 
en México llega a sentencia. Hemen: https://www.animalpolitico.
com/2015/02/solo-2-de-las-investigaciones-por-desaparicion-for-
zada-en-mexico-llega-sentencia/ 

49 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 32. 
orria.

50 CIDH: Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, 
OEA/Ser.L/V/II, dok. 57, 2009ko abenduaren 31, 33. paragrafoa. 

51 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 37. 
orria.

52 CIDH: Medidas Cautelares No. 105- 15. Asunto Cruz Sánchez La-
garda y otros respecto de México, 2015eko apirilaren 27a. Batzor-
de Interamerikarrak kautelazko zenbait neurri agindu zituen «El 
Manzano» komunitatearen (Chihuahua) alde, komunitate horrek 
hainbat gazteren hilketak eta mehatxuak jasan baitzituen krimen 
antolatuko taldeen errekrutatze behartuen testuinguruan. 

53 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 37. orria.

54 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 40. orria.

55 Gobernaketa Idazkaritza (SEGOB), Defentsa Nazionaleko Idazka-
ritza (SEDENA), Marina Idazkaritza (SEMAR) eta Errepublikako 
Prokuradoretza Nagusia (PGR): Principales Avances de la Política 
de Seguridad 2014.

56 Astorga, Luis: Seguridad, traficantes y militares; el poder y la sombra, 
Tusquets Editores, Mexiko, 2007, 11-14. orriak. Egilearen ustez, 
Estatu Batuetako politikak badu bereizgarririk: neurriak sendot-
zen ditu bere mugetatik kanpo, eskakizun eta lotura diplomatiko, 
polizial eta militar gehiago eskatuz (zigor-paradigmaren domeinu-
pean), baina permisibitate handia du bere mugen barruan.

57 Open Sociecity Justice Intiative: Atrocidades innegables… Aip. lib., 
26. 



12 GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA MEXIKON

Mexikoko presidentetzara. Kanpai-
nan, armada krimenaren aurkako 
borrokatik ateratzea hitzeman 
zuen presidente berriak, baina par-
te-hartze militarra areagotu eta ar-
madako jeneral bat izendatu zuen 
prokuradore nagusi, eta hark beste 
militar batzuk eraman zituen Proku-
radoretzara. Gainera, presiden-
teak milaka militar eraman zituen 
Prebentziozko Polizia Federalaren 
unitate berezietara. Bestalde, arma-
dako mila lagunen baino gehiago-
ren desertzioak droga-trafikoarekin 
lotutako paramilitarismoa ahalbide-
tu zuen58. 

Ordena zibileko poliziaren milita-
rizazioa bizkortu egin zen Vicente 
Foxen ondorengo presidenteekin, 
hau da, Felipe Calderón (2006-2012) 
eta Enrique Peña Nieto (2012-2018) 
presidenteekin. Boterera iritsi eta ia 
berehala, Felipe Calderón jaunak kri-
men antolatuari aurre egiteko bere 
estrategiari ekin zion baterako ope-
ratiboetan oinarrituz, eta «armadak, 
indar armatuek, marinak eta poliziak 
lurraldearen erabateko kontrola 
bereganatu zuten beharrezkoa zen 
lekuetan»59. Erabaki hori gune era-
bakigarritzat hartu da60. Azpimarratu 
behar da, 2006an erabaki hori hartu 
zutenean, Mexikoko indarkeria-tasa 
inoiz baino txikiagoa zela. Estatistika 
eta Geografia Institutu Nazionalaren 
arabera, 8,5 homizidio gertatzen zi-
ren ehun mila biztanle bakoitzeko. 
Zifra ia hirukoiztu egin zen 2011n 
(24 ehun mila bakoitzeko) eta bere 
seiurtekoko urterik odoltsuena bi-

hurtu zen (22.852 heriotza). Felipe 
Calderónek homizidioaren 104.000 
biktimarekin baino gehiagorekin utzi 
zuen Mexikoko presidentetza61. 

Calderón presidente ohiak jakina-
razi zuen krimenaren aurkako bere 
enpresa oso garestia izango zela 
eta, zoritxarrez, heriotza asko era-
gingo zituela. Gainera, presidentea-
ren beraren paradoxa edo ezku-
tuko proiektu politikoa balitz beza-
la, ohartarazi zuen indar armatuen 
presentzia «etengabea» izatea «oso 
arriskutsua» izan zitekeela62. Narko-
trafikoaren aurkako gerra irabazteaz 
gain, Calderón jaunak indarkeriaz, 
delinkuentziaz eta giza eskubideen 
urraketez betetako kiribilean murgil-
du zuen Mexiko. 

Enrique Peña Nieto presidente ohiak 
ez zuen bete bere promesa eta ez 
zituen militarrak kendu krimenaren 
aurkako borrokaren funtzioetatik; 
aitzitik, militarren kopurua eta au-
rrekontu militarra areagotu zituen. 
Defentsa Nazionaleko idazkariak he-
larazitako informazioaren arabera, 
2016. urtean armadak segurtasun 
publikoko 54 operazio egin zituen 
eskualdeetan eta egunero 52.000 
pertsona hedatzen zituen batez 
beste; gainera, 37 hitzarmen sinatu 
zituen enpresa paraestatalekin, 210 
instalaziori segurtasuna eman ahal 
izateko, eta 75 segurtasun-postu mi-
litar ezarri ziren63. 

Aldi berean, indar armatuen aurre-
kontua bikoiztu egin da azken 10 

urteetan (43.000 milioi pesotatik 
95.000 milioi pesotara)64. Gainera, 
erositako armamentu eta material 
militar guztia kontuan hartuta, arma 
militar gehien erosi dituen konti-
nenteko herrialdea izango litzateke 
Mexiko65. Vicente Peña Nietoren 
(2012-2015) seiurtekoko lehen 3 
urteetan, Mexikok 2.000 milioi do-
lar baino gehiago gastatu zituen 
Estatu Batuei erositako armamentu 
eta ekipoetan. Azkenik, armadari 
esleitutako aurrekontua —segurta-
sun publiko eta nazionaleko eragi-
ketekin lotutako zereginak betetze-
ko— 20 bider handitu zen 2017an, 
hau da, Peña Nietoren seiurtekoko 
urterik bortitzenean, baina, hala eta 
guztiz ere, ez zuen konturik eman 
behar izan fondo horien erabilerari 
eta Estatuaren indarkeriarekiko lo-
turari zegokionez66. 

2015ean, Mexikoko Estatuak zera 
jakinarazi zion Giza Eskubideen 
Batzorde Interamerikarrari (CIDH), 
Mexikon gertatzen dena bereiztezi-
na dela Estatu Batuetan gertatzen 
denarekin. Izan ere, Estatu Batuek 
armak saltzen dizkiete talde krimi-
nalei eta 130.000 milioi dolar in-
guru gastatzen ditu, urtean, legez 
kontrako drogetan; baliabide ho-
riekin, krimen antolatuak, hau da, 
Mexikoko botere faktiko handiak, 
indarkeria eta ustelkeria sakaba-
natzen ditu nonahi67. Krimenak eta 
ustelkeriak izugarri handitzen dute 
eraildako emakumeen kopurua, 
eta hori argi eta garbi ikus daiteke 
oliobideak igarotzen diren eta erre-

58 Astorga, Luis: Seguridad, traficantes y militares; el poder y la sombra, 
Tusquets Editores, Mexiko, 2007, 27 eta 28. orriak. Fox presiden-
te jaunaren seiurtekoan mila desertore baino gehiago izan ziren. 
Horrek esan nahi du «[...] Mexikoko Estatuak prestakuntza milita-
rra eskaini diela sikario bihurtu diren horiei, droga-trafikoarekin 
lotutako paramilitarismoa ahalbidetzeko baldintza ezin hobeak 
sortuz».

59 Miguel Asgustín Pro Juarez A.C. Giza Eskubideen Zentroa (ProDH): 
Perpetuando el fallido modelo de seguridad, Mexiko, 2017ko uztaila, 
20. orria.

60 ProDH zentroa: Perpetuando el fallido modelo… Aip. lib., 20.

61 Ortega, O: Parte de guerra. R aldizkaria. 2011ko abenduaren 11.

62 Felipe Calderón, «Segurtasunaren eta Justiziaren aldeko Jardunal-
diko» bigarren hitzaldia, Mexikoko Hiria, 2011ko urriaren 14a.

63 ProDH zentroa: Perpetuando el fallido modelo… Aip. lib., 33.

64 Berdina. 

65 ProDH Zentroa: Perpetuando el fallido modelo… Aip. lib., 34.

66 Berdina.

67 Audiencia Pública: Derechos humanos y políticas de drogas en Méxi-
co, 2015eko urriaren 20a.
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gaien lapurreta gehien gertatzen 
diren estatuetan, horietan asko 
handitu baita emakumeen aurkako 
indarkeria68.

2012an, Emakumeen aurkako be-
reizkeria mota guztiak desagerra-
razteko konbentzioak (CEDAW) 
bere kezka agertu zuen, «narko-
trafikoaren kontra borroka egiteko 
segurtasun publikoko estrategiak, 
etengabeko zigorgabetasunarekin 
eta ustelkeriarekin batera, biziago-
tu egiten dituelako lehendik zeuden 
emakumeen aurkako diskrimina-
zio- eta indarkeria-eredu orokorrak 
(…) eta fenomeno hau minimizat-
zen eta ikusezin egiten lagundu 
du»69. CEDAW oso kezkatuta agertu 
zen emakumeen aurkako indarke-
ria-mailen inguruan, eta jakinarazi 
zuen legea betearazteaz arduratzen 
ziren funtzionarioak, segurtasun-in-
darrak eta krimen antolatua zirela 
indarkeria-maila horien erantzu-
leak. 

Giza Eskubideen Amerikarteko 
Auzitegiak eta Justizia Gorte Gore-
nak zenbait erabaki hartu ondo-
ren, Zigor Prozeduretarako Kode 
Militarra aldatu zen, hala, agintari 
zibilek giza eskubideen urraketak 
eta zibilen kontrako delituak ikertu 
eta epaitu zitzaten. Nolanahi ere, 
agintari judizial militarrek euren ju-
risdikzioa mantentzen dute indar 
armatuek gauzatutako giza eskubi-
deen urraketei dagokienez70. Kons-
tituzioaren aldaketak (29. artikulua) 

indar armatuen erabilera normali-
zatzen du herritarren segurtasun-la-
netan. Herritarren Segurtasunerako 
Legea 2017ko abenduaren 15ean 
onartu zen, eta soldadu ez-gaituen 
esku utzi zuen herritarren segurta-
suna, armadako goi-mailako ofizia-
len agindupean, inolako konturik 
eman beharrik izan gabe. Horrela, 
murriztu egin zen zibilen zaintza, 
baita kontu emateko testuinguruak 
ere. Errealitatea oso kezkagarria 
da kontuan hartzen badugu arma-
dak gauzatutako giza eskubideen 
urraketa guztietatik oso ehuneko 

txiki batek (%3) bakarrik amaitzen 
duela auzitegietan. 

Andrés Manuel López Obrador 
presidenteak militarizazioarekin ja-
rraitzen du Guardia Nazionalaren 
sorrerarekin (Bakearen eta Segur-
tasunaren 2018-2024 aldirako Plan 
Nazionalaren baitan), itxuraz, aldi 
baterako izaera izan arren (segurta-
sunik ezaren krisia amaitu arte) eta 
hiru urtez behingo ebaluazioa egin 
behar bada ere71. Guardia Nazio-
nala polizia militarrak (220.000 sol-
dadu)72, itsas poliziak (40.000 itsas-
gizon) eta polizia federalak (10.000 

Ezk. Emilie De Wolf. Giza eskubideen defendatzailea eta Nazioarteko Eragineko aditua. 
Erdian. Anamaria Hernández. Feminista, giza eskubideen defendatzailea eta Oaxaca Part-
zuergoko zuzendaria. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oa-
xaca. 2019ko otsaila.

68 Mexikon, erregai-lapurretak izugarri igoarazi du indarkeria oliobi-
deak igarotzen diren estatuetan, eta horietan ere emakumeak 
dira kaltetuenak (2018an, 326 feminizidio erregistratu ziren). Gua-
najuaton, Pemex enpresaren oliobideak igarotzen diren korridore 
industrialarekin bat egiten du oliobideen sabotajearekin lotutako 
arazoak, eta asko igo da homizidio, tortura, sexu-indarkeria eta 
feminizidioen kopurua. Debate, 2019ko otsailaren 8a. Hemen: 
https://www.debate.com.mx/mexico/Robo-de-gasolina-dispa-
ra-la-violencia-y-feminicidiosen-Mexico-20190208-0147.html

69 Emakumeen aurkako bereizkeria mota guztiak desagerrarazteko 
konbentzioak (CEDAW) 2012an egindako ohartarazpenak, Mexi-
koko zazpigarren eta zortzigarren txosten periodikoen azterketa-
tik eratorriak.

70 Oharra: Giza Eskubideen Amerikarteko Organoek behin baino 
gehiagotan jarri dute zalantzan jurisdikzio militarra, Giza Eskubi-

deen Amerikarteko Konbentzioan jasotakoaren kontrakoa delako 
eta justiziaren administrazio egokirako printzipioak bermatzen ez 
dituelako, haren independentziari eta inpartzialtasunari dagokio-
nez, botere betearazlearen esferari baitagokio. 

71 Guardia Nazionalari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, 
ikus Giza Eskubideen Defentsarako eta Sustapenerako Batzorde 
Mexikarraren (CMDPDH) La Propuesta del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de militarizar la seguridad pública a través de 
la Guardia Nacional, 2018ko abendua. Hemen: http://www.cm-
dpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-propuesta-amlo-militariza-
cion-con-la-guardia-nacional-completa.pdf

72 Oharra: polizia militarra jurisdikzio militarraren ikerketa-insti-
tuzioa da eta Justizia Militarraren Prokuradoretzaren agindupean 
jarduten du.
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agentek) osatzen dute, baita indar 
armatuetako kide aktiboek ere; ar-
madaren agindupean jarduten du 
eta Defentsa Nazionalaren Idazka-
ritzari atxikita dago. 

Instituzio horren sorrerak kritika 
ugari piztu ditu gizarte zibil antola-
tuaren aldetik, besteak beste73, bi-
ktimen erreklamazioei erantzuten 
ez dielako eta atxilotuak ikertzeko, 
atxilotzeko eta aurkezteko gaita-
sunak ematen dizkiolako Ministerio 
Publikoari. Gainera, probak aurkez-
tea ahalbidetzen dio indar arma-
tuek osatutako instituzioari74, kri-
men askotan nahastuta egon den 
eta garbiketarik izan ez duen ins-
tituzioa. Aurtengo apirilean, Nazio 
Batuen Giza Eskubideetarako Goi 
Komisarioaren bulegoak eta Mexi-
koko gobernuak hitzarmena sinatu 
dute Guardia Nazionalari aholku-
laritza, prestakuntza eta laguntza 
eskaintzeko giza eskubideen erres-
petuari dagokionez, gardentasunez 
eta kontu emanez. Presidenteak 
baieztatu du «ez direla Indar Arma-
tuak erabiliko errepresiorako»75. 
Presidentearen erronka handie-
netako bat izango da, zalantzarik 
gabe.

Estatuko indarren 
eskuetan hiltzea 

Zalantzarik gabe, Mexikon giza es-
kubideen urraketa larriak gertat-
zen dira. Segurtasun-indarrek ez 
dituzte babesten herritarrak, eta 

gainera, delitu larrietan nahastuta 
egoten dira, ia erabateko zigorga-
betasuna izanik. 2018ko apirilean, 
Galdu edo Desagertutako Pertso-
nei buruzko Datuen Erregistro Na-
zionalak (RNPED) 37.435 espedien-
te zituen. 

Militarren jarduerak kexa pilo bat 
sorrarazi ditu Giza Eskubideen Bat-
zorde Nazionalean, eta hark 115 
gomendio helarazi dizkio Armada-
ri, militarrek gauzatutako tortura, 
homizidio eta sexu-bortxaketekin 
lotutako giza eskubideen urraketei 
buruzkoak. 2014. urtearen erdial-

dera arte, 158 militar, 2.959 «us-
tezko erasotzaile» zibil eta «egint-
zekin zerikusirik ez zuten» beste 
40 lagun hil ziren militarren eta 
zibilen arteko liskarretan76. Bestal-
de, Errepublikako Prokuradoretza 
Orokorrak (PGR) dio maila federa-
lean prozesatu dituzten pertsona 
guztietatik batez beste egunean 
6k salatu dutela atxilotzeko unean 
torturak jasan izana. Giza Eskubi-
deen Amerikarteko Batzordearen 
arabera, tortura sistematikoa da 
Mexikon, eta atxilotutako indigena 
ia guztiek jasaten dituzte. 

Esk. Lisa Runkler. Feminista eta giza eskubideen defendatzailea. Ezk. Pilar Muriedas. Femi-
nista, giza eskubideen defendatzailea eta Oaxaca Partzuergoko zuzendaria. Elkarrizketa 
Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.

73 Instituzio horren inguruko kritikei buruzko informazio gehiago 
nahi izanez gero, ikus CMDPD: La propuesta del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de militarizar la seguridad pública…

74 Oharra: Amerikarteko Batzordeak esan duenez, «potentzialki na-
hastuta dauden organoei ikerketak  zuzentzeko aukera ematen 
bazaie, independentzia eta inpartzialtasuna arriskuan jartzen dira, 
argi eta garbi». Horrela, bada, prozeduretan «ezinezkoa da, ustez, 
eskura dauden ikerketa, informazioa eta erremedioa eskaintzea», 
eta de facto zigorgabetasuna gailentzen da, «Legearen inperioa 
ahultzen eta Amerikako Konbentzioko printzipioak urratzen ditue-
na».

75 2019ko apirilaren 19an, López Obrador presidenteak honako hau 
adierazi zuen hitzarmena sinatu ondoren: «Esperientziak erakutsi 

digu ezinezkoa dela segurtasuna lortzea giza eskubideak gauzat-
zeko eskubidea bermatzen ez bada, eta segurtasun-baldintza-
rik gabe ezinezkoa da giza eskubide horiez gozatu ahal izatea» 
(…).«Aurrerantzean, eta hori da gure konpromisoetako bat, jardu-
neko presidenteak ez die Mexikoko herritarrak zigortzeko agin-
durik emango armadari, marinari eta indar armatuei. Segurta-
suna bermatzeko aldaketa hori gauzatuko dugu, giza eskubideak 
urratu gabe. Hori da helburua». El Economista, 2019ko apirilaren 
9a. Hemen: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexi-
co-y-ONU-firman-acuerdo-de-derechos-humanos-para-forma-
cion-de-Guardia-Nacional-20190409-0059.html

76 SEDENA: Derechos humanos, Quejas y Recomendaciones, Agresio-
nes contra personal militar. 2014ko uztailaren 1ean eguneratu zen 
azkenekoz.
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Azken urteetan, nazioarteko 
prentsak Mexikon gertatutako 
indarkeria-kasu tragikoen berri 
eman du (poliziako edo arma-
dako kideek parte hartu duten 
gertakariak)77. Horien artean, ho-
nako hauek ditugu: 22 pertsona-
ren hilketa Tlatlayan (Mexikoko 
Estatuan), 2014ko ekainean (us-
tez, armadako kideek hil zituzten 
horietako batzuk, estrajudizialki); 
6 hilketa, lesio ugari eta 43 ikas-
leren desagerpena Ayotzinapan 
(Guerrero); zenbait zibilen heriot-
za Michoacángo gertakarietan, 
2015ean —42 zibil hil zituzten 
horietako batean, eta poliziako 
eta armadako kideak nahastuta 
daude—78. Pertsona errugabeak 
hiltzeaz gain, kontuan izan behar 
dugu, kasu askotan, horien par-
taidetza ezkutatzeko krimenaren 
agerlekua aldatu eta ikerketak ko-
rapilatu zituztela. 

Estatuak berak ere huts egiten 
du bere erantzukizunak enpresa 
pribatuen eskuetan uzten ditue-
nean eta gertatzen diren delituak 
ikertzen ez dituenean. Segurta-
sun-enpresa pribatuen kopurua 
izugarri handitu da eta horiek ere 
indarkeriaren iturri izan dira79; 
batzuetan, Estatuaren berezko 
funtzioak betetzen dituzte, espe-
txeen arloko funtzioak, adibidez. 

Torturapeko aitorpenak 
eta biktima kopuruaren 
igoera

Tortura da herrialdeak bizi duen 
giza eskubideen krisialdiko adie-
razpen-modurik larrienetako bat, 
maila kezkagarrietara iritsi dena. 
Nazio Batuen Erakundeak baieztatu 
du tortura praktika sistematikoa eta 
orokortua dela Mexikon80; pertsona 
bat atxilotzen dutenetik aske uzten 
duten arte erabiltzen da tortura, in-
formazioa eskuratzeko edo, beste-
rik gabe, zigor gisa. Zigor-sisteman 
aitorpena da froga erregina eta, 
beraz, atxilotuei presioa egiten zaie, 
torturapean, euren kontrako sa-
laketak sinatu ditzaten. NBEko tor-
turari buruzko errelatore berezia-
ren arabera, gobernuaren hiru mai-
letako agintari zibilek eta armadako 
eta marinako kideek parte hartzen 
dute krimen horietan81. Dena den, 
zigorrik gabe geratzen dira denak, 
Estatuko agenteak nahastuta dau-
denean, hark oso gutxitan agert-
zen baitu horiek ikertzeko asmoa. 
Goi-komisarioak honako hitz hauek 
erabili zituen Ayotzinapako kasua-
ri buruzko bere txostenean: «Es-
tatuak giza eskubideak urratu eta 
beste zenbait delitu egiten ditu giza 
eskubideen beste urraketa batzuk 
ikertzeko, eta horrela asko handit-
zen da biktima kopurua»82. Bestal-

de, Giza Eskubideen Amerikarteko 
Batzordeak zera ikusi zuen kasu ho-
rren ikerketan, ikertutako pertsona 
guztien %77k gorputzeko lesioak zi-
tuztela, torturen arrastoak, alegia83. 

Torturarekin lotutako salaketak izu-
garri areagotu dira 2014tik. ProDH 
zentroak ondorioztatu duenez, 
2014an 10.000 salaketa baino ge-
hiago iritsi ziren epaileen eskuetara, 
ustezko torturekin lotuta84. Bestal-
de, Errepublikako prokuradore na-
gusi Murillo Karam jaunak jakina-
razi zuen, 2014ko urtarriletik abuz-
tura, esparru federaleko eta tokiko 
epaileek torturekin lotutako 1.395 
salaketa aurkeztu zituztela Ministe-
rio Publikoan85. Zifra hori aurreko 
urtekoa baino askoz handiagoa da, 
orduan 183 salaketa aurkeztu bait-
ziren, eta zifra horrek gora egin du 
hurrengo urteetan86. 

Giza Eskubideen Amerikarteko 
Batzordeak adierazi zuenez, 15 sa-
laketa federal egin ziren 2006. ur-
tetik 2015eko urrira. 2015ean, Tor-
turaren Delitua Ikertzeko Unitate 
Espezializatua sortu zen, eta hark 
8.335 ikerketa abiarazi ditu sortu 
zenetik 2017. urte amaierara arte. 
Ikerketa horietatik 17tan bakarrik 
jarri zen martxan zigor-prozesua, 
hau da, kasu guztien %99etan ino-

77 87/15 zenbakiko prentsa-oharra: CIDH expresa preocupación res-
pecto de alegaciones de participación de la fuerza pública en hechos 
de violencia en México. Washington Hiria, 2015eko abuztuaren 7a. 

78 Estatuaren indarkeria-kasuen barruan, CIDHk zenbait zibilen he-
riotzak erregistratu ditu polizia federalaren aldetik (Apantzingán 
hirian, 2015eko urtarrilean), baita zibilen aurkako erasoak milita-
rren aldetik (Ostulanen, 2015eko maiatzean) eta Rancho Del Sol 
etxeko liskarrak ere (42 zibil eta poliziakide federal bat hil ziren). 
Ikus CIDH, 2015, 34. orria.

79 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 41. orria.

80 NBEren Torturaren aurkako Batzordearen Mexikori buruzko txos-
tena, Konbentzioaren 20. artikuluaren esparruan prestatua, 2003.

81 Torturari eta beste tratu edo zigor krudel, anker edo umiliagarri 
batzuei buruzko errelatore bereziaren txostena - Mexiko. Giza Es-
kubideen Kontseilua. https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/
InformeSeguimientoRelatorONUTortura2017.pdf

82 Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoa 
Mexikon: México. Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de de-
rechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa, Mexikoko 
Hiria, 2018ko martxoa. Hemen: https://www.hchr.org.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=595&catid=17&Ite-
mid=278.

83 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 13. orria.

84 ProDH Zentroa: La magnitud de la crisis de derechos humanos en 
México, 2016ko abuztua, 38. orria.

85 Nazioko prokuradore nagusi Jesús Nurillo Karam jaunak Diputa-
tuen Ganberaren aurrean egindako agerraldia, 2014ko irailaren 
24a. 

86 ProDH Zentroa: La magnitud de la crisis de derechos humanos en 
México, 2016ko abuztua, 38. orria.
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lako zigorrik gabe amaitu zuten sa-
latutako tortura-kasuek. 

Torturaren biktimak emakumeak di-
renean, torturatzaileek sexu-indar-
keria erabiltzen dute askotan. Gaur 
egun ere erabiltzen da sexu-indar-
keria. World Justice Project erakun-
dearen arabera, 2009tik 2016ra 
atxilotutako 10 emakumetatik 8 tor-
turen biktima izan ziren epailearen 
aurrean agertu aurretik, eta atxilo-
tutako emakume guztien %30ek se-
xu-torturak jasan izana baieztatzen 
dute87. Zentzu berean, eta Amnesty 
International erakundean txoste-
nean (2016) ondorioztatzen denez, 
Mexikon atxilotutako emakumeen 
inguruan aztertutako 100 kasutatik 
72k atxilotzean sexu-indarkeriak 
jasan zituztela aitortu zuten, eta ho-
rietatik 33k bortxaketak jasan zituz-
ten Estatuko agenteen aldetik88. 

2017ko apirilean, tortura eta beste 
tratu edo zigor latz, anker edo umilia-
garri batzuk prebenitzeko, ikertzeko 
eta zigortzeko Lege Orokorra onartu 
zen eta, horrekin batera, torturaren 
erabilera debekatu zen, baita tortu-
ra-egintzen bitartez lortutako fro-
gak epaiketetan erabili ahal izatea 
ere. Amnesty International erakun-
dearen azken txostenaren arabera 
(2017/2018), torturak eta bestelako 
tratu txarrak oso ohikoak dira ora-
indik, eta segurtasun-indarrek maiz 
jotzen dute horietara, inolako zigo-
rrik gabe, pertsona horiek «aitort-
za» faltsuak sinatzera behartzeko89. 

Espainiako Konkistatik, sexu-indar-
keria gerrarako eta kontrolerako 

arma gisa erabili izan da Mexikon. 
Errepresiorako arma gisa ere erabili 
da azken hamarkadetan, batik bat 
Gerra Zikina deiturikoan, Chiapas-
ko 1994ko matxinada zapatistaren 
ondoren. Euren eskubideak defen-
datzeko komunitateen borroka ho-
rren baitan, Chiapasko emakume 
indigena askok sexu-torturak jasan 
behar izan zituzten, eta praktika 
hori Guerrerora hedatu zen gero, 
baita 2000. urtearen ondoren ere. 
Giza Eskubideen Amerikarteko Bat-
zordeak ohartarazi duenez, Ameri-
ka Latinoak bizi duen militarizazio 
orokortuaren ondorio dira indar ar-
matuetako kideek gauzatzen dituz-
ten krimen horiek, eta sexu-indarke-
riaren, prostituzio behartuaren eta 
sexu-esklabotasunaren eraginpean 
jartzen ditu emakume indigenak90. 

Desagertutako 
pertsonak eta bi mila 
hobi klandestino

Giza Eskubideen Batzorde Naziona-
lak (CNDH) Mexikoko desagerpen 
behartuei buruzko bere txoste-
nean ondorioztatu zuenez, 1995etik 
2015eko abuztura gutxienez 57.861 
desagerpen behartu erregistratu zi-
ren eta hark 101 proposamen baino 
gehiago egin zituen arazo nazional 
garrantzitsu honi erantzuteko91. 
Era berean, ezinbestekotzat jotzen 
du Estatuak lehenbailehen kon-
tuan hartzea Nazio Batuen Erakun-
dearen Sistema Unibertsaleko or-
ganoek92 eta Estatu Amerikarren 
Erakundearen Eskualde Sistemak93 
desagertuei buruz egin dituzten 

gomendioak eta proposamenak, 
testuinguru horretan lehenbailehen 
hobera egin ahal izateko. 

Mexikon izan diren desagerpen be-
hartuen krimen garrantzitsu horren 
aurrean, senitartekoak arduratu 
dira euren pertsona maiteak bilat-
zeaz. Gizon-emakume horiek giza 
eskubideen defendatzaile bihurtu 
dira Estatuaren eraginkortasunik 
eza dela eta, hark ez baitu behar be-
zala betetzen biktimak ikertu, aurki-
tu, identifikatu eta emateko betebe-
harra. Arrisku larrien mehatxupean 
izan arren, drama hori nazioarteko 
agerlekuan eta agenda politikoan 
jartzea lortu dute; horrela, bada, 
Biktimen Lege Orokorra eta Pertso-
nen Desagerpen Delituak Prebenit-
zeko eta Zigortzeko Lege Orokorra 
onartzea lortu dute (2017ko urrian 
onartu zen), baita pertsonen Bilake-
ta Sistema Nazionala martxan jart-
zea ere.

CNDHk ohartarazi zuenez, 2016ko 
irailera arte 1.143 hobi klandesti-
no aurkitu ziren herrialdean94. «El 
país de las 2 mil fosas. A dónde 
van los desaparecidos» erreporta-
jea ikerketa independentea da, Es-
tatuko fiskaltzengandik lortutako 
datuetan oinarritua, eta kazetari 
mexikarren talde batek prestatu 
du, ia bi urtez lan egin ondoren. 
Erreportajean, gutxienez 2.000 
hobi klandestino eta 2.884 pert-
sonaren gorpuak (1.738 identifika-
tuta) erregistratzen dira (2006tik 
2016ra), krimen antolatuak hobi-
ratuta; datu horien arabera, 12 
pertsona desagertuko lirateke 

87 World Justice Project: In the name of Justice: sexual torture of women 
in México.

88 Amnesty International: Sobrevivir a la muerte: Tortura de mujeres 
por policías y fierzas armadas en México, 2016, 5., 20. eta 22. orriak. 

89 Amnesty International erakundearen urteko txostena (2017/2018), 
32. orria.

90 Nazio Batuen Gai Ekonomiko eta Sozialetarako Saila: La situación 
de los pueblos indígenas en el mundo, 2004, 226. orria.

91 Giza Eskubideen Mexikoko Batzorde Nazionala (CNDH): Informe 

especial sobre la desaparición de personas y fosas clandestinas en 
México, 2016 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/es-
peciales/informeespecial_20170406_resumen.pdf

92 Desagerpen behartuei buruzko NBEren batzordea.

93 Desagerpen behartuei buruzko Estatu Amerikarren Erakundea.

94 CNDH: Informe especial sobre la desaparición de personas… Aip. 
lib., 33. Batzorde Nazionalak laginketa hemerografikoa egin zuen, 
2007ko urtarrilaren 1etik 2016ko irailaren 30era.
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egunero. Gainera, hobi klandesti-
noen fenomenoak herrialdeko 24 
estatu eta Mexikoko 7 udalerrita-
tik 1 barne hartzen dituela ezagut-
zera ematen du95. 

Galdutako eta Desagertutako Pert-
sonen Erregistro Nazionalak desa-
gertutako pertsonen 37.435 kasu 
jasotzen ditu 2014ko urtarriletik 
2018ko apirilaren 30era96. Horieta-
tik 1.170 foru federalari dagozkio, 
eta beste 36.265 foru komunari. 
Desagerpen behartuen eta hilke-
ta eta torturen biktimen profilean 
nolabaiteko zaurgarritasun-bal-
dintzak nabarmentzen dira, hala 
nola egoera sozioekonomikoa, bi-
zilekua, generoa, sexu-aniztasuna, 
adina edo jabetza kulturala. Zent-
zu horretan, ez dugu ahaztu behar 
baliabide gutxien dituzten gazteak 
direla indarkeria jasateko arrisku 
gehien dutenak. Mexikoko Nazio 
Batuen Giza Eskubideetarako Goi 
Komisarioaren Bulegoko titularrak, 
Jan Jarab jaunak, zera adierazi zuen 
2019ko urtarrilean, Galdutako eta 
Desagertutako Pertsonen Erregis-
tro Nazionaleko datuen arabera, 
Mexikon bederatzi mila emakume 
baino gehiago zeudela desagertu-
ta denbora-tarte horretan97. Hobi 
klandestinoetan neska gazteen 
jantziak aurkitu dira. 

2018ko apiriletik, Bilaketa Batzorde 
Nazionala da erregistro hori egune-
ratzeaz arduratzen den instituzioa. 
2019ko urtarrilean, Bilaketa Bat-
zorde Nazionaleko garaiko man-
datari Roberto Cabrera Alfaro jau-
nak adierazi zuen 40.180 desager-
tu zeudela erregistratuta98. Gaur 
egungo titularrak, Karla Quintanak, 
fenomeno konplexu eta mingarri 

horren datuak jasotzeko, egune-
ratzeko eta ezagutzera emateko 
erronka du aurrean, gutxienez, 
prebentzio-politika publikoak disei-
natu daitezen.

Giza eskubideen defendatzaileen omenezko horma-irudia La Serena Etxean. Oaxaca, 2019.

95 El país de las 2 mil fosas. ¿Dónde están los desaparecidos? Hemen: 
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2018/11/12/2-mil-fosas-
en-mexico/

96 RNPED Erregistro Nazionalaren webgunea: https://rnped.segob.
gob.mx/

97 El Diario de Coahuila: Más de nueve mil mujeres desaparecidas en 
México, 2019ko maiatzaren 16a.

98 Batzordeburu Nazional Roberto Cabrera Alfaro jaunaren mezua, 
instituzioaren webgune ofizialean. Hemen: https://www.gob.mx/
segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabre-
ra-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacio-
nal-de-busqueda?idiom=es

99 Cerezo Batzordearen webguneko informazioa: https://www.comi-
tecerezo.org/spip.php?article3183 
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Cinthia Pacheco Moo. Aktibista feminista, Partzuergoko Komunikazio Saila.  
Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.
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Seiurteko 
suntsitzailearen 
oinordekotza

Andrés Manuel López Obrador pre-
sidente berriak aurre egin beharko 
dio herrialdeak bizi duen giza es-
kubideen krisialdi larria salatzen 
duten pertsonen aurkako etenga-
beko erasoen oinordekotza horri. 
Peña Nietoren seiurtekoan 184 hi-
lketa estrajudizial gertatu ziren giza 
eskubideak defendatzen zituztenen 
aurka99. Gizonak ziren gehienak, 
baina emakumeak ere hil zituzten 
modu ankerrean. Herritar indige-
nak izan ziren zigortuenak, batik bat 
lurra, lurraldea eta euren baliabi-
deak defendatzen zituztenak. Ce-
rezo Batzordearen arabera, arrazoi 
politikoengatik gertatu ziren hilketa 
estrajudizial horiek, zigor modura 
alegia, giza eskubideren bat defen-
datzeagatik edo gauzatzeagatik, eta 
estatuko agenteak izan ziren horien 
egileak, komisioen edo onespenen 
bitartez100.

Giza Eskubideen Amerikarteko Bat-
zordeak (CIDH) jakinarazi zuenez, 
Estatuko eta estatuz kanpoko agen-
teak daude desagerpen, bizitzaren 
eta osotasun pertsonalaren aur-
kako erasoen, mehatxu eta ziriken, 
komunikazio-intertzeptazioen eta 
giza eskubideen defendatzaileak 
zaintzeko eragiketen atzean101. CID-
Hk kautelazko babes-neurriak es-
kaini dizkie ingurumenaren aldeko 
defendatzaileei, migratzaileei, herri 
indigenei, estatuaren barruan le-

kualdatutako pertsonei, LGTBI ko-
munitateko kideei eta desagertu-
tako pertsonen bilaketan lan egiten 
duten edo giza eskubideen urrake-
tak ikertzen dituzten erakundeei102.

Zentzu berean, honako hau esan 
zuen Nazio Batuetako errelatore 
Michel Forst jaunak: «indarkeria 
hori ez da ausazkoa. Nire ustez, ger-
takari horiek ez dira egintza baka-
nak. Eraso antolatuak dira, Giza 
Eskubideen Adierazpen Unibertsa-
laren eredua txertatu nahi dutenen 
kontrakoak, beldurrik eta miseriarik 
gabeko mundua lortzeko»103. 
 
Peña Nietoren agintaldiko azken 
hiru urteak guztiz suntsitzaileak 
izan ziren. 2013an, 2014an eta 
2015ean, eraildako defendatzaileen 
kopuruak ez ziren 20ra iritsi urteko, 
baina, 2016an, zifra ia bikoiztu egin 
zen (37), eta 2017an iritsi zen pun-
turik gorenera (52). 2018a defendat-
zaileen 40 hilketarekin amaitu da. 
Urteko bere txostenean, Front Line 
Defenders erakundeak 48ra igo du 
2018an hildako defendatzaileen 
kopurua104, horietatik lau emaku-
meak. Eraildako emakumeei dago-
kienez, aurreko urteetako proport-
zio bera mantendu da (%8). Nieto 
presidentearen agintaldian bikoiztu 
egin da, aurreko agintaldiarekin al-
deratuta, hildako defendatzaileen 
kopurua105.

Honako hauek dira, argi eta garbi, 
heriotza gehien erregistratu dituz-
ten estatuak: Oaxaca (49), Guerre-
ro (41), Chiapas (16), Veracruz (16) 

eta Chihuahua (12). Gainerako 18 
estatuetan 50 heriotza izan ziren 
guztira. Beste modu batera esanda, 
Oaxacan beste 17 estatutan bezain-
beste lagun hil dituzte giza eskubi-
deak defendatzeagatik. 

Cerezo Batzordearen arabera, Enri-
que Peña Nietok matxinatuen aur-
kako estrategiaren mende jarri zuen 
errepresio politikoa, eta etenik gabe 
mantendu zen. Errepresio politikoa 
«talde paramilitarren osaerarekin» 
mimetizatu zen, «Estatuaren zer-
bitzura dauden autodefentsa-tal-
deekin eta Narkoaren taldeekin». 
Testuinguru horretan, beste hi-
zkuntza bat erabili zen, dagoeneko 
ez baitzen hitz egiten iraultzaileez 
edo matxinatuez, narkoaren eta de-
linkuentzia antolatuaren aurkakoez 
baizik. Estrategia horren baitan, 
paramilitarismoa erabili zen lurral-
dea husteko, interes ekonomikoak 
gailenduz; horrela, bada, gizartea 
kontrolatzeko erabili zen, agenda 
neoliberalak eta militarismoak era-
gindako nahigabearen kontra. Izuak 
bere horretan jarraitu zuen. Zentzu 
horretan, ez da harritzekoa foxis-
moaren aurreko urteetan matxina-
tu gehien izan zituzten estatuetan 
izatea defendatzaileen hilketa estra-
judizial gehien. Beste irakurketa bat 
eginez gero, herrialdearen hegoal-
dean eta hego-ekialdean gertatzen 
dira defendatzaileen heriotza ge-
hien (Chihuahuan salbu), hau da, 
migratzaileak igarotzen diren eta 
droga ereiten, lantzen eta trafikat-
zen den lekuetan.

 
III. Giza eskubideen defendatzaileak 

100 Cerezo Batzordearen webguneko informazioa: https://www.co-
mitecerezo.org/spip.php?article3183

101 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 165. orria.

102 Berdina.

103 HRD Memorial proiektuaren txostena: Basta de asesinatos. Michel 
Forst errelatore bereziaren hitzaurrea, 2. orria. 

104 Front Line Defenders erakundearen 2018ko azterketa globala. 
Hemen: https://www.frontlinedefenders.org/en/resource-publi-
cation/global-analysis-2018

105 Cerezo batzordea: 184 personas defensoras de DH ejecutadas ex-
trajudicialmente en el sexenio de Enrique Peña Nieto (01/12/2012-
30/11/2018). https://redtdt.org.mx/?p=12620



20 GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA MEXIKON

Bizitza duina izateko eskubidea (29), 
laneko eskubideak (25), herri indi-
genen autodeterminazioa (24) eta 
lurraldea (18) defendatzen duten 

pertsonak dira, kazetariekin batera 
(18), heriotzak gehien zigortzen di-
tuen pertsonak. 

Herri indigenen autodeterminazioa 
eta lurraldea defendatzeagatik hil 
dituzten pertsona horiei ingurume-
na defendatzeagatik erail dituzten 
11 pertsonak gehituz gero, ikusiko 
dugu hilketa guztien laurden bat 
baino gehiago lurraldearen eta in-
gurumenaren defentsarekin lotuta 
daudela, enpresen jarduketei aurre 
egiten dietelako, hain zuzen ere. 

Bestalde, giza eskubideen murri-
zketei aurre egiten dietenek osat-
zen dute bigarren talde handia, hau 
da, bizitza duina izateko eskubidea, 
laneko eskubideak (Hezkuntzako 

Langileen Koordinakunde Naziona-
leko kideak gehienak), parte-hart-
ze demokratikorako eskubidea eta 
protesta sozialerako eskubidea, 

hezkuntza eta euren eskubideak 
defendatzeko eskubidea aldarrikat-
zen dutenek. Horrenbestez, horien 
heriotzak erreforma neoliberalekin 
egongo lirateke lotuta, eta horrek 
eragindako esparru demokratikoen 
murrizketarekin. 

Azpimarratu behar da hauteskun-
de libre eta demokratikoetan par-
te hartzeko eskubidea gauzatzea-
gatik euren bizitza galdu zuten 11 
biktimetatik 10 MORENA alderdi 
politikoko kideak zirela, 2018. urte 
amaieran hauteskundeak irabazi 
zituen alderdia. Gainera, beste 10 
pertsona erail dituzte biktimen es-
kubideak defendatzeagatik (justi-
zia, egia eta erreparazioa), hau da, 
21 pertsona hil dituzte kontu eman 

dadila eskatzeagatik eta aldaketa 
politikoaren alde lan egiteagatik. 
Heriotza horiei 18 kazetariren hilke-
tak gehitu behar zaizkio, Estatuaren, 
enpresen eta narkotrafikoaren arte-
ko loturak salatzeagatik eta, beraz, 
adierazpen-askatasunerako giza es-
kubidea gauzatzeagatik.

Beste errepresio mota bat zaintza 
digitala da, agintariek defendatzai-
leen aurka gauzatzen duten isile-
ko eta ikusketarik gabeko zaintza. 
Federazio eta Estatu mailako agin-
tariak salatu izan dituzte Pegasus 
programa zelataria erabiltzeagatik, 
euren telefono mugikorren bitartez, 
politikariak, kazetariak, abokatuak 
eta defendatzaileak zaindu ahal 
izateko. Zaintza hori urraketa larria 
izango litzateke bizitza pribatuari, 
intimitateari, adierazpen-askata-
sunari eta elkartzeko eskubideari 
dagokienez. Gainera, urraketa ho-
riek larriagotu egiten dira legez kon-
tra lortutako datuen ikuskapen judi-
zialik eza dela eta. 

Michel Forst errelatorea oso kezka-
tuta agertu zen, 2017ko urtarrile-
tik maiatzera egindako defendat-
zaileen aurkako giza eskubideen 
730 urraketetatik gehienak ikertu 
gabe geratu zirelako edo ikerketek 
emaitzarik eman ez zutelako106. Ho-
rrez gain, salaketak jartzen dituzten 
pertsonek jasan behar dituzten lar-
deriak eta justiziara jotzeko ozto-
poak jakinarazi zituen, baita horiek 
jasaten dituzten arrisku larriak ere, 
armada edo polizia erasotzaile gisa 
salatzen dituztenean.

2019an ere bere horretan jarrait-
zen du indarkeriak, eta urteko lehen 
hiru hilabeteetan 12 defendatzaile 
hil dituzte dagoeneko107. 

Ezk. Anamaria Hernández. Feminista, giza eskubideen defendatzailea eta Oaxaca Part-
zuergoko zuzendaria. Esk. María Elena Belmonte Cruz. Feminista eta Oaxaca Partzuergoko 
Taldeko kidea. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 
2019ko otsaila.

106 Giza eskubideen defendatzaileen egoerari buruzko NBEko Michel 
Fort errelatore bereziaren Mexikori buruzko txostena, 2018ko ot-
saila. Hemen: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/InformeDDH_
LibEx_WEB.pdf 

107 WOLA eta PBI erakundeen txostena: ¿Cómo el nuevo gobierno de 
México puede cambiar el curso de la violencia contra periodistas y 
personas defensoras de derechos humanos? 2019ko martxoaren 
29ko prentsa-oharra. Hemen: https://www.wola.org/es/2019/03/
informe-mexico-periodistas-defensores/
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Indigenak eta ama-
lurraren defentsa

Global Witness nazioarteko erakun-
deak lurraren, lurraldearen eta in-
gurumenaren aldeko 1.000 defen-
datzaile ingururen hilketak erregis-
tratu ditu, 2010etik, mundu osoan. 
2015ean, hamargarren lekuan 
jarri zuen Mexiko (lau hilketa) eta 
2016an, berriz, hamaikagarren le-
kuan (hiru hilketa)108. Zifra larriago-
tu egin da, Ingurumen Eskubideen 
Zentro Mexikarraren (CEMDA) ara-
bera, 2018an 21 pertsona hil bait-
zituzten, Mexikon, ingurumena de-
fendatzeagatik109. 

Herrialdera egindako bisitan, Michel 
Forst errelatore bereziak enpre-
sek sortzen dituzten ondorio ne-
gatiboei buruzko informazioa jaso 
zuen, herrialde osoko komunitateei 
dagokienez eta giza eskubideen de-
fentsa gauzatzeko orduan berezi-
ki110. Amerikarteko Batzordeak lan-
da-eremuetako buruzagiei eta de-
fendatzaileei buruzko informazioa 
jaso du, «baita erauzketa-proiektuei 
uko egiten dieten ingurumenaren 
defendatzaileei dagokienez ere, ho-
riek indarkeria-egintzen xede izaten 
baitira partikularren aldetik —ustez, 
loturaren bat dute proiektu horie-
tan parte hartzen duten enprese-

kin—; izan ere, horiek tokiko segur-
tasun-indarren laguntza (isilekoa 
edo esplizituan) dute askotan111. 
Giza Eskubideen Amerikarteko Bat-
zordearen arabera, honako hauek 
dira, beste askoren artean, herri in-
digena kaltetuenak: raramuri eta te-
pehuan komunitateak (Chihuahua), 
zapotekak (Oaxaca), eta Yaqui he-
rria (Sonora)112. 

CEMDA erakunde mexikarraren 
arabera, 2010etik 2018ko abendura 
ingurumenaren aldeko defendatzai-
leren aurkako 440 eraso erregistra-
tu ziren: 391 eraso 2010etik 2017ra, 
eta beste 49 eraso 2018an113. Eraso 
horien biktimak pertsonak izaten 
dira, baina baita erakunde eta ko-
munitate indigenak edo nekazariak 
ere114. 

Informe sobre la situación de las 
personas defensoras de los dere-
chos humanos ambientales txos-
tenean (2019ko martxoa), batzor-
deak hilketen ehuneko handi bat 
(%25) nabarmendu zuen eraso 
kopuru osoarekin alderatuta, baita 
defendatzaileen aurkako kriminali-
zazio-estrategia (%19) ere. 2018ko 
eraso gehienak (37) lurraren eta lu-
rraldearen aldeko borroken testuin-
guruan gertatu ziren. Eraso gehie-
nak ingurumenaren defentsarekin 

egon ziren lotuta: azpiegitura-proie-
ktuak (9), proiektu hidroelektrikoak 
(8) eta meatze-proiektuak (6) eta, 
beste 8 kasutan, lur eta lurraldeen 
gabetzeak. Puebla izan zen erasoek 
gehien kaltetutako estatua (8), Oa-
xacaren (6) eta Chihuahuaren (6) 
aurretik. 

Heriotza kopurua handitzeaz 
gain115, aldatu egin dira jarduerarik 
zigortuenak. Datu horiek aurreko 
urteetako datuekin alderatuz gero, 
ikusiko dugu gaur egun ez direla 
meatze-proiektuak defendatzaile-
entzako jarduerarik arriskutsue-
nak116, azpiegitura-proiektuak eta 
proiektu hidroelektrikoak baizik. 
Otros Mundos Chiapas erakundeak 
eta Errepresaliek Amerika Latinoan 
Eragindako Pertsonen Mugimen-
duak (MAR) eskatzen dute «behin 
betiko baliogabetu ditzatela heriot-
za-proiektuak», horiek larriki kaltetu 
baitituzte El Zapotillo (Jalisco), Paso 
de la Reyna (Oaxaca), La Parota 
(Guerrero) eta Agua Zarca proiek-
tua (Querétaro). Horiek egindako 
salaketen arabera, gaur egungo 
ereduak larriki kaltetzen ditu eko-
sistemak, baina ez hori bakarrik, 
pertsona eta komunitate asko hil, 
desagerrarazi, hustu eta euren lu-
rretatik mugiarazten baitituzte. 
«Beste energia-eredu bat eta ura 

108 Txostenak web-orri honetan kontsulta daitezke: www.globalwit-
ness.org

109 Ingurumen Eskubideen Zentro Mexikarra (CEMDA): Informe sobre 
la situación de las personas defensoras de los derechos humanos am-
bientales, 2019ko martxoa. 

110 Giza eskubideen defendatzaileen egoerari buruzko NBEko Michel 
Fort errelatore bereziaren Mexikori buruzko txostena, 2018ko ot-
saila.

111 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 167. 
orria.

112 CIDHk Obstáculos para el acceso a la justicia ante violación de los 
derechos humanos en México txostena aipatzen du, Giza Eskubi-
deen Amerikarteko Batzordearen aurrean aurkeztutako txostena, 
2015eko irailaren 28tik urriaren 2ra Mexikora egindako in loco bi-
daiaren esparruan, 6-17. orriak. 

113 Oharra: CEMDA erakundeak 2016ko uztailetik 2017ko abendura 
erregistratu zituen 88 erasoetan, 240 pertsona izan ziren erasoen 
biktimak, baita 10 erakunde eta 30 komunitate nekazari eta/edo 

indigena ere. Horrek argi eta garbi islatzen du eraso kopurua igo 
egin dela pertsonen eta komunitateen aurkako erasoei buruzko 
aurreko txostenarekin alderatuta. Ikus 2017ko txostena, 20. orria 
eta hurrengoak.

114 Oharra: erregistratutako 49 erasoetatik %89 pertsonen kontrako 
eraso zuzenak izan ziren, %8 komunitatearen aurkakoak eta %3 
gizarte zibileko erakunde baten aurkakoak (CEMDA).

115 Oharra: CEMDA erakundeak 88 eraso erregistratu zituen 2016ko 
uztailetik 2017ko abendura. Horietatik 17tan, ingurumenaren al-
deko 28 defendatzaile hil zituzten (batez beste 3 hilketa 2 hilero).

116 Oharra: CEMDA erakundearen arabera, 2010etik 2017ra defen-
datzaile gehienek uko egiten zieten meatze-proiektuei (%20), eu-
ren lurrak gabetzeari (%19), azpiegitura-proiektuei (%16), proiektu 
hidroelektrikoei (%9), transgenikoen ereintzari (%5) eta mozketa 
klandestinoei (%3). Ikus CEMDA erakundearen txostena: Informe 
sobre la situación de las personas defensoras… Aip. lib., 2019, 24. 
orria.
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kudeatzeko beste modu bat» eskat-
zen dute, baita orain arteko eredua 
bertan behera utz dezatela ere, ho-
riek «heriotzak bakarrik eragiten 
dituztelako, eta ez ura eta energia 
izateko eskubidea»117.

Erasoen egileak askotarikoak izan 
arren, Estatua da, oraindik ere, 
erasotzaile nagusia. Ustez, 2018ko 
eraso guztietatik ia erdietan (24) 
Mexikoko Estatuko agintariak izan 
ziren erantzuleak, estatu-mailan 
batez ere (13), baina baita udalerrie-
tan (6) eta maila federalean (5) ere. 
Beste erasotzaile batzuen artean, 
garapen- eta azpiegitura-proiektuak 
egiten dituzten enpresak eta kri-
men antolatua izango genituzke118. 
Beste kasu batzuetan, eragindako 
komunitateek gauzatzen dituzte 
erasoak, barne-desadostasunak di-
tuztenean, baita beste komunitate 
batzuek ere, lurraldearekin lotutako 
gatazkak dituztenean. Beste batzue-
tan, komunitateek identifikatutako 
partikularrek gauzatzen dituzte era-
soak, horien interesak kaltetzen di-
tuztenean119. 

Peña Nietoren presidentetzako sei 
urteetan giza eskubideak defen-
datzeagatik bizitza galdu zutenen 
%20 indigenak ziren. Komunita-
te indigenek Mexikoko biztanleria 
osoaren %6,2 osatzen dutela kon-
tuan hartuta120, ondoriozta dezake-
gu defendatzaile indigenak direla 
indarkeriaren arriskua gehien ja-
saten dutenak, giza eskubideak ge-
hiago defendatzen dituztelako, hain 
zuzen ere. Indigenak autodetermi-
nazio-eskubidea gauzatzeagatik eta 
lurraldea eta ingurumen osasunt-

sua defendatzeagatik hiltzen di-
tuzte batik bat, baina ez horregatik 
bakarrik, baita bizitza duina eta gi-
zarte-eskubideak izateko eskubidea 
defendatzeagatik ere.

Mexikora egindako bidaian, honako 
hau ondorioztatu zuen Michel Forst 
errelatoreak: «indigenen giza es-
kubideen egoera oso kezkagarria da 
eta komunitate horien eskubideak 
defendatzen dituztenek are arrisku 
gehiagori aurre egin behar diete». 
Horrez gain, ikusi zuen Oaxaca, Chi-
huahua, Guerrero, Mexiko eta Chia-
pasko estatuetan, garapen-proiek-
tuen kopuru handiagoak eta lur-pi-
laketak areagotu egiten dituztela 
gatazkak, komunitate indigenek ez 
dituztelako euren betiko lurrak gal-
du nahi. Komunitate horiek mun-

duarekiko ikuspuntu zehatz bat 
dute eta, ikuspuntu horren baitan, 
lurrak, basoak, ura eta haizea ezin-
bestekoak dira bizitzeko eta euren 
betiko kulturak babesteko»121.

Indigena defendatzaileek jazar-
penak, ausazko atxiloketak, tor-
tura-egintza orokortuak (atxiloke-
ta-zentroetan) eta hilketak jasaten 
dituzte. Nekazariekin eta inguru-
menaren defendatzaileekin batera, 
egin ez dituzten delituak leporatzen 
dizkiete, horiek presionatu eta eu-
ren jarduerak bertan behera utz dit-
zaten. Hizkuntzarekin eta geografia-
rekin lotutako oztopoak direla-eta, 
horiek zailtasun erantsiak izaten 
dituzte babes-neurriez gozatzeko 
orduan. 

DOMINGA GONZÁLEZ MARTÍNEZ KASUA

Dominga González Martínez 61 urteko defendatzaile indigena da. 
Lurra eta ura izateko eskubidea eta Tlanixcoko herri indigenen es-
kubideak defendatzeko borroka egin zuen urte askotan, 2007an, 
ausaz atxilotu eta espetxeratu zuten arte. 

2017ko azaroaren 27an, 50 urteko espetxeratze-zigorra ezarri zio-
ten, bere komunitateko beste bost defendatzailerekin batera: Rómu-
lo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozaba, 
Lorenzo Sánchez Berriozabal eta Marco Antonio Pérez González. 

10 urte zeramatzan preso prebentibo gisa, epaile baten epaiaren 
zain. Front Line Defenders erakundearen arabera, bere kasuak argi 
eta garbi islatzen du justizia-sistemaren egiturazko arrazismoa. 

Dominga 2019ko otsailaren 17an utzi zuten aske, Marco Antonio 
Pérez eta Lorenzo Sánchez uraren defendatzaileekin batera). 

117 Brian Martínez in Somos el Medio: El Movimiento de Afectados 
por las Represas en Latino América exigen cancelar “proyectos de 
muerte”, 2019ko martxoaren 15a. Hemen: https://www.somosel-
medio.com/2019/03/15/el-movimiento-de-afectados-por-las-re-
presas-en-latino-america-exigen-cancelar-proyectos-de-muerte/

118 CEMDA erakundearen arabera, aurreko urteetan (2010-2017) 
eraso guztien %10 enpresekin lotutako erasotzaileek gauzatu zi-
tuzten eta beste %9 krimen antolatuarekin lotuta zeudenek. 

119 Ingurumen Eskubideen Zentro Mexikarra (CEMDA): Informe sobre 
la situación de las personas defensoras… Aip. lib., 2019, 25. orria. 

120 Ikus NBGP (Nazio Batuen Garapen Programa) Mexikoren web-
gune ofiziala: http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/
countryinfo.html

121 Giza eskubideen defendatzaileen egoerari buruzko NBEko Michel 
Fort errelatore bereziaren Mexikori buruzko txostena, 2018ko ot-
saila, 13. eta 14. orriak. 
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Gatazka sozialak hertsiki lotuta 
daude defendatzaileen aurkako in-
darkeriarekin eta herri indigenek 
kontsulta askean eta informatuan 
adierazitako adostasunik ezarekin. 
Askotan, kontsultak formalitate hut-
sak izaten dira dagoeneko martxan 
dauden proiektuetan. Herri indige-
nen eskubideei buruzko errelatore 
bereziak bere kezka azpimarratu 
zuen, kontsultak egiteko moduak ez 
baititu betetzen nazioarteko estan-
darrak. 

2017an, ingurumen-arloko giza es-
kubideen defendatzaileen hilketak 
izan ziren nagusi, Isidro Baldene-
grorena, adibidez. Isidrok Goldman 
saria jaso zuen bere raramuri he-
rriaren lurraldea eta basoa defen-
datzeko egindako lanagatik, baina 
hil egin zuten 2017ko urtarrilaren 
15ean, giza eskubideen defendat-
zaileek bizi duten egoerari buruzko 
Nazio Batuetako errelatoreak Mexi-
koko bere bisita ofiziala hasi baino 
egun batzuk lehenago.

Emakume 
defendatzaileak lehen 
ilaran 

Amerikako kontinente osoan 
emakumeak dira giza eskubideen 
aldeko borrokaren buru. Horiek be-
tetzen duten eginkizunari ez zaio 
ematen merezi duen aintzatespen 
eta hedapen osoa, eta mehatxuen 
eta arriskupean jartzen ditu uneo-
ro, ez gauzatzen dituzten aldarri-
kapenengatik bakarrik, emakume 
izateagatik baizik. Genero-estereo-
tipoetan oinarritutako sexu-erasoak 

eta difamazio-kanpainak ditugu, 
besteak beste, indarkeria bereizga-
rri horren adibide. Horien ingurune 
pertsonalari eta familiari berari ere 
eragiten diete inpaktu horiek eta, 
askotan, trauma osteko estresaren, 
isolamendu sozialaren, kulpa-sen-
timenduen eta zigor ekonomikoen 
jatorria izaten dira. Gainera, poliziak 
eta Estatuko funtzionarioek berriz 
biktimizatzen dituzte eraso horiek 
salatzen dituzten emakumeak, eu-
ren salaketei sinesgarritasuna ken-
du edo salaketak artxibatu egiten 
dituzte, emakume horiek babesteko 
inolako neurririk hartu gabe122. 

Erdialdeko Amerikako Giza Es-
kubideen Emakume Defendatzai-
leen Ekimenak (IM-Defensoras)123 
emakume defendatzaileen aurkako 
862 eraso dokumentatu zituen 
2015etik 2016ra (312 eraso 2015ean 
eta 550 eraso 2016an), hau da, argi-
taratutako azken txostenak barne 
hartzen dituen urteetan124. Gainera, 
erasoen %38 bakarrik salatu ziren 
agintarien aurrean. Mexikon era-
so gehien jasaten dituzten emaku-
me defendatzaileek informazio eta 
adierazpen-askatasunerako es-
kubidea defendatzen dute; horien 
atzetik, ingurumena defendatzen 
dutenak izango genituzke (Erdial-

Yésica Sánchez Maya. Aktibista feminista, giza eskubideen defendatzailea eta Oaxaca Part-
zuergoko zuzendaria. Oaxaca de Juarezeko hiriko gune historikoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.

122 Mexikon, sexu-erasoak salatzen dituzten emakumeek arretarik 
ezari eta areriotasunari aurre egin behar diete arrazoi asko dire-
la-eta, hala nola egiturazko matxismoa —«emakumeen istorioei» 
sinesgarritasun oro kenduz—, erasotzaileekiko konplizitatea, eta 
langileen gabezia kronikoa; horrek nabarmen eragiten du Esta-
tuko bulegoetan, batik bat emakumeen eskubideak defendatzeaz 
arduratzen direnetan.  

123 Honako erakunde hauek sustatzen dute IM-Defensoras ekimena: 
Asociadas por lo Justo (JASS), Emakumeen Eskubide eta Garape-
nerako Elkartea (AWID), Parlamentuko Elkarrizketa eta Ekitaterako 

Oaxacako (Oaxacako Partzuergoa), El Salvadorko Garapenerako 
Kolektibo Feminista, Erdialdeko Amerikako Emakumeen Funtsa 
(FCAM) eta Guatemalako Giza Eskubideen Defendatzaileak Babes-
teko Unitatea (UDEFEGUA). 

124 Erdialdeko Amerikako Giza Eskubideen Emakume Defendatzai-
leen Ekimena (IM-Defensoras): Cuerpos, territorios y movimientos 
en resistencia en Mesoamérica, Informe de agresiones a defenso-
ras 2015-2016, 35. orria.
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deko Amerikan horiek dira biktima 
nagusiak). Hirugarren lekuan, egia, 
justizia eta erreparazioa defendat-
zen duten emakumeak daude.

IM-Defensoras ekimenaren txoste-
nak Mexikoko eta, oro har, Erdialde-
ko Amerikako emakume defendat-
zaileek jasaten dituzten mota guztie-
tako erasoak jasotzen eta zehazten 
ditu. Erasoen artean, honako hauek 
ditugu: larderiak, zirikatze psiko-
logikoa, kalumniak, seinalatzeak, 
gaitzespen-kanpainak, mehatxuak, 
ohartarazpenak eta ultimatumak; 
gainera, etenik gabe eta jarraian 
garatzen dira askotan. Esan dugun 
moduan, mehatxuek, zirikatzeek 
eta gaitzespen-kanpainek izugarri 
eragiten dute defendatzaileen bi-
zitza pribatuan eta, askotan, horien 
seme-alaba eta senitartekoengan; 
izan ere, horiek mezu mehatxatzai-
leen «mezulari» gisa erabiltzen dira 
askotan, eta erasoen lekuko edo, 
batzuetan, indarkeriaren biktima 
izaten dira. Behin baino gehiagotan 
erregistratu dira sexu-indarkeria ja-
san behar izan duten emakume de-
fendatzaileen alaben kasuak, horien 
ama defendatzaileei eskarmentua 
hartzeko. 

Eskualdean, Estatuak gauzatzen ditu 
emakume defendatzaileen aurkako 
erasoen %54. Beste %13 defendat-
zaileen gertuko inguruneko pertso-
nek egiten dituzte eta %10 estatuz 
kanpoko aktoreek, segurtasun priba-
tuko enpresek edo agenteek, adibi-
dez. Bestalde, erasoen %28ri —ia hi-

rutik bat— ezin zaie egilerik leporatu, 
eta horrek argi eta garbi islatzen du 
ikerketek izango duten ibilbide es-
kasa. 2015 eta 2016. urteen artean, 
IM-Defensoras ekimenaren txoste-
nak emakume defendatzaileen aur-
kako 862 eraso erregistratu zituen 
Mexikon, horietatik 8 hilketak (es-
kualdeko zifrarik altuena). Hala eta 
guztiz ere, badira tortura, atentatu, 
sexu-indarkeria, emakume defen-
datzaileen judizializazio, horien aur-
kako ikerketa ilegal, legez kontrako 
atxiloketa eta ausazko atxiloketen 
kasuak, eta galdeketak, jazarpenak 
eta «zerrenda beltzak» ere. 

Indarkeriak eta sexu-jazarpenek —
horien azpierregistroa nabarmena 
da— emakumeak «zigortzea» dute 
helburu, genero-rolei aurre egi-
teagatik, hain zuzen ere125. Horren 
adibide paradigmatikoen artean, 
poliziakideen sexu-torturak ditugu, 
Atencoko protestetan egindako le-
gez kontrako atxiloketekin lotuta. 
Izan ere, torturak salatu zituzten 
emakumeak jazarpen- eta difama-
zio-kanpaina sexisten xede izan 
ziren. Emakumearen gorputzaren 
erabilera bortitz horrek agerian 
uzten du giza eskubideen aurkako 
borrokari sinesgarritasun oro kent-
zeko asmoa. Beste kasu askotan 
bezala, indarraren gehiegizko erabi-
lera, ausazko atxiloketa eta tortura-
ren bitartez gauzatu ziren Atencoko 
sexu-erasoak, gizarte-mugimendua 
zapaltzeko asmo hutsarekin. Oro 
har, Erdialdeko Amerikan egiten 
diren sexu-eraso guztietatik erdiak 

baino gehiago poliziakideen eskue-
tan gertatzen dira, eta sexu-jazarpe-
netatik %60 baino gehiago Estatuko 
agintariei esleitzen zaizkie, horien 
artean, poliziakideei, militarrei, eta 
Estatuko, departamentuetako eta 
udalerrietako funtzionarioei.126

Mexikon, Inés Fernández Ortegare-
na127 eta Valentina Rosendorena128 
dira tortura eta sexu-indarkeriaren 
kasu adierazgarrienak, me`phaa 
herriko emakume indigenak; solda-
duek bortxatu egin zituzten 2002an, 
17 eta 25 urte zituztela. Mexikoko Es-
tatua salatzean, Amerikarteko Auzi-
tegiak jakinarazi zuen sexu-indarke-
riak pobreziaren, diskriminazioaren 
eta «militarren indarkeria instituzio-
nalaren» testuinguruan gertatu zire-
la129. Soldaduek bortxatutako beste 
emakume indigena batzuen kasuak 
ere dokumentatu dira130.

Sexu-indarkeriaren erabilera —gi-
zarte-mugimenduaren errepresio 
gisa— agerian geratu zen 2006an 
ere, Texcocon eta Atencon izan zi-
ren protestetan. Poliziaren gehie-
gizko indarraren erabilerak bi gaz-
teren heriotza eta 217 atxilotu eta 
torturatu eragin zituen, horien ar-
tean Lurraren defentsarako Herrien 
Fronteko kideak, elkarte solidarioak 
eta lorezainen protestak babesten 
zituzten militantziarik gabeko pert-
sonak. 47 emakume espetxeratu 
zituzten, eta gehienek sexu-torturak 
jasan zituzten poliziaren aldetik. Ho-
rietatik hamaikak poliziakideen al-
detik jasotako indarkeria fisikoaren, 

125 IM-Defensoras, Erdialdeko Amerikako Giza Eskubideen Ekimena: 
Informe de agresiones a defensoras 2015-2016, Aip. lib., 27.

126 Berdina.

127 2002ko martxoaren 22an, Fernández Ortega bere etxean bere 
lau semeekin zegoela, hamaika militar inguru sartu ziren etxean, 
uniformez jantzita eta armak gainean zituztela. Horietako batek 
eskuetatik eutsi eta, armarekin apuntatuz, lurrera bota zedila 
esan zion. Lurrean zegoela, beste militar batek esku batez bere 
bi eskuak hartu eta sexualki bortxatu zuen beste bi militar begira 
zeuden bitartean. Zenbait helegite aurkeztu ziren gertakariak iker-
tu eta horien erantzuleak zigortzeko, baina ez zuten arrakastarik 
izan.

128 Oharra: Valentina Rosendo Cantúk 17 urte zituen eta, etxetik ger-
tu arropa garbitzen ari zela, zortzi soldadu gerturatu eta arma ba-
tez mehatxatu zuten, behin eta berriz kolpatzen zuten bitartean; 
berriz ere zentzua hartzean, batailoiko gainerako kideen aurrean 
bortxatu zuten bi soldaduen galderei erantzun behar izan zien. 

129 Amerikarteko Auzitegiaren 2010eko abuztuaren 31ko epaia. He-
men: https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/07/Sen-
tencia-Corte-Interamericana-Caso-ROSENDO-CANTU.pdf

130 Amnesty International: Mujeres indígenas e injusticia militar, 
2014ko azaroaren 23a
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psikologikoaren eta sexu-erasoen 
salaketak egin zituzten. 2018. urte 
amaieran, Amerikarteko Auzite-
giak Mexikoko Estatua zigortu zuen 
egintza horiengatik.131 Hamar urte 
geroago, Oaxacako Estatuan, Poli-
zia Federalak sexu-indarkeria era-
bili zuen, gutxienez, 7 emakumeren 
aurka, hezkuntzaren defentsarako 
mugimenduak antolatutako mani-
festazioen esparruan132.

Mexikon, desagertutako senitarte-
koen bilaketa da giza eskubideen 
esparruko gairik korapilatsuene-
tako bat134. Michel Forst errelatore 
berezia hunkituta geratu zen ama, 
aita, anai-arreba eta seme-alaba 
ausarten testigantzekin; izan ere, 
horiek giza eskubideen defendat-
zaile bihurtu dira halabeharrez135. 
Askotan emakumeak dira familien 

borroken buru. Krimenak gauza-
tu izanaren susmagarri nagusiak 
segurtasun-indarrak direnean —
bakarrik edo krimen antolatuare-
kin batera—, senitartekoek euren 
bizitzak jartzen dituzte arriskuan 
egiten duten bilaketa bakoitzean. 
Garrantzi handiko kasuetako gura-
soak daude arriskuan, esaterako, 
Ayotzinapako 43 ikasleenak edo 
Chilapako agintarien adostasuna-

rekin egindako desagerpen kolekti-
boetakoak.

Emakume mexikarrek, kontinente 
osoan bezala, ozen hitz egiten dute, 
emakumeen aurkako indarkeria 
orokortuaren testuinguruan, justi-
zia eskatzeko; izan ere, indarkeria 
orokortua feminizidioen bitartez 
gauzatzen da batik bat. Egiaren, jus-

tiziaren eta erreparazioaren bilake-
tak are indarkeria handiagoa eragin 
die horiei. Azken kasuen artean, Ma-
ría Luisa García Andraderena dugu, 
Ciudad Juárez hirian mehatxu eta 
eraso ugari jasan zituen emakumea, 
zigorgabetasunaren aurka borroka 
egiteagatik. 2017ko maiatzaren 
10ean, Miriam Elizabeth Rodríguez 
Martínezek, San Fernandoko (Ta-
maulipas) Desagertuen Kolektiboko 

buruzagi batek, 12 tiro jaso zituen 
Los Zetas kartel narkotrafikatzailea 
nahastuta zegoen zenbait desager-
pen ikertzeagatik. 

2010etik 2017ra bitartean 43 
emakume defendatzaile eta kaze-
tari hil zituzten Mexikon. 2018an 
beste 4 emakume defendatzaile hil 
zituzten, horietatik 3 Guerrero es-

ANA MARÍA HERNÁNDEZ LÓPEZ  
Oaxacako Partzuergoko zuzendaritza-taldea

Euren gorputzaren gainean erabakitzeko eskubidea, lurra eta ura iza-
teko eskubidea, euren komunitateen eskubideak […] defendatzen di-
tuzten emakumeek zirikak eta jazarpenak jasaten dituzte. Ospe txarra 
hartzen dute euren komunitateetan eta hori oso larria da, kalitatea 
kentzen baitiote betetzen duten eginkizunari. Era berean, gizarteari 
egiten dioten ekarpena kriminalizatzen da, eta garapenari uko egiteaz 
eta gobernuaren lana oztopatzeaz salatzen dituzte». 

Oaxacako Partzuergoko emakumeak ere kalumniatu eta zigortu dituz-
te hedabide eta sare sozialen bitartez. Telefonoak kontrolatu dizkie-
te, eta horien bulegoetan eta etxeetan sartu dira indarrez. «“Arazoak 
sortzeaz” leporatzen gaituzte behin eta berriz, feminizidioen eta era-
soen zifrak handitzeaz. Gainera, ama txarrak, emagalduak, lesbianak 
eta abortuaren aldekoak izateaz salatzen gaituzte emakume izate hut-
sagatik. Gizarteari dagokionez, kriminalizazio horrek areagotu egiten 
ditu emakume defendatzaileek bizi ditugun arriskuak»133.

131 Auzitegiak Mexikoko Estatua zigortu zuen 2018ko azaroko 
epaian. Hemen: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/
seriec_371_esp.pdf. Espainiako Auzitegi Nazionalean ere jarri 
zuen salaketa emakume batek, Womens Link Worldwide erakun-
dearen ordezkaritzarekin. 

132 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 11. orria.

133 Elkarrizketa pertsonala, 2018ko otsaila, Oaxaca.

134 Giza eskubideen defendatzaileen egoerari buruzko NBEko Michel 
Fort errelatore bereziaren Mexikori buruzko txostena, 2018ko ot-
saila, 14. orria. 

135 Berdina.
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tatuan, Mexikoko emakume defen-
datzaileentzat arriskutsuena. Ho-
nako hauek dira: 

 » Leslie Ann Pamela Montene-
gro del Real kazetari blogaria, 
«Nana Pelucas» gisa ezaguna; 
Guerreroko Kazetarien Klubeko 
kide zen eta Acapulcon hil zuten. 
Udal-funtzionario bat ikertzen 
ari dira bere heriotzagatik136.

 » Janeth González López, Constan-
cia del Rosario (Oaxaca) herriko 
diruzaina, Movimiento de Unifi-
cación y Lucha Triqui (MULT) mu-
gimenduko kidea.

 » Azuani Díaz García, sexu-anizta-
sunaren aldeko aktibista. Gaine-
ra, tokiko programa zuen, eta, 
bertan, gaiaren inguruko infor-
mazioa ematen zien gurasoei 
eta seme-alabei. Guerreron hil 
zuten.

 » Maria Luisa Ortiz Arenas, Emaku-
me Aktibisten Sareko kidea. Bere 
gorpuak kolpe eta sexu-bor-
txaketen aztarnak zituen; Gue-
rreron hil zuten137.

Kazetariak arrisku 
larrian

Arestian esan dugun moduan, kaze-
tariak dira herrialdeko arrisku-talde 
nagusietako bat. Amerikarteko Bat-
zordeak eta Nazio Batuen hainbat 
erakundek adierazi dutenez, adie-

razpen-askatasunaren krisialdia bizi 
dute Mexikon. Krisialdi horrek he-
riotzak, desagerpenak, bahiketak, 
eraso fisikoak eta psikologikoak, eta 
mota askotako esku-sartzeak hart-
zen ditu barne, hala, profesional 
horiek kikiltzeko eta herritarrei kali-
tatezko informazioa eskuratzeko es-
kubidea urritzeko. Bere azken txos-
tenean, Forst errelatore bereziak 
jakinarazi du autozentsura hedatu 
egin dela eta kazetari asko errepre-
salien beldur direla krimen antola-
tuari, droga-trafikoari edo ustelke-
riari buruzko albisteak argitaratzen 
badituzte.

Zalantzarik gabe, Mexiko da kaze-
tari gisa jarduteko herrialde arris-
kutsuenetako bat. 2000. urtetik 
2016ra, Mexikon 120 kazetari hil 
zituzten gutxienez, batik bat Vera-
cruz, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero 
eta Chihuahua estatuetan. 2017an, 
12 kazetari baino gehiago hil zituz-
ten herrialdean138. Mugarik Gabe-
ko Kazetariak (RSF) erakundeak 9 
kazetariren heriotza erregistratu 
zuen 2018an. Kazetari gisa jardute-
ko Afganistan eta Siria bakarrik dira 
Mexiko baino arriskutsuagoak139.

Emakume kazetarien aurkako era-
soei buruzko Herencia de un sexe-
nio: Simulación y desplazamiento140 
txostenean, emakume horiek jasa-
ten duten indarkeriaren inpaktu be-
reizgarria aztertzen da, emakume 
izate hutsagatik pairatu behar du-
ten egiturazko indarkeriaren heda-

pen gisa. Indarkeria hori larriagotu 
egiten da laneko eta ekonomiako 
desberdinkeria-baldintzetan, mas-
kulinoa izaten jarraitzen duen tes-
tuinguru batean. Aipatutako iker-
ketak azpimarratzen du emakume 
kazetarien aurkako indarkeriak ez 
diela beraiei eta gizartearen ezagut-
za-eskubideari bakarrik eragiten, 
horien aurreko emakumeek nekez 
irabazitako esparru guztiei baizik. 
Lanean sinesgarritasun oro galda-
raziz hasten dira erasoak; «zoroak», 
«ahozabalak» edo «gezurtiak» deit-
zen diete, eta sexu-bortxaketa edo 
heriotza-mehatxuak ere jasotzen di-
tuzte, beraien edo horien seme-ala-
ben aurka. Asko ez dira kikildu. Bai-
na beste batzuk erail egin dituzte. 

Peña Nietoren seiurtekoan (2012ko 
abendutik 2018ko irailera), 11 
emakume kazetari desagertu edo 
hil ziren, eta horietatik 6 euren 
lanbidearekin lotutako heriotzat-
zat jo zituen fiskaltzak. Beste bost 
emakumeak herrialdea astintzen ari 
den indarkeria feminizidaren bikti-
ma izan ziren. Lehen aipatu dugun 
Leslie Ann Pamela Montenegro del 
Real kazetariaz gain, beste bederat-
zi emakume hil zituzten: Merlene 
Valdez García (Nueva León), Lasmín 
Martínez Sánchez (Nayarit), Indira 
Rascón García (Michoacán), Anabel 
Flores Salazar (Veracruz), Zamira 
Esther Bautista Luna (Tamaulipas), 
Miroslava Breach Velducea (Chi-
huahua), Judith Paula Santiago (Oa-
xaca), Alicia Díaz González (Nuevo 

136 El Universal: Señalan a funcionario de Acapulco por asesinado de 
bloguera “Nana pelucas”, 2018ko otsaila. Hemen: https://www.
eluniversal.com.mx/estados/senalan-funcionario-de-acapul-
co-por-muerte-bloguera-nana-pelucas

137 La Jornada: Matan a luchadora social María Luisa Ortiz Are-
nas, 2018ko martxoa. Hemen: https://www.jornada.com.
mx/2018/03/07/politica/003n1pol

138 Kazetariak indarkeria-egintzen xede izaten dira protesten berri 
ematen dutenean; mehatxuak ere jasaten dituzte delinkuent-
zia antolatuko taldeen aldetik, baita jazarpenak ere, agintarien 
aldetik, ikerketa-kazetaritzan jarduteagatik bakarrik. 2015eko 
martxoan, Carmen Aristegui MVS irratitik kaleratu zuten, uste-
lkeria politikoari buruzko erreportajea aurkezteagatik. Miroslava 
Breach, La Jornada egunkariko erreportariak zortzi tiro jaso zituen, 
2017ko martxoaren 23an, Chihuahuako bere etxearen aurrean. 

Beste kazetari ezagun batek ere, Javier Valdezek, 12 tiro jaso zi-
tuen, 2017ko maiatzaren 15ean, bere lantokitik gertu (Culiacán); 
eta beste hiru kazetari ere hil zituzten Veracruz estatuan, horien 
artean, Gumaro Pérez Aguilando.

139 Mundu osoan 63 kazetari hil zituzten 2018an, aurreko urtean bai-
no %8 gehiago; 348 espetxeratuta daude euren lanbideagatik, eta 
beste 60 bahituta. Ikus Mugarik Gabeko Kazetariak erakundearen 
2018ko txostena. 

140 Emakumearen Komunikazioa eta Informazioa (CIMAC): Herencia 
de un sexenio: Simulación y desplazamiento, violencia contra las mu-
jeres periodistas (2012-2018), Heinch Böll Stiftung Fundazioa, Mexi-
koko Hiria, 2018. 
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León), María del Sol Cruz Jardín (Oa-
xaca). Bestalde, María del Rosario 
Fuentes Rubio (Tamaulipas) kazeta-
ria desagertuta dago 2014tik. 

Aurreko presidentetzan, zenbait 
aldaketa legegile egin ziren adie-
razpen-askatasuna babesteko, eta 
Babes Mekanismoa sortu zen. Di-
rudienez, «Estatuak ez zuen bene-
tako konpromisorik hartu, Enrique 
Peña Nieto presidentearen beraren 
aldetik hasita, adierazpen-askata-
suna gauzatzeak sortzen dituen 
arriskuak gutxitzeko. Gobernu fede-
ralarekin hasi zen omisioen katea, 
eta ildo horretan jarraitu dute esta-
tu-idazkariek eta gobernariek, alka-
teek eta udal-funtzionarioek, Minis-
terio Publikoek eta epaileek ere»141. 
Krimen antolatuaren agenteak, 
armada eta polizia sekulako uste-
lkerian eta makro-kriminalitatean 
nahasita daude eta, beraz, Estatuak 
berak ikertu beharko lituzkeen ka-
suak ikertzen dituzten pertsonen 
aurkako krimenek zigorrik gabe ja-
rraitzen dute delitu egiten jarraitu 
nahi duten horientzat. 

2010ean, Adierazpen Askatasuna-
ren aurkako Delituei Erantzuteko 
Fiskaltza Berezia jarri zen martxan 
kazetarien kontrako krimenak ikert-
zeko. Fiskaltza Berezia aurrerapen 
garrantzitsua izan da, baina haren 
aurrekontu erdia baino gehiago 
murriztu egin da (%58) eta erasot-
zaileen aukako zigorrak ere oso 
eskasak izan dira (bakar bat ere ez 
2010etik 2015era). Horrela, bada, 
erakunde hau ez da oso eraginko-
rra izan pertsona horiek jasaten di-
tuzten eraso larriei aurre egin ahal 
izateko142. 

Kriminalizazioa 
errepresioaren patroi 
gisa 

Giza Eskubideen Amerikarteko Bat-
zordeak (CIDH) honela deskribatu 
du giza eskubideen defendatzaileek 
bizi duten kriminalizazioa: «izaera 
sistematikoa duen eskualde-mai-
lako fenomenoa, gero eta larriagoa 
Amerika Latinoan»143. CIDHren us-
tez, «Estatuari dagokion zigortzeko 
ahalmenaren manipulazioa» izan-
go litzateke zigor-zuzenbidearen 
erabilera desegokia egiten duen 
kriminalizazioa, «Estatuko nahiz es-
tatuz kanpoko aktoreen aldetik eta 
defentsa-lanak oztopatzeko»144. Es-
tatuak berak —ez ditu herritarren 
osotasuna eta bizitza bermatzen— 
zigor-zuzenbidearen erabilera dese-
gokia egiten du defendatzaileak bel-
durtu, horien erakundeak ahuldu 
eta euren aldarrikapenak bertan 
behera utz ditzaten. Era berean, 
estatuz kanpoko agenteek (enpre-
sek eta mafiek, adibidez) espetxe-

ratu egin nahi izaten dituzte euren 
negozioak oztopatzen dituzten edo 
euren jarduera ilunak salatzen di-
tuzten pertsonak. Funtzionarioen 
aldetik egiten den kriminalizazio 
zuzena eta beste agente batzuek 
gozatzen duten zigorgabetasunak 
are gehiago murrizten du agintarie-
kiko konfiantza. Instituzioekiko kon-
fiantzarik ezak areagotu egiten ditu 
beldurra eta babesgabetasuna, eta 
autozentsura ere eragin dezake.

Gainera, zigor-zuzenbidearen era-
bilera desegokia estigmatizatze- 
eta deslegitimatze-ekintzekin eta 
kanpainekin batera egin ohi da, eta 
Estatuko eta estatuz kanpoko ak-
toreek delituak egiten dituzte giza 
eskubideen defendatzaileen oho-
rearen eta irudi publikoaren aurka. 
Askotan, Estatua kritikatzen eta giza 
eskubideekiko errespetua eskat-
zen dutenek ere pairatzen dituzte 
adierazpen iraingarriak goi-mailako 
funtzionarioen aldetik; izan ere, de-
lituak edo legez kontrako jarduerak 
egiteaz salatzen dituzte defendat-

Esk. Ángela Vásquez Ruiz. Feminista eta Oaxaca Partzuergoko Taldeko kidea. Erdian. Elia 
Santiago. Feminista eta Oaxaca Partzuergoko Administrazioa. Ezk. Nallely Tello. Feminis-
ta eta giza eskubideen defendatzailea. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako 
Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.

141 Herencia de un sexenio: Simulación y desplazamiento… Aip. lib., 138.

142 NBEko Michel Forst errelatore bereziaren Mexikori buruzko txos-
tena, 2018ko otsaila, 9. orria. 

143 Giza Eskubideen Defendatzaileak Babesteko Behatokia: Crimi-
nalización de defensores de derechos humanos en contextos de 

proyectos industriales: un fenómeno regional en América Latina, 
2016. CIDH: Criminalización de defensoras y defensores de dere-
chos humanos, 2015, 1. paragrafoa. 

144 CIDH: Criminalización de defensoras y defensores de derechos 
humanos, 2015, 11. orria.
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zaileak, horiei zilegitasuna kentze-
ko, eta horrek are gehiago larriagot-
zen du pertsona horien egoera.

Mexikon, Estatuak —hura ardurat-
zen da legeak emateaz eta betea-
razteaz— ad hoc esparru araue-
maileak sortu ditu giza eskubideen 
defentsa-jarduera kriminalizatze-
ko145. Kontinenteko leku askotan 
bezala, kriminalizazioa erabiltzen 
da ahots kritikoak isilarazteko eta 
giza eskubideen defentsa-jardue-
ra oztopatzeko edo geldiarazteko. 
Defendatzaileek indarkeria orokor-
tuaren, egiturazko zigorgabeta-
sunaren eta etengabeko errefor-
men testuinguruan garatzen dute 
euren eginkizuna. Izan ere, horiek 
pobrezia-egoeran eta muturreko 
pobrezian bizi diren milioika pertso-
naz osaturiko herrialdearen giza es-
kubideei eragiten diete, osasunari, 
hezkuntzari eta bizitza duinari, ale-
gia. Dena den, gizarte mexikarra ez 
da isilik geratu demokraziaren mu-
rrizketa horien aurrean. 

Gizarte zibileko zenbait erakundek 
salatu duten moduan, legeria na-
zionalak termino zabal eta zehaztu-
gabe asko erabiltzen ditu, hala nola 
«ordena publikoaren nahasmen-
dua», «bide publikoak oztopatzea» 
edo «aberastasun nazionalaren 
kontrako erasoa», betiere, manifes-
tazioak eta bilera baketsuak zapalt-
zeko eta eskubide horiek defendat-
zen dituztenak jazartzeko.

Manifestazio eta protesta asko-
tan, ordena publikoko indarrek 
ausazko atxiloketa masiboak egin 
dituzte, ehunka pertsona espe-
txeratuz. Aipatu dugun moduan, 
2006an Atencon egindako proteste-
tan (Mexikoko Hiriko aireportuaren 
eraikuntzaren kontra) bi lagun hil 
eta 200 baino gehiago atxilotu eta 
kriminalizatu zituzten, horien ar-

Evitelia Pacheco Ramírez

2011ko urtarrilean, Evitelia Pacheco Ramírez diruzain hautatu zuten 
eta, beste bi emakumerekin batera, Emiliano Zapata kabildoko presi-
dentetza osatu zuen, Oaxacako Sierra Norte eskualdeko mixe komu-
nitate txiki bat. Evitaliak dioenez, «lehen momentutik eraso ziguten 
(…). Gobernatzen jakingo ez genuela esaten zuten, dirua gastatuko 
genuela; difamatu egiten gintuzten. Ez gintuzten udal-jauregian sart-
zen ere utzi. Beste lokal batean lan egin behar izan genuen».

Evitelia lapurreta egin izanaz salatu zuten, idazmahai bat erosi zuelako; 
gero, mehatxuak eta zirikak egin zizkioten. San Juan Cotzocón udalerriko 
agintariak —komunitateei bideratutako funtsak bereganatu izanaz salatu 
zituzten— zeuden salaketa faltsu horien atzean. Maiatzaren 8an, kabildo 
berriaren beste aurkari batzuekin batera, batzar bat deitu zuten Eviteliak 
kontu eman zezan. Defendatzailearen hitzetan, egun horretan «denen ar-
tean eutsi, arropa guztia kendu eta erakusgai jarri ninduten, ustelkeriaz 
salatuz (…). Horren ondoren, ziega batean itxi eta bizirik erreko nindutela 
mehatxatu ninduten». Hiru egun geroago, emakumeak hautatu zituztenek 
haren harrapatzaileei aurre egin zieten, eta Eviteliak ihes egitea lortu zuen. 
Oaxacara joan zen salaketa bat jartzera, eta ezin izan zuen zortzi hila-
betetan itzuli. Bere seme-alaba adingabeei ikastetxera joateko laguntzak 
kendu zizkieten. Bere alaba zaharrenari ez zioten ikasturtea gainditu, eta 
Veracruzera joan behar izan zuen batxilergoa amaitzera. Hilabete batzuk 
igaro ondoren, unibertsitatean, bahitu eta torturatu egin zuten, eta bera 
eta bere ama hilko zituztela mehatxu egin zioten.

2012ko urtarrilaren 1ean, pistolari bat sartu zen Eviteliaren etxean; 
izan ere, festak familiarekin igarotzea erabaki zuen Eviteliak, horrek 
eragin zezakeen arriskua bere gain hartuz. Bere anaiak armak kendu 
ahal izan zizkion, eta Eviteliak Oaxacara ihes egin behar izan zuen, 
bere seme-alabak hartuta. Behin bakarrik itzuli ahal izan du herrira, 
2016an, bere amaren ehorzketara joateko, poliziak lagunduta eta go-
bernuaren kautelazko neurriekin.

145 NBEko Michel Fort errelatore bereziaren Mexikori buruzko txos-
tena, 2018ko otsaila, 18. orria. 
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tean, sexu-torturak jasan behar izan 
zituzten hainbat emakume. Aire-
portuaren aurkako protestek bere 
horretan jarraitu zuten 2012an, eta 
modu berean zapaldu zituzten de-
fendatzaileak. Urte horretan ber-
tan, 100 lagun inguru atxilotu eta 
6 torturatu zituzten. Eskubideak 
eskatzeko legezko eskubidea modu 
baketsuan gauzatzeko arrisku hori 
are handiagoa da Puebla gisako es-
tatuetan, bertan, poliziak su-armak 
edo arma hilgarriak erabil baititzake 
protestak sakabanatzeko.

Defendatzaileen ausazko atxiloke-
tetan, inoiz gauzatu ez dituzten deli-
tuak leporatzen dizkiete lehenengo, 
inolako legezko parametrotan ez 
egokitu arren. Pablo López Alavezen 
kasuan, adibidez, agente txanodu-
nek bahiketa balitz bezala «altxatu» 
zuten defendatzailea. Oro har, pert-
sona kaltetua zenbait orduz edo 
egunez mantentzen dute inorekin 
komunikatu gabe, torturapean, kri-
men faltsuak «aitortu» ditzan, bere 
senitartekoak torturatu eta hilko 
dituzten mehatxupean. Atxilotzeko 
erabili den atxiloketa- edo salake-
ta-agindua jasankizun ikaragarriak 
gertatu eta zenbait egun edo hila-
betetara irits daiteke.

Tortura orokorra den Estatu batean, 
biktimak bi aldiz biktimizatzen dira 
atxiloketa faltsu eta oldarkorren 
eraginez. Batzuetan, delitugileak 
babesteagatik edo erreparazioa 
erabiltzeagatik salatzen dituzte, 
eta estatuaren estaldurako he-
dabideetan ere hedatu izan dituz-
te, difamazio-kanpainen bitartez. 
Sexu-torturetatik bizirik irten diren 
emakumeek min erantsia jasan be-
har izan dute, difamazio- eta jazar-
pen-kanpaina sexisten xede izan 

ondoren: batzuetan, familietara ere 
iristen da difamazio hori146. 

Ingurumenaren defendatzaileak 
ere zigortzen dituzte kriminaliza-
zioarekin. Amerikarteko Batzordeak 
kriminalizazioarekin lotutako kasu 
ugari aipatzen ditu 2015eko bere 
txostenean. Horietan, megaproie-
ktuen enpresa sustatzaileek tokiko 
segurtasun-indarren babesa izaten 
dute, isilekoa nahiz esplizitua, eta 
«justizia-sistema erabiltzen dute 
buruzagi indigenak, nekazariak eta 
ingurumenekoak auzipetzeko, giza 
eskubideen defentsan egiten duten 
lana bertan behera uzteko estrate-
gia gisa»147. Herrialdera egindako bi-
sitan, Batzordeak kriminalizazioari 
buruzko informazio ugari jaso zuen 
ingurumen-arloko aurkarien aldetik 
(General Cepedan, Coahuilan), baita 
Ekimen eta Ingurumenaren Defent-
sarako Veracruzeko Batzarraren 
(LAVIDA), Ingurumen Eskubideen 
Zentro Mexikarraren (CEMDA) eta 
beste askoren aldetik ere148. 

CEMDAren 2018ko txostenaren ara-
bera, 2013. urtetik 2017. urtera 95 kri-
minalizazio-kasu egon dira Mexikoko 
Estatuaren aldetik, zigor-sistemaren 
erabilera desegokia eginez. Eraso 
horiek ingurumen-arloko giza eskubi-
deen sustapen- eta defentsa-ekint-
zak ahultzea dute helburu, ekintza 
horien bitartez, defendatzaileek uko 
egiten baitiete Mexikoko enpresa 
pribatuen nahiz produkzio-enpresen 
garapen- eta azpiegitura-megaproie-
ktuei (enpresa horiek ez dituzte giza 
eskubideak errespetatzen). Puebla 
ipar-mendebaldeko mendikatean, 
Cuetzalan lurraldeko defendatzaileek 
kriminalizazioa jasan behar izan dute 
Elektrizitate Batzorde Federalak (CFE) 
euren lurraldean garatu nahi duen 

azpiestazio elektriko baten instala-
zioaren aurka protesta egiteagatik. 
Salatutako pertsona batzuk hil egiten 
dituzte, Movimiento Independiente 
Obrero Campesino Urbano y Popu-
lar (MIOCUP) mugimenduko Manuel 
Gaspar Rodríguez defendatzailea, 
adibidez, Energia Batzorde Federalak 
defendatzaileen aurka jarritako sa-
laketan agertzen dena.

2018ko irailaren 27an, Mexikok In-
gurumen Gaietan Informazioa Esku-
ratzeko, Parte-hartze Publikorako eta 
Justiziara Sarbidea izateko Amerika 
Latinoko eta Karibeko Eskualde Akor-
dioa (Escazúko Akordioa) sinatu zuen 
Nazio Batuen Erakundearen (NBE) 
egoitzan. Akordio hori funtsezko tres-
na izan daiteke ingurumenaren alde-
ko defendatzaileak babesteko.

Kazetariak ere kriminalizazioaren 
eraginpean daude. Ezagunak dira 
Lydia Cachoren eta haren adiskide 
Manuel Morresen kasuak, Chiapas-
ko manifestazio bat estaltzeagatik 
atxilotua. Horiez gain, Oaxacako bi 
fotokazetari eta beste asko atxilotu 
eta torturatu dituzte149. Sindikalis-
tak, migratzaileak eta horiek barne 
hartzen dituzten eta defendatzen 
dituzten erakundeak ere kriminali-
zatu dituzte sistematikoki. 2015ean, 
Amerikarteko Batzordeak (CIDH) 
bere kezka agertu zuen Chiapasko 
Ministerio Publikoaren aldetik dis-
kriminazio- eta kriminalizazio-pa-
troien xede izaten ari ziren ehunka 
migratzaileren —bereziki emaku-
meak— dramarekin lotuta, horien 
muturreko zaurgarritasun-egoeraz 
baliatuz. Teorian, agintaritza horren 
beraren betebeharra zen emaku-
me horietako askok pairatu zuten 
pertsonen salerosketa-delitua ikert-
zea150. 

146 Michel Forst NBEko errelatore bereziaren Mexikori buruzko txos-
tena, 2018ko otsaila, 6. orria. 

147 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 167. 
orria.

148 Berdina. 

149 Michel Forst NBEko errelatore bereziaren Mexikori buruzko txos-
tena, 2018ko otsaila, 20. orria.

150 CIDH: Situación de los derechos humanos en México, 2015, 137. 
orria.
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Michel Forst errelatoreak honako hau 
esan zuen horrekin lotuta: «krimina-
lizazioa Estatu Federaleko eta Esta-
tuko pertsonen ekintzen esparruan 
gertatzen da, poliziaren, armadaren, 
gobernuko agintarien eta botere judi-
zialaren aldetik, hain zuzen ere. Bote-
re judizialaren independentzia-maila 
eskasak, funtzionarioen ustelkeriak 
eta justizia-sistemaren esplotazioak 

—enpresen eta beste batzuen aldetik, 
auziak jartzen baitituzte defendatzai-
leen kontra— erraztu egiten dute giza 
eskubideen defentsa-eginkizunaren 
kriminalizazioa»151.

Nazio Batuetako Erakundearen 
eta Amerikarteko Sistemaren kon-
trol-erakundeek egiaztatu egin dute 
fenomeno hori defendatzaileen aur-

kako errepresio-patroi gisa erabilt-
zen dela. NBEren Ausazko Atxiloketei 
buruzko Lantaldeak ausaz atxilotutako 
kazetarien eta giza eskubideen aldeko 
defendatzaileen inguruko 7 iritzi argi-
taratu ditu gutxienez, horien prozesu 
judizialak irregulartasunez beteta egon 
baitziren. Iritzi horiek guztiek errepre-
sio-patroia azpimarratzen dute, betet-
zen duten eginkizunagatik bakarrik. 

Zazpi urtez egon zen preso prebentibo gisa espetxeratuta, Oaxacako Herriaren Defentsak aske utz zezatela 
eskatu zuen arte. Orduan, kasuaren epaileak hogeita hamar urteko kartzela-zigorra ezarri zion hilketa ba-
tengatik, Pablo errugabea izan arren. Herriaren Defendatzaileak bezala, NBEren Ausazko Atxiloketei buruzko 
Lantaldeak152 ere ondorioztatu zuen Pablo López Alavéz defendatzailearen atxiloketa irregulartasunez beteta 
egon zela eta prozesuan zenbait urraketa gertatu zirela. Horrez gain, Lantaldeak baieztatu zuen hura atxilotu 
eta epaitu izanaren benetako arrazoia giza eskubideen defendatzaile gisa betetzen zuen eginkizuna zela (in-
gurumenaren esparruan), eta ausazkotzat jo zuen haren atxiloketa. Bere komunitateko basoa defendatzea 
izan zen bere benetako «krimena», inguruko paramilitarrek legez kontra ustiatua, agintarien mesedetan. Izan 
ere, paramilitar horiek bahitu eta eraman zuten auzitegietara. Gero, bere abokatua mehatxatu zuten, eta hark 
ez zuen epaiaren kontrako errekurtsorik jarri.

Defendatzailea 2000. urtean hasi zen zirikak jasaten Oaxacako agintarien aldetik eta, beraz, Lantaldeak ondo-
rioztatu zuen bere kontrako diskriminazioa apolitikoa zela, Oaxacako buruzagi gisa

PABLO LOPEZ ALAVÉZ 
(Urgentea – espetxeratuta jarraitzen du 2010etik)

Pablo López Alavéz nekazaria da, eskubide ekologikoen, indigenen eta 
komunitarioen defendatzailea. Azken 20 urteetan, San Miguel eta San 
Isidro Alopam basoen deforestazioaren aurkako defentsaren buru izan 
da. Zenbait kargu publiko izan ditu bere komunitatean.

2010eko abuztuaren 15ean, Río Virgen komunitatean (Ixtlán de Juárez, 
Oaxaca) atxilotu zuten identifikatu gabeko 15 gizonek, beltzez jantzita, 
aurpegiak estalita eta gainean arma luzeak zituztela. Lotu eta ibilgailu 
batean sartzera behartu zuten, atxilotzeko agindurik erakutsi gabe eta 
bestelako azalpenik eman gabe. Leku ezezagun batean orduak igaro 
ondoren eta bere familiak non zegoen jakin gabe, Villa de Etla (Oaxaca) 
udalerrian espetxeratu zuten. Espetxeratuta zegoela, 2007an gertatu-
tako ustezko homizidio bat leporatu zioten. Atxiloketa-agindu ofiziala 
2010eko abenduaren 6an iritsi zen, dagoeneko 4 hilabete espetxera-
tuta zeramatzala. Gainera, 5 hilabete igaro ziren atxilotu zutenetik sa-
laketaren jakinarazpen formala jaso zuen arte.

151 NBEko Michel Fort errelatore bereziaren Mexikori buruzko txos-
tena, 2018ko otsaila, 19. orria. 

152 Giza Eskubideen Kontseilua, Ausazko Atxiloketei buruzko Lan-

taldearen 23/2017 iritzia, Pablo López Alavézi buruzkoa, 78. 
bilkura-aldian onartua (2017ko apirilaren 19tik 28ra). A/ HRC/
WGAD/2017/23, 2017ko ekainaren 13a.
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2015eko bere iritzian, Lantaldea 
«oso kezkatuta agertu zen herrialde-
ko giza eskubideen defendatzaileen 
aurkako ustezko patroi horrekin»153. 
Kriminalizazioaren patroi horren 
baitan, askatasunerako eta osota-
sun pertsonalerako giza eskubideak 
urratzen dira behin eta berriz, bai-
ta berme guztiak ziurtatuko dituen 
prozesua izateko eskubidea ere. 
Agintari eskudunen agindu judizia-
lik gabeko atxiloketekin hasten da 
kriminalizazioa, eta segurtasun-in-
darrek aktiboki parte hartzen dute 
horietan. 

Gomendio ugari egin arren, Mexi-
kon legez kontra espetxeratutako 
pertsonen kopurua onartezina da 
oraindik ere, euren ahots kritikoak 
altxatzeagatik zentzatzeko helburu 
hutsarekin. 2018ko abenduan, Mo-
rena alderdiko senatari Nestora Sal-
gadok —hura ere legez kontra es-
petxeratuta egon zen komunitatean 
betetzen zuen lanagatik— 199 atxi-
loturen zerrenda aurkeztu zion Go-
bernazio Idazkaritzari, horiek «pre-
so politikotzat» jotzen zituelako eta 
amnistia-legearen onuradun izan 
zitezkeelako154. Zerrenda horrek 19 
emakume eta 180 gizon hartzen 
ditu barne, eta Mexiko, Guerrero 
eta Oaxaca dira estatu kaltetuenak. 

López Obrador presidentea iristea-
rekin batera aske utzi dituzte defen-
datzaile batzuk. 2018ko abenduan, 
aske utz zitezkeen 25 preso politiko-
ren zerrenda argitaratu zen; horien 
artean, aktibistak, ikasleak, irakas-
leak, komuneroak eta defendatzai-
leak zeuden155. Hilabete horretan 
bertan, Hezkuntzako Langileen 
Koordinakunde Nazionalari atxiki-
tako 12 irakasle utzi zituzten aske156, 
horien artean, Sara Altamirano Ra-

mos, segurtasun goreneko kartzela 
batean espetxeratuta zegoena157. 
2019ko otsailaren 17an, aske utzi 
zituzten lurraren defendatzaile Do-
minga González (50 urteko espetxe-
ratze-zigorra), Marco Antonio Pérez 
eta Lorenzo Sánchez, Tlanixcoko 
uraren defendatzaileak; horiek ja-
sandako minaren erreparazioa eta 
ez errepikatzeko bermeak bilatuko 
dituzte, 10 urtez espetxeratuta egon 
ondoren158. 

Elizabeth Mosqueda Rivera. Aktibista feminista eta Oaxaca Partzuergoko Komunikazio Sai-
la. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.

153 Giza Eskubideen Kontseilua, Ausazko Atxiloketei buruzko Lan-
taldearen 56/2015 iritzia, Nestora Salgado Garcíari (Mexiko) 
buruzkoa, A/HRC/WGAD/2015, 2015, 18. orriko 42. paragrafoa.

154 Oharra: Zerrenda horretan zeuden, esaterako, Miguel Ángel Pe-
ralta Betanzos, Herminio Monfil Avendaño, Fernando Gavito Mar-
tínez, Omar Hugo Morales Álvarez, Jaime Betanzos Fuentes, Isaías 
Gallardo Álvarez eta Alfredo Bolaños Pache. Guerreron ere bazi-
ren horrelakoak: Máximo Delgado Mójica irakaslea, Lucía Baltazar 
Miranda ikaslea eta Cecop erakundeko buruzagi Marco Antonio 
Suastegui, CNTEko irakasle Sara Altamirano Ramos, Yaqui tribuko 
indigena Fidencio Aldama, eta Mexikoko Unibertsitate Nazional 
Autonomoko (UNAM) ikasle Enrique Guerrero Aviña. 

155 Animal Político: Nestora Salgado entrega a Gobernación lista de 
199 presos políticos que buscan amnistía, 2018ko abenduaren 14a. 
Hemen: https://www.animalpolitico.com/2018/12/nestora-salga-
do-presos-politicos-amnistia/

156 Honako hauek dira aske geratu ziren 11 irakasleak eta ikaslea: 
Leonel Manzano, Sara Altamirano, Mario Olivera Osorio, Lauro 
Atilano Grijalbo Villalobos, Luis Gutiérrez Saldívar, David Vargas 

Araujo, Alejandra Chávez Chávez, Alejandro Sandoval Martínez, 
Faustino Diego, Alberto Sandoval Rodríguez, José Ambrosio Martí-
nez eta UNAMeko ikasle Enrique Guerrero Aviña.

157 Oharra: 2013ko maiatzean, Sara Altamirano Ramos, Hezkunt-
zako Langileen Koordinakunde Nazionaleko (CNTE) irakaslea, se-
gurtasun goreneko kartzela batean espetxeratu zuten, beste hiru 
irakaslerekin batera, ustez, Enpresen Koordinakunde Kontseiluko 
(CEE) presidente Gerardo Gutiérrez Candianiren iloben bahiketan 
parte hartzeagatik. Sara Altamirano Ramos El Rincón (Nayarit) 
izeneko kartzelara eraman zuten, eta delinkuentzia antolatuaz, 
bahiketaz, su-armak izateaz eta Armadaren berariazko kartutxoak 
erabiltzeaz salatu zuten.

158 Proceso: Presos de Tlanixco buscan reparación del daño y garan-
tías de no repetición, 2019ko otsailaren 20a. Hemen: https://www.
proceso.com.mx/572566/presos-de-tlanixco-buscaran-repara-
cion-del-dano-y-garantias-de-no-repeticion. Ikus, halaber, Front 
Line Defenders erakundearen jakinarazpena. Hemen: www.front-
linedefenders.org/es/case/release-dominga-gonzalez-marco-an-
tonio-perez-and-lorenzo-sanchez-strengthens-calls-justice
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Kriminalizazioaren 
ondorioak, agerikoak 
eta ikusezinak

Kriminalizazioak ondorio fisikoak, 
psikologikoak eta emozionalak 
sortzen ditu giza eskubideen gi-
zon-emakume defendatzaileengan. 
Emakume defendatzaileen kriminali-
zazioa horien familietara hedatu ohi 
da eta nolabaiteko eragin deshinibit-
zailea izaten du horiek betetzen du-
ten eginkizunean. Gainera, areagotu 
eta larriagotu egiten ditu generoen 
arteko desberdintasunak. Estigma 
horren eraginez, emakumeek zail-
tasunak izaten dituzte euren egoera 
juridikoari, pertsonalari eta emozio-
nalari aurre egiteko orduan.

Defendatzaile edo buruzagi komu-
nitario baten atxiloketak kolektibo 
osoari egiten dio kalte, kolektibo 
osoa beldurtzen eta mehatxatzen 
baitu, segurtasun-gabezia kolektiboa 
eraginez. Gainera, erakundea edo 
kolektiboa ahuldu egiten da, atxiloke-
tek aurreikusi gabeko sekulako gastu 
ekonomikoak sorrarazten baitituzte. 
Erakundearen beraren finantziazioan 
ere sortzen ditu ondorio negatiboak, 
dohaintza-emaileak horiek finantzat-
zeko errezeloak izan baititzakete, le-
gez kontrako jardueren babesarekin 
lotuko dituztelakoan. Gastuak asko-
tarikoak izan daitezke: abokatu bat 
kontratatzea edo ofiziozko abokatu 
batengana jotzea, baliabiderik ez 
izanez gero; kauzio ekonomikoak 
ordaintzea, berriz ere askatasuna 
lortzeko; edo senitarteko bati bisita 
egiteko mugikortasun-gastuak, ohiko 
bizilekutik urrun dauden kartzeletara 
eramaten dituztenean. Askotan, kri-
minalizatutako defendatzaileak bere 
lana galtzen du, eta horrek ere fami-
liako ekonomia guztiari eragiten dio. 
Espetxeratutako gizon defendatzai-
leen bikotekideek familia aurrera ate-
ratzeko erantzukizuna hartzen dute 
euren gain, eta horrek izugarri ugarit-
zen ditu etxe barruko nahiz kanpoko 
lan-orduak, familiako premiei aurre 
egin ahal izateko.

Kriminalizazioaren ondorio nabar-
menen artean, defendatzaileak giza 

eskubideen defentsa uzten du bere 
burua babesteko, zigor-zuzenbidea-

Damián Gallardo Martínezen askatasuna eta bere emazte 
Yolanda Barrandoren ezinbesteko laguntza.

Yolanda Barrankok bere senarra, Damián Gallardo, aske uzteko kanpai-
na abiarazi zuen. Damián 2018ko abenduaren 8an askatu zuten, Enri-
que Guerrero Aviña defendatzailearekin batera. Yolanda Barranco Her-
nándezek (irakaslea, defendatzailea eta aktibista) «Preso Politikoentzako 
Askatasuna!» kanpaina abiarazi zuen bere senarra, Damián Gallardo, 
irakasle indigena, aktibista eta defendatzailea, aske utz zezaten. Damián 
Gallardoren senitarteko eta lagunen batzordea antolatu zuen, eta ete-
nik gabe lan egin zuen hura aske utzi zuten arte. 2013an, Yolandak eta 
bere alabak lehen eskutik ikusi zuten euren etxean sartu eta Damían 
indarrez nola bahitu zuten. Oaxacako Partzuergoa eta beste erakunde 
batzuk berehala mobilizatu ziren epaitegietan. Irakasleen mugimendua 
kalera irten zen, Damián bizirik itzul zezatela eskatuz. Yolandaren hitze-
tan, «erreakzio horiengatik izan ez balitz, beharbada Damián ere beste 
desagertu bat izango zen estatistiketan».

30 orduz, etengabe jipoitu, asfixiatu eta psikologikoki torturatu zuten. 
Berarekin batera, beste 13 pertsona espetxeratu zituzten, horiek ere 
defendatzaileak eta buruzagi sozialak, aurrez fabrikatutako krimenen-
gatik atxilotuak eta El Salto presondegian (inolako gizatasunik gabeko 
erregimenagatik ezaguna) «prebentzioz» espetxeratuak. Damiánek orri 
bat sinatu zuen, torturapean, bere buruari errua egotziz. «Damiánen 
kontra fabrikatu zuten delitua estigma izan zen familia osoarentzat». 
Hedabideek bere argazkia argitaratu zuten, eta haurren bahitzaile gisa 
salatu zuten. Haren emazte Yolanda ere konplize gisa salatu zuten bat-
zuek. Orduan, hura zaintzen zuten zenbait pertsona ezezagun hasi ziren 
ibiltzen Yolandaren etxearen inguruan. Behin baino gehiagotan aldatu 
behar izan zuen etxez, eta senitartekoekin bidali zuen bere alaba. Alaba 
itzultzean, berak bakarrik ondorioztatu zuen zergatik falta zen aita: «Nire 
aitatxo mixea zelako eraman zuten, zapotecoz hitz egiten duelako eta 
aktibista delako».
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ren erabilera desegokia egin baitaite-
ke haren aurka. Euren buruak defen-
datzeko erabiltzen dute denbora eta 
energia guztia (lehen, euren erakun-
deetan erabiltzen zutena). Espetxe-
ratze-zigorra dela eta, pertsona askok 
uko egiten diote giza eskubideak de-
fendatzeari, hau da, demokrazia erai-
kitzeari, justizia eta berdintasuna alda-
rrikatzeari eta abusuengatik protesta 
egiteari. Batzuetan, giza eskubideen 
defentsa baimenduta ez dagoela eta, 
beraz, negatiboa dela ere uler dezake 
gizarteak. Horrenbestez, esan gene-
zake kriminalizazioak sekulako ondo-
rioak dituela —agerikoak eta ikusezi-
nak— espetxeratutako pertsonengan, 
horien familiengan, komunitateengan, 
erakundeengan eta, oro har, gizarte 
osoarengan. Maila guztietan gertatzen 
den higadura horri aurre egiteko oso 
aldaketa sakonak egin beharko dira 
politika publikoetan. 

NESTORA SALGADO: EMAKUME IZATEAGATIK JASANDAKO BASAKERIA

2013ko abuztuaren 21ean, Nestora Salgado García atxilotu zuten armadaren, marinaren, polizia federalaren 
eta polizia ministerialen arteko operatibo batean, kontrol-puntu batean, etxera bueltan zihoala, eta bere 
kontrako atxiloketa-agindurik edo kargurik eman gabe. Urte hartan, Nestora Olinaláko Polizia Komunitarioko 
koordinatzaile izendatu zuten, herri indigenen autodeterminazio-eskubidean oinarritutako erakundea.

Defendatzailea Acapulco Hiriko eskualdeko gizarteratze-zentrora bidali zuten, inorekin harremanetan ja-
rri gabe, eta bertan, zenbait dokumentu sinatzera behartu zuten, horiek irakurtzeko aukerarik eman gabe. 
Guerreroko gobernuaren agindu bidez, Nestora segurtasun goreneko kartzela federal batera eraman zuten, 
«NOROESTE» emakumeen zentro federalera, hain zuzen ere, bere etxetik zenbait egunetara. Lege-laguntzarik 
gabe, arriskugarritasun handiko presotzat jo zuten eta konfinatuta izan zuten, jenderik gabeko ziega batean, 
24 orduz. 

Atxiloketan, Nestorak tortura eta tratu krudel eta umiliagarriak jasan zituen. Estatu Batuetako enbaxada ho-
rren lekuko izan zen, eta emakume defendatzaileari bisita egitera joaten zen, Nestorak nazionalitate bikoitza 
baitzuen. Defendatzaileari ez zioten sendagairik eman ondoeza tratatu ahal izateko, eta bere osasun-egoerak 
drastikoki egin zuen okerrera. Era berean, ez zitzaion bisita-eskubidea errespetatu. 2014ko martxoan, auzi-
tegi federal batek Nestora errugabea zela erabaki zuen eta eskubide indigenen artean sartu zituen polizia 
komunitarioaren funtzioak; horrela, bada, aske utz zezatela agindu zuen. Hala eta guztiz ere, ez zuten aske 
utzi 2016ko martxoaren 18ra arte, Ausazko Atxiloketei buruzko NBEko Lantaldeak159 bere erabakia jakinarazi 
eta Guerreron ebazteko zeuden kausa guztietatik absolbitu zuten arte. Estatu Batuetara itzultzean, egindako 
minaren erreparazioa bilatzen eta bere osasun-egoera zaintzen hasi zen.

Yolanda Barranco. Feminista eta giza eskubideen zein hezkuntzaren defendatzailea. 
Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.

159 Amerikarteko Batzordeak aitortu egin zituen Nestora Salgadok 
jasandako giza eskubideen urraketak eta haren aldeko kautelazko 
neurriak eman zituen 2015eko urtarrilean. Ausazko Atxiloketei 

buruzko Nazio Batuen Lantaldeak eta 7 errelatorek eta adituk ere 
horiek berretsi zituzten 2015eko martxoaren 13an Mexikori agin-
dutako premiazko ekintza batean. 
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Mónica Martínez Pérez. Feminista eta Oaxaca Partzuergoko Talde Administratiboa. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako 
Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.
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Behin baino gehiagotan esan 
dugun moduan, Mexikoko 
Estatua bera da defendat-
zaileen bizitzarako eta oso-

tasunerako arrisku-iturri nagusia. 
Eta horrek ondorio larriak ditu. Nola 
babestuko ditu Estatuak defendat-
zaileak, aldi berean horiek hil, tor-
turatu eta baldintza gizagabeetan 
espetxeratzen baditu eta, horien 
familiekin batera, defendatzaileak 
suntsitzeko difamazio- eta deusez-
tatze-kanpainak abiarazten baditu, 
komunitatearen eta, oro har, gizarte 
osoaren aurrean? 

Cambiando el curso de la impuni-
dad: Protección y acceso a la justicia 
para periodistas y personas defen-
soras de derechos humanos en Mé-
xico160 txostenean, WOLAk eta PBIk 
positiboki baloratzen dute Andrés 
Manuel López Obrador presiden-
tearen gobernu berriaren konpro-
misoa, Babes Mekanismo Nazio-
nalaren hobekuntzari dagokionez. 
Bestalde, gobernuak funts gehiga-
rriak eskaintzea oso garrantzitsua 
dela azpimarratzen dute, «Meka-
nismoak behar adina baliabide izan 
ditzan bere lan-karga gero eta han-
diagoari erantzuteko»161. 

Txostenak Mekanismoaren balora-
zio kritikoa egiten du, eta presidente 
berriarentzako zenbait mekanismo 
jasotzen ditu, Mexikon defendatzai-
leen aurkako indarkeriarekin guztiz 
amaitu ahal izateko. Ondorioen ar-
tean, adierazten du Mekanismoak 

ez duela lortu arriskuan bizi diren 
defendatzaileei eta kazetariei babes 
egokia ematea, ezta horiek jasaten 
dituzten mehatxuen eta erasoen 
funtsezko arrazoiak jorratzea ere: 
«sei urte hauetan, Mekanismoak 
ez du garatu kazetariak eta giza 
eskubideen defendatzaileak modu 
eraginkorrean babesteko moduko 
politikarik eta praktikarik»162.

Horrela, bada, Mekanismoak huts 
egin du defendatzaileak babesteko 
bere eginkizunari dagokionez. Me-
kanismoaren baliabideak izoztuta 
egon dira, 2017ko abuztutik, bertan 
inskribatutako sei lagun erail arren. 
Arazoaren larritasunak gainezkatu 
egiten du Mekanismoaren langile 
kopurua: 35 pertsona bakarrik ar-
duratzen dira 831 kazetari eta giza 
eskubideen defendatzaileak babes-
teaz. Funtsak oso eskasak dira eta 
2019rako aurrekontu federala 50 
milioi pesotatik gora murriztu da.

WOLAk eta PBIk adierazten duten 
moduan, zigorgabetasuna faktore 
erabakigarria da eraso kopuruaren 
igoeran, kazetarien eta defendatzai-
leen aurkako delituak ez baitira ape-
nas ikertzen, eta salbuespenezko 
egoeretan bakarrik zigortzen dira. 
WOLAk eta PBIk aztertutako kasuen 
artean, 2012tik 2018ko ekainera Es-
tatuko fiskaltzek eta prokuradoret-
zek abiarazitako ikerketa guztietatik 
%3 baino gutxiago iritsi ziren auzi-
tegietara. Adierazpen Askatasuna-
ren aurkako Delituei Erantzuteko 

Fiskaltza Bereziak (FEADLE) den-
boraldi horretan ikertutako 1.077 
kasuetatik %12 baino gutxiago era-
man ziren auzitegietara, eta %1ek 
baino gutxiagok (5 kasu) izan zuten 
zigor-epaia. Gainera, Fiskaltza Be-
reziaren aurrekontua %54 txikiago-
tu zen 2014tik 2018ra.

Dena den, gizarte zibila ez da besoak 
gurutzatuta geratu. Mekanismoaren 
eraginkortasunik eza ikusita, Erdial-
deko Amerikako plan handienetako 
bat sustatu du: Chihuahuako Defen-
datzaile eta Kazetarientzako Kontin-
gentzia Plana163, Gobernazio Idazka-
ritzak eta Chihuahuako gobernuak 
sinatua, hiru estatu arriskutsuene-
tako bat Mexikon giza eskubideak 
defendatzen dituztenentzat. Defen-
datzaileak eta kazetariak babesteko 
alerta goiztiarrean oinarritzen da 
plana. Defendatzaileek eta kaze-
tariek bizi duten indarkeria-egoe-
ra hasiera-hasieratik artatzea da 
helburua, erasoek eragiten duten 
arriskuari aurrea hartzeko egitu-
razko neurrien bitartez. Bost ardatz 
nagusi eta zeharkako zenbait estra-
tegia jasotzen ditu, hala nola justi-
zia, informazioaren gardentasuna 
eta lege-esparrua. Haren bitartez, 
53 ekintza estrategiko gauzatuko 
dira, bost gai hauetan multzokatu-
ta: kazetariak eta adierazpen-aska-
tasuna, eta zaurgarritasun-egoeran 
dauden pertsonak: emakumeak164, 
migratzaileak eta sexu-aniztasuna-
ren taldeak. 

 
IV. Babes hobea bermatzeko 

oharrak 

160 WOLA eta PBI, Gina Hinojosa, Virry Schaafsma eta Maureen Me-
yer: Cambiando el curso de la impunidad: Protección y acceso a la 
justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos 
en México. 2019ko martxoa. 

161 2019ko martxoaren 29ko prentsa-oharra.

162 Nazioarteko Bake Brigadetako (PBI) komunikazio-koordinatzaile Han-
nah Matthews andrearen adierazpenak, 2019ko martxoaren 29a.

163 Chihuahuako Kontingentzia Plana: https://www.gob.mx/cms/

uploads/attachment/file/343581/Segundo_Informe_de_Segui-
miento_a_las_Medidas_preventivas_para_la_Proteccio_n_de_per-
sonas_defensoras_de_derechos_humanos_y_periodistas_de_Chi-
huahua.pdf

164 Oharra: Emakumeen ardatzari (feminizidioak, pertsonen sale-
rosketa, emakumeen desagerpenak eta makiletako langileak) 
buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, ikus: Informe Tri-
mestral de Seguimiento a las Medidas preventivas para la Protección 
de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Chi-
huahua, 2018ko martxoa-maiatza, 9. orria eta hurrengoak. 
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Chihuahua Estatuko Biktimei Arre-
ta Eskaintzeko Batzorde Betea-
razlea (CEAVE) —Fiskaltzari dago-
kio— zuzenean nahastuta dago giza 
eskubideen defendatzaileen eta 
kazetarien aurkako delituei erant-
zuteko prozedura eta protokolo ins-
tituzionalen hobekuntzan, eta zent-
zu horretan, delituen ikerketan eta 
jazarpenean generoaren ikuspegia 
bermatzeaz arduratzen da. Bat-
zorde honetako adituek feminizi-
dio-protokoloaren aldaketa-proze-
suan parte hartu dute, baita babes 
integralaren hobekuntzan ere, 
defendatzaileen ama eta senitar-
tekoen esku-hartze psikosozialean 
adibidez, feminizidio- eta desager-
pen-kasuetan, justizia eta egia es-
katu izan dutenean165. Nazioarteko 
Bake Brigadek (PBI) jarraipena ema-
ten diote Chihuahuako Kontingent-
zia Planaren ezarpen-prozesuari; 
izan ere, hura azkon-mutur bihur 
daiteke eskubideak defendatzeko 
eskubidea bermatzeko orduan. 

Babes Integral 
Feminista

IM-Defensoras ekimenak azpima-
rratzen duenez, giza eskubideen 
emakume defendatzaileek pre-
karietate-baldintza orokorretan 
betetzen dute euren lana: lanaldi 
bikoitzak egiten dituzte, euren fa-
miliak zaintzen eta etxeko lanen ar-
duradun gisa. Jardunaldi bikoitz eta, 
batzuetan, hirukoitz horrek ondorio 
larriak eragiten ditu euren bizitze-
tan eta osasunean, baina, hala eta 
guztiz ere, aktiboki parte hartzen 
jarraitzen dute bizitza politikoan 
eta sozialean, euren eskubideak eta 
euren komunitate eta gizarteen es-
kubideak aldarrikatuz. Horregatik, 
ordena patriarkalak horien bizitza 
sozialean eta bizitza pertsonalean 
ezartzen dituen funtzionamen-
du-jardunei eta -arauei aurre egiten 
diete. Patriarkatua botere-harre-
man desberdinetan oinarritzen da, 
emakumeak mendean hartuz, eta 
indarkeria eta diskriminazioa era-
biltzen ditu botere-harreman horiek 
mantentzeko eta emakumeen bizit-
zak kontrolatzeko. 

Mexikon, eta Erdialdeko Ameri-
ka osoan, patriarkatuaren kultura 
matxista errotuak finkatzen ditu 
emakume defendatzaileek emaku-
me izate hutsagatik jasaten dituzten 
indarkeria-adierazpenak. IM-De-
fensoras ekimenak erregistratu 
duenez, eraso horietatik %37k ge-
neroarekin lotutako osagairen bat 
dute, hau da, «emakumeen baldint-
zari egiten diote erreferentzia, eta 
horien moral sexuala jartzen dute 
zalantzan, horien seme-alabak eta 
familiak mehatxatzen dituzte, zuze-
nean nahiz zeharka». Beste kasu 
batzuetan, diote, indarkeria hori ja-

zarpen eta/edo indarkeria sexualen 
baliokide izan daiteke»167.

Zentzu horretan, giza eskubideak 
defendatzeko orduan patriarka-
tuari, autoritarismoari eta zigor-
gabetasunari buru egin behar die-
te emakumeek. Dinamika horrek 
ondorio negatiboak sortzen ditu 
emakume horien egunerokotasu-
nean eta harremanetan, testuin-
guru fisikoan nahiz emozionalean, 
sinbolikoan eta sozialean. Horrekin 
lotuta, Mexikoko Giza Eskubideen 
Defendatzaileen Sare Nazionalak168 
autozaintza proposatzen du funt-
sezko tresna politiko gisa, emaku-
meak indartsuago egin daitezen 
maila pertsonalean, kolektiboan eta 
sozialean; hala, indartsuagoak egin-
go dira emakumeen borrokak eta 
mugimendua, horiek jasaten duten 
egiturazko indarkeriaren aurrean.

Sare Nazionaleko emakumeak on-
dorio horretara iritsi ziren emaku-
me defendatzaile ugari elkarrizketa-
tu eta emakume horietatik gehienak 
prekarietate-baldintzetan bizi direla 
eta osasun txarra dutela egiaztatu 
ondoren. Zortzi ordu baino gehiago 
eskaintzen dizkiote giza eskubideen 
defentsa-eginkizunari, eta horietatik 
erdiek baino gehiagok beste enple-
gu bat dute euren diru-sarrerak ho-
betu ahal izateko, batik bat euren 
familien erantzule badira. Gehienek 
urteak daramatzate atsedenik hartu 
gabe, ez dute behar adina lo egiten, 
gaizki elikatzen dira eta %40k estre-
sa jasaten dute. Erdiek baino gehia-
gok uste dute gehiegizko lan-kargak 
direla euren erakundeetako bar-
ne-gatazken kausa nagusia, horieta-
tik erdiek baino gehiagok 8 ordutik 
gorako lanaldiak betetzen baitituz-
te. 

Autozaintzarako deia da, 
hau da, aktibismoa egi-
teko moduak des-ikas-
teko —genero-rolen 
ezaugarri propultsatzai-
leak errepikatzeko joe-
ra dutenean— eta beste 
pertsona batzuekin ha-
rreman maitekorragoak 
izaten ikasteko deia, 
batik bat geure burua-
rekin: gogoko duguna 
egitea, saiakeran «hil» 
beharrik izan gabe166. 

165 Oharra: 2018ko apirilean, Chihuahuako CEAV batzordeak bere 
programa aurkeztu zuen Biktimen Estatu Sistemaren aurrean. 

166 Mexikoko Giza Eskubideen Emakume Defendatzaileen Sare Na-
zionala: Agresiones contra defensoras de derechos humanos en 
México, Diagnóstico Nacional, Aip. lib., 56.

167 IM-Defensoras, Erdialdeko Amerikako Giza Eskubideen Ekimena: 
Informe de agresiones a defensoras 2015-2016, Aip. lib., 32.

168 Mexikoko Giza Eskubideen Emakume Defendatzaileen Sare Na-
zionalak 24 estatutako 225 emakume defendatzaile hartzen ditu 
barne. Oaxacako Partzuergoak, Juárez Hiriko Emakumeen Sareak 
eta Asociadas por lo Justo (JASS) erakundeek sustatzen dute. 
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Horri guztiari prebentzioaren eta 
osasun-zaintzaren kulturarik eza 
gehitzen badiogu, ez da harritze-
koa elkarrizketatutako emakume 
defendatzaileen %52k azken bi ur-
teetan gaixotasunen bat jasan edo 
ebakuntza kirurgikoren bat egin be-
har izatea. 

Ondorio negatibo guztiei erantzu-
teko, IM-Defensoras ekimenak eta 
Mexikoko Giza Eskubideen Emaku-
me Defendatzaileen Sare Naziona-
lak ikuspegi feminista duten babes 
integraleko planak sustatzen dituz-
te. Plan horietan autozaintza eta 
segurtasuna dira funtsezko erre-
mintak, emakume izateagatik bizi 
dituzten indarkeria-egoera zehat-
zak eta genero-diskriminazioaren 
inpaktuak artatzeko eta horiei au-
rrea hartzeko, hain zuzen ere169. 

Ikuspegi feminista duten babes-plan 
integraletarako lerro batzuk presta-
tu dituzte, giza eskubideen emaku-
me defendatzaileak babesteko 
hausnarketa eta erreminta zehat-
zak eta sinpleak barne hartuz. Plan 
horiek zenbait babes-erreminta es-
kaintzen dituzte (Oaxacako Elkarri-
zketa Parlamentario eta Ekitaterako 
Partzuergoarenak – Oaxacako Part-
zuergoa), baita Partzuergoarekin 
lan egiten duten emakume defen-
datzaileen sareen lan-esperientziak 
ere, hala nola, Defendatzaileen Er-
dialdeko Amerikako Ekimenarenak, 
Mexikoko Giza Eskubideen Emaku-
me Defendatzaileen Sare Naziona-
larenak eta Oaxacako Giza Eskubi-
deen Emakume Aktibista eta Defen-
datzaileen Sarearenak170. 

Planak garatzeko, hiru alderdi hauei 
buruzko hausnarketak proposatzen 
dira: 

1. Emakume defendatzaileen 
segurtasun fisikoa horien 
joan-etorrietan, bulegoetan, 
etxeetan eta mugitzen diren 
beste leku batzuetan. 

2. Segurtasun digitala, hau da, ho-
rien gailu digitaletan jasotzen 
duten informazio pertsonala 
eta lanekoa babestea, eta ho-
rien komunikazioak babestea. 

3. Autozaintza eta ongizatea, hau 
da, osotasun emozionalaren 
babesa eta emakume defendat-
zaileek pairatzen dituzten on-
dorio fisikoen eta psikologikoen 
arreta. Partzuergoko emaku-
meek eta zenbait zuzendariki-
dek 2007tik aurrera jasandako 
erasoen ondoren sortu ziren 
hausnarketa horiek (2011. ur-
tea izan zen guztietan larriena), 
behin baino gehiagotan sartu 
baitira indarrez erakundearen 
egoitzara. 

La Serena da babes integral femi-
nistaren estrategia horren erdigu-
nea, Oaxacan (Mexiko) dagoen aldi 
baterako egonaldietarako etxea, 
IM-Defensoras ekimena osatzen 
duten emakume defendatzaileei 
bideratua. Emakumeak sendat-
zea eta indarberritzea da etxearen 
helburua. La Serena emakume de-
fendatzaileak indarberritzeko, sen-
datzeko, horien atsedenerako eta 
hausnarketarako diseinatuta dago, 
horiek muturreko neke-egoerak, 
narriadura fisikoa eta emozionala, 
doluak, krisialdiak eta defendatzaile 
gisa betetzen duten lanak sortutako 
bestelako ondorioak jasaten dituz-
tenean. 

Ezk. Elia Santiago. Feminista eta Oaxaca Partzuergoko Administrazioa. Esk. Lisa Runkler. 
Feminista eta giza eskubideen defendatzailea. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasu-
nerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.

169 Mexikoko Giza Eskubideen Emakume Defendatzaileen Sare Na-
zionala: Agresiones contra defensoras de derechos humanos en 
México, Diagnóstico Nacional, 2017, Mexikoko Hiria, 56. orria.

170 Oaxacako Giza Eskubideen Emakume Aktibista eta Defendat-
zaileen Sarea Oaxacako Partzuergoak sustatutako sarea da, eta, 

gaur egun, Oaxacako eskualdeetako giza eskubideen 147 emaku-
me defendatzaile hartzen ditu barne. Sare hori norbere babese-
rako, segurtasunerako eta autozaintzarako sarea da eskualdeko 
emakume defendatzaileentzat. 
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Ezk. Damián Gallardo Martínez. Indigena ayuuka eta giza eskubideen zein hezkuntzaren defendatzailea. Esk. Pablo López Alavez. Indi-
gena zapotekoa eta baliabide naturalen defendatzailea. Villa de Etlako Eskualdeko Espetxea, Oaxaca. 2019ko otsaila.
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Mexikok denbora gehiegi 
darama odolusten. In-
darkeriaren egiturazko 
arrazoiei ekitea da lehen 

eskaera, herrialdearen erronka han-
dia. Egiturazko injustizia, pobrezia 
eta berdintasunik eza hertsiki lotuta 
daude indarkeriarekin. Aurreko pre-
sidentetzan ezarritako erreforma 
neoliberalak leheneratu behar dira. 

Mexikoko Estatuak aldaketa 
iraunkorrak eta sakonak egin behar 
ditu segurtasun-indarrek gauzatu-
tako giza eskubideen urraketei eus-
teko. Izan ere, horiek birgaitu egin 
beharko dira nazioarteko arauak 
bete nahi badira, eta poliziaren 
eta militarren tratamendua alda-
tu egin dela erakutsi beharko zaie 
herritarrei, bereziki defendatzai-
leei. Tortura ezin da araua izan, eta 
sexu-indarkeria guztiz deuseztatu 
behar da. Hobi komunak irekitzea, 
eta biktimak eta erasotzaileak iden-
tifikatzea lehentasunezko alderdia 
da desagertutako milaka pertsonen 
familientzat. Era berean, ezinbeste-
koa da justizia-sistemaren ustelke-
riari eta ia erabateko zigorgabeta-
sunari aurre egitea. Baina, aldaketa 
horietarako, erabaki politikoak, na-
zioarteko laguntza eta giza baliabi-
deak eta baliabide ekonomikoak 
behar dira. 

Emakume mexikarrek indarkeria 
fisikoa, sexuala, psikikoa eta ekono-
mikoa jasaten dute senitartekoen, 
ezezagunen, funtzionarioen eta kri-
men antolatuko mafien aldetik. Pre-
miazko neurriak hartu behar dira 
maila guztietan, gizartearen erakun-
de eta eremu guztiak bustitzen di-
tuen genero-diskriminazioari aurre 
egin ahal izateko. Baliabideak inber-
titu behar dira neurri eraginkorrak 
ezarri eta feminizidioaren dramari 
amaiera emateko eta, Estatuaren 
eraginkortasunik eza ikusita, neskak 
eta emakumeak aurkitzeko asmoz 

euren bizitzak arriskuan jartzen di-
tuzten senitartekoak babesteko. 
Milaka emakume eta neska, indige-
na eta migratzaile falta dira. Horiek 
aurkitzea erakundeen betebeharra 
da, gizarte osoarekin duten zorra, 
baina obligazio hori ezerezean ge-
ratzen da beti. 

Indarkeriaren erantzuleek kontuak 
eman behar dituzte justiziaren au-
rrean eta, hala badagokio, euren 
botere-karguak utzi beharko dituzte 
giza eskubideen krisialdia lehenera-
tu ahal izateko. Estatuak bere gain 
hartu behar ditu defendatzaileak 
babesteko, horien aurkako erasoei 
aurrea hartzeko eta horiek jasaten 
dituzten krimenak jazartzeko obli-
gazioak. Babes-mekanismoak era-
ginkorra izan behar du. Estatuak —
hura da defendatzaileen erasotzaile 
nagusia— publikoki aitortu behar 
du defendatzaileek betetzen duten 
eginkizuna eta, horrez gain, horiek 
babesteko politikak diseinatu be-
har ditu, etnia- eta genero-ikuspe-
gia barne hartuko duten estrategia 
eraginkorretan oinarrituz, betiere, 
krimen antolatuaren eta Estatuaren 

erasoak geldiarazteko, Estatuak be-
rak ustelkeria eta zigorgabetasuna 
darabiltzalako, ustez, Estatuaren 
politikak edo negozioak oztopatzen 
dituzten pertsonez libratzeko. Espe-
txeratutako defendatzaileak bere-
hala jarri behar dira aske; jasandako 
kalte guztiaren ordaina eman behar 
zaie eta beharrezko neurriak hartu 
behar dira horrelako zigor larririk 
errepika ez dadin. Laburbilduz, de-
mokrazia ororentzat funtsezkoa 
den eskubidea bermatu behar da: 
giza eskubideak nahierara defen-
datzeko eskubidea. 
 

 
V. Kolektiboen eskaerak

Oaxaca Partzuergoko Taldeko kideak. 
Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 2019ko otsaila.
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Ezk. Anamaria Hernández. Feminista, giza eskubideen defendatzailea eta Oaxaca Partzuergoko zuzendaria. Esk. María Elena Belmon-
te Cruz. Feminista eta Oaxaca Partzuergoko Taldeko kidea. Elkarrizketa Parlamentario eta Berdintasunerako Partzuergoa, Oaxaca. 
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Mexikon —kulturen eta 
zibilizazioen arragoa—, 
krisialdi sendoa bizi dute 
giza eskubideen espa-

rruan. Andrés Manuel López Obra-
dor minez eta indarkeriaz betetako 
herrialdeko presidentetzara iritsi da 
(2.000 hobi komun klandestino eta 
milaka pertsona daude desager-
tuta). Herritarrentzat segurtasunik 
eza da kezka-iturri nagusia, eta ia 
ez dute poliziarekiko, armadareki-
ko, epaileekiko eta politikariekiko 
konfiantzarik. Nor fida daiteke uste-
lkeria eta zigorgabetasuna gero eta 
handiagoak diren Estatu batekin? 
Giza eskubideak defendatzen dituz-
tenek nola joko dute harengana, Es-
tatuak berak eraso egiten badie eta 
giza eskubideen urraketaren erant-
zule nagusia bada?

Panorama mingarri hori gizon arma-
tuen arteko aurrez aurreko borroka-
ren emaitza da, interes ekonomiko 
boteretsuen zerbitzura jarduten 
dutenena. Ez da «narkotrafikoaren 
aurkako gerra» bakarrik (milaka bi-
ktima eraman ditu berekin eta ia ez 
du eraginik izan negozio milioidun 
horretan), politikari, enpresari eta 
multinazionalek herritarren aurka 
gauzatu duten etengabeko gerra 
baizik, mexikar guztienak diren ba-
liabideak eta zerbitzuak bereganat-
zeko eta ustiatzeko. Herrialdearen 
eguneroko funtzionamendua za-
paltzen eta intoxikatzen duen in-
darkeria da, eta, askotan, herritar 
bakoitzaren gorputzean, adime-
nean eta ariman sartzen da.

Giza eskubideen defendatzaileak 
daude kuartelik gabeko gerra ho-
rren lehen lerroan. Instituzioen ba-
besgabetasun eta eraginkortasunik 
ezaren aurrean, euren estrategiak 
garatu dituzte jasaten duten estresa 
kudeatzeko, horiek uneoro egon be-
har baitute erne, eta egunero jasot-
zen dituzte mehatxuak eta erasoak. 

Zentzu horretan, Partzuergoko 
emakume defendatzaileak eredu 
inspiratzaile bihurtu dira, batik bat 
emakume defendatzaileentzat: ba-
bes integral feministaren bitartez, 
elkar lagunduz eta zainduz babes-
ten dira, lurrarekin, intuizioarekin, 
arbasoen jakintzekin eta euren bo-
tere femeninoarekin konektatuz.

Morenaren gobernuak (joan den 
urteko urrian iritsi zen boterera) 
itxaropen handiak sortu ditu zent-
zu horretan. Boterean egindako le-
hen hilabeteetan, preso politikoak 
askatu eta gizarteratze-programa 
garrantzitsuak jarri zituen abian, eta 
Erdialdeko Amerikako migratzailee-
kiko tratua hobetu du. Era berean, 
defendatzaileak babesteko meka-
nismoa sendotzeko asmoa adierazi 
du. Herrialde osoan, pertsona ho-
riek eta euren erakundeek gogor 
lan egiten jarraitzen dute, egunez 
egun, itxaropena pizteko. Bizitzak 
salbatzeko sareak ehuntzen dituzte, 
eta heriotzaren kulturari aurre egi-
ten diote, herrialdeko herritarren 
bizitza hamarkadaz hamarkada 
ilundu duena.

Indarkeria orokortuaren erdian, 
nork bere burua zaintzea izango 
da beharbada gauzarik iraultzai-
leena, patriarkatuaren erdian elkar 
zaintzea alegia, lehian jardutea eta 
irabaztea baita agindua. Esperient-
ziak partekatzea, itunak egitea eta 
taldean lan egitea da —bataren 
ikuspegia bestearenaren gainetik 
jarri gabe— batzuek beraientzat 
bakarrik nahi duten munduaren 
ateak irekitzea, defendatzaile mexi-
karrek euren herrikide guztientzat 
eta, beraz, gizateria osoarentzat ba-
bestu nahi dutena.

Hala eta guztiz ere, Mexikon bada 
itxaropena. 

 
VI. Azken hausnarketa
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Oaxaca de Juarezeko hiria, Oaxaca. 2019ko otsaila.
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