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TESTUA I AMAIA LEKUNBERRI ANSOLA

CEAR Errefuxiatuei Laguntzeko Euska-
diko Batzordeak Bilbon duen egoitzan 
egin dugu bilkura, luzez iraun duen hiz-
ketaldiari bide emanez. Ez da gutxiago-
rako, hondurastarrak ekintzaile modu-
ra 36 urteko bide luzea du atzean, eta 
sufrimendu haina esperantza biltzen 
duen motxila bete lepoan. Atzera begi-
ra jarri eta honaino ekarri duen ibilbi-
dearen nondik norakoak azaldu ditu, 
Hondurasek bizi duen egoera politikoa 
ezagutzera emateko balioko duelakoan, 
premiazkoa deritzon egitekoa: “Hemen, 
Europan, jende askok ez daki Honduras 
existitzen denik ere. Are gutxiago zer bi-
zitzen ari garen”.
 Hamalau urte zituen Pérezek bere 
neba Samuel desagerrarazi zutenean. 
1982a zen, eta Gerra Hotzaren testuin-
guruan AEBek Hego Ameriketako hain-
bat herrialdetako indar armatuak kutsu 
iraultzailea izan zezakeen oro gudu-

katzera bideratu zituzten, Segurtasun 
Nazionalerako Doktrina deiturikoaren 
bidez. Helburu horri jarraiki, talde para-
militarrek sistematikoki urratu zituzten 
giza eskubideak, tortura, hilketa eta de-
sagerketa andana eraginez. Tartean ha-
rrapatu zuten hemeretzi urteko Samuel, 
giza eskubideen inguruan formatzera 
Kubara joan izanak jo-puntuan jarri bai-
tzuen. “Kuba edo Nikaragua bezalako 
herrialdeetara joaten zena komunista-
tzat jotzen zen, subertsibotzat. Jendeak 
pentsatzeko eta beste ideologia bat iza-
teko eskubiderik ez balu bezala”, azal-
du du honen arrebak. Kubatik bueltan, 
Honduras eta Nikaragua arteko Guasau-
leko mugan autobusetik jaitsarazi zuten 
Samuel, Kuban ezagutu zituen beste lau 
hondurastar gazterekin batera. Bostak 
desagerrarazi zituzten.
 “Aita futbol partidu bat jarraitzen ari 
zela”, irratiko albistegiaren bidez izan 

zuten etxean Samuelen desagerpenaren 
berri, eta ordutik ez dute ezer gehiago 
jakin. Familiak galdutako kidea bilatzeari 
ekin zion, eta denborarekin ohartu zi-
ren ez zirela senideren bat desagerturik 
zeukaten bakarrak. Egoera berberean 
zeuden pertsonak biltzen joan ziren, 
eta 1982ko azaroaren 30ean COFADEH 
(Hondurasen Atxilotu eta Desagertuta-
koen Familien Komitea) sortu zuten. Ber-
tako partaide da ordutik Pérez, eta ho-
nen baitan bilakatu da giza eskubideen 
defendatzaile. “Politikoki trebatu naiz 
COFADEHn, baina besteak beste erasoak, 
mehatxuak eta jazarpena pairatu behar 
izan ditut nire jardun politikoagatik, ba-
bes neurriak behar izateraino”, azaldu 
du. 2009ko Estatu Kolpe militarra tarte-
ko, Giza Eskubideen Batzorde Interame-
rikarrak babes neurriak ezarri zizkion, 
eta arrisku egoera horrek bere horretan 
dirauenez, gurean izan da sei hilabetez.

Nohemí Esther Pérez Borjas hondurastarra giza eskubideen defendatzailea da. 
1982an, AEBek Hego Ameriketan bultzatutako Segurtasun Nazionalerako Doktrinaren 
testuinguruan, bere neba Samuel desagerrarazi zuten. Anaia bilatzeko saiakerak oso 

gaztetatik bideratu zuen ekintzaile jardunera, eta egun arrisku egoeran da giza eskubideen 
defentsan borroka egiteagatik. Euskal Herrian izan da sei hilabetez, Giza Eskubideen 

Defendatzaileentzako Aldi Baterako Babeserako Euskal Programaren baitan.

LUZE IRAUN DEZAKEEN 
ARREN, BORROKA 

MANTENDU BEHAR DUGU
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EGOERA POLITIKO LATZA
Dio Pérezek herrialde eder batekin egi-
ten duela amets, bere hitzetan “Samue-
len eta desagertutako guztien ametsa” 
izan dena. Horregatik, etxera buelta egin 
eta “Honduras berrantolatzeko proze-
sura” batzeko gogoz dago, herrialdeak 
2009ko estatu kolpeaz geroztik izanda-
ko bilakaera irauli asmoz. Urte hartako 
ekainaren 28an orduko presidente Ma-
nuel Zelaya bahitu eta atzerriratu zuten 
Honduraseko Indar Armatuek, eta Hon-
durasko Kongresuak Roberto Micheletti 
jarri zuen gobernuburu azaroko hau-
teskundeak arte. Herrialdea setio-e-
goeran murgildu zen aste batzuez, eta 
errepresioa biktimak eragiten hasi zen 
kolpearen aurka altxatzen zirenen ar-
tean. Azaroaren 29an, Alderdi Nazio-
naleko Profirio Lobo izendatu zuten 
gobernu-buru, kolpearen oinordekoen 
segidan lehen katebegia.

 Zerabilen politika ezkertiarra gustuko 
ez zutelako, “estatu kolpea emateare-
kin bat, kolpearen aldeko agintariek Mel 
(horrela deitzen diote Zelayari herrita-
rrek) arriskutsua zela esateari ekin zio-
ten. Honduras Kuba edo Venezuela be-
zalako herrialde komunista bilakatzen 
ari zela, eta aipatu herrialdeekin harre-
mana izateak jendearen jabetzak arris-
kuan jartzen zituela errepikatu zuten 
ase arte”. Jendeak ideia hori barruraino 
sartua zuela antzematen hasi zen Pérez, 
lagun artean ere zenbaitzuk berarekiko 
distantzia hartu zutela ohartuta. “Egoe-
ra inoiz baino txarragoa zela konturatu 
nintzen”, dio.
 Testuinguru horretan heldu zen 2013. 
urtea, eta hauteskundeak izan ziren os-
tera. “Hauteskunde iruzurtiak izan zi-
ren, Estatu kolpetik hona eman diren 
guztiak bezala”, gogoratu du. Alderdi 
Nazionaleko Juan Orlando Hernández 
atera zen garaile, egun arte karguan 

mantendu dena. “Eskuin muturreko 
gizon honek Estatuko diru-kutxa gar-
bitzeari ekin zion, segurtasun sozia-
letik lapurtu zuen, eta jendeak kuota 
ordaintzen jarraitzen duen arren inoiz 
ez dago medikamenturik. Hutsunea be-
tetzeko, beraietako zenbait drogerien 
jabe direnez, irinezko pilulak fabrika-
tu zituzten, 3.000 hildako eraginez. Eta 
honen gainean ez dago ez ikerketa ez 
erantzulerik”, salatu du. “800 milioi lem-
pira lapurtu zituzten beste kanpaina 
politiko bat ordaintzeko, lematzat ‘lau 
urte gehiago’ zeukana”, dio suminduta. 
Esan eta egin, 2017ko hauteskundee-
tan Hernández beste lau urtez agintean 
mantentzea lortu zuten.
 Azken hauteskunde horiek izan zu-
ten berezitasunik. Ordurako Diktadura-
ren kontrako Oposizioko Aliantza eratua 
zen, “eta jakina zen honek irabazteko 
guztiak zituela”. Baina bozketa egunaren 
amaieran, botoen kontaketa martxan 
eta Aliantza irabazten zihoala, itzalaldi 
informatikoa eman zen. “Momentuan ja-
kin genuen zer gertatuko zen, biharamu-
nean eskuinak irabazi zuela jakinarazi 
zuten”, azaldu du. Gertakaria hauteskun-
de-iruzurtzat jota, protestak eta istiluak 
sortu ziren kalean. Manifestarien kon-
trako errepresioak milatik gora atxilo-
tu, ehunka zauritu eta 30etik gora hil-
dako eragin zituen. “Ikaragarria berriz 
berdinera buelta egitea, esan daiteke 
errepresioa ohiko zerbait bilakatu dela 
Hondurasen”, atsekabetu da. Alabaina, 
jendea “esnatu” egin dela nabarmendu 
du: “Erratu egin ziren herria isilik gera-
tuko zela pentsatzean”.

GIZA ESKUBIDEEN DEFENTSA, 
JARDUN ARRISKUTSUA
Azken hamarkadako testuinguru politi-
koak kriminalizazioa, desagerketak eta 
hilketak eguneroko ogi bilakatu ditu os-
tera ere Hondurasen. Herritar xumeek 
ez daukate erraz: “Honduras inpunita-
te, pobrezia eta indarkeria handiko he-
rrialdea da. Armak erosteko dirua dago, 
baina ez osasun, hezkuntza eta elikadu-
ra bermatzeko. Guztia pribatizatu dute. 
Eskaintza onena egiten duenarentzat 
salgai jarri dituzte gure lurrak, transna-
zionalak nahieran dabiltza gurean. Hori 
gutxi ez, eta kargu publiko asko, kon-
tseilariak tarteko, desagerketekin lotura 
duten norbanakoek betetzen dituzte”, 
azaldu du. Egoera hori izanik, ezinbes-
tekoa deritzo giza eskubideen defentsan 

mantentzeari, nahiz eta etengabe krimi-
nalizatzen dituzten. 
 “Ez dituzte giza eskubideen defenda-
tzaileak errespetatzen, etsaitzat gaituz-
te. Eraildako 120 defendatzailetik gora 
ditugu, eta hainbatek erbestera jo behar 
izan dute. Zenbaitek, baina, ez dute atze-
rrira joan nahi erresistentzian jarraitu 
ahal izateko. Edozer gerta ere, beraien 
herrialdean borrokan jarraitzearen al-
dekoak dira”. Berta Cáceres jarri du adi-
bidetzat, 2016an eraildako ekintzaile 
ekologista eta giza eskubideen defen-
datzailea. “Berta Cáceresek hitzaldi bat 
ematen zuenero, hil egingo zutela ohar-
tarazten zuen”, azpimarratu du. 
 Bere zaurgarritasun egoeragatik ba-
bes programak Euskal Herrira ekarri 
duen arren, jatorrira begira manten-
du da Pérez, borrokaren lehen lerro-
ra noiz itzuliko zain: “Luze iraun deza-
keen arren, borroka mantendu behar 
dugu”. Erresistentzia jardun horretan 
oroimen historikoa sustatzeari ezinbes-

MIGRAZIOA 
DIKTADURA BISTARATZEN

Hizketaldian zehar sarri mintzatu da 
migratzaileez Pérez. Bere arabera, 
Hondurasek bizi duen egoerari mo-
zorroa kentzen ari da migrazioaren 
afera. AEBetara abiatutako migratzai-
leen karabanak “Hernándezen dik-
tadura ez ezik, gobernuak inperialis-
tengandik jasotzen duen babesa” ere 
agerian utzi duela dio. “Migratzaileen 
abiada gelditu ezean laguntza eko-
nomikoa kentzearekin mehatxu egin 
diote gringoek Hernándezen gober-
nuari”, azaldu du. Trumpen meha-
txuen aurrean, “Honduras da Iparra” 
lema darabilte orain.
 “Ezin daiteke esan migratzaile ho-
rietako gehiengoak kontzientzia po-
litikoa zuenik, haiek indarkeria eta 
goseagatik egiten dute ihes. Baina 
bidean jabetu dira gure herrialdea-
ren egoera negargarriaz, AEBen eta 
agintarien politika kaltegarriez”, dio.

“ERASOAK, MEHATXUAK ETA 
JAZARPENA PAIRATU BEHAR 
IZAN DITUT NIRE JARDUN 
POLITIKOAGATIK, BABES 

NEURRIAK BEHAR IZATERAINO”
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Nebaren bila ekindako bideak familia 
ahuldu zuela dio Pérezek. Esan daiteke, 
hein handi batean, COFADEH bilakatu 
zela beronen bigarren etxe. Hastape-
netatik gaur arte, barrutik bizi izan du 
komiteak egindako ibilbidea. Estatu te-
rrorismoaren kontrako borroka ardatz, 
komiteak aurrera eramandako zenbait 
eginkizun esanguratsu zerrendatu ditu. 
 90eko hamarkadan deshobiratze lanei 
ekin zieten, hainbat kasutan gorpuak 
identifikatzea lortuz. 80ko hamarkadan 
desagertutakoen kontaketa ere egin 
dute, 184 pertsona erregistratzera hel-
duaz. Alabaina, komiteak zifra altuagoa 
dela uste du: “Hori zerrenda ofizialak ja-
sotzen duen datua da, baina komitean 
kasu gehiago eman zirelakoan gaude. 

Familia askok, beraien senideari gerta-
tutakoa errepikatzearen beldurrez, sala-
ketarik jarri ez dutela uste dugu”. Horrez 
gain, giza eskubideen alorrean forma-
kuntzak ere ematen dituzte, agintearen 
jo-puntuan jartzen dituen eginkizuna: 
“Formakuntzarena ez dute gustuko, be-
ren eskubideak exijitzen ez dituen herri 
ezjakina nahi dutelako”. 
 COFADEHren jardunak aginteari era-
giten dion deserosotasunaren ondo-
rioz, etengabe beraien kontrako kan-
painak jasan behar izaten dituztela 
dio. Alabaina, nazioartean ere babesa 
daukatela azaldu du: “Desagertuen eta 
Atxilotuen Elkarteen Latinoamerikako 
Federazioko kide gara, eta babes sareak 
sortu ditugu”.

COFADEH-REN IBILBIDEA

tekoa deritzo: Oroimenaren Ibilbi-
dearen sortzaileetako bat izateaz 
gain, hilabeteko lehen ostiralero 
Tegucigalpan egiten den egia eta 
justiziaren aldeko elkarretaratzea-
ren koordinatzailea da 1982tik. 
Denborarekin, izatez Plaza de la 
Merced deiturikoari Desargetuen 
Plaza izena eman diote, gaur gaur-
koz jende askok bigarren izen hau 
darabilelarik. “Jendeari ulertarazi 
diogu plaza horretan gure desa-
gertuak erresistentzian manten-
tzen direla, egiazko justizia eske”, 
dio harro. “Historiak jaso ditzan, 
Hondurasen eman diren giza esku-
bideen kontrako krimenak jakite-
ra ematea”, horixe du borrokarako 
erregai iturri. 

 Elkar agurtu aurretik esperan-
tza galtzen azkena dela gogorarazi 
nahi izan du: “Semea galdu zuen 
nire amari negar malkoak agor-
tu zitzaizkion, eta neure buruari 
galdetzen diot ea noiz agortuko 
zaizkidan niri. Edonola ere, nire 
esperantza ez da agortuko. Azken 
momentura arte borrokan jarrai-
tuko dut. Bizi dudan eta bizitzen 
ari naizen txar oro alde batera, si-
netsi iezadazu ez naizela ahuldu-
rik ikusten”. 

“EUROPAN, JENDE ASKOK 
EZ DAKI HONDURAS 

EXISTITZEN DENIK ERE. 
ARE GUTXIAGO ZER 

BIZITZEN ARI GAREN”

info@basherrisarea.eus · www.basherrisarea.eus


