
DEFENDER
A QUIEN DEFIENDE

"Batu, elkarri defendatzeko" jardunaldiak

Otsailak 13-14. Bilbo

Herri-mugimenduen eta protesta sozialaren kriminalizazioaren aurkako borroka



Ostiralean (otsailak 13), sarrerako modulu orokorra egingo da, etorritako guztien 
parte-hartzearekin. Larunbatean, berriz (otsailak 14), lau modulu espezi�ko landuko dira, 
parte-hartzaileen pro�laren/interesen arabera.

Amaitzeko, itxiera-saioa, 14an bertan: "Nola lan egin elkarrekin" saioa. Bertan, aktibisten, 
kazetarien, juristen eta eremu psikosozialeko langileen arteko elkarrekintza-ildo praktikoak 
�nkatuko dira. 

Cep Múgica-Solokoetxe Lhi
C/Andra Mari-Santa Maria, 2, 48005, Bilbao

Segurtasun publikoko indarrek, protesta soziala kriminalizatu eta erreprimitu egiten dute. 
Horrez gain, areagotu egin dira giza-eskubideen aurkako erasoak: gehiegikeriak, tratu 
txarrak, torturak... Testuinguru horren aurrean, estatu mailako Defender a quien de�ende 
Koalizioak, "Batu, elkarri defendatzeko" jardunaldiak abiarazi ditu, errepresio sozialaren aurka 
lanean ari diren plataformak, estrategiak eta tresnak indartu eta koordinatzeko xedez.

Defender a quien de�ende Sarea, komunikabideetako kolektiboek, lege-defentsaren 
alorreko taldeek, eta Andaluziako, Kataluniako, Madrileko eta Euskal Herriko hainbat talde eta 
unibertsitatek eratzen dute. Izan ere, lehentasunezkoa da aktibisten, kazetarien, juristen eta 
eremu psikosozialeko langileen arteko elkarrekintza. 

JARDUNALDIAK

KAZETARIEI: Ohiko komunikabideetan, zein komunikabide alternatiboetan diharduten 
kazetariak; freelance ari direnak; videostreaminga egiten dutenak; fotokazetaritza arlokoak; 
eta dokumentalak lantzen dituztenak; protesta baten, eta protesta horren errepresioaren 
testuinguruan dihardutenak.

JURISTEI: Herri-mugimenduen (giza-eskubideen defentsarako mugimenduen) errepresioari 
eta kriminalizazioari aurre egin nahi dioten abokatuak. Helburua: legearen eremuko borroka 
eta estrategiei buruz dituzten ezagutzak areagotzea.

AKTIBISTEI: Lan psikosozialari eta osasun mentalari lotutako pertsonak. Xedea: beldurraren, 
indarkeriaren eta kontrol politikoaren aurkako estrategiak sortu eta antolatzea. 

NORI ZUZENDUTA DAUDE?

NON:

SAREA 
MODULU OROKORRA

JURISTENTZAKO MODULUA

KAZETARIENTZAKO MODULUA

AKTIBISTENTZAKO MODULUA

MODULU BATERATUA

Otsailak 13, ostirala. 17:00-21:00h

Osailak 14, larunbata. 09:30-12:00h

Osailak 14, larunbata. 09:30-12:00h

Osailak 14, larunbata. 09:30-12:00h

Osailak 14, larunbata. 09:30-12:00h

Otsailak 14, ostirala. 12:30-14:00h

Kazetariek eta komunikatzaileek protesten testuinguruan duten papera indartzea. 
Eskubideen bortxaketei buruzko informazioaren tratamendua hobetzea, genero eta 
aldaketa sozialaren ikuspuntutik.
Susana Sanz (@suysulucha). Giza eskubideen aldeko aktibista komunikabideetan, Radical 
Community Managera, eta komunikabideetan aditua (Madril).

17:00 – 17:15h Jardunaldiak eta "Defender a quien de�ende" Koalizioa aurkeztea.
17:15 – 19:00h Giza eskubideak, protestaren kriminalizazioaren aurrean.
David Bondia. Nazioarteko Zuzenbide Publikoko eta Nazioarteko Harremanetako irakaslea, 
Bartzelonako Unibertsitatean.
19:00-19:15h Atsedenaldia
19:15-21:00h Hiri Segurtasunerako Legea, eta Zigor Kodearen erreforma.
Eduardo Gómez. Abokatua, eta Madrileko Legal Sol-eko kidea.

Herritarren eskubideak eta bermeak. Giza eskubideen bortxaketak aztertzea. 
Salaketak jartzeko instantziak identi�katzea. Gehiegikeriak jasan dituzten
biktimak hobeto babesteko estrategiak. Iratxe Urizar. Abokatua, eta Behatokiaren kidea. 
Eduardo Gómez. Abokatua, eta Madrileko Legal Sol-eko kidea

12:00 – 12:30h Atsedenaldia

Erronka eta lan-estrategia bateratuak.

Estatuaren errepresioaren aurkako estrategiak, giza eskubideen erresistentzia zibiletik. 
Giza eskubideen bortxaketak ikertu eta salatzeko informazioa batzeko prozesuak 
hobetzea, juristekin eta komunikatzaileekin elkarlanean.
Andrés G. Berrio. Zigor-arloko abokatua, Torturaren Prebentziorako Koordinakundeko kidea 
(Bartzelona)

MODULU PSIKOSOZIALA

Errepresioa eta indarkeria politikoa jasan duten pertsonen, taldeen eta erakundeen 
erresistentziarako, autogestiorako eta mobilizaziorako ahalmenak sendotzea.
Miguel Ángel Navarro,  psikologoa, osasun mentalean aditua, bortxakeria politikoan eta 
GACeko kidea



Informazio/ Izen-emateak:
www.defenderaquiende�ende.org/formaciones/

Brígida Ridruejo: info@sosracismo.org // 688 62 99 96
Felip Daza: Felip@novact.org // 667 08 15 65

www.defenderaquiende�ende.org
Organizan:


