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KONTAKTURIK GABEKO TALDEAK: TAGAERI ETA TAROMENANE 

 

XX. mendean zehar, herri eta nazionalitate indigenak euren arau eta kultura 

propioarekin bizi ziren baina 50. hamarkadaren erdian, erlijio eta biolentziaz baliatuz, 

kolonizatzaile ebanjelikoak Ekuadorreko gizarte nazionalaren barne izatera behartu 

zieten. Batzuk bilakaera berri hori onartu zuten baina beste batzuk ordea nahiago izan 

zuten euren kodigo eta sinbolo kulturalak mantentzea eta kontakturik gabeko taldeetan 

bilakatu ziren.  

Mundu osoan kontaktu gabeko 100 talde daudela estimatzen da, zeintzuk gehienak 

Amazonas inguruan kokatzen diren. Zehazki, Ekuadorreko ezkutuko taldeak 

Amazonaseko talde indigenen hondarrak direla esan dezakegu, zeintzuk urrutiko eta 

hurbilgaitzak diren lekuetan bizi izanagatik, jada konkista garaitik, konkistatzaile eta 

eremuaren garapenera moldatzeko gai izan ziren beste indioen kontaktutik at gelditu 

ziren.  

Talde hauek beraz, garapen modernora moldatu ez izanagatik, Ekuadorreko estatu 

nazional berrien garapen politiko, legal eta administratibotik kanpo gelditu dira. Horrek 

ez du esan nahi, ordea, euren erritmo eta erara garatu ez direnik. Ezkutuko taldeek, 

euren borondate propioarengatik, kontakturik gabe egotea erabaki dute baina ez dira 

ezjakintsuak kanpoko munduarekiko.  

Amazonaseko kontakturik gabeko talde ekuatortarrei erreferentzia eginez, bi talde 

nagusitu ditzakegu, alde batetik, Tagaeri eta bestetik, Taromenane. Egia da, bi ezkutuko 

talde hauei hurbiltzea zaila dela, baina Miguel Angel Cavodevillak, kaputxino misiolaria 

eta Ekuadorreko kontakturik gabeko taldeetan aditua, idatzitako zenbait liburuetan 

oinarrituz, hauen ezaugarrietan sakontzeko eta miatzeko aukera dugu.  

Tagaeri taldea, lehen Huaorani herriaren parte zela esan daiteke. Herri hau beste taldeak 

ez bezala, kontaktuari uko egitea erabaki zuten euren lurraldea defendatu nahian, izan 

ere kolonoak, beste indigenak eta petroleroak euren eremua inbaditzen hasiak ziren. 
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Hasiera batean, kontaktutik at egoteko prest zeudenak kopuru txiki bat izan ziren, baina 

denbora pasa ahala, Huaorani herriaren beste kide batzuk, inbasio horretatik ihes eginik, 

Tagaeri taldera batu ziren.  

Jakin izan da, 60. hamarkadatik aurrera zenbait liskar izan dituztela petrolio ustiaketaren 

langileekin, zenbait hilketa egonik. Izan ere, kontaktu gabeko tribu hauek zeuden 

eremua petrolioan oso aberatsa zen. 1987. urtean Alejandro Labakak, apezpiku 

euskalduna, tagaerien biziraupenaz arduratuta, petrolerarekin hitzarmen batera 

ailegatzeko eskaera egin zuen. Bere nahia Tagaeri eremua urte batzuetan, gutxienez, 

petroleroen esku hartzerik gabe uztea zen. Hala ere, petrolerak ez zuten proposamen 

hori onartu.  

Beraz, Alejandrok, talde hauen ohiturei buruz aditu bilakatu zen, ondoren taldearen 

eremuan barneratu ahal izateko Ines Arangorekin batera. Behin bertan egonik, 

tagaeritarrek, jada inbasoreen presentziaz ohituta, Alejandro eta Ines etsaiak zirela uste 

zuten eta hil egin zituzten.  

Era berean, 90. hamarkadan, petroleroek Huaorani herriko zenbait indigena erabili 

zituzten misio bikoitza egiteko; euren langileak Tagaeri taldeagatik defendatzeko eta 

tagaeritarrekin hala beharrezko kontaktua sortzeko, horrela Tagaeri eremua bereganatuz. 

Petroleroen praktika guztiak ez zuten instituzio indigenen ezta gobernuaren kontrolik. 

Babeirie klanak, Huaorani herriaren talde bat, petroleroekin harreman zuzena zuen eta 

urte horietan tagaerien etxeak erasotu zituzten, zenbait hilketa sorraraziz, emakume 

tagaeritar bat bahituz, etab. Gaur egun, uste da, Tagaeri taldea desagertzear dagoela eta 

ez dela talde horretako kiderik gelditzen emakume edo ume bakar bat izan ezik.  

Taromenane taldeari buruz, ordea, oso gutxi jakin izan da. Dena den, jakin badakigu 

Huaorani herriari hurbiltzen dela etnia eta kulturari dagokionez. 2003. urteko apirilean, 

taromenanetarrak Huaorani herriaren partaide diren Babieri klanagatik masakratuak izan 

ziren. Babieri taldea, petrolero eta egurketariengatik sustatuak, lehen Tagaeri eremua 

izan zena erasotu zuten baina ez zuten Tagaeri bakar bat ere ez aurkitu, baina 

Taromenane familia bat bai ordea. Ondorioz, Carlos Andrés Verak zuzendutako 

“Taromenani, el exterminio de los pueblos ocultos” dokumentalaren aburuz, 

Taromenane taldearen 30 kide hil zituzten, gehienak emakumeak eta umeak ziren baina 

hildakoen artean gizon bat ere zegoen, zeinari burua moztu eta sari gisa eraman zuten. 

 

EZKUTUKO TALDEEN ESKUBIDEAK 

Talde edo herri indigenen eskubideetan zentratzen baldin bagara, “Pueblos indígenas y 

Derechos Humanos” izeneko irakurgaian, Rosa del Mar Moro Gonzalez-ek talde hauek 

gehien aldarrikatzen dituzten eskubideak lur eskubidea eta autodeterminaziorako 

eskubidea direla aipatzen du.  
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Lur eskubideari dagokionez, aipatu beharra dago ez diola soilik erreferentzia egiten 

lurraren erabilpen instrumental eta komertziora bideratua denari, baizik eta lurra 

taldearen biziraupen material, sozial eta kulturalaren parte bezala ere ulertu behar dugu. 

Dena den, nahiz eta lege internazionala lur eskubide honen alde egon, egoera hau ez da 

orokortu eta talde indigena gehienek eskubide honen gabezia izaten jarraitzen dute, 

gehien bat talde indigena gisa identifikatu gabe egoteagatik.  

Bestetik, autodeterminaziorako eskubideak, euren identitate partikularra eta euren 

ondare kultural, artistikoa eta hizkuntzazkoa babestea aldarrikatzen du. Euren 

autodeterminazio kontzeptu propioa aldarrikatzen dute, zeinari esker eurak auto 

gobernatu ahal izateko autonomia izango duten estatu baten sorkuntzarik gabe.  

Autonomia hitza Grezia klasikoan sortutako hitza da, zeina norbera (autos) eta legea 

(nomos) hitzez konposatuta dagoen. Talde hauek beraz, eskubide honen bidez, euren 

lege edo arauak sortzeko ahalmena izatea aldarrikatzen dute. Dena den, eskubide hau 

bermatzerakoan, askotan, arazoak daude juridikoki herri estatusa ematen ez zaielako. 

Azken finean, herri batzuetan aldaketa juridikoak ematen ari dira errealitate berrietara 

moldatuz eta indigenen eskubide kolektiboak bermatuz, baina beste batzuei ordea, 

oraindik ere, eskubide hauek ukatzen zaizkie.  

Indigena ekuatortarren eskualde Amazoniakoari arreta jartzen baldin badiogu, lur 

eskubidea, etab. gobernuaren aldetik errekonozituak eta legalizatuak izan ahal izateko 

oztopo ugari gainditu behar izan dituztela ikusi dezakegu. Miguel Ángel Cabodevillak, 

“Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en la Amazonia y el 

Gran Chaco” liburuan aipatzen duen bezala, 1998. urteko konstituzioak aldaketa 

garrantzitsua suposatu zuen herri indigenen osotasun etniko eta kulturalaren 

errekonozimendu eta babesari dagokionez. Lehen aldiz, Ekuador herrialde kulturanitza 

dela onartzen da, zeina herri indigena desberdinengatik sortua dagoen. Dena den, 

Ekuadorren, legeek esaten dutenaren eta betetze errealaren artean alde handia dago. 

Beraz, egia da Ekuadorreko estatuak konstituzio bat eta Lan internazionalaren 

erakundetik eratorriak izan diren legeak sinatu dituela, hala nola, 169. hitzarmena, zeina 

talde indigenek eskubideak dituzten subjektu gisa errekonozitzea eta errespetatzea 

helburu duen. Baina esanetatik ekintzetara alde handia dago. Alegia, legeak adierazten 

dute errealitatean eskaintzen ez dena.  

Tagaeri/Taromenane eta beste kontaktu gabeko taldeen eskubideen lehenengo aipamena 

1997. urteko Giza eskubideen batzorde interamerikarraren txostenean izan zen. Tagaeri 

eta Taromenane taldeak Yasuní izeneko parke nazionalean bizi dira eta hori eremu 

ukiezina bilakatzeko 1999. urtean erregistro ofizialean 552. dekretu exekutiboa onartu 

zen.  
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Hala ere, “parke nazionala” edo “babestutako eremua” bezalako kategoriak ez dira 

errespetatuak izan, ukaezinaren muga petrolioaren interesen eta egoera politikoaren 

arabera mugitua izan baita. Hau da, eremu ukiezinak ez du lurreko mugarik, gainera, 

eremu “ukaezin” horren zati bat petrolera estatalengandik hartua izan da. Beraz, eremu 

nahiko babestu gabea da, non kontrolik gabe, interes desberdinak dituzten pertsona 

desberdinak joaten diren: ejertzitoa, turismoko enpresa txikiak, egurketari ilegalak, etab.  

Hori horrela izanik, ez da harritzekoa inbasoreen eta ezkutuko taldeen arteko liskarrak 

areagotu izana. Azken finean, feedback positibo bat ematen da: gero eta inbasore 

gehiago hurbildu taldeek are eta jarrera bortitzagoak izango dituzte.  

Galtung-ek dio, bortizkeria gizakien funtsezko beharren ukazioa dela. Beraz, kasu 

honetan ere bortizkeria dagoela esan dezakegu talde hauen biziraupena, ongizatea, 

nortasuna eta askatasuna urratuak baitira. Hala ere, nahiz eta soilik bortizkeri zuzena 

agerian egon, Galtung-ek dioen bezala, honen azpian bortizkeri kulturala eta bortizkeri 

estrukturala daude. Hau da, bortizkeri zuzena erailketa, etab.-en bidez bistako da baina 

bortizkeria honen oinarrian injustizia, eskubideen urraketa edota arrazakeria daude.  

Era berean, azpimarratzekoa da eremu ukaezinaren neurriak aplikatzearen ardura duen 

direktorioa bost kideez osatuta dagoela. Hain garrantzitsua izan daitekeen neurriaren 

ardura hainbeste kideetan banatzen bada, zaila izango da bateratzea edo akordio finko 

batera ailegatzea. Pentsaraztekoa da beraz, zatiketa hori nahita egin dela, ardura inoren 

buru jauzi ez dadin eta eremu ukaezinaren gaia gehiegi landu ez dadin.  

Begi bistan gelditzen da, legediaren eta errealitatearen artean hutsune handia dagoela eta 

ez dela bermatzen ezta aurrera eramaten ere legeek adierazten dutena.  Beraz, Tagaeri 

eta Taromenanen eskubideak urratuak dira gehien bat petrolio ustiaketan lan egiten 

dutenek, egurketari ilegalek, etab. euren lur eremua erasotzen dutelako. Esate baterako, 

hasieran aipatu bezala, Taromenanetarrak sute batekin masakratuak izan ziren, 30 kide 

erailez. Baina ekintza honen errudunak ez ziren epaituak izan, hildakoak identifikaziorik 

ez zutelako, beraz, barkatuak eta errugabeak atera ziren. Bestetik, ez zen masakrea 

gehiegi ikertu, Ana Alban, ingurugiro ministroaren hitzetan “fiskalek ikerketa lana 

egiteko aukerarik izan ez zutela esan zuten hildakoen gorpuen errolda aztarna erreta 

baitzeukatelako, baina kontutan izan behar dugu talde hauen kideak erroldatu gabe 

daudela”. Esan beharrik ez dago beraz, justifikazio erraz batekin kasua ez ikertzeko 

arrazoia eman nahi izan zutela.  

Aldiz, hildakoak indigenak ez diren beste pertsonak izango balira, seguruaski, egongo 

litzatekeen erreakzioa ez zen kasu honetan eman den isilunea eta ardura eza izango. Hor 

ikusten da legeek ez dutela talde hauek esaten duten behar beste babesten eta 

gobernuaren autoritateak, autoritate juridikoak, eta indigenen instituzioak, ez direla era 

eraginkorrean eta koordinatuan lan egiten ari.  
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Ondorioz, Estatu ekuatortarra, estatu ahula, gorabeheratsua eta nahasgarria dela esan 

dezakegu, ez baitio talde ezkutuak pairatzen ari diren egoera latzari aurre egin. 

Badirudi, estatuak oihaneko gatazkak oihaneko kideen artean konpondu behar direla 

uste duela, bere esku hartzerik gabe eta oihaneko azkeneko kideak hil daitezen utziz. 

“Taromenani, el exterminio de los pueblos ocultos” dokumentalean ere ikusi dezakegu 

nola nahiz eta eraso zuzena ez egon petrolerak azkeneko Taromenane kideak hilko 

dituztela, ura hartzeko erabiltzen duten ibaia kutsatuta baitago eta eurek hori jakin 

ezean, pixkanaka hiltzen joango dira. Hori horrela izanik, petrolerak zuzenean edo 

zeharka esku hartuz bere hasierako lur interesa lortuko du.  

Azken finean, estatuaren aldetik interes falta dago,  izan ere ez du talde hauen inguruan 

gehiago ezagutzeko esfortzurik egin. Baina, interes falta horrek “logika” duela esan 

dezakegu, izan ere ezkutuko talde hauek sistematizatzea ez zaie interesatzen, horrek 

petroleroen, etab.-en inguruan neurriak hartzea suposatuko lukeelako eta eztabaida 

publikoa, politikoa eta legala sortzea sorraraziko lukeelako. Talde politikoen kasuan, 

euren eskaera edo helburuen artean ez dira inoiz ezkutuko taldeen eskubideak egon eta 

hori ere esanguratsua da jakiteko zein puntutarainoko interes ekonomiko eta politikoak 

gailentzen diren.  

Egia da, azken urteetan gizartearen segmentu batzuek lege urraketa honekiko 

aldarrikapena adierazi dutela, baina oso eragin publiko txikia izan du eta prentsak ere ez 

du arazo edo gabeziaren jarraipenik egin.  

Laburbilduz esan daiteke, gaur egun arte, ez dela ez instituzioen aldetik, ez gizartearen 

aldetik erreakziorik egon egoera honen aurrean. Badirudi, ezagutzen ez diren taldeak 

direla, eta seguru asko, ezagutu nahi ez diren taldeak ere badirela.  
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GOBERNUAREN ESKU HARTZE EZ ZUZENAREN BEHARRA 

Argi izan behar dugu, Ekuadorreko estatuak uko egin beharko lukeela eremuan era 

zuzenean esku hartzeari eta bere ardura bakarra eremuarekiko egon daitezkeen interes 

publiko eta pribatuen (petrolio ustiaketa, biokomertzioa, turismoa, etab.) ezabapena izan 

beharko litzatekeela. Gaur egungo gizartean, giza interesak baino, interes ekonomiko 

eta politikoak gailentzen dira. Baina, zenbat balio du gizakien bizitza, kultura indigena 

baten desagerraraztea edo giza espezie baten suntsipena? Estatu ekuatortarrarentzako ez 

du 5.747 milioi dolar baino gehiago balio, hori baita petrolera ustiaketarekin urtero 

ateratzen duen etekina.   

Egurraren erauzketaren aurrean, esaterako, eremu ukaezinean eta talde hauen eremuan 

ustiaketa bertan behera gelditzearen kontrolaren jabe estatuak izan beharko luke. 

Honekin batera, aipatu beharra dago, Alonso Jaramilloren aburuz, PNY-ren arduraduna, 

12 egurketari kanpamendu daudela eremu ukaezinaren barruan, beraz, Ekuadorreko 

ingurugiroko fiskalitateak ikerketa sakon bat aurrera eraman beharko luke egurketarien 

kanpamenduak, etab. non kokatzen diren jakin ahal izateko eta dagokion isuna jarri ahal 

izateko.  

Era berean, estatuak irabazi asmoko enpresa ororen sarrera galarazi beharko luke, hala 

nola, petrolio edo turismo enpresak. Azken hauen presentzia areagotzen jarraitzen da 

turisten kontakturik gabeko taldeak fotografiatzeko interesaren ondorioz. Egoera honen 

aurrean Giza eskubideen komisio interamerikarrak, 2006. urtean, neurriak ezarri zituen 

baina neurri hauek estatuak ere bermatu eta sostengatu beharko lituzke.  

Azken finean, estatu ekuatortarrak kontakturik gabeko taldeen eremuan dauden 

baliabideen ustiaketarik egon ez dadin eta legedian eskaintzen diren eskubide oro 

bermatzen direla kontrolatu beharko luke. Era berean, ezkutuko talde hauen inguruko 

gizarte kontzientzia sustatu beharko luke, izan ere, badirudi gizarte kideei bere hirian 

gertatzen dena soilik interesatzen zaiela, baina askotan ez dakite euren hirietan gertatzen 

diren gauza oro ere ez. 

Ekuatortar askok ez dakite ezer ezkutuko talde hauen eskubideen urraketaz, eta beste 

askok pentsatzen dute ezkutuko talde hauen desagerrarazteak ez duela gehiegi 

suposatzen munduan egunero hiltzen diren pertsona kopuruarekin alderatuz. Baina jakin 

izan behar da talde hauek denok eskatzen dugun askatasun eta autodeterminazio 

eskubideak aldarrikatzen dituztela eta euren desagerpenarekin gure kulturak aberasten 

dituzten baloreen galera datorrela.  

Onartezina bada ere, egoera aldatzen hasten baldin ez bada, denboraren poderioz, 

Ekuadorreko estatuak bere hasierako nahia lortuko du, izan ere Tagaeri eta Taromenane 

talde kideen desagerraraztea gero eta hurbilago dago, baina kontutan izan beharko dugu 

beti, hauen desagerraraztearen sopikuna, estatu hipokrita eta giza eskubideen 

ezagupenaz interesatzen ez den estatua dela. Talde hauen eskubideak suntsituak diren 

heinean, gizaki ororen eskubideak suntsituak izaten dira. Beraz, noiz arte utzi behar 

dugu gure eskubideak urratuak izan daitezen?  
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