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1996an fundatu zuten korporazioa, Peñalónen (Txilen), eta egia, justizia, 
ordaina eta giza eskubideen estimu eta errespetu orokorra modu aktiboan 
sustatzen dituen gobernuz kanpoko erakundea da. Grimaldi etxeari buruzko 
memoria historikoa babesteko borrokatzen da: diktaduraren garaian, preso 
politikoak galdekatzeko, atxikitzeko eta torturatzeko zentroa izan zen 
Grimaldi etxea, eta 5.000 bat atxilotu hartu zituen —240 gutxienez 
“desagertu” egin ziren, eta oso litekeena da DINA Inteligentzia Zuzendaritza 
Nazionalak hil izana—. Txileko lehendakari ohi Michelle Bachelet eta haren 
ama Ángela Jeria izan ziren Grimaldi etxean torturatu zituztenetako batzuk. 
Tragediak kutsatu zuen Grimaldi etxea, baina, demokrazia itzuli zenean, 
bilakatu egin zen eta Parque por la Paz Villa Grimaldi (Grimaldi Etxea 
Bakearen aldeko Parkea) bihurtu zen. 
 
Sortu zenetik, korporazioak lan esanguratsua egin du giza eskubideetan 
heztearen aldeko lanean, eta arrakasta handia izan du Txilen bertan zein 
nazioartean. 
 
Besteak beste, giza eskubideetan hezteari buruzko mintegiak, bisita gidatuak 
eta, zenbait hizkuntzatan, ikastetxeentzako eskolak eta unibertsitateentzako 
ikastaroak antolatzen ditu korporazioak, baita gobernuko eta gobernuz 
kanpoko erakundeak trebatzeko ikastaroak ere; eta nazioarteko agintari 
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nabarmenek hartu izan dute parte ekitaldi eta bisita gidatu horietan, gehiago 
ikasteko Txileko historiari buruz. 
 
Urtero, Grimaldi Etxea Bakearen aldeko Parkeak Desagertutako Atxilotuen 
Txileko eta Nazioarteko Eguna ospatzen du abuztuaren 30ean, eta giza 
eskubideen aldeko beste egun esanguratsu batzuetan ere antolatzen ditu 
ospakizunak, hala nola Torturaren aurkako Nazioarteko Egunean. 
 
Material ugari argitaratu du Bakearen aldeko Parkeak, iraganean izandako 
giza eskubideen urratzeak salatzeko eta giza eskubideetan heztea 
bultzatzeko, aurreiritziak eta diskriminazioa desagerrarazte eta tolerantzia 
handitze aldera; eta eskolei, unibertsitateei eta gizarte zibileko eragileei 
eskaini die material hori. 
 
Hona hemen korporazioaren lanaren beste zenbait adibide: erregimen 
militarraren biktimei monumentu nazionalak eskaintzea eta desagertutako 
atxilotuen argazkiez eta gauzez osatutako erakusketa bat sortzea bultzatu du, 
atxikitze-zentroko 110 biktimen lekukotasunak grabatu ditu, Zinema eta 
Oroimena zikloa antolatu du… 
 
2010ean, Giza Eskubideen Kultura Sustatzeko UNESCO/BILBAO 
sariaren ohorezko aipamen bat eman diote Grimaldi Etxea Bakearen 
aldeko Parkea korporazioari, giza eskubideen kultura unibertsala eratzeko 
egin duen ekarpen esanguratsua aitortzeko. Hain zuzen ere, hilen eta bizien, 
diktadura militarraren garaian (1973 eta 1990 artean) atxilotutakoen eta 
desagertutakoen memoria babesten eta sustatzen ahaleginduz egin du hori 
Grimaldi Etxea Bakearen aldeko Parkeak: garai hartan, preso politikoak 
galdekatzeko, atxikitzeko eta torturatzeko zentroa izan zen Grimaldi etxea. 
Egia, justizia eta giza eskubideen errespetu unibertsala sustatzeko lanari 
eman zaio Grimaldi Etxea Korporazioa eta, horretarako, iraganean izandako 
giza eskubideen urratzeei buruzko informazioa ematen du; aurreiritziak eta 
diskriminazioa desagerrarazten saiatzen da; eta giza eskubideetan heztea 
bultzatzen du, memoriaren bitartez eta tolerantzia, adiskidetzea eta giza 
duintasunaren, giza eskubideen eta oinarrizko eskubideen errespetua 
sustatuz.  
 
www.villagrimaldi.cl  
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