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Joan de otsailean Bizkaiko Foru Aldundiak 
2014. ekitaldirako garapenerako  lankidetza, 
sentsibilizazio eta hezkuntza  proiektuak 
egiteko eta garapenerako lankidetzan 
genero ikuspegia inkorporatzeko  
diru-laguntzen deialdia onetsi zuen. 

Gure helburua garapenerako politika 
koordinatua eta kalitatezkoa lantzea da, 

ardatz moduan pobreziaren aurkako borroka, 
genero ekitatearen  sustapena eta gizarte 

kontzientzia transformatzailea sortzea  izango 
dituena. Helburu orokor hori hala Hegoaldeko herri 

eta erkidego pobretuetan eta  gure Lurralde Historikoko 
gizartean nola gure administrazioarengan proiektatzen 
da.

Onetsi diren laguntzen multzoaren barruan partida bat  
hondamendi naturalen edo gatazka armatuen emaitzako 
larrialdi eta presazko egoerei arreta eskaintzeko ekintza 
humanitarioko planak egiteko destinatu zen. Zoritxarrez 
herri pobretuak benetan dira zaurgarriak katastrofe 
naturalen, gatazka armatuen eta pandemien ondorio 
suntsiarazleen kasuetan, eta gizakien bizitzak babestea 
eta  larrialdi horien biktimak diren  herrien egoera horiek 
arintzea guztion ardura eta zeregina da. 

Diru-laguntza horien zuzeneko emakidaren bidez 
Bizkaiko Foru Aldundiak garapen fasean dauden herrietan 
laguntza humanitarioko proiektuak eta larrialdiak 
finantzatzen ditu. GGKEekin lankidetzan jarduten dugu 
eta hondamendi naturaletan erakunde horien erantzun 
azkarreko eskuhartzeak laguntzen ditugu, unean-
unean  mota horretako egoeretan esperientzia abian 

jartzen duten erakunde espezializatu horien proiektuak 
finantzatuz. Horrela Bizkaiak hondamendi naturalen 
edo gizakiak eragindako hondamendi biktimen zaintzan 
laguntzen du betiere zaurgarrienak diren pertsonei 
lehentasuna emanda, zertarako-eta pertsona horien 
oinarrizko beharrizanak asetzeko, horien sufrimendua 
arintzeko     eta euren eskubideak leheneratzeko. 

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

harpidetu
berdintasuna@bizkaia.net
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parte hartu

“Retomemos” berdintasunezko oinarriekin  
hezkuntza afektibo-sentimentaleko prozesuak 
dinamizatzeko erreminta da.  Hezkuntzako 
komunikazio-estrategia bat da, hain zuzen 
ere  bizitzarako eta baloreen hezkuntzarako 
10 trebezia kognitibo, emozional eta sozial 
(Osasunaren Munduko Erakundeak proposatzen 
dituenak) entrenatuz nerabeen ongizatea sustatu 
nahi duena. Edukiak gaikako bost ardatzen 
inguruan antolatzen dira, ikus-entzunezkoen 
bost serie independente eta osagarriren bidez: 
afektibo sexuala, adikzioak, alkohola, elkarbizitza 
eta partehartzea. 

EDEXek sustatuta dago eta  Bizkaiko Foru 
Aldundiko Berdintasun, Lankidetza eta Herritarren 
Eskumenen Zuzendaritzaren laguntzarekin  
genero berdintasunaren eta hezkuntza afektibo-
sexualaren arloetan nerabeentzako jarduerak 
sustatzen dituzten hezkuntza zentro, erakunde 
publiko eta gizarte antolakuntzako taldeengana 
zuzenduta dago. 

Material didaktikoaren barruan bizitzarako 
trebeziei buruzko hamar episodioko CD-Rom 
bat eta gai bakoitza  azaltzen duen eta oinarri 
kontzeptualak eta metodologikoak aurkezten 
dituen erabiltzeko gida bat daude. Halaber, 
retomemos.com web orroak  bi atal ditu 
(Komunitatea  eta Bloga) nerabeekin lan egiten 
duten profesionalentzat.

Material horiek,  hala euskarazko bertsioan nola 
gaztelaniazkoan, urriaren 25a aurretik eska 
daitezke; horretarako posta elektroniko bat 
igorri behar da edex@edex.es helbidera (aleak 
mugatuak dira eta, ondorioz, eskabideak jasoko 
diren ordena zorrotzean  asetuko dira).

Bizkaiko Foru Liburutegiak XIX. mendeko idazle 
iparamerikarrei eskainitako tailer bat eskainiko 
du asteartero, abenduaren 16ra arte. Eduki his-
torikoa duen literatura tailer bat izango da; ber-
tan, garaiko Ipar Amerikako hiru kultura nagusien 
(indigena, anglosaxoia eta afroamerikarra) lanik 
nabarmenenak irakurri eta aztertuko dira. Taile-
rra teorikoa eta praktikoa izango da, eta parte 
hartzea sustatuko da; Foru Liburutegia garatzen 
ari den “emakumeak eta literatura” zikloaren ba-
rruan dago kokatuta. Oraingo honetan, Josune 
Muñoz izango da saioen gidaria.

Ireki da gaylesbotrans zine eta arte eszenikoen 
nazioarteko jaialdiaren, Zinegoak-en, 
hamabigarren edizioan parte hartzeko deialdia.  
Jaialdian parte har dezakete 2013ko urtarrilaren 
1etik aurrera sortu diren  tematika gay, lesbiko 
eta/edo transexualeko filmak, hala zinean nola 
bideoan errodatutakoak.

Halaber, ezin dira merkataritza mailan Euskal 
Herrian estreinatuak izan.  Obren generoaren 
barruan  ondoko hauek bereizten dira: fikziozko 
luzemetraiak, luzemetraia dokumentalak eta 
laburmetraiak. Izena emateko epea  datorren 
azaroaren 2ra artekoa da.

Antolatzailea Hegoak, Asociación de Gays, 
Lesbianas y Transexuales de Euskadi taldea da; 
Zinegoak 2015 urtarrilaren 26an hasiko da eta 
otsailaren 2ra arte luzatuko da. sartu

sartu

sartu

Inskripzioa ireki da Zinegoak 2015ean parte hartzeko “Retomemos”: proposamen sentimentala

Tailerra: Emakumeak eta literatura, 
XIX. mendeko idazle iparamerikarrak

Informazio gehiago jasotzeko idatzi
info@zinegoak.com helbidera.

Inskripzioa egiteko oinarriak:
http://www.zinegoak.com/entryform2015.pdf

ZINEGOAK
Gaylesbotrans Zine eta Arte Eszenikoen 
Nazioarteko Jaialdiaren 

Maiatzaren 2a kalea, 7, behekoa
48003 BILBO 
Tel.: +34 944156258
Faxa:  +34 944 155495

Ordutegia: astearteetan, 18:00etatik 
20:00etara.
Lekua: Bizkaiko Foru Liburutegiko 
bosgarren solairua.
Hizkuntza: Gaztelania
Foru Liburutegira sartzeko NAN edo 
pasaportea aurkeztu behar da.

http://www.zinegoak.com/entryform2015.pdf
http://www.retomemos.com
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=13749&Idioma=EU&bnetmobile=0
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Beldur Barik egitarauak ¡Actitud Beldur Barik 
Jarrera! lehiaketaren 5. ediziorako deia egin 
du. Neska-mutilek erasoei eta desberdintasunei 
aktiboki aurre egiteko modua azaltzen duten 
arte-adierazpenak nabarmentzea da xedea, 
betiere errespetuz, berdintasunez, askatasunez 
eta autonomiaz, baita baterako erantzukizunaz 
eta indarkeria irmotasunez baztertuz ere. 

Lehiaketaren helburua ez da horrenbeste 
kalitate teknikoa edo artistikoa, baizik eta mezua 
eta indarkeriarik gabeko harremanen gaineko 
eztabaida eta gogoeta sortzeko gaitasuna. 
Ikus-entzunezko sorkuntza-lanekin har daiteke 
parte edozein genero artistiko, proiektu, 
performance, bideo, musika, flashmob edo 
poema errezitatu erabiliz, edo kameraren aurrean 
irakurritako gogoetarako testuak, bideoklipak, 
argazkiak, fotomuntaketak, fotonobelak, lipdub-
ak, dantzak, metraje laburrak, arte-lanak, etab. 

Euskal Autonomia Erkidegoko 12-26 urteko 
gazteentzat da, eta azaroaren 12ra arteko epea 
dago lehiaketarako lanak aurkezteko. Banaka 
edo taldeka har daiteke parte, edo ikastetxe, 
ikasgela edo elkarte moduan, eta bi kategoria 
egongo dira adinaren arabera (1. kategoria: 12-
17 urte, 2. kategoria: 18-26 urte).

Sariak azaroaren 29an jakinaraziko dira Topaketa 
Beldur Barik 2014an. Aurten Urola-Garaiko 
Mankomunitatean izango da topaketa hori. 

Emakundek antolatu eta Berdinsareak, Eudelek 
eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru 
aldundiek bultzatzen dute lehiaketa, eta Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailaren, Euskal Herriko Unibertsitatearen 
(UPV/EHU) eta EITBren laguntza jasotzen du. 

Parte hartu nahi dutenek izena eman dezakete 
www.beldurbarik.org web orrian. 

Haurren egoerari buruzko jarrera kritikoa eta 
hausnarketazkoa garatzen jarraitzeko eta 
irtenbide-alternatiba desberdinak proposatzeko, 
Federación de Asociaciones para la Prevención 
del Maltrato Infantil (FAPMI)  federazioak,   
Asociación Vasca para la Ayuda a la Infancia 
Maltratada (AVAIM)  elkartearekin lankidetzan, 

tratu txarrak pairatzen dituen haurtzaroaren 
Nazioarteko XII. Kongresua antolatu du. 
Kongresua azaroaren  6, 7 eta 8an burutuko da 
Bilboko Deustuko Unibertsitateko Klaustroan. 
Kongresuaren xedea oro  har haurtzaroari lotuta 
dauden gai nagusiei buruzko eztabaidari ekitea 
da, batez ere umeek eta nerabeek  sufritzen 

dituzten tratu txarren arlokoak.  Kongresuak 
egitarau sakon eta mardula landuko du eta 
bertan, beste gai batzuen artean, ondoko 
hauek aztertuko dira: haurrak babesteko marko 
juridikoa;  legegintzako markoaren eguneratzea; 
umeen eta nerabeen sexu esplotazioa;   gizarte 
erantzukizun korporatiboa;  umeen eskubideak;  
haurren aurkako delitu zibernetikoak, etab. 
Horretarako haurtzaroari eta haurren aurkako 
biolentziaren prebentzioari lotuta dauden sektore 
eta arloetako profesionalak eta antolakuntzak 
egongo dira. 

Aurten Umeen Eskubideen Konbentzioaren 
25. urteurrena ospatzen da eta “Construyendo 
Perspectivas, protección de la infancia, 
enfoque de derechos y óptica legal” leloarekin 
antolakuntzak umeen aldeko tratu onen eta 
euren ongizatearen jasangarritasunaren aldeko 
erronka globala planteatu du. Erronka horrek 

administrazioen eta hirugarren sektoreko izaki 
espezialisten analisia eskatzen du, eta baita 
konpromiso honetan aliatu berria den sektore 
pribatuarena ere.

2010. urtetik FAPMI-ECPAR-ek, bera eratzen 
duten erakundeen laguntzarekin, lan-linea bat 
burutu du XII. Kongresu hau burutzeko.   “Justizia 
eta haurtzaroa” profesio askotako topaketa 
programaren bidez aukera eman du umeen 
aurkako sexu biolentziaren errealitatea  eragile 
juridikoen taldearengana hurbiltzeko.

sartu

Tratu txarrak pairatzen dituen haurtzaroaren Nazioarteko 12. Kongresua

Informazio orokorra

Kongresuko weba: 
www.congresofapmi.es

Sariak

1. kategoriako saria: 500€

1. kategoriako aipamen berezia: 300€

2. kategoriako saria: 500€

2. kategoriako aipamen berezia: 300€

Ikus-entzunezkoen ekoizpenik onena-
rentzako sariak: 300€ + aukeraturiko lana 
jaialdien zirkuitu batean erakustea.

Herri saria: 300€

Abian da Beldur Barik Jarrera! Lehiaketaren 5. edizioa 

parte hartu

http://www.congresofapmi.es
http://beldurbarik.org
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“Film Sozialak 2014” Zine Ikusiezinaren 
Nazioarteko Jaialdiaren seigarren edizioa Bilbora 
iritsiko da  urriaren 17tik 23ra. Antolatzailea KCD-
ONGD Kultura, Communication y Desarrollo 
da eta erakusketa honetan aurrean ditugun 
erronka batzuei buruzko hausnarketa sustatzen 
da, besteak beste garapen jasangarria, giza 
eskubideak,  kulturartekotasuna edo genero 
ekitatea.  Jaialdiak egoitzak Bilbo, Barakaldo, 
Erandio, Portugalete, Leioa, Getxo, Mungia  
eta Elorrion banatu ditu eta horietan guztietan 
Sekzio Ofizial honen aurreko hedakuntzak 
eskainiko dira.

Izaera sozialeko luzemetraiak eta laburmetraiak, 
fikziozko obretan zein dokumental eta 
animaziozkoetan jasota daudenak, izan daitezke 
edizio honetan sariak irabaz ditzaketenak: 
garapen jasangarria, giza eskubideak, 
emakume batek egindako obrarik onena, 
kulturartekotasuna, genero ekitatea, euskarazko 
ikus-entzunezko sozialik onena, Bigarren 

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako ikasleek 
emate duten ikasleen saria eta ikusleen saria. 
Pertsona irabazleak 2014ko urriaren 23an 
emango dira ezagutzera Bilboko Alondegiko 
Auditorian ospatuko den jaialdia amaitzeko 
ekitaldian. Halaber, eta jaialdiaren aurreko 
ekintza moduan, EHU/UPVko ikasleentzat 
zuzenduta dagoen “Ikusiezina Express” 
laburmetraien  lehiaketaren bigarren edizioa 
jarri da abian;  lehiaketa honen helburua ikus-
entzunezko erreminten erabilera sustatzea da 
unibertsitateko komunitatearen barruan  balore 
positiboak eta eredu solidarioak transmititzeko.

Urriaren 28an  “Emakumeentzako lidergoa, 
Energia Femeninoa - Berrikuntza eta Ekintza” 
ikastaroaren zortzigarren edizioa hasiko da Bilbon, 
haien ikuspegi gaitasuna eta lidergoa garatu, eta 
lidergo hori gizartean berrikuntza bultzatzeko 
baliatu nahi duten emakumeei zuzendutakoa. 
Ikastaroaren helburua emakumearen potentziala 
garatzea eragozten ari den eredu mentalaren 
oztopoak ikusi eta gainditzea da; izan ere, eredu 
mental hori, emakumearen potentziala garatzea 
eragozteaz gain, emakumeen jabekuntza, 
ikuspegia emateko gaitasuna eta gizartea 
eraldatzeko boterea ere eragozten ari da.  
Ikastaroa Lur Gozoak (Hiritargo Kontziente baten 
aldeko Plataformak) eta Mirrak (Emakumearen 
Lidergorako Elkarteak) antolatu dute, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Emakunderen babesarekin, 
eta urriaren 28an, azaroaren 4an, 11n, 18an eta 
25ean izango da; besteak beste, femeninoa, 
lidergoa edo jabekuntzari buruzko eredu mentala 
bezalako kontzeptuak aztertuko dituzte, baita 
“Kristalezko sabaia” ere. 

Informazio gehiago:
KCD ONGD – Kultura, Communication
y Desarrollo
Tel./Faxa: +3494 602 46 68 
info@kcd-ongd.org
www.kcd-ongd.org

Laguntza humanitario eta larrialdi proiektuak 
Bizkaiko Foru Aldundian  aurkezteko epea 
abenduaren 1a arte izango da zabalik. 

Gizarte Ekintza Sailak 425.00 euroko dotazioa 
bideratu zuen proiektu kategoria hori diruz 
laguntzeko. 

Ekintza humanitarioko planak prestatzeko eta 
larrialdi premiei erantzuteko laguntzak dira, 
Garapenerako Laguntza Batzordearen (GLB) 
Laguntza Jasotzaileen Zerrendako herrialdeetan 
gatazka armatuen edo hondamendi naturalen 
ondoriozko gertatutako egoeretarako.

Diru-laguntza eskatzeko betekizunak deialdiaren 
dekretuan jaso dira (otsailaren 25eko BAO).

Orain arte onartutako proiektuei dagokienez, diruz 
lagundu dira, besteak beste, “Al Awda Medical 
Center eta Al Awda Ospitaleko erradiologia 
unitateei laguntza ematea eta sendotzea”, Paz 
con Dignidad entitateak aurkeztutakoa, eta 
“Siriako gatazkaren ondorioz ihes egin duten 
Palestinako errefuxiatuen elikadura segurtasuna 
laguntzea”, Unrwa Euskadi entitatearena.

Lekua: 
Bilboko Sota eraikina (Kale Nagusia, 45)
Ordutegia:
18:30etik 21:30era
Prezioa:
130€ (bazkideek 90€, ikasle ohiek 50€) 
Tel: 94 444 18 38 / 657 738 127

sartu

sartu

betekizunak

BOE

Emakumeentzako lidergo ikastaroa: 
Energia Femeninoa - Berrikuntza eta Ekintza

“Film Sozialak 2014” zine ikusezina

Laguntza Humanitario eta Larrialdi proiektuetarako laguntzak

FESTIVAL INTERNACIONAL
FILM SOZIALAK 2014 BILBAO

6
SERVICIO 

DE GUARDERÍA

HAURTZAINDEGIA

PALMARÉS: Urriaren 27tik 31ra / 27 a 31 de octubre 19:00 h. (Leku mugatuak. Sarrera doan/Aforo limitado. Entrada libre)

Conservatorio de Música Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioa (Metro Sarriko) 

FNAC BILBAO
Irailak 30 septiembre 19:00 h.
Urriak 7, 14 octubre 19:00 h.
HALADZIPO BARAKALDO
Urriak 2 octubre 19:00 h.
IEFPS Tartanga GLHBI Erandio
IES Mungia BHI
IES Ballonti BHI Portugalete
IEFPS Iurreta GLHBI
IES Ibarrekolanda BHI Bilbao
IEFPS Nicolás Larburu GLHBI Barakaldo
IES Artaza Romo BHI Leioa
IES Aixerrota BHI Getxo
Urriak 13, 14, 15, 16, 17 octubre

Inaugurazioa
Inauguración
Urriak 17 octubre 19:30 h.

Bukaera eta sariak
Clausura y premios
Urriak 23 octubre 19:30 h.

Gonbidapenarekin
Con invitación

GOLEM ALHÓNDIGA ZINEMA BILBAO
Urriak 18, 19, 20, 21, 22 octubre 
17:00 / 19:30 / 22:15 h. Sarrera 3€ Entrada
OLALDE ARETOA MUNGIA
Urriak 18, 19, 20 octubre
ARRIOLA ANTZOKIA ELORRIO
Urriak 4, 5, 6 octubre
AULAS DE LA EXPERIENCIA UPV/EHU Bilbao
Data zehaztu gabe / Fecha por concretar
KAFE ANTZOKIA BILBAO

 info@kcd-ongd.org www.kcd-ongd.org Tel.: +34 94 602 46 68

"De cometas y fronteras" Tijuana, México

parte hartu

http://www.asociacionmirra.com/2013/10/oct-nov-2013-curso-de-liderazgo-de-la.html
https://extranet.fundacionede.org/NuevaIntranet/Cdoc/Legislacion/Archivos/Subvenciones%20cooperacion%20desarrollo%20-%20250214-20140225100200.pdf
http://legislacion.derecho.com/decreto-25-febrero-2014-departamento-de-accion-social-5511223
http://www.kcd-ongd.org/cine-invisible/edicion-2014/
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Elkarrizketa / Juan Carlos Vázquez Velasco. 
Kultura, Communication y Desarrollo ‘KCD’ garapenerako erakundez kanpoko erakundearen zuzendaria.

positiboki

Juan Carlos Vázquez Kultura, Communication 
y Desarrollo ‘KCD’ garapenerako erakundez 
kanpoko erakundearen zuzendaria da; 
erakunde horren helburua garapenerako 
kultura eta komunikazioaren bidez giza 
garapen ekitatiboa, jasangarria eta parte 
hartzekoa lortzen laguntzea da. “Film 
Sozialak”, Zine Ikusezinaren Nazioarteko 
Jaialdiaren, Kultura, Komunikazio eta 
Garapenari buruzko Bilboko Topaketen,  CAR, 
ikus-entzunezko komunikazio sozialaren 
nazioarteko sarearen  eta “Open Cinema”, 
Zine Sozialeko Jaialdien Partzuergoaren 
sortzailea da; nazioarteko lankidetzaren eta  
garapen erako sentiberatzearen arloan egiten 
du lan  1988. urtetik. 

Zeintzuk dira zuen ekintzen ardatz nagusiak?
Gure lanaren ardatza komunikazioa-kultura  eta  
gure lurrean garapenerako sentiberatzeari eta 
hezkuntzari ematen diegun garrantzia dira.  

Horretarako ekintzen ardatzak bost arlo dira:  
herritarrak munduan egon dauden arazo guztiei 
buruzko hausnarketara egitera eta horietaz 
kontzientziatzera gonbidatzeko izaera sozialeko 
ikus-entzunezko materialen zabalkuntza eta 
sustapenerako esparru alternatiboen sorkuntza. 
Hori  “Film Sozialak”, Zine Ikusezinaren Bilboko 
Nazioarteko Jaialdiaren eta zineko gure gaikako 
erakusketen bidez gauzatzen dugu.

Munduko alde guztietan  garapenerako 
komunikazioaren arloan lan egiten duten 

pertsonak eta erakundeak lotzen dituzten 
kontaktu, sare eta proiektuen sorkuntza.

Ikus-entzunezkoen bidez genero 
desberdintasunak ikustaraztea eta 
komunikabideetan emakumeen ahalduntzea 
sustatzea. “Film Sozialak”, Zine Ikusezinaren 
Nazioarteko Jaialdiaren inguruan  berdintasunezko 
ekintza positiboak egitea,  ikus-entzunezkoen 
prestakuntza tailerrak Euskal Herriko, Managua 
(Nikaragua), Oaxaca (Mexiko) eta Alejandria 
eta Kairoko (Egipto) emakumeentzat. Halaber, 
Kairon (Egipto), Bilbon eta abarren emakumeek 
egiten duten zinearen karabana antolatzen dugu, 
etab.

Kulturaren, komunikazioaren eta garapenaren 
arloetako trebakuntza eta gaikuntzarako esparru 
alternatiboen sorkuntza. Hori EHU/UPVrekin 
lankidetzan egiten dugu Udako Ikastaroetan eta 
baita beste mota batzuetako ikastaroetan ere.

Eta kultura, komunikazioa  eta garapenarekin 
lotuta dauden nazioarte mailako proiektuetarako 
finantzaketa bilatzea, adibidez  Oaxakako 
(Mexiko) Ojo de Agua Comunicación bezalako 
antolakuntzek burutzen dituztenak, edo 
Nikaraguako Fundación Luciérnagak, Suchitoto-
ko (El Salvador) Casa Clementinak eta Kairoko 
(Egipto) Emakumeen Zineko Nazioarteko Zine 
Jaialdiak, etab.

Zein da KCD-ONGDren ibilbideari buruz 
egiten duzun balorazioa?
Krisi garaian jaio arren, 6 urteko ibilbidea 
bete ondoren emaitzekin harro gaudela esan 
genezake.   Momentuz GGKE abian  jarri aurretik 
ezarritako ibilbidea betetzen ari gara, 10 urterako 
plan baten barruan,  eta hor ari gara. Gure 
lorpenen artean agian handiena  normalean 

Juan Carlos Vázquez Velasco 
“Pribilegio bat da nork bere harri koskorra 
ekartzea mundua leku hobea izan dadin”.
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“Berdintasunarekin aurrera goaz. Eman pausoa” 
leloarekin Emakundek Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako Foroaren hamaikagarren 
edizioa ospatzen du, azaroaren 30era arte 
luzatuko den berdintasunaren balore sozialari 
buruzko  hausnarketa esparru zabala eta 
askotarikoa. Topaketak erakundeek, taldeek 
eta izakiek berdintasunaren alde dituzten euren 
ekimenetako batzuk kokatzeko eta bistarazteko 
balio du.

Aurtengo edizioan era askotako 92 erakundek 
parte hartuko dute (erakunde publikoak, enpresa 
pribatuak, fundazioak, sindikatuak, elkarteak, 
etab.) eta ehun bat ekintza koordinatu dira, 
besteak beste hitzaldiak, tailerrak, mahainguruak, 
erakusketak, mintegiak, solasaldiak, etab. 
Jardueren programa osoa www.emakunde.
euskadi.net web orriaren bidez kontsulta daiteke.

Berrikuntza moduan eta ahalik eta pertsona 
gehienengana iristearen ondoreetarako Foroak 
aurten  EAEko herriak bisitatuko dituen autobus 
ibiltaria izango du; autobusa,  programatutako 
jarduera batzuk  barruan eramatea ez ezik, 
eskoletako ikasleak eta pertsona helduen taldeak 
sentiberatzeko ikasgela bihurtuko da.

Berdintasunerako Foroa 2014

Helburuak: 
Berdintasunaren alde lan egitearen mezu 

positiboarekin jarraitzea.

 Pertsona bakoitzak egunero eman 
ditzakeen urrats txikiak identifikatzea.

Zer falta zaigu eguneroko jardunean 
berdintasunean aurrera egiteko balio 

dezakeena.

sartu sartu

GGKEk lortzen duten edo horiek heltzen diren 
jende multzoa zabaltzearena izan da.

KCDrentzat 2014. urtea egineran burututa 
eta betearazita dago; gaur egun 2015. urtean 
gauzatuko diren proiektu batzuetan ari gara 
lanean, hala hemen nola beste herri batzuetan. 

“Film Sozialak”, Zine Ikusezinaren Nazioarteko 
Jaialdiari dagokionez oso argi dago, zentzu 
guztietan hazten ari delako; gaur egun 17 tokitan 
proiektatzen ari  gara eta azpimarratu behar da 
egoitza horietatik 8 bigarren hezkuntzako eta 
lanbide heziketako institutuak direla; ikusleen 
arloan 5.000 ikasle eta beste 3.000 pertsona 
heldu baino gehiagorengana iristen da. Uste 
dut Euskadin garapenerako kulturari eta 
komunikazioari lotuta  dauden proiektuetako 
inbertsioen eta laguntzen garrantzia ikustaraztea 
lortu dugula.

Zeintzuk dira betetzeke dituzuen erronka 
nagusiak?
Gure erronka nagusia “Film Sozialak”, Zine 
Ikusezinaren Bilboko Nazioarteko Jaialdia 
finkatzea da, hau da, urtero ez egotea 
finantzazioaren edo jaialdia ezin egin  ahal 
izatearen pentzudan. Jaialdia munduko beste 
toki batzuetan egindako antzeko esperientziak 
ezagutu ondoren sortu zen, Gizarte Zinearen 
jaialdi bat gure hiriguneetako publiko orokorra 
eta jende asko erakartzeko gauza zela frogatu 
nahi  genuen  eta iaz 11.600 pertsona izan ziren 
Jaialdira etorri zirenak, eta edizio berrian kopuru 
hori gainditzea gustatuko litzaiguke.

Dena dela, uste dut erronkarik behinena krisiari 
aurre egitea eta eustea dela, eta egunera arte 
izan dugun  gogoarekin lanean jarraitzea. Hori 
funtsezkoa da KCDn hautatu dugunaren moduko 
lana garatu ahal izateko.

Aldaketa eta transformazio soziala nahi 
duzue, giza garapen ekitatiboa eta jasangarria 
lortu nahi duzue… Ba daukazu hori nola lortu 
azaltzeko gomendioren bat guretzat?
KCDn dugun abiaburua da Kultura  eta 
Komunikazioa Garapenarekin erabat lotuta 
dauden kontzeptuak direla. Ezin da garapenik 
egon kultura barik, eta kulturarik komunikazio 
barik.

Hori ez ezik, uste dugu herri guztiek dutela 
nortasun kultura propioa izatearen eskubidea eta 
horrek izan behar du, inolako dudarik gabe, euren 
garapenaren oinarria. Komunikazioa kulturen 
aberastasunerako beharrezko elkar eragiketa 
bideratzen duen erreminta da eta, hori ez ezik, 
gizakiaren sorkuntzaren transmisore nagusia da. 
Garapena erabat kulturala den kontzeptua da 
eta herri bakoitzak bere erritmoaren arabera eta 
erritmo horrekin bat bizi behar du.

Garapen humano ekitatiboa eta jasangarria 
lortu ahal izateko beharrezkoa da Hezkuntzan 
inbertitzea, letra larriz. Aldi berean,  emakumeen 
eta gizonen arteko benetako ekitatea bultzatzen 
jarraitu behar da, herri zerbitzuak zaindu eta 
hobetu behar dira, erraztu egin behar da ez 
bakarrik herritarrek informazioa jasotzea, baizik  
eta sortzea eta,  jakina, herritarren parte hartzea 
sustatu behar da. Hori ez ezik, beharrezkoa da 
garapenerako politika etikoak eta koherenteak  
burutzea, hala gure herrian nola kanpoari begira. 

positiboki

http://www.kcd-ongd.org
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-foro2014/eu/
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ALBOANek, garapenerako lankidetzako GKEk, 
Emakume Ausartak #emakumeausartak 
Kanpaina bultzatzen du. Emakumeak Afrikan, 
Amerika Latinoan eta Indian jabearazteko 
proiektuei jarraipena emateko lanean dihardu. 

Gizartea emakumeek munduan duten 
desberdintasun egoeraz jabetzeko xedeaz, 
kanpainaren web orrian daude ikusgai emakume 
horien istorioak; izan ere, eredu dira beste 
emakume batzuentzat. 

Webean bertan biltzen da dirua, landako 
komunitateetako eta hiriko komunitate 
baztertuetako emakumeen, emakume indigenen 
edota Afrikako, Amerika Latinoko eta Indiako 
errefuxiatuen eremuetan bizi diren emakumeen 
proiektuak finantzatzeko.

Hazloposible Fundazioak Microdonaciones.net 
plataforma kudeatzen du, eta berau erabiliz, 
proiektu solidario bat burutzeko finantzaketa 
behar duten GKEak harremanetan jar daitezke 
finantzaketa kolektiboko (crowdfunding) ekimen 
batean parte hartu nahi dutenekin, diru-ekarpen 
txikiekin proiektu solidarioak bultzatzeko. 
Bildutako diru guztia ematen zaio GKEri, soilik 
haren ordaintzeko era erabiltzegatik PayPlal-ek 
aplikatzen duen komisioa deskontaturik. Horrela, 
GKEak eta mundu bidezkoagoa eta iraunkorragoa 
lortzeko lagungarri izan nahi duten pertsonak 
elkartzeko plataforma bihurtzen da..

Proiektua aurkez dezake irabazasmorik gabeko 
edozein gizarte erakundek, betiere legez 
eratu bada eta bere proposamenaren arloko 
esperientzia badu. Gehienbat nolabait sortzaileak 
diren gizarte ekintzako, nazioarteko lankidetzako, 
larrialdietako edo ingurumeneko proiektuak nahi 
dira, benetako beharra konpontzeko lagungarriak 

eta epe ertainean edota luzean iraunkorrak 
izan daitezkeenak. Ordainean, bildutako 
zenbatekoaren %100a proiektua burutzeko 
erabiltzea hitzartu beharko dute GKEek. 

sartu

sartu

Emakume Ausartak kanpaina 

Microdonaciones.net      

10€-ordainduta laguntza emango da 
Masisiko (Kongoko E.D.) 3 emakumeen 
alfabetizazio eskoletarako eta poltsak 
fabrikatzeko tailerrarako. 

60 €-rekin finantzatzen da emakume 
batek Cusipatan (Peru) famili ortu txiki bat 
martxan jartzea. 

Hilean 30 € ordainduta laguntza emango 
da Leon eta Chinandegako (Nikaragua) 
6 emakumeren kooperatibak kudeatzeko 
prestakuntzarako. 

Hilean 100 € euro ordainduta lortzen 
da aholkuak eta laguntasuna ematea 
Ixcango (Guatemala) genero indarkeriaren 
biktimak diren 3 emakume indigenari. 

ekimenak

«Emakume eta gizonen berdintasunerako 
erakunde laguntzailea» aintzatespenaren xedea 
aukera berdintasunaren eta tratu berdintasunaren 
alde esparru sozio-laboralean sor daitezkeen 
ekimenak bultzatzea da eta logotipo baten bidez 
adierazten edo erakusten da. Euren jarduera 
EAEren barruan garatzen duten eta emakume eta 
gizonen arteko berdintasun baldintzak erraztea 
sustatzen duten erakunde publiko eta pribatu 
guztiek (herri administrazioak izan ezik) eska 
ditzakete aintzatespen hau Gobernu Kontseiluak 
joan de otsailean onetsi zuen  dekretu berriaren 
arabera.

Erakundeak berdintasunaren aldeko konpromiso 
bat sinatu behar du eta berdintasunaren arloko 
Egoeraren Diagnostiko eguneratu bat eta 
Jarduketa Plan bat aurkeztu behar ditu; horiekin 
batera ezarpenaren osteko eraginen balorazioa 
egin behar du. 

Halaber, bi urterik behin aurreko urteetan abian 
jarritako ekintzen jarraipenari eta adierazleetan 
izan duten eraginei buruzko txostena aurkeztu 
beharko du. 

«Emakume eta gizonen berdintasunerako erakunde 
laguntzailea» aintzatespena erregulatzen duen Dekretu berria  

sartu

http://www.alboan.org/emakume_ausartak/
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2014/02/1400882e.pdf
www.microdonaciones.net
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Fairtrade Ibérica irabazteko asmorik gabeko 
elkarte bat da, eta Fairtrade Bidezko 
Merkataritzako produktuen ziurtagiria sustatzea 
da haren xedea. Mundu osoko Bidezko 
Merkataritzako elkarteen konpromisoari esker 
sortu den bereizgarri horren bidez, produktua 
fabrikatu duten pertsonen lan eta gizarte arloko 
errespetua bermatzen da. 20 urtetik gorako 
historian, pobreziaren kontra borrokatzeko tresna 
eraginkorra dela frogatu du Fairtrade ziurtagiriak, 
baita nazioarteko ekoizleen, enpresen eta 
erakundeen elkarteentzako konfiantzazko aliatua 
dela ere.

Fairtrade estandarrak zorrotzak dira, eta 
merkataritzaren, gizartearen eta laborantzaren 
eremuak hartzen ditu, betiere ingurumena eta 
baliabideak errespetatuz. Kontsumitzaileek 
erabakitzeko modua izan dezaten, produktuaren 
bilgarrian inprimaturiko zigilu baten bidez 
bermatzen dute produktuak Bidezko 

Merkataritzaren irizpideak betetzen dituela. 
Hala, nazioarteko merkataritzan eragozpen 
handiagoekin jokatzen dutenei laguntzen zaie, 
zehazki ekoizle txikiei eta garapen bideetan 
diren herrialdeetako langileei. Haien lanetik 
duintasunez bizi ahal izatea eta euren etorkizuna 
eurek erabakitzea ahalbidetzen zaie. 

sartu

sinadura-bilketa

informazio-orrixka

argibide gehiago

gutuna Indiako Gobernuari

Fairtrade Ibérica

ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, HIRU eta ENHE 
sindikatuak biltzen dituen Euskal Herriko Gizarte 
Mugimenduen eta Sindikatuen Nazio Batzarrak, 
ehundik gora gizarte talderekin batera, Eskubide 
Sozialen Karta egin du, bi helbururekin: ekonomia 
eta baliabideak euskal herritarren zerbitzura 
jartzea eta herritarrek bizi-baldintza duinak 
eskuratzea lortzea, oinarrizko gizarte eskubideak 
aitortuz eta erabiliz.

Parte hartzeko prozesu batean, gogoeta 
bultzatzeko tresnak, dinamikak eta teknikak 
erabiliz, gogoeta egiteko aukera izan zuten 
parte hartu zuten 1.200 lagun inguruk. Prozesu 
horren ondorioz, eta hileetan garaturiko lanaren 
ostean, Bilbon aurkeztu zen Euskal Herriko 
Eskubide Sozialen Karta ekainaren 14an, 
jendaurreko ekitaldian. Euskal Herriko Eskubide 
Sozialen Kartaren xedea gizarte zuzenagoa 
eraikitzeko borrokarako tresna baliagarria izatea 

da, eta besteak beste, hauen alde egiten du: 
pertsonen zerbitzurako jarduera ekonomikoaren 
alde, bizitzaren iraunkortasunerako elkartasun 
kolektiboaren alde, gizarte babeserako eskubide 
unibertsalaren alde, emakumeenganako 
indarkeriarik gabeko bizitza librearen alde edo lan 
duin eta kalitatezkoaren alde. 

Calcuta Ondoan GGKE izeneko 
irabazasmorik gabeko elkarteak 
“Elikatzeko eskubidea” (Right to Food) 
kanpainarako sinadura-bilketa abiarazi du 
Indian. Gosearen ondorioz, 7.000 lagun 
hiltzen dira egunean (2,5 milioi urtean) 
bertan, eta herritarren zati handi batek 
desberdintasuna, pobrezia eta gosea 
jasaten ditu. 

“Elikatzeko eskubidearen alde” sinadurak biltzeko kanpaina

Eskakizun nagusiak:

Indiako Gobernuak ustelkeriaren kontra 
borrokatu eta gosea eta malnutrizioa 
leuntzeko errazionamendu-txartelak 
behar duten familiei ematen zaizkiela 
bermatu behar du. 

Arroza, olioa, azukrea eta oinarrizko 
beste janari batzuk bana daitezela 
eta banaturiko elikagaiak tokiko 
ekoizleenak izan daitezela, 
gobernuaren %80 diru-laguntza 
jasotzen duten elikagaiak. 

Errazionamendu-txartelak emakumeen 
izenean egon daitezela. 

14 urtera arteko haurrek elikagai 
egokiak eta nutritiboak jaso ditzatela 
egunero eskoletan. 

Milioika familiak elikatu ahal izatea ez 
da karitatea, giza eskubidea baino.

SABEMOS CUALES SON LOS PROBLEMAS, 
PONGAMOS EN MARCHA SOLUCIONES.

Colabora, únete y firma: 
www.calcutaondoan.org

ekimenak

Euskal Herriko Eskubide Sozialen Karta

sartu

karta

www.sellocomerciojusto.org/es
http://www.calcutaondoan.org/images/pdf/carta-%20presidente_campana-rtf_last.pdf
http://www.change.org/
http://www.eskubidesozialenkarta.com/wp-content/uploads/2014/06/Eskubide-Sozialen-Karta.pdf
http://www.calcutaondoan.org/images/pdf/Folleto-rtf_sin-cortes.pdf
http://www.eskubidesozialenkarta.com
http://www.calcutaondoan.org/es/actua/actua-apoya-rtf-india.html


9PARTE HARTU POSITIBOKI EKIMENAK APALATEGIAN NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK SAREAN

apalategian

“Maitez Minduta” genero indarkeriaren aurka 
sentiberatzeko komikiaren titulua da; egileak 
Cristina Durán eta Miguel Ángel Giner dira. 

Komikiaren helburua emakumeen aurkako tratu 
txarren eta indarkeriaren kasuetan gazteriak 
jokaera  zorrotza izatearen beharrizanari buruz 
kontzientziatzea eta sentiberatzea da. 

Aldi berean, tebeoak Ipad, Iphone, mugikor, 
tableta eta Android sistema eragileko gailuetarako 
doako APPa du, hezkuntza ataletik deskarga 
daitekeena eta beste hizkuntza batzuen artean  
eskuragarri dagoena euskaraz  eta gazteleraz.

Lau hizkuntzatan (gaztelera, euskara, ingelesa 
eta frantsesa) idatzita dagoen komiki baten 
inguruko  hezkuntzako proposamena da. 
Komikiaren helburua  11 eta 14 urteko nerabeen 
artean xenofobia eta arrazakeria prebenitzea da. 

Atariak irakasleentzako, ikasleentzako eta 
familientzako  materialak, gaur eguneko 
berrien atal bat eta ikus-entzunezko bitartekoak 
eskaintzen dituen telebistako kanal bat ditu 
herritarren baloreen, prozesu migratorioen 
eta kulturen arteko elkarbizitzaren gainean 
hausnartzeko. 

Aldi berean, ordu bateko iraupeneko beste 
jarduera batzuekin osatuta dauden zazpi 
sekuentzia didaktiko eskaintzen ditu. 

“Emakumeen enplegua sustatzeko kontratazio 
laguntzen eta modalitateen gida”  Emakundek, 
Emakumeen Euskal Erakundeak, argitaratzen 
du eta herritarrentzat, gizarte eragileentzat 
eta enpresentzat da. Gida honek emakumeek 
lan merkatuan duten partaidetza azpimarratu 
nahi du horrela, emakume horien pobrezia, 
gizarte bereizkeria eta jarduerarik eza murriztu.  
Argitalpen hau emakumeen lan merkatuko 
kontratazioa sustatzeko beste erreminta bat 
da, batez ere emakume gazteei, adinekoei, 
ezintasunak dituztenei, indarkeriaren biktimak 
direnei eta egoera erregularrena dauden 
emigranteei  dagokienez. 

Eusko Jaurlaritzako Inmigrazio Zuzendaritzak 
egin duen ikerketa da eta bertan gaur egun Euskal 
Autonomia Erkidegoan bizi diren musulmanek   
fundamentalismo musulmana nola ikusten duten 
erakusten da. 

121 elkarrizketaren bidez (besteak beste 
imanei, jardueren arduradunei, zuzendaritza 
batzordeetako kideei eta euren erlijioko errituak 
betez meskitetara maiz joaten diren pertsona 
praktikanteei), autoreak, Hithem Abdulhaleem-
ek, egiten duen hausnarketan  garrantzia 
ematen dio erlijiotasunaren aldagaiari, pertsona 
inmigranteen identitate kulturalen garapenetako 
faktore garrantzitsua eratzen duelako. 

“Maitez Minduta” Olivia eta Martinen istorioa

Auzokide berriak Emakumeen enplegua sustatzeko kontratazio laguntzen eta 
modalitateen gida.

Musulmanak Euskal Autonomia Erkidegoan.  
Profil erlijiosoa,   jarrerak eta sinesmenak

sartu

sartu sartu

sartu

http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/comic/docs/PilladaEuskera.pdf
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-continm/eu/contenidos/informacion/2499/eu_2212/adjuntos/Musulmanes%20en%20el%20PV_Eusk.pdf
http://www.losnuevosvecinos.net/eusk/
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/eu_emakunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_eu.pdf
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nazioarteko erakundeak

Mugarik Gabeko Albaitariak Elikadura Justizia 
Globala (MGA) elkartearen xedea egungo 
nekazaritzarako elikagaigintzan aldaketa 
sustatzea da, landa garapen zuzenaren eta 
iraunkorraren bidean; izan ere, egungo sistemak 
landako komunitateak bota eta zapaldu egiten 
ditu eta ingurumena suntsitzen du.

Gizarte bidezkoa, zuzena eta solidarioa 
lortzeko xedearekin eta elkartasun arduratsua 
eta begirunezkoa baliatuz, Elikadura 
Subiranotasunaren aldeko landa garapen 
zuzenerako eredua sustatzen du, eta gizartean 
kontzientzia solidarioa piztu nahi du gizartea 
eraldatzeko oinarri gisa.

Nazio Batuen ekimena da eta bere xedea  
gatazka egoeretan emakumeak eta neska txikiak 
indarkeria sexualetik babesteko ahaleginak 
sendotzea da. Ekimenaren orientazioa indarkeria 
sexuala prebenitzea eta biktimen beharrizanei 
era eragingarrian erantzutea da; horretarako 
medikuntzako arreta, legezko laguntza eta  euren 
bizitzak berriz eraikitzeko beharrezko segurtasun 
ekonomikoa eskaintzen ditu.

Halaber,  emakumeek  gatazken prebentzioan 
parte hartzea laguntzen du eta bake 
negoziazioetan duten eragina areagotzen du.  
Emakumeak erabakiak hartzera iristaraziz eta 
gai publikoetan horien ahotsa sendotuz bermatu 
egiten da  indarkeria sexuala eta generoan 
finkatzen diren desorekak etorkizuneko 
gobernagarritasun eta erreforma prozesuetan 
sartuko direla.

Nazioarteko mugimendu honek eskala txikiko 
nekazaritza jasangarria defendatzen du, gizarte 
justizia eta pertsonen duintasuna sustatzeko 
era delako. Elikagaiak ekoizten, banatzen eta 
kontsumitzen dituztenen asmoak, beharrizanak 
eta bizitzeko erak elikaduren sistemen eta 
elikaduren arloko politiken erdian kokatzen ditu, 
hau da, merkatu eta enpresen eskarien aurretik. 

La Vía Campesina mugimendu autonomoa, 
askotarikoa eta kultura askotakoa da eta 200 
milioi nekazari inguru eskuordetzen ditu, mundu 
osoko ekoizpen maila txiki eta ertainekoak, 
lurrik  gabeko herriak, indigenak, migranteak 
eta nekazariak,  eta “elikaduren arloko 
subiranotasuna” defendatzen du, hain zuzen  
ere “herriek elikadura osasuntsuaren eta maila 
kulturalean egokiak diren eskubideak dituztelako, 
metodo jasangarrien bidez ekoizten direnak.”

GKEen eta NBEren agentzien itun globala 
da Men Engage. 2004tik hona dihardu 
lanean honako helburu honekin: gizonek eta 
haurrek genero-berdintasuna lortzeko bidean, 
osasunaren sustapenean eta indarkeria mundu 
mailan gutxitzean parte hartzea. Haren ustez 
funtsezkoa da gizonek eta emakumeek genero-
rolei buruz dituzten jokabideak eta igurikapenak 
zalantzan jartzea genero-berdintasuna lortzeko.
 
MenEngage-k Afrika Beltzeko, Amerika Latinoko, 
Ipar Amerikako, Hego Asiako eta Europako 400 
GKE baino gehiago biltzen ditu. Mundu osoko 
komunitateetako pertsonekin lan egiten duten 
erakundeak dira, generoari eta maskulinotasunari 
buruzko ideia berriak sortuz eta elkarren artean 
erlazionatzeko modu osasuntsuagoak ikasiz. 

MGA Elikadura Justizia Globala

Stop Rape Now La Vía Campesina

Men Engage
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http://vsf.org.es/
http://menengage.org
http://www.stoprapenow.org
http://viacampesina.org/es
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Dosmanzanas.com LGTB taldearekin (gayak, 
lesbianak, bisexualak eta transexualak) lotutako 
informaziorako eta berrietarako web ataria da, 
baita gaurkotasun politiko, sozial eta kulturaleko 
beste batzuetarako ere. Irakurleen partaidetza 
sustatzen du, eztabaidarako eta gogoetarako 
ardatza diren aldetik.

Egunean 3.200 bisita ditu batez beste, eta honako 
hauek eskaintzen ditu: deialdiak, manifestazioak, 
ekitaldiak, ekintza-agenda, elkarrizketak, berriei 
buruzko iritzi inkestak, argazki erreportajeak, iritzi 
gutunak, etab. 

Emakume kirolariak 2011ko otsailean sortutako 
plataforma da, emakumeen kirola eta emakume 
kirolariak sustatzearen eta ezagutaraztearen 
arloko interneteko topagunea izateko. Emaku-
me kirolariek eta haien emaitzak ez dute merezi 
duten onarpena gizartean eta, horretaz jabetu-
ta, taldea sortzea erabaki zuen emakume talde 
batek, emakumeen kirola, haien lorpenak eta 
erronkak ikusarazte aldera.

Emakumeen kirolarekin zerikusia duten jardunal-
diak, hitzaldiak, jarduerak, kirol ekintzak, etab. 
antolatzen ditu. Era berean, emakumeek kirolean 
parte hartzea indartzeko xedearekin, Running 
eta Triathlon kirolak egiteko gelditzen dira astero.

Humanum aldizkaria Nazio Batuen 
Garapenerako Programaren (NBGP) argitalpena 
da. Amerika Latinorako eta Kariberako Eskualde 
Zuzendaritzak bultzatuta dago, eta NBGPk 
eskualdean duen giza taldearen argitalpenak, 
jarduerak eta berriak ezagutaraztea du xede 
nagusia; aldaketa sustatu, eta lotu egiten ditu 
herrialdeak eta herriei bizitza hobea lantzen 
laguntzeko beharrezko jakintzak, esperientzia 
eta baliabideak.  

Azken batean, partekatzeko gunea da, topagunea, 
NBGPren Bulego Nazional bakoitzaren ideiak 
eskualdeko akademiei, gobernuei eta gizarteari 
ezagutarazteko. 

sartu sartu

sartu

Dos manzanas

Nosotras deportistas

Revista Humanum

Emakundek Gizonduz Ekimenaren baitan bultza-
tuta dago “Gizonak, berdintasuna eta maskulino-
tasun berriak” deritzon gida, eta haren helburua 
gizonek emakumeen eta gizonen berdintasuna-
ren aurrerapenean parte hartzea sustatzea da. 

On-line deskargatzeko eskuragarria dago gida, 
eta honako hauek ditu aztergai: generoan oina-
rrituriko sozializazioa, maskulinotasun tradizio-
nalak eta hegemonikoak dituen ezaugarriak eta 
ondorioak, zer esan nahi den maskulinotasun be-
rriak aipatzen direnean, etab. Hori guztia gizonen 
jarrera aldatu beharraren ikuspegitik, funtsezko 
faktorea baita aurrera egin dezagun emakumeen 
eta gizonen berdintasunean. 

sartu

Gizonak, berdintasuna eta maskulinotasun berriak

EMAKUNDE 
EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA

VITORIA - GASTEIZ 2008

IZONAK, 
BERDINTASUNA ETA 
MASKULINOTASUN 
BERRIAK

http://www.nosotrasdeportistas.com
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/enlace/enlaces_mochila_gizonduz1/eu_gizonduz/adjuntos/guia_masculinidad_eusk.pdf
http://www.dosmanzanas.com
http://www.revistahumanum.org
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