
Nazio Batuetako 
Boluntarioak 

Egunotan, Bizkaiko zenbait zinema-
aretotan ‘Zinegoak’ eskainiko da, 

hau da, Gay Lesbo Trans Zinema 
eta Arte Eszenikoen Bilboko 

Nazioarteko Jaialdia. Jaialdi hori, 
gay, lesbiana eta transexualen 
gizarte-normalizazioari dagokion 
prozesua errazte aldera, hamabi 
urtean ari da LGTB arloan 
zinemarako edo bideorako 
ekoiztu diren produkziorik onenak 
plazaratzen. Urte horietan zehar, 
Zinegoak jaialdia erreferente 

bilakatu da eta zeharo sendotu 
da. Gaur egun ez da soil-soilik 

LGTB kolektiboaren erreibindikazio-
jarduera edo topagunea, lehen-lehen 

mailako kultura-ekitaldia baizik. 

Tamalez, gaur egun ere, sexu-jokabide bereiziak arbuiatu 
egiten dira oraindik, eta sexualitate heterosexual heldua 
jotzen da sexu-jokabide bakartzat, hori omen baita sexu-
jokaera egokia, osasungarria, normala eta legezkoa. 
LGTB kolektiboak azken urteotan aurrerabidea sendoki 
jorratu arren, oraindik hainbat alor daude gure gizarte 
honetan normalizatzeko.  

Bizkaiko Foru Aldundiaren aburuz, zeharo funtsezkoa da 
sexualitatea bizitzeko eta sentitzeko modu ezberdinak 
aintzat hartzea, eta beraz, gure elkartasuna adierazten 
diogu beren beregi LGTB kolektiboari, hark egiten duen 
lanagatik eta bideratzen dituen helburuengatik, bai eta, 
agertoki gisa, Zinegoak jaialdiari  ere. Horrenbestez, 
aurten ere, ‘Zinegoak’ jaialdiaren markoan, 
Berdintasunerako eta Herritarren Eskubideetarako 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Zuzendaritza Nagusiak 
“Aniztasuna eta Giza Eskubideak” izeneko saria emango 

du. Aurtengo edizioan, sariaren zuzkidura ekonomikoa 
bikoiztu egin da gainera. Sari honek gizarte-errealitate 
ezberdinetan giza eskubideen egoera aztertzeko 
esfortzua aintzatesten du. 

Tabuak apurtzea eta aukera eta pertsona guztiekiko 
begirunea erdiestea hiritar guztion eginbeharra da; 
beraz, beren beregiko deialdia egiten diegu kolektiboei, 
erakundeei eta, oro har, gizarteari. Pertsona orori bere 
sexu-aukera neurrizko naturaltasunez bizitzeko beta 
emango dion normalizaziorako bidea: horra hor Bizkaia 
hobea, zuzenagoa eta berdintasunezko gizartea gero 
eta sakonago jorratzea lortuko duen bidea.  

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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Nazio Batuen Boluntarioen Programaren (VNU) Lineako 
Borondatezko Lan Zerbitzuak  (OnlineVolunteering.org), Interneten 
bidez, boluntarioak harremanetan jartzen ditu giza garapen 
jasangarriaren alde lan egiten duten erakundeekin.

Nola funtzionatzen du? 
Pertsona boluntarioen datu-basera sartu nahi duten erakundeek 
hautagarritasun-irizpide batzuk betetzen dituztela ziurtatu behar 
dute, erregistratu ahal izateko. Erregistratu ondoren, programak 
aukerak eta pertsona boluntarioak kudeatzeko tresnetarako 
sarbidea ematen die. Era berean, programak boluntarioak behar 
dituzten zereginak deskribatzeko aukera ematen du, eta zenbait 
irizpide betetzen badituzte, zeregin horiek argitaratu egiten ditu, 
zeregin bakoitza egingo duten pertsonak aurkitzeko.

Bestalde, linean dauden pertsona boluntarioek beren interesekin 
bat datozen aukerak hautatuko dituzte eta eskaera bat bidaliko 
dute. Erakunde parte-hartzaileek hautatzen dute norekin lan egin 
nahi duten.

Abiapuntu hori oinarri hartuta, erakundeek eta pertsona 
boluntarioak modu askotan (proiektuen garapena eta kudeaketa; 
diseinua; koordinazioa eta erraztea; garapen informatikoa; ikerketa; 
idazketa, edizioa eta itzulpena; formakuntza eta prestakuntza; 
aholkularitza, eta abar) aritu daitezke lankidetzan Interneten bidez. 
Zeregina amaitu ondoren, ebaluazioak bidaltzen dira, Lineako 
Borondatezko Lan Zerbitzuak egindako lanaren aitorpen-ziurtagiri 
bat egin dezan.

sartu

Gazteen Euskal Behatokiak antolatu du 
ikastaro hau, eta nerabezaroko bikote 
harremanetan sakontzea du helburu, 
berauetan ager daitezkeen gatazkak eta 
indarkeria-jokaerak eta -jarrerak analizatuz, 
eta indarkeria honi loturik ager daitezkeen 
arrisku faktoreak aztertuz. Gazteekin 
lan egiten edo elkarlanean ari diren 
pertsonei zuzenduta dago (erakundeetan, 
elkarteetan, herri-administrazioetan, 
enpresetan, ikastetxeetan, borondatezko 
lanetan eta abar). 15 orduko iraupena 
izango du, eta 5 orduko hiru saiotan 

banatuta dago. Ikastaroa Gazteen 
Euskal Behatokiaren egoitzan egingo da, 
Bilbon, otsailaren 12an, 19an eta 26an. 
Alazne Aizpitarte Gorrotxategik emango 
du, Nerabeen eta Gazteen Ezkongai-
harremanetako Indarkeriaren gaian 
psikologiako doktorea denak. Urtarrilaren 
16tik 30era eman daiteke izena,  
www.observatoriojuventud.euskadi.eus 
web-orriaren bidez.

Borondatezko Lana Linean

parte hartu

sartu

Ikastaroa: Nerabeen bikote harremanetako bortxaren prebentzioa

Lekua: Bilbo, Gazteen Euskal 
Behatokiaren egoitza. Huertas de la 

Villa, 11, beheko solairua
Datak: 

2015eko otsailaren 12a, 19a eta 26a
Ordutegia: 

9:00etatik 14:00etara
Izena emateko epea: 

Urtarrilaren 16tik 30era (Bilbo)
Izena emateak: 

www.observatoriojuventud.euskadi.eus

accede

euskara

Bilbao

Donostia

2015eko otsailaren 12an, 19an eta 26an
Bilbon,

2015eko azaroaren 12an, 19an eta 26an
Donostian,

Tokia:

Bilbon,
GEBren egoitza. Uriortu kalea 11, behea
Donostian,
CRAJ. Anoeta, 28
Ordutegia:

09:00etatik 14:00etara
Izena emateko epea: 

urtarrilaren 16tik 30era (Bilbao)
urriaren 16tik 30era (Donostia)
Izena emateko:

www.gaztebehatokia.euskadi.eus

IKASTAROA:   Nerabeen

bikote harremanetako
  bortxaren 

     prebentzioa

http://www.gazteaukera.euskadi.net/albistea/2015/ikastaroa-nerabeen-bikote-harremanetako-bortxaren-prebentzioa/r58-7657/eu/
https://onlinevolunteering.org/es/
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Ondokoa da “Compartiendo Miradas”/”Begiradak 
partekatzen” izeneko zikloaren xedea: gure 
inguruneko zenbait ekimen, eginera eta 
proiektu erakustea, horiek guztiak gure 
ikuspegiak zabaltzeko pizgarri izan daitezen 
eta prestakuntzaren arloan sakondu daitezkeen 
zenbait gai sartze aldera; helburu horri dagokionez, 
urtarrilaren 16an “Lankidetza eta eragin politikoa” 
deritzon Prestakuntza Foroa egingo da. ‘Alboan’ek 
emango du eta doakoa izango da. Foro horretan, 
honako gai hauek jorratuko dira, besteak beste: 
garapenerako lankidetza, eraiki nahi dugun 
garapena eta erakunde lankideek lantzen dituzten 
guneak eta egitasmoak. 

Zein erlazio dago zure telefono mugikorraren, 
tabletaren eta ordenagailuaren eta Kongoko 
Errepublika Demokratikoaren ekialdea 
jasaten ari den gerraren artean? 
Telefono mugikor estandar batek 500etik 1.000ra 
bitarteko osagai ezberdinak ditu. Elementu 
horietako batzuk bitarteko garesti eta urriak 
dira, eta horiek eskuratu, prozesatu eta saltzea 
giza eskubideak urratzeari loturik dago, bai eta 
ingurumena hondatzeari eta eskualde horretan 
gertatzen diren gatazkak finantzatzeari loturik 
ere.  Bitartekook eskuratzea Kongoko ekialdean 
gerra finantzatzen laguntzeko izan ez dadin 
eta milaka pertsonaren esplotazioa saiheste 
aldera, ALBOAN erakundeak sinadura-bilketa 
antolatu du, Europako zuzentaraua zuzendu 
dadila exijitzeko eta Europako industriak gatazka 
armatuak elikatzen dituzten mineralak ez 
erosteko.  

Baldin eta telefono mugikorrek odolez lohitutako 
mineralik ez edukitzea galarazi nahi baduzu, 
eskaera sinatu dezakezu, eta bai esteka honetan 
beste modu batzuetan lagundu ere: 
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/firma/

sartu

sartu

Prestakuntza Foroa: lankidetza eta eragin politikoa 

Sinadurak biltzea:  “Gatazkarik gabeko Teknologia”

Tokia: Bolunta (Ronda, z/g, 5. zenbakiaren
aurrean. Bilbo) 

Eguna: urtarrilaren 16a
Ordutegia: 17:00etatik 20:00etara

9 Unibertsitateen Taldeak (G-9) ‘Garapenerako 
Lankidetzan Doktoretza Tesiak’ III. Sariaren 
deialdia ireki du. Sari horren helburua Giza 
Garapen Jasangarriari, Garapenerako 
Hezkuntzari eta Garapenerako Unibertsitate 
Lankidetzari buruzko gaien inguruko doktoretza-
tesi onena saritzea da.

Saria edozein unibertsitate publikotan doktoretza-
programa batean matrikulatuta egon den eta 
2013ko urtarrilaren 1etik 2014ko abenduaren 31ra 
bitartean doktoretza-tesia arrakastaz defendatu 
duen edozein pertsonarentzat zuzenduta dago. 
Irabazleak tesia formatu digitalean eta ISBN 
erregistro-zenbakiarekin argitaratzeko aukera 
izango du, eta tesia G-9 unibertsitate-sarean 
zabalduko da. Era berean, egiaztatzeko diploma 
bat ere jasoko du sarituak, bai eta 500 euroko 
balioa duen sari “teknologiko” bat ere. 

Formularioa G-9 sarearen web-orrian (www.
uni-g9.net) eskuragarri dago, eta taldea osatzen 
duten unibertsitateetako bakoitzaren web-orrian 
(Kantabria, Gaztela-Mantxa, Extremadura, 
Balear uharteak, Errioxa, Oviedo, Euskal 
Autonomia Erkidegoa, Nafarroa eta Zaragoza). 
Tesiak aurkezteko epea 2015eko martxoaren 
31n amaituko da.

‘Garapenerako Lankidetzan Doktoretza Tesiak’
III. Saria  

Formularioa dokumentazioarekin batera 
posta ziurtatu bidez bidali behar da 

helbide honetara:
Grupo 9 de Universidades

Idazkaritza nagusia
Arrosadiko Campusa – El Sario eraikina

31006 – Iruñea 1

2014-2015
ikasturtea

parte hartu

sartu

http://www.uni-g9.net
:http://www.bolunta.org/eduki.asp?e=27
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/firma/


4PARTE HARTU POSITIBOKI EKIMENAK APALATEGIAN NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK SAREAN

Zergatik da Zinegoak desberdina beste 
zinemaldiekin alderatuta?
Zinegoak ez da zinemaldi ofiziala. Administrazioen 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasun 
Zuzendaritzaren laguntza publikoak eta babes 
argia jasotzen dituen arren, Hegoak-en ekimena 
da. Honek, jarduera kulturalak sortu nahi ditu 
LGTBak normalizatzeko eta bistaratzeko. Izan 
ere, elkarteko bazkideek eta zinemaldia egiteaz 
arduratzen diren pertsonek egiten duten ahalegin 
pertsonalari esker Zinegoak zinemaldiaz goza 
dezakegu. Uste dut horrexek bereizten gaituela 
beste zinemaldi batzuetatik.

Hamabi urte igaro ostean Zinegoak 
erreferentziako zinemaldi moduan dago errotuta 
Bilbon. Gaur egun 11 aretotan ikus daitezke 
zinemaldiko emanaldiak; baina ez hori bakarrik, 
jardun paraleloak antolatzen hasi dira eta horiei 
esker hiria zinemaz blai dagoela ematen du. 
Bilborock, Golem, Arriaga antzokia, BBK aretoa, 
Fnac, BilbaoArte edo La fundición aretoa ohikoak 
ditugu zinemaldian, baina orain berriak ere 
izango dira: Charada edo Karpinteria de Histeria.

Zinemaldiaren zuzendaria izanik, zein 
balantze egin dezakezu?
Duela 6 urte hasi nintzen Zinegoak-en ekoizle 
lanetan, eta duela 4 urte zuzendu nuen nire 
lehenengo zinemaldia. Une horretan Roberto 
zen zuzendaria baina ezin zuen zinemaldiaren 
eta jaialdia antolatzen duen Hegoak elkartearen 
arduradun izaten jarraitu. Zinemaldia nik zuzendu 
nezakeen proposatu zidan. Ez nuen horrelako 
ardura hartzea pentsatuta, baina zinemaldiari 
ikuspegi desberdina eman niezaiokeela eta 
hiritarrengana gehiago hurbildu nezakeela 
pentsatu nuen; 4 urte hauetan helburu hori bete 
dudalakoan nago. 

Zinemaldiko lan guztia koordinatzeak ahalegin 
handia eskatzen du, baina aitortu beharra daukat 

aretoak gero eta beteago ikustea eta aretoetara 
doazen pertsonak gero eta anitzagoak izatea 
sekulako saria dela. 

Zein berrikuntza izango dira aurten?
Urtero saiatzen gara berrikuntzak sartzen, 
Zinegoak ikuskizun erakargarria izan dadin 
ahalik eta ikusle gehienentzat. Aurten mundu 
osoko zinemaldi garrantzitsuenetako film eta 
dokumental onenak izango ditugu, eta horrez gain 
atzera begiratu eta klasiko batzuk berreskuratuko 
ditugu. 

John Ford eta William Wyler bezalako 
zuzendarien filmak izango ditugu “Ezkutuko 
klasikoak agerian” izeneko atal berrian; edo 
ziklo berria izango da Pier Paolo Pasolini-ren 
heriotzaren 40. urteurrena omentzeko. Hau da, 
iraganera begiratuko dugu eta, horrela, oraina 
nolakoa den hobeto ulertu ahal izango dugu.

Lan abangoardistenak ere izango ditugu, eta film 
labur esperimentalen ohiko saioaz gainera gure 
Off atalean lehenengo aldiz ikusiko ditugu hiru 
film labur eta bi erakusketa. Eskaintza kulturala 
osatzea da helburua beraz.

Zinegoak zinemaldian jarduera paraleloen 
programa izaten da. Zer azpimarratuko 
zenuke 2015eko zinemaldi honetan?
Egia esan aurten dena ugarituko da. Miguel 
Albaladejo-ri (hauen zuzendaria: “Ataque verbal”, 
“El cielo abierto”, “Cachorro” edo “Nacidas para 
sufrir”) merezita duen ohorezko saria emango 
diogu; 2014. urtean LGTBen edukiz betetako 
hiru film labur estreinatu zituen euskal ekoizle 
garrantzitsu bati, Fernando Díez-i, ohorezko 
sari berezia emango zaio, Euskadin, Estatuan 
edo Europan bertan ere oso zaila baita eduki 
horretako filmik aurkitzea. Hauek dira bere hiru 
filmak: Mikel Rueda-ren “A escondidas”, Malagako 
zinemaldian aurkeztu zena; Roberto Castón-

elkarrizketa / Pau Guillén-i. Zinegoak-en zuzendaria, Bilboko Gay-Lesbo-Trans Zinema eta Arte Eszenikoen Nazioarteko Jaialdia

positiboki

“Aretoak gero eta beteago eta gero eta 
pertsona anitzagoekin ikustea sekulako 

saria da” 

Pau Guillén 

en “Los tontos y los estúpidos”, Donostiako 
zinemaldian aurkeztu zena eta Marilyn Solaya-
ren “Vestido de Novia”, La Habanako zinemaldian 
aurkeztu ostean Itxiera Ekitaldian izango duena 
lehen aurkezpena Europan. Doako emanaldien 
kopurua ere gehitu egingo da, 15 baino gehiago 
izango dira, eta euskarara azpititulatutako film 
gehiago izango dira, film laburren hiru programa 
osotan hogeita hamar baino gehiago izango 
dira.  Berrikuntza horiekin guztiekin batera, giza 
eskubideen urraketa salatuko dugu, Amnistia 
Internazionalaren laguntzarekin, gure lanen 
bitartez; halaber, haurtzaroan eta nerabezaroan 
gertatzen diren giza garapen prozesuei 

begiratuko diegu, Berdindurekin batera. Izan ere, 
horiek dira gure babesle ofizialak.

Eta hori guztia gutxi balitz, aurten Gorka Olmo-
ren ilustrazioa izango dugu. Euskal ilustratzaile 
honek ondo baino hobeto jakin du islatzen aurten 
bultzatu nahi izan dugun samurtasun, sexualitate 
eta familiaren ideia.

sartu

http://zinegoak.com/
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ILGAren LGTB  eskubideei buruzko urteko txostena 
ILGA, Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans  eta 
Intersexualen Nazioarteko Elkarteak, hirugarren 
urtez argitaratu du “Rainbow Europe Package” 
deritzona. 

Urteko txosten honek LGTB eskubideak jaso ditu 
kontinente europarrean eta  LGTB taldeak 2014. 
urtean Europan izan dituen giza eskubideen 
egoerari buruzko aurrerakuntzak eta joerak 
dokumentatu ditu eta nazioarte, nazio eta erregio 
mailan  gertatu dena analizatu du. Argitalpen 
honen xedea praktika eta politika hobeak elkar 
trukatzeko erreminta moduan balio izatea da eta 

gobernuen eta LGTB  gizarte zibilaren arteko 
kooperazio handiagoa sustatzeko asmoa du.

Aldi berean “Europe Rainbow Map” azterlanak 
LGTB eskubideei buruzko Europako mapa bat 
du; mapa honetan Europako 49 herrietan LGBTI 
taldearen giza eskubideen gozamenean eragin 
zuzena duten legeriak eta politikak adierazten 
dira. Mapa honek aukera ematen du herri guztien 
arteko egoerak alderatzeko eta horiek LGBTI 
taldearen giza eskubideen begirune eta berme 
mailaren arabera kokatzeko eskala eskaintzen 
du.

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) 
eman duen irizpenean adierazi bezala, sexu-
orientazioarekin loturik dauden kariak direla eta 
beren herrialdeetan jazarriak izateko arriskua 
duten pertsonen asilo-eskabideak Batasunaren 
Zuzenbideari doitu behar zaizkio, eta bereziki, 
Gutunak bermatzen dituen funtsezko eskubideei, 
berbarako, giza duintasuna errespetatzeko 
eskubideei eta bizitza pribatua eta familia-bizitza 
errespetatzeko eskubideari; horregatik, pertsona 
horiei ezin izango zaie galdeketa zehatzik 
egin beraien sexu-eginerei buruz haien sexu-
orientazioa ebazteko. 

Une honetatik aurrera, Batasuneko herrialde 
guztiek ebaluazio-mota horren mugak ezartzen 
dituen markoa izango dute manuzko. Horrela, 
ezin izango da bortxatu beren herrialdeetan sexu-
orientazioaren kariz jazarriak izatearen beldurrez 
babesa eskatzen duten pertsonen bizitza 
pribatua; halaber, ezin izango zaie estereotipoak 
oinarri dituen galdera-sortarik erantzutera 
behartu, eta ez dute beren homosexualitatea 
egiaztatzen duen “frogarik” aurkeztu beharko, 
horrela jokatu izan baita zenbait herrialdetan. 

Aginte nazionalek erabili behar dituzten 
balioespen-irizpideak: 

• Baldin eta asilo-eskatzaileren batek ezin badie 
norberaren egoerari eta inguruabarrei bezalako 
galderei erantzun, ezintasun hori ez da izango, 
berez, eskatzaileak sinesgarritasunik ez duela 
ondorioztatzeko kari aski. 

• Eskatzailearen sexu-egineren xehetasunei 
buruzko galdeketak oinarrizko eskubideen 
kontrakoak dira. 

• Eginera homosexualak burutzeak, 
homosexualitatea frogatzeko balizko “azterketak” 
egin behar izateak edota, are, intimitateko 
sexu-eginerak grabatzeko bideoak froga gisa 

aurkezteak, halabeharrez frogatze-baliorik ez 
edukitzeaz gainera, giza duintasuna urratu 
dezakete, eta Gutunak bermatu egiten du giza 
duintasunarekiko errespetua. 

• Pertsona baten eremu pertsonalari, eta bereziki, 
haren sexualitateari dagokion informazioa beti 
gai delikatua izaten denez, pertsona batek bere 
homosexualitatea hasira batean ez adieraziak ez 
du esan nahi, eta hortaz ezin ondorioztatu izango 
da pertsona horrek sinesgarritasunik ez duenik. 

txostena

epaiaren testu osoa

mapa

Pertsona homosexualei asiloa ematea ebaluatzeko irizpideak 
ezarri ditu Europar Batasunak 

“Iheslaria”: hirugarren herrialde bateko 
nazionala da, arrazagatik, erlijioagatik, 
nazionalitateagatik, iritzi politikoengatik edo 
gizarte-talde zehatz baten kide izategatik 
jazarria izateko beldur oinarridunen zioz 
bere nazionalitateari dagokion herrialdetik 
at dagoena eta beldur horiek direla eta nahi 
ez duena edota ezin duena herrialde horren 
babesik jaso (…) 
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positiboki

http://www.ilga-europe.org/home/publications/reports_and_other_materials/rainbow_europe
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15245131/Annual%20Review%202014%20web%20version.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddec82d9b273bf4aa9b8009aa3d198f3ca.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPah10?text=&docid=160244&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=95860
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Joan den abenduan “Begirada Ausartak. Gay 
eta Lesbianen bizitza eta maitasun kontaketak 
Frankismoan eta Trantsizioan Euskal Herrian” 
liburuaren eta dokumentalaren aurkezpena 
burutu zen Bilbon. Lanean frankismoaren eta 
trantsizioaren garaietan homosexualitatea bizi 
izan zuten pertsona batzuen lekukotza biltzen 
da, gaur egun gazteak diren belaunaldietako 
pertsona askorentzat oso urrunekoa den 
errealitate bati buruzko informazio oso baliotsua 
emanda.  

Lan honek homofobiaren eta lesbofobiaren 
aurka borrokatzeko erreminta izan nahi du  eta 
intolerantziaren aurkako eta askotarikotasun 
sexualaren aldeko  jarrera aktiboa  sustatu 
nahi du iragana ezagutuz eta orainarekin lotuz. 
Egileak Aldarte (Centro de atención a gays, 
lesbianas y transexuales)  eta EHGAM (Euskal 
Herriko Gay-Les Askapen Mugimendua) dira eta 
Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
lankidetza izan du. 

Lankidetza emantzipatzaile eta feminista lortze 
aldera aurrera egite aldera, ‘Hegoak’ deritzon 
Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko 
Ikasketa Institutuak “Nazioarteko lankidetza 
feministaren aldeko manifestua” egin du. 
Adierazpen horretan, Lankidetza Ofizialaren 
Agenda osorik berrikustearen aldeko apustua 
egiten da, halako moldez non, ikuspegi 
feministatik begiratuz, alde batetik globalizazio-
sistema neoliberalaren menperakuntza 
heteropatriarkalaren forma guztiei aurre 
egitea ahalbidetuko baita, eta bestetik, herrien 
eta pertsonen –eta bereziki emakumeen– 
emantzipazioaren gainean eragin zuzena izango 
duen agenda berria eratu ahal izango baita.  
 
Nazioarteko lankidetzari dagokionez, ondoko gai 
hauek planteatu dira manifestu horretan:

Transformaziorako Hezkuntzari dagokion 
proposamena onartzea, gurean nagusi den 
globalizazioari aurre egingo dion sozializazio 
kritikoaren ekarpen gisa. 

Heteropatriarkatuaren aurkako borrokan 
konpromisoa beren beregi  hartzea, hori baita 
menperakuntza-sistemarik zaharrena, beste 
sistema batzuk bidelagun dituena (kapitalismoa, 
arrazismoa, kolonialismoa, produktibismoa eta 
abar), emakumeen emantzipazioa galaraziz. 

Garapenerako lankidetzaren alorrean 
garapen-erakundeek bideratzen dituzten 
jarduketa neutroen genero-erretorikaren aurka 
egitea, jarduketa horiek ezberdintasunaren 

naturalizazioa sendotzen baitute. 

Mugimendu feminista funtsezko subjektu politiko 
gisa aintzatestea, eta mugimendu horrekiko 
aliantza lehenestea, hura sendotu asmoz. 

Agenda feministen muin diren arlokako eremuak 
beren beregi sartzea. 

Iparraren eta Hegoaren erlazioari doakion logika 
apurtzea eta boterearen kolonialtasunaren, 
izatearen eta jakitearen, aurka borrokatzea 
ahalbidetzea; halaber, mugimendu feminista 
guztiak batzea eta elkarrekin lan egitea aldeztea, 
orain arteko distantzia guztiak murriztuz. 
Jarduketarako esparruan dimentsio globala 
sartzea, mugimendu feministaren tokian 
tokiko sareekiko eta sare globalekiko aliantza 
lehenetsiz.  

Mugimendu horizontal, demokratiko eta gardena 
izatea, edukiak pedagogia feministaz eta 
elkarrekin jardunez zehazten dituena. 

Eragin politikoa egungo garapen-eredu 
neoliberala aldarazteko eta egitura-esparruetan 
eragina izateko ezinbesteko elementutzat jotzea.  
Jardunbide asistentzialistei dagozkien proiektu 
eta dinamikak gainditzea eta ezaugarri nagusitzat 
prozesuen gidaritza eta pertsonen zaintza 
edukitzea. 

Arlo teknikoan eta administrazio-arloan 
mugimenduen nortasunarekin koherentea izatea. 

“Begirada Ausartak. Gay eta Lesbianen bizitza eta maitasun 
kontaketak Frankismoan eta Trantsizioan Euskal Herrian”

Nazioarteko lankidetza feministaren aldeko manifestua 

“Begirada Ausartak. Gay eta Lesbianen 
bizitza eta maitasun kontaketak 

Frankismoan eta Trantsizioan Euskal 
Herrian”

Gaur egungoa baino gizarte askoz 
aurkakoagoan euren disidentzia sexuala 
bizi behar izan zuten pertsonen lekukotza 

aurkezten du. 

Bizitzako 13 historia, eta horien bitartez 
lehen eskutik ezagutzen ditugu begiruneen 

garrantzia, ezinenen erabilera, nolakoak 
ziren bonbonera edo zinema-areto jakin 

batzuk, antolakuntzak eratzeko eman ziren 
lehen urratsak, etab.

Esperientzia horiek guztiak  gure oroimen 
historikoaren atala dira eta gure orainaldia 

eta etorkizuna eraikitzeko oinarria dira. 

dokumentala manifestua osorik

liburua

positiboki

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/BEGIRADAAUSARTAK.pdf
http://www.aldarte.org/miradas%2Datrevidas/es/documental.asp
http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/1351/manifiesto_coop_int_fem.pdf
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Beijingeko Ekintza Plataforma gizartean 
emakumearen rola sustatzeko beharrezkoak 
diren baldintzak sortzea helburu duen programa 
bat da. Beijing+20 kanpainaren baitan, kezka 
bereziak artatzen ditu, bereziki premiazkoak 
diren eta ekintzarako lehentasuntzat jotzen diren 
neurriak hartzea behar dituztenak. Halaber, 
genero-berdintasuna lortzeko egiteko dauden 
lorpenak eta erronkak ere aztertzen ditu, eta 
gizartean emakumearen rola sendotzen saiatzen 
da.

2014ko ekainetik, hilero, bereziki kezkagarriak 
diren 12 eremuetako bakoitza ardatz duten gaiak 
aztertuko dira. Beijingeko Adierazpenean eta 
Beijingeko Ekintza Plataforman identifikatu ziren 
eremu horiek. Eremu horietako bakoitzean arazoa 
diagnostikatzen da, eta helburu estrategikoak 
eta parte-hartzaileek (gobernuak, nazioarteko 
komunitateak eta gizarte zibilak, gobernuz 
kanpoko erakundeek eta sektore pribatuak) hartu 
behar dituzten neurri jakinak proposatzen dira, 
helburu horiek lortze aldera. Eremu bakoitza 
ardatz duten argitaratze-paketeetan argitaratuko 
dira, estatistikak, historiak, ikus-entzunezko 
materiala eta sare sozialetako edukiak jasotzen 
dituztenetan.

Pasa den abenduan, emakumeen giza 
eskubideak izan zen gai nagusia. Giza 
eskubideen tresna guztiak erabat aplikatzeko 
neurriak aurki ditzakegu, batez ere CEDAW 
hitzarmena, legeetan eta praktikan berdintasuna 
eta bereizketa-eza bermatzeko eta zuzenbideko 
oinarrizko ezagutzak hobetzeko. Emakumearen 
giza eskubideen gauzatzea funtsezkoa da 
Ekintza Plataformaren kezka-eremu guztietan 
aurrerapenak lortzeko. 

Infografia baten bidez, emakumearen aurkako 
bereizkeriak esparru askotan bere horretan 
jarraitzen duela azaltzen du, zuzenean eta 
zeharka, eta emakumeei eta neskei esplizituki 
zuzendutako indarkeria modu askok eragin 
sakona dutela ere aipatzen du. Indarkeria 

modu horiek haien eskubideak ukatzen dizkiete 
emakumeei eta neskatoei, eta sarritan, haien 
bizitzak arriskuan jartzen dituzte. 

“Helburua: Goserik Ez” deritzon programa 
Nazio Batuen Idazkari Nagusia den Ban Ki 
Moon-ek 2012. urtean bultzatu zuen ekimena 
da. Gizon, emakume eta adingabe bakoitzak 
egokiro elikatzeko duen eskubideaz gozatzeko 
ahaleginak egitea da programa horren xedea. 
Munduan gosea kentzea lagungarria izan daiteke 
gizartean bakea eraikitzeko, pobrezia gutxitzeko 
eta denontzako nutrizio hobea bermatzeko; 
hortaz, ekimen honek beren beregiko gonbita 
egiten die mundu honetako nazio, gobernu, 
sektore pribatu, GKE eta pertsona guztiei, 

mundu orok elikatzeko duen eskubideaz 
gozatzea ahalbidetuko duen eta elikaduraren 
arloko sistema guztiak iraunkorrak eta eusteko 
modukoak  izango diren etorkizunaren alde lan 
egin dezaten.  Ondokoa da programa honen 
xedea: nekazaritzako ekoizpen txikiaren arloari 
dagokionez, sektore horri aukera berriak ematea, 
eta bereziki emakumeei (horrela, autonomoagoak 
izan daitezen, bai eta beren ekoizkortasuna eta 
diru-sarrerak ugaltzeko gai ere), elikagaien 
kontsumo eta ekoizpen arduratsua bultzatzea eta 
elikagaiok alferrik galtzea bukaraztea.  

informazio gehiago sartu

infografia

“Emakumeen giza eskubideak” - Infografiak Helburua: Goserik Ez

Argitaratzeko daudenak:
2015eko otsailean: Emakumeen hezkuntza 

eta prestakuntza
2015eko martxoan: Emakumeen 

aurrerapenerako erakunde-mekanismoak 
2015eko apirilean: Emakumeak eta osasuna

2015eko maiatzean: Emakumeak eta 
komunikabideak

2015eko ekainean: Emakumeak eta gatazka 
armatuak

Jada argitaratutakoak:
Emakumea eta ekonomia
Emakumea eta pobrezia 

Emakumearen aurkako indarkeria
Emakumea eta ingurumena

Emakumea boterea erabiltzen eta erabakiak 
hartzen

Neskatoa
Emakumearen giza-eskubideak

“Helburua: Goserik Ez” programaren 
helburuak:  

• Urte osoan zehar elikadura egokia jasotzeko 
% 100eko aukera izatea.  

• Lehen haurtzaroan neskatoen eta mutikoen 
hazkundean atzerapenik batere ez izatea. 

• Elikaduraren arloko sistema guztiak 
iraunkorrak izatea. 

• Ekoizkortasuna % 100ean handitzea, eta 
ekoizle txikiak ekoizpen-sisteman sartzea. 

• Elikagairik batere alferrik ez galtzea, eta 
uzten ondoko galerarik ez izatea. 

“Helburua: Goserik Ez” programan parte har 
dezakezu, ondoko adierazpen hau sinatuz: 

http://www.un.org/es/zerohunger/aboutus.shtml

Nik honako hau adierazten dut:
Gosea ezabatzeko modu aktiboan lan egingo 
dudala  “Helburua: Goserik Ez” programako 

abiaburuak jarraituko ditudala 
Beste pertsona batzuk ere animatuko ditudala 

helburu hori erdiesten parte har dezaten 
Munduan goserik Ez Izatea lortuko duten 
ekintzak eta politikak bultzatuko ditudala 

Agindu dudan hau guztia betetzeko ardura 
hartzen dudala 

ekimenak

http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/human-rights
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus
http://www.un.org/es/zerohunger/#&panel1-1
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más informaciónaccede

Grinbuzz web-orri solidario 
bat da, eta funtsak biltzen 
ditu zenbait GKEren bidez 
haurrak babesean hartzeko 
(fundraising). Grinbuzz web-
orriak publizitatea saltzen du 
Interneten, eta lortzen duen 
diruaren %80 Fundación 
Vicente Ferrer, World Visio 
eta Global Humanitaria 
erakundeetara bideratzen du, 
diru hori guztia mundu osoko 
haurrak babesean hartzeko 
erabil dadin.

Edozein pertsonak lagun 
diezaioke ekimen hori, egunero 
web-orri honetan 30 segundoko 
bideo bat ikusteko sartuz soilik. 
Iragarkiak ikustaldi kopuru jakin 
bat lortzen duenean, iragarki 
jartzaileak kuota bat ordaintzen 
du, eta kuota horren %80 GKE 
bati ematen zaio.

Gardentasuna bermatzeko eta 
proiektu honetan parte hartzen 
dutenek beren lankidetzen 
emaitzei jarraipen zuzena 
egin ahal izateko, web-orrian 
erregistratu egin behar da. Web-
orriak kanpaina bakoitzean 
parte hartu dutenen izena 
iragartzen du. Horrez gainera, 
babes-hartze bakoitzaren 
datuak argitaratzen dira, bai 
eta egiten diren transferentzien 
frogagiriak ere.

T NTDMOS! gazteentzako 
aholkularitza eta informazio 
gunea da, sexu-aniztasunari 
eta genero-nortasunari buruzko 
aholkuak eta argibideak sarean 
eskaintzen dituena. Eusko 
Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru 
Aldundia ere lankide dituen 
‘Aldarte’ren, hau da, gay, 
lesbiana eta transexualei 
laguntza emateko Zentroaren 
proiektua da, eta ondoko 
xede hau erdiesteko tresna 
berri bilakatu da: gazteak 
mugitzen diren inguruneetan 
(ikastetxeetan, kuadrillan eta 
abarretan), lesbianei, gayei, 
transexualei, transgeneroei 
eta bisexualei buruz ditugun 
aurreiritzi eta estereotipoei 
aurre egitea. 
Gune hori pertsona guztientzat 
xedaturik dago, eta sexu-

orientazioaren eta genero-
nortasunaren gaineko 
informazioa aurkitzeko aukera 
ematen digu; era berean, 
esperientziak partekatzea eta 
beste pertsona batzuengandik 
gauzak ikastea ahalbidetzen 
du, foro bati eta elkarrekiko 
laguntzarako eratu diren talde 
batzuei esker, eta postontzi 
bat ere badauka galderak 
eta iradokizunak egin ahal 
izateko. Horiez gainera, liburu 
eta material interesgarriak 
ere eskaintzen ditu, eta 
‘Nola bizi duzu aniztasuna?’ 
izeneko galdera-sorta ere 
aurkezten digu. Test horrek, 
hamar galderaren bidez, 
generoaren arloko aniztasunaz 
eta nortasunaz zer dakigun 
neurtzen du. 

sartu

Grinbuzz T NTDMOS! 
LGTB Arloko Aholkularitza 
eta Informazioa, On Line

Sexu-aniztasuna eta familia homoparentalen egoera jorratzen duen 
haurrentzako lehen ipuina da, Txilen egindakoa. Nicólas izeneko 
mutiko baten istorioa kontatzen du. Familia homoparental batean 
bizi da, bere aita Pablo eta aita Sebastianekin batera.

Denek Clararekin, Nicolásen amarekin, duten harremana 
ere kontatzen du.  Familia osoarentzat  pentsatutako  liburua 
da “Nicólás tiene dos papás”, eta sexu-orientazioagatik edo 
genero-identitateagatik ez bereiztearen printzipioa egiaz eta 
eraginkortasunez aitortzeko helburuaz sortu zen. 

Txileko Movimiento de Integración y Liberación Homosexual 
(Movilh) mugimenduak ekoiztu zuen, eta Txileko zenbait 
erakunderen babesa izan du. 

Halaber, Europar Batasuneko enbaxadak eta Herbehereetako 
enbaxadak ere finantzatu zuten. Leslie Nichollsek eta Ramón 
Gómezek, Movilh mugimenduko presidenteak, idatzi zuten, eta 
online bertsioa deskarga daiteke. 

Nikolasek bi aita ditu

Era berean, sarean aniztasunerako beste ipuin batzuk ere topa 
ditzakegu, hala nola Madrileko Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) kolektiboak 
bi amarekin egindako bertsioa: “Nicolás tiene dos mamás” 

(Nikolasek bi ama ditu).

Nikolasek bi aita ditu

Nikolasek bi ama ditu

sartu

ekimenak

http://grinbuzz.com
http://www.cogam.org/_cogam/archivos/1413_es_21-Nicol�s%20tieneSC.pdf
http://www.movilh.cl/documentacion/nicolas-tiene-dos-papas.html
http://www.aldarte.org/jovenes%2Dlgtb/es/default.asp
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Lesbianak, legez eta bidez. Begiratu bat: EAEko 
gizarte baliabideei dagokienez, emakume 
lesbianek dituzten aukerak eta erabilerak izeneko 
lanak emakume lesbianek gizartean sufritzen 
duten bazterketa analizatzen du, eta bazterketa 
honek mota orotako gizarte baliabideak 
eskuratzean eta erabiltzean izan dezakeen 
ondorioa aztertzen du. Era berean, emakume 
lesbianak segurtasunik gabe sentitzen diren 
lekuak eta egoerak identifikatzen ditu, bazterketa 
anizkoitzarekin zerikusia daukaten faktoreak 
kontuan izanik. 

Argitalpen hau Emakundek emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren alorreko 
ikerlanei ematen dien bekaren emaitza da. 

Egoerak eta desberdintasunak aztertzen ditu 
askotariko bereizkeria jasateko arriskuan dauden 
emakumeen kolektiboan, eta bereziki, baliabide 
sozial eta ekonomikoez baliatzerakoan, eta 
segurtasunean.

Emakumeen eskubideak defendatzeko eta 
beraien aurkako indarkeria-mota orori aurre 
egiteko eginkizunak gidatuta, Paz y Desarrollo 
GKEak argitalpen hau prestatu du, gure gizartean 
dagoen arren isolatuta dagoen errealitate bat 
erakusteko. 

Pertsonak sexualki esplotatzeko salerostea 
giza eskubideen urraketarik handienetako 
bat da. Gaur egungo esklabotza da, genero-
indarkeriaren aurpegirik latzenetako bat. Lan 
honen bitartez, kontzeptualki kokatu ahal dugu, 
haren kausak jakin, arazoaz dauden ikuspegiak, 
esparru juridikoa eta pertsonen salerosketaren 
aurkako borrokan parte hartzen duten aktoreak 
ezagutu, eta jasotzen duen tratamendu 
mediatikoa aztertu. 

Urtekari honetan, garapenaren alorreko gai 
konplexuak jorratzen dira, hainbat ikuspegitatik. 
Zein garapen-eredu bideratu nahi dugu gero eta 
ezberdintasun gehiago dagoen mundu honetan?, 
zer ekarri digute Milurterako Garapenerako 
Helburuek?, zein garapen-agenda erabili nahi 
dugu 2015. urtearen osteko epealdian?... 
Urteko XI. Txosten hau “Plataforma 2015 y más” 
taldeak egin du, eta azterketaren, analisiaren, 
hausnarketaren eta eztabaidaren aldeko apustua 
da, horixe baita, hain zuzen ere, egungo desafioei 
aurre egiteko biderik egokiena. 

Mundua, politika eta pertsonak: horra hor hiru 
aurpegi dituen prisma bat, errealitatea aztertzeko 
balio diguna, aurpegi horiek elkarren osagarriak 
baitira. Horrenbestez, azterlan honetan ikuspegi 
orokorra aurkezten da, elkarrekin loturik dagoen 
munduan bizi garela gogorarazten diguna; izan 
ere, nazio barruko eta nazioarteko mugak gero 

eta lausoagoak dira, eta elkarlanean jardun 
behar dugu, nahitaez, erantzunkidetasuna 
landuz. Azken buruan, desafioei aurre egiteko 
eta zuzengabekerien eta arazoen kariak eta 
baldintzak aldarazteko tresna izango diren 
politikak lantzeko apustua.  

EAEko emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako VI. plana Emakundek 
(Emakumearen Euskal Erakundeak) egin du. 
Plan honen helburua euskal botere publikoek 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
eremuan izan beharreko jardunaren esku hartze 
ildoak eta jarraibideak finkatzea da. 

VI. planaren apustua bizitza ekonomiko, politiko, 
sozial eta kulturalaren eremu guztietan balio-
aldaketa lantzea da, gizartea berdintasunerantz 
eraldatzeko bidea denez gero. Bi atal handi 
dauzka: gobernantza berdintasunaren alde 
hobetzeko neurriak (13 neurri daude hemen, 
Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 
4/2005 Legeak berdintasunaren printzipioa 
euskal botere publikoen antolaketan eta 
funtzionamenduan txertatzeko ezartzen dituen 
aginduak jasotzen eta zabaltzen dituztenak) 
eta berdintasunaren arloan esku hartzeko 3 

ardatz: nahitaezko balio-aldaketa eta emakume 
gehiagoren ahalduntze pertsonal, kolektibo 
eta soziala sustatzea, gizarte-antolaketa 
erantzukidean aurrera egitea, eta emakumeen 
aurkako indarkeria desagerraraztea. 

Lesbianak, legez eta bidez. Begiratu bat: EAEko gizarte 
baliabideei dagokienez, emakume lesbianek dituzten aukerak 
eta erabilerak

XXI. mendeko emakume esklaboak: Emakumeen 
salerosketa, sexualki esplotatzeko asmoz

2015erantz: Garapenaren ikuspegiak eztabaidagai 

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako VI. plana EAEn

sartu

sartu sartu

sartu

ESCLAVAS DEL SIGLO XXI: 

apalategian

http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/LESBIANAKLEGEZETABIDEZ.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/u72_iv_plan/eu_emakunde/adjuntos/VIPlan_final_eu.pdf
http://pazydesarrollo.org/pdf/guia_trata_sexual_pyd.pdf
http://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://2015ymas.org/%5CCMS%5Cficheros%5Cdocumentos%5Can2013_vdef.pdf
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GenderStats datu-base bat da, generoaren arloan 
Munduko Bankuak biltzen dituen estatistikak 
eta adierazkariak jasotzen dituena. Estatistika 
alorreko eta beste alor batzuetako datuak 
eskaintzen ditu, eta genero arloko gai nagusiei 
buruzko adierazpen-moduluetan antolatzen 
ditu datuok, herrialdeka banaturik. Halaber, 
hainbat iturri baliatzen ditu datu horiek guztiak 
jasotzeko. Une oro bilakatzen ari den tresna bat 
da, informazio berriak eskuratu eta generoaren 
arloko lehenespen berriak identifikatu ahala eten 
gabe eguneratzen dena. 

Herrialde bakoitzari dagokion datuak arloka 
antolatzen dira, sei ataletan: demografia, 
hezkuntza, osasuna eta lan-indarra; horiez 
gain, herrialde bakoitzeko eskualdeak eta 
hazkunde-maila ere adierazten dira, eranskin 
modura. Atari honetan, Nazio Batuen eskualde-
batzordeek eta sektore-erakundeek generoaren 

arloan bildu dituzten datu-multzoak ere sartzen 
dira, eta bai Munduko Bankuak idatzi edo 
finantzatzen dituen galdera-sortak eta txostenak 
ere. Halaber, herrialdeek gako diren garapen-
agenda nagusietan izaten dituzten aurrerabideei 
buruzko datuak ere ematen ditu. Honako hauek 
dira agenda horiek, besteak beste: Milurtekoaren 
Garapenerako Helburuak (MGH),  Nazioarteko 
Sustapen Elkartea (NSE 16) eta Munduko 
Bankuaren Korporazio-Txartela. 

Erdialdeko Amerikako Elkargunea (Confluencia 
Feminista Mesoamericana), ‘Las Petateras’ 
deritzona, 2006ko irailaren 22an sortu zen 
Panaman, Erdialdeko Amerikako ekintzaile 
feministen borondate politikoari esker. Feminista 
horiek zeharo adituak dira giza eskubideen 
babesaren, genero-berdintasunaren eta gizarte-
justiziaren arloetan, eta Nikaragua, Honduras, El 
Salvador, Mexico, Panama, Guatemala, Costa 
Rica eta Estatu Batuetan jarduten dute. 

‘Las Petateras’ elkarguneko kideek ‘petate’ gisa 
ikusten dute gizartea, trinkoa bezain malgua den 
ehuna taxutzen duten hari aniztunezko bilbadura 
konplexu legez alegia. Ondoko hauek dira 
elkargunea sorrarazi duten hariak: Transgresio 
Feministaren Behatokia (Observatorio de la 
Transgresión Feminista), ‘Aldaketa Uholdea’ 
Prestakuntza/Ekintza Elkartea (Forma-acción 
Mar de Cambios), Komunikazio Estrategikoa 

(Comunicación Estratégica), Analisi feministak 
egiteko eta itunak sendotzeko sormen guneak 
(Espacios Creativos de Análisis Feministas 
y fortalecimiento de alianzas) eta Ekintza 
Feministaren Sistematizazioa (Sistematización 
del accionar feminista). 

Europako Batzordearen Laguntza Humanitario 
eta Babes Zibileko Bulegoa (ECHO) 1992. urtean 
sortu zen, behar duen pertsona orori laguntza 
emateko xedearekin, giza gatazkaren zein natura-
katastrofearen ondoriozko egoerak gorabehera. 
Honakoa da bulego honen lehenengo zeregina: 
bizitzak salbatzea, nekea murriztea eta sufritzen 
duten pertsonen osotasuna eta duintasuna 
babestea.  

Egoitza Bruselan duen ECHO Bulegoak EBren 
laguntza modu azkarrean eta eraginkorrean 
ematea bermatzen du, bi tresna nagusiren 
bidez: laguntza humanitarioa eta babes zibila. 
Sortu zenetik, krisi-egoeran diren 85 herrialde 
baino gehiagoko eskualdeei laguntza ematea 
ahalbidetu du, eta 2013an eremuko 44 bulego 

zituen 39 herrialdetan. Bulego horietan, 
nazioarteko laguntza humanitarioaren arloko 320 
profesionalek eta 140 adituk lan egiten zuten. 

GenderStats  Las Petateras

ECHO, Europar Batasunaren Laguntza Humanitarioko Bulegoa 

sartu

sartu

sartu

Mugarik Gabeko Medikuak (MGM) deritzon 
elkartea Frantzian sortu zen 1971. urtean, 
medikuntza arloko beharginen eta kazetari-talde 
baten ekimenez. Elkartea nazioarteko erakunde 
humanitarioa, mundu osoan presazko laguntza 
medikoa ematen jarduten duena. Krisi-egoeran 
diren herriei laguntza ematea da erakundearen 
xedea, arraza, erlijioa edo ideologia politikoa dela 
eta inolako diskriminaziorik egin gabe.  1999. 
urtean Bakearen Nobel Saria jaso zuen erakunde 
honek bost kontinenteetako 67 herrialdetan 
lan egiten du, gatazka armatuen eta natura-
katastrofeen biktimentzako, gaitz endemikoek 
eta izurriteek jotzen dituzten  herrialdeentzako, 
gizarte-indarkeriaren biktimentzako eta osasun-
laguntzarik gabeko pertsonentzako laguntza 
mediko eta humanitario zuzenari dagozkion 400 
bat proiektu jorratuz.  

Mugarik Gabeko Medikuak 

sartu

nazioarteko erakundeak

http://datatopics.worldbank.org/gender/
http://www.petateras.org/
http://www.msf.es/
http://europa.eu/legislation_summaries/humanitarian_aid/r10003_es.htm
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Andaluziako Emakumearen Institutuak (IAM) 
sustatuta, generoari, feminismoari, berdintasunari 
eta jabekuntzari buruzko transmedia proiektu bat 
da. Emakumeen nortasunaren transformazio 
historikoa zabaltzea eta elkarrizketa sozialaren 
eragile gisa emakumeen parte hartzea sustatzea 
ditu xedetzat.

Azterlan antropologiko bat du oinarri, eta serie-
dokumental batek osatzen du, profesionalei 
edota genero-ikuspegidun esku-hartze sozialeko 
proiektuei zuzendutakoa, hain justu ere. 
Hemezortzi unitate didaktikok eratzen dute, 
berdintasunerako prestakuntzako gai zehatzei 
buruzko bana. 

“Construye tu curso” izeneko tresna bat ere badu; 
horri esker, genero ikastaroak presta daitezke, 
prestakuntza programa-erabiltzaile bakoitzaren 
premietara egokituz. Horrez gain, entziklopedia 

unibertsal feminista bat ere badago, osagarri; 
ekarpen feminista garaikideak erregistratu, 
artikulatu, ordenatu eta erabilgarri jartzea 
ahalbidetzen du entziklopediak.

CEARek sentsibilitatea sortzeko, salaketak 
egiteko eta laguntzaileak erakartzeko kanpaina 
hasi du, gobernuek asilo-eskubidea eta giza 
eskubideak urratzeari buruz, bai estatuan bai 
Europan. Kanpaina honen bidez, jendeari 
gogoeta egin arazi nahi diote, galdera bat eginez: 
Zer gertatuko litzateke Albert Einstein afrikarra 
balitz?

CEARek Genevako Konbentzioa eta estatuetako 
eta nazioarteko gainerako arauak betetzeko 
exijitzen du. Errefuxiatutako pertsona guztiek, 
edonor direla eta edonondik datozela ere, 
bizitzeko leku seguru bat eskainiko dien 
prozedura jasotzeko eskubidea daukate. 

sartu

sartu

Mari Errauskin 3.0

Babeslekua zeu zara
Komunikazio teknologia (IKT) berrien inguruan 
artikulatuta, generoaren ikuspegitik ekoitzitako 
albisteak hedatzen, prestatzen eta sustatzen 
espezializatutako informazio agentzia da 
AmecoPress, betiere Nazio Batuen eta Europako 
Erkidegoaren planteamendu eta gomendioekin 
bat etorriz. 

Gaurkotasuneko albisteak zabaltzen ditu 
(emakumeen egoera, generoari buruzko legedia, 
ekimenak, etab.), baita jarduera, jardunaldi 
eta mintegi, argitalpen edota kultura ekimenei 
buruzko informazio eguneratua ere, eta mass 
media deitutako komunikabideek lantzen ez 
dituzten gaiak jasotzen ditu, betiere ikuspegi eta 
tratamendu ez sexista erabiliz. 

Bidenabar, kazetariak genero ikuspegian 
gaitzeko eta emakumeentzako alfabetizazio 
digitalerako prestakuntza jarduerak diseinatu 

eta prestatzen ditu, teknologia berrietan 
espezializatzea sustatzeko.

sartu

AMECOPRESS

Cáritasek, Gurutze Gorriak eta Secretariado 
Gitano fundazioak “Zure etorkizunaren letra 
idatzi nahi duzu?” izeneko kanpaina garatu dute, 
gizarte bazterketan dauden gazteak laneratzea 
bultzatzeko egiten diren programak erakusteko 
helburuz. Horrela, enpresen arreta deitu nahi 
dute, lan-munduan denei aukera berberekin 
sartzeko aukera eman deizaieten. 

Kanpaina hau Europako Gizarte Funtsak 
(EGIF) finantzatu du zati batean, Laneko eta 
Gizarte Segurantzako Ministerioaren bitartez. 
Kanpainaren ardatza musika-bideo batzuk dira, 
“Conciencia Urbana” musika-taldea eta hiru 
erakundeen proiektuetan parte hartzen duten 
gazteak protagonista dituztenak.

sartu

Zure etorkizunaren letra idatzi nahi duzu?

sarean

http://www.ponemoslamusica.org/
http://www.cenicientas.es/inicio/
http://www.amecopress.net
http://www.elrefugioerestu.org/
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