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Aurten Bruselak Bilbo aukeratu du Kirolaren 
Europar Hiri gisa, kirol jarduerari emandako 
bultzadagatik eta horretan jarduteko egoki-
tutako azpiegituretako inbertsioagatik; gau-
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zak horrela, Bizkaiko Foru Aldundiak  kirola 
eraman nahi izan du homofobiaren kontrako 
kanpainaren maiatzaren 17ko ediziora eta Biz-
kaiko Emakumezkoen Elkarteen X. Azokara.

“Homofobiarik ez, No a la homofobia” izan zen 
Foru Aldundiak Homofobia, Lesbofobia eta 
Transfobiaren kontrako Nazioarteko Egune-
rako, maiatzaren 17rako, hautatutako printzi-
pioen adierazpena; ekitaldi horretan, gainera, 
Athletic Kluba inplikatu zen. 

Ezin uka daiteke kirol arloan oso gauza ne-
keza dela parte-hartzaileek dibertsitate se-
xual eta afektiboa adieraztea. Guk, geu-
re aldetik, errealitate hori normalizatzen 
lagundu nahi dugu, euren aukera jendau-
rrean onartzen duten kirolariei ekar diezaie-

keen biktimizazio bikoitza salatuz; izan ere, 
batetik indarkeriaren helburu bihur daitezke, 
eta, bestetik, estigmatizazioa jasan eta, 
ondorioz, bazterketa.

Halaber, oso ezaguna da sexu-genero sis-
teman errotutako beste desberdintasun bat, 
gizon-emakumeena, zuzentzera bideratuta 
daukagun estrategia. Horregatik, urtero-urtero 
ospatzen da eremu publiko batean Bizkaiko 
Emakumezkoen Elkarteen Azoka. 

Eszenatoki ezagun horretan era guztietako 
espezialistak (emakumearen eta kirolaren ar-
teko erlazioaren ikuspegi poliedrikoa eskaini 
zutenak: jarduera fisikoarekiko erakargarrita-
suna, kirol jarduera emakumezkoen elkartee-
tan, lehia, komunikabideen jarrera eta akti-
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boan dauden kirolari bizkaitarren lekukotzak), 
bisitariak eta Elkarteen Bilguneko erakundeak 
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Espero dugu ekintza eta hausnarketa ekimen 
hauek balio izango dutela oinarrizko eskubi-
deen egikaritza mugatzen duten baldintzak 
gainditzen laguntzeko.
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Maiatzetik dago irekita 2012ko udako ikastaroetan 
parte hartzeko matrikulaziorako epea. Ikastaro 
horiek ekainaren amaieratik irailera arte izango dira 
Donostiako Miramar Jauregian. 

Eskola eskaintza zabala du, eta formatu hauek bil-
tzen ditu: Ikastaroak eta mintegiak, Atzerritarrentza-
ko hizkuntzak, Biltzarrak, Topaguneak, Eskolak, Lan-
bide jardunaldiak, Lantegiak, eta Irakasten ikastea 
eta Osasun, guneak. Interesekoak izan litekeen zen-
bait prestakuntza proposamen egingo dugu:

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU)
antolatuak

Barakaldon 
Bizi-Vivir en
Barakaldo egitaraua:
Bizkaian 
Bizi-Vivir en 
Bizkaia egitaraua
                            2012

Barakaldoko Immigrazio Udal Zerbitzua eta Mun-
duko Medikuak Elkarteak dira proiektu honen 
erakunde arduradunak. Proiektuaren helburua etor-
kinen harrera erraztea eta etorkinen gizarteratzea 
eta laneratzea bultzatzea da, baita udalerrian urte 
batzuk daramatzaten beste herrialde batzuetako 
jendea elkartzea ere.

Hauexek ere badira ekimenaren xedeak: Barakal-
dora iritsi berriak diren etorkinen edo baztertuak 
izateko arriskuan daudenen jabekuntza, etorkinen 
lanbide trebakuntza sustatzea, haien gizarte osa-

suna hobetzea eta kultur arteko bizikidetza bultza-
tzea. Egitarauan izena eman dutenen partaidetza 
behar da horretarako, otsailetik hona igandeetan 
izaten ari diren ikastaroetan eta txangoetan.

Hala, herritarrentzat irekitako ospakizunekin batera, 
hala nola Arrazismoaren eta Xenofobiaren kontrako 
Zinema Astea (martxoa), Barakaldoko jaiak (uztai-
la), Plaza Solidarioa (azaroa eta abendua) eta Etor-
kin Eguna (abenduak 18), EAEko hiru lurralde histo-
rikoetako hiriburuetarako eta Markina—Bolibarrerako 
bidaiekin osatzen dira trebakuntza ekintzak —ostala-
ritza, nutrizio eta sukaldaritza lantegietan, oinarrizko 
informatika eta internet ikastaroetan eta mendeko-
tasuna duten pertsonen zaintzan esaterako.

Harremanetarako: 

Posta helbidea: Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubi-
deen Agentzia (FRA)

Schwarzenbergplatz, 11
A-1040 Viena

Tfn.: 431 580 300
Posta elektronikoa: survey@lgbtsurvey.eu

Web orria: 
https://www.lgbtsurvey.eu/html/lgbt2t/startpage.php?

 XXXI. Udako 
Ikastaroak. 
XXIV. Europar 
Ikastaroak

Harremanetarako: 

Posta helbidea: Herritarren Arretarako Zerbitzua (HAZ)
Barakaldo

Herriko Plaza, z/g

Gurutzeta
Balejo, 4

Tfnoak: 010 (Barakaldotik) / 94 478 92 00 (Inguruetatik)
Web orria: http://www.barakaldo.org/portal/eu/web/barakaldo/barakaldo

Europako 
inkesta

Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen 
Agentziak (FRA) 

bultzatua

LGTB taldearen egoeraren, haien eskarien eta 
beharren berri izateko asmoarekin, Europar Bata-
suneko eta Kroaziako 18 urtetik gorako lesbianek, 
gayek, bisexualek eta transexualek osaturiko pu-
blikoari deia egiten die FRA agentziak inkesta bat 
on-line bete dezan, honako hauen inguruko haien 
ikuspuntuak biltzeko:

  - norberaren testuingurua;
  - irudipen publikoak eta erantzunak 
     homofobiari edota transfobiari;
  - diskriminazioa;
  - eskubideen berri izatea;
  - ingurune segurua;
  - indarkeria eta jazarpena; 
  - LGTB taldeko batentzako gizarte testuingurua.

Bere ondorioak tratu berdintasunari buruzko legee-
tan ezarri eta horren araberako europar politikak 
xedatu nahi ditu Agentziak.

LGTB

      EKONOMIA 
            ETA 
       ENPRESA

     A

A.1 Berdintasunerako erronkak enpresetan   Ekainak 19 eta 20

A.2 Lidergoa eta enpresa sorkuntza: gakoak krisialdi 
testuinguruan   Ekainak 27 eta 28

A.9 Udaberri arabiarra: demokrazia, giza eskubideak 
eta konstituzioak   Ekainak 22

       
GIZARTEA

     ETA GIZARTE
       ZIENTZIAK 
  

     B

B.1 Askatasunaren baldintza materialak: herritarren 
oinarrizko errenta aintzat hartzea   Ekainak 21 eta 22

B.2 Gobernantza demokratikoa eta herritarren 
partaide-tza politika publikoetan   Ekainak 25 eta 26

B.4 Bizikidetza Europan XXI. mendean   Ekainak 25/27

ENERGIA, 
INGURUMENA ETA 

GARAPEN
 IRAUNKORRA

     E E.2 Zero zabor: errealitateak, erronkak eta estrategiak   Ekainak 19 eta 20

        OSASUN 
       ZIENTZIAK      I

I.3 Desberdintasunak murriztea osasunean: Osasunaren 
berdintasuna politika publikoetan ezartzeko tresnak   Ekainak 9 eta 10

2.2 Amagandiko Edoskitzeari buruzko V. Nazioarteko 
Sinposioa / V International Breastfeeding Symposium   Ekainak 27/29

       ZUZENBIDEA      J
J.1 Eskubideen babes jurisdikzionala. Konstituziona-
lismo historikotik integrazioaren konstituzionalismora   Ekainak 4/6

J.6 Fundazioekiko interesa, enpresatik eta herri 
administraziotik: fundazioaren kontzeptu berriak   Irailak 3 eta 4

INFORMAZIO ETA 
KOMUNIKZIOAREN 

ZIENTZIAK
     L

L.2 Zelan kudeatu gizarte mugimenduetan sortutako 
jakintza   Uztailak 13 eta 14

6.5 Jendaurrean hizketan   Uztailak 23 eta 24

6.12 Beti eraginkortasunez hitz egitea: pribatuan, 
jendaurrean, irratian eta telebistan   Abuztuak 27/30

    Ziklo                Izenburua       Data

Harremanetarako: 

Posta helbidea: 1.042 Posta Kutxatila 20080 Donostia
Tlfn.: 943 219 511 / 943 219 751

Faxa: 943 219 598
Posta elektronikoa: cverano@ehu.es

Web orria: http://www.sc.ehu.es/scrwwwsu/index.htm

Ikastaroak 
eta mintegiak 

Barakaldoko Udalak
bultzatua
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Apirilean, Bizkaiko Foru Aldundiak, Berdintasun 
Politiken Nazioarteko Berrikuntza Zentroarekin 
(CIINPI) batera, gogoeta prozesu bat abiarazi zuen 
emakumeek bakearen kultura bat eraikitzeko joka-
tu behar duten paperari buruz, hain zuzen ere kul-
tura horrek blindatu ditzan oinarrizko eskubideak 

Emakumeek bakegintzarako 
eta gogaidetasunerako egin 
dezaketen ekarpenari buruz 

gogoeta egiteko taldeak

Informazio gehiago:
http://ciinpi.com/eu/emakumeak-eta-bakea

EUDELek Euskadiko tokiko emakume haute-
tsientzako prestakuntza politikoko lehenengo es-
kola bultzatu du. 

Virginia Woolf Basqueskolak euskal emakume 
alkate eta zinegotziei aukera ematen die “eremu 
berekia” izan dezaten elkarrekin gogoeta egi-
teko beren jardunbide politikoan dauzkaten gen-
eroko baldintzei buruz. Proiektu honen bitartez 
–bertan Emakunde eta Eusko Jaurlaritzako Bik-
timei Laguntzeko Zuzendaritza laguntzaile dira–, 
behar diren prestakuntza eta lanabesak eskain-
tzen zaizkie udaletako arduradunei berdintasunaren 
zeharkako ikuspegia aplika dezaten beren udale-
tako politiken kudeaketa orokorrean.

Proiektuaren jatorria Berdinsarean sartutako udal 
batzuen eskakizunetan dago, eta emakume poli-
tikariekin eginiko bestelako prestakuntza espe-
rientzietan inspiratuta dago: Suediako Emakume 

Virginia Woolf Basqueskola
EUDEL

Zabalgune plaza, 5
48009 Bilbo

Tel.: 944 231 500
Fax: 944 243 947

Helbide elektronikoa: vwoolf@eudel.net  
Webgunea: http://www.eudel.net/

Politikarien Sarea edo Bartzelonako Diputazioko 
Emakumeen Prestakuntzarako Institutua.  

Eskolak nazioarteko dimentsioa izango du, 
Europako emakume hautetsien beste sare batzuekiko 
lankidetzaren bitartez. EUDELek, Europako Udal 
eta Erregioen Kontseiluko kidea denak, aldizka 
kontaktuak sustatuko ditu erakunde horretako 
Emakume Hautetsien Komitearekin, Europako 
testuinguruko azken berritasunetan “egunean” 
egoteko: proiektuak, araudiak, ikasketak, biltzarrak...

Programaren lehenengo edizioak —irailetik 
abendura garatuko da modu deszentralizatuan, 
hiru lurraldeetako zenbait udaletan— mintegiak, 
coaching tailerrak eta asteburuko barnetegi trinko 
bat eskainiko ditu, guztiak ere berdintasun politiketan 
adituak diren irakasle eta aholkularien eskutik. 
Doakoak izango dira (barnetegia izan ezik), eta 
guztietarako aldez aurretik izena eman beharra 
dago, posta elektroniko bidez edo fax bidez, Es-
kolako kontaktuan:

eta askatasunak eta berma dezan  herritartasun 
osoaz baliatu ahal izateko aukera.

Horretarako, Bizkaiko gizarte zibil antolatuko ema-
kumeen eta gizonen lau talderi dei egin zitzaien, 
eta bi orduko saioetan eztabaidatu zuten aldarri-
kapenerako metodo baketsuei buruz, emakumeek 
gatazken konponbiderako ekar ditzaketen balio 
espezifikoei buruz eta herritarren sentsibilizatzea 
eta eragimen politikoa sustatzeko beharrezkoak 
liratekeen akordioaren gutxieneko puntuei buruz. 

Gogoeta talde hauen ondorioak eta pertsona 
horien eta CIINPIk bultzatutako “Emakumeak eta 
Bakea” proiektuan parte hartutako beste batzuen 
ondorioak, DVD formatuan jasoko dira eta zenbait 
ekitaldiren bitartez jarriko dira jendaurrean.

Apirilean eta maiatzean Tas-Tasek mintegien bigarren 
edizioa egin zuen, eta gizarte eragileei eta kateko 
boluntarioei proposatu zien erkidegoaren komu-
nikazioa indartzea balio solidarioak eta gizarte 
justiziakoak transmititzeko lanabes gisa.

Hedabide horretako langileek, Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluak (EGK), Mugarik gabeko ordezkariek eta 
Berton aldizkaria: Mahatserritik sarera, Goitibera 

Aldizkaria eta Pikara Magazin aldizkarietako ka-
zetariek beren ikuspegiak adierazi zituzten hona-
koetarako programazioari eta baliabideen kudea-
ketari buruz: zuzeneko irrati-difusioa, Tas-Tasen 
webguneko edukien kudeaketa eta administra-
zioa eta generoko ikuspegia biltzen duen idazketa 
eta komunikazioa. Hori guztia “Mujeres al borde 
de… medios de comunicación” lelopeko Kafe-
saioarekin amaitu zen.

Komunikazio 
              kritikoko 
                        Mintegiak

tas-tas 
    Irratian

                                                            Lidergoa
- Lidergo osasuntsu eta parte-hartzailearen premia, inposiziorik gabe.
- Emakumeen parte-hartzea sustatzea, sareak zabaltzeko eta, horrela, jabekuntza kolektiboa lotzeko.

Hedabide feministak
- Ikuspegi feministarik ez duten hedabideen sektoreetan, aurreiritzien aurkako feminismoa sustatzea.
- Urrapen gogoetatsuaren aldeko apustua.

                                               Tratamendu informatiboa
- Eztabaida, emakumeak hedabideetan ez agertzeari buruz.
- Emakumeek hedabideetan parte ez hartzea, beren itxura fisikoarengatik, segurtasun ezarengatik edo 
   kontziliaziorako zailtasunengatik... eta horrek emakumeak, esparru horretan, ostrazismora zigortzea.
- Kontaktuen sare bat sortzeko beharra. Emakume adituek osatuko lukete eta ikusgarritasuna lortzen saiatuko litzateke.
- Gizarte egitura eraldatzea, hedabideetako eraldaketaren motor gisa.

Lan harremanak
- Egiaztatzea zuzendaritza postu gehienak gizonezkoek betetzen dituztela.
- Jokabide zuzenak: gobernuak bermaturiko amatasuna, gutxienez ere sei hilekoa; emakumeen eta gizonen 
   berdintasunari buruzko sentsibilizazioa; uniformeak profesionalei objektu sexualaren izaera ematen 
   dieneko kasuei buruzko salaketa; enpresek beren gain hartzea jabekuntzaren erantzukizuna, eta gizonezkoak
   mugimenduan inplikatzea.

Lan-mahaien araberako ondorioetako batzuk:

II
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Kultur Batuak Plataformak, Ignacio Ellacuría Gizarte Guneak sustatutako Elkartegintza 
Indartzeko Programaren esparruan 2006an  sortu zenak, hamaika elkarte biltzen ditu, Afrikatik 
eta Amerika Latinotik heldutakoek osatutakoak: 

“Emakumearen parte-hartzea 
immigratuen elkarteen esparruan”

n  Asociación Argentina en el País Vasco-ARVAS
n  Asociación Centro Cultural Chileno Pablo Neruda
n  Asociación Congoleña para la Solidaridad en Euskadi-LIMEMIA
n   Asociación Cultural Onda Euskadi
n  Asociación de Cameruneses/as en Bizkaia
n  Asociación Diáspora Saharaui en Bizkaia-DISABI
n  Asociación España América Solidaridad y Cooperación
n  Asociación Guine-Vizcaya
n  Asociación para el Desarrollo Integral Uniendo Culturas-ASDIUC
n  Asociación Unión de Marfileños de Bizkaia Cultural y para la Solidaridad
n  Asociación Vascoangoleña de Cooperación al Desarrollo, la Cultura y la Amistad-AVACO

Apiriletik, Bilboko Udalarekin eta Ellacuría 
Fundazioarekin batera, Plataforma jardunaldi 
batzuk egiten ari da Arrupe Etxean, atzerriko 
emakumearen gaiari buruz eta immigranteen 
esparruko elkarte-sarean parte hartzeari 
buruz. Zikloa abenduaren 15ean amaituko 
da, eta egun horretan topaketen ondorioak 
emango dira jakitera.
  
Ekitaldira joaten direnak informazioa jaso-
tzen ari dira immigranteek esparru publiko 

eta pribatuetan betetzen duten eginkizuna-
ri buruz, elkarte-mugimenduetan eta haien 
erabaki-foroetan, bai jatorriko herrialdeetan, 
bai harrerako herrialdeetan. Ibilbide teoriko 
horren osagarri, ekitatearen arloko jokabide 
zuzenen aurkezpen bat egingo da, emaku-
me horiek immigranteen elkarte-esparruan 
eta haien erabaki-espazioetan duten esku-
hartzea indartzeko. 

Apirilaren 23an eta 24an, Euskal Herriko Uni-
bertsitateak (UPV/EHU) eta Hegoak krisiari 
buruzko egungo analisia dela-eta kezka duten 
pertsonei dei egin zieten Sarrikoko Zientzia 
Ekonomikoetako Fakultateko Areto Nagusian. 

Ekitaldian, ondoz ondoko hitzaldiak izan ziren, 
ikuspegi hirukoitzarekin: atzeraldiak emaku-
meengan duen eragina; aurpegi anitzeko 
krisi bati buruzko diagnosiak lortzeko presa, 
ikuspegi berriak abiapuntu hartuta gizarte on-
gizatea bermatuko duten politikak diseinatze-
ko, generoko politikan azpimarra jarrita; eta 

Zikloa

Amerika Latinoak inplementatutako ekimen 
eraginkorren azalpena.

Aditu moduan, jardunaldietan Pompeu Fabra 
Unibertsitateko eta Pablo Olavide Unibertsi-
tateko zientzia politiko eta sozialetako sailen 
irakasleek esku hartu zuten, Peruko Uniber-
tsitate Katolikoko eta “Estudios, Acción y Par-
ticipación Social” (FEDAEPS) Fundazioko 
ekonomialariekin batera.
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Elkarteak

Zein dira EHGAM Euskal Herriko Gay-Les Askapen 
Mugimenduaren enborreko aldarrikapenak?

Lehenengo aldarrikapena, zeinak, nolabait ere, be-
rarekin beste guztiak baitakar, gizarte zuzenago eta 
berdinago bat lortzea da; gizarte bat non pertsonek 
beren sexualitatea eta beren afektibitatea askatasu-
nean bizi ahalko duten, horregatik ez ezbaian jarriak, 
ez baztertuak izan gabe.

Hirukigunea proiektua abian jartzeak Bilboko 
Sexu Askatasunaren Mugimenduari ekarri diz-
kion aurrerapenak.

Hirukigunea proiektua lau elkartek eratzen dute 
(EHGAM-Bizkaia, BiziGay, MDMA eta Euskal Hartzak), 
eta honakoan datza haren garrantzia: indarrak eta, 
paraleloki, irizpideak batzea, sexu askapenerako 
mugimendu bizkaitar zatituegiaren ikuspegitik. Ikus-
pegi desberdinetatik homofobiaren aurka borrokatuko 
duten talde desberdinak osasungarria eta deseagarria 
izanik ere —bizi gareneko gizarte zorionez anitza is-
latzen baitu horrek—, gehiegizko zatikatzeak operati-
botasuna eta eraginkortasuna kentzen dizkio mugi-
menduari. 

Gainera, Hirukigunea sortuz, aldarrikapen soilaz 
harantzagoko beste lan mota batzuk berrabiatu 
nahi genituen; esate baterako, esku-hartze sozio-
kulturalak, informazio eta babes lanak... alde batera 
uzten hasitakoak, besteak beste baliabideen   —eko-
nomikoen zien pertsonalen— eskasiarengatik.

Oro har, zein oztopo gainditu behar dituzte LGTB 
pertsona emigranteek harrerako gizarteetan?

Nire ustez, erantzuna nahiko agerikoa da. Lehenen-
go, gizarteak, oro har, immigranteak direla-eta 
erakusten duen errefusari egin behar diote aurre; 
errefusa handiagoa izaten da immigranteak zenbat 
eta “desberdinago” izan: larruaren kolorea, hizkuntza... 
Gero, gure gizartean oraindik ere nabarmena den 
homofobia (lesfobia, transfobia...) pairatu behar 
izaten dute, orain artean aurrerapen handiak eta 
zalantza gabeak egin baditugu ere; horrek, gainera, 
oraindik ere bere isla dauka, nire ustez, gaizki deitu 

Elkarrizketa
Imanol Álvarez Gartziari

(EHGAM Euskal Herriko Gay-Les Askapen Mugimenduko 
lehendakaria) 

Bilbon 1956an sortu zen Imanol Álvarez Gartzia, eta Deustuko Unibertsitateko 
Informatikako lizentziaduna da. IRALEko —Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko 

irakasleak euskaldunizatzeko zerbitzua– irakaslea da, eta 1976/1977an EHGAM 
(Euskal Herriko Gay Askapen Mugimendua), eta hartan kide aktibo gisa dihardu 

ordutik. Halaber, maiz kolaboratzaile moduan parte hartzen du idatzizko prentsan, 
irratian eta telebistan.

ohi den gayen eta lesbianen erkidegoan. Azkenik, 
ez dugu ahaztu behar immigrante ia guztiak gurea 
baino kultura askoz ere sexistago, matxistago eta 
homofoboagoetatik heldu direla, eta hori dela-eta 
batzuetan gertatzen da gehien zapaltzen eta bel-
durtzen dituena dela beren herrialdeetako per-
tsonekiko bizikidetasuna bera.

Atzeraldi ekonomikoaren ondorioek eragin des-
berdina al dute kolektibo homosexual eta les-
bikoetan?

Printzipioz, ezetz dirudi.  Hala eta guztiz ere, ga-
rai zailetan, bizikidetasun unitate tradizionalenak 
(seme-alabekin...) babesteko joera egoten da, 
bestelako bizikidetasun motak edo bakarrik bizi 
diren pertsonak baztertuta. Halaber, ezkutuko 
bazterketa kasuak ere gerta daitezke lan kontratazi-
oetan, itxura batean batzuek besteek baino la-
naren premia handiagoa izatearen aitzakiapean. 
Azken batez, gehiengoen eta gutxiengoen joko bat 
da; zentraltasunarena eta periferiarena. Gabezia 
urteetan, talde periferikoak izaten dira beti pairatzaileak. 
Artalde batean bezala, erdigunekoak askoz ere ba-
bestuago daude kanpoaldekoak baino.

Zein tresna erabili beharko lirateke emakumeen-
gan, sexu-orientazioa, jatorri etnikoa, dibertsi-
tate funtzionala eta abar direla eta, eragina duen 
bazterketa bikoitz edo anizkoitza gainditzeko?

Bakarra dago: berdintasuna maila guztietan bul-
tzatzea, eskolatik hasi eta lanaren mundura arte, 
komunikabideetatik, erakundeetatik eta abarretatik 
iraganda. Berdintasuna esaterakoan, argi dago, 
eskubideen eta aukeren berdintasunari buruz ari 
naiz; zeren eta, bestela, ez soilik gizonezkoak eta 
emakumezkoak berez, baizik eta pertsona bakoitza 
–gizona zein emakumea– baita eta izan behar baitu 
besteetatik desberdina.

“Berdintasuna esaterakoan, eskubi-
deen eta aukeren berdintasuna adierazi 
nahi dut, zeren eta, gainerakoan, ez 
soilik gizonezkoak elkarren artean eta 
emakumeak elkarren artean, baizik eta 
pertsona orok ere —gizon nahiz ema-
kume— besteetatik desberdina baita eta 
izan behar baitu”

“Garai zailetan, bizikidetasun unitate 
tradizionalenak (seme-alabekin...) ba-
besteko joera egoten da, bestelako 
bizikidetasun motak edo bakarrik bizi 
diren pertsonak baztertuta”

Webgunea: http://www.ehgam.org/
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Elkarrizketa
Dolores Moreno Iglesiasi
 (Heldu Federazioko idazkaria)

Dolores Moreno Iglesias, AFISES Sestaoko ezgaituen elkarteko lehendakaria, 
Heldu Federazioko –ezgaituen elkarteen federazioa– idazkaria da. 

Heldu sortu zen zenbait ezgaituen elkarteren ekintza koordinatu eta taldekoa 
sortzeko beharretik, beren jarduketa-esparruan eta gizartean, oro har, eragin 

handiagoa izate aldera, aniztasun funtzionala duten pertsonen eskubideak direla eta.

Ikerketa eta Garapenarena HELDU federazioaren 
jarduketa-esparruetako bat da. Arlo honetan lan-
du diren inpaktu-proiektuak. 

Ezgaitasunaren esparruko jarduketa desberdinak 
ikertu eta garatza etengabeko egiteko bat dira gure 
federazioan. Proiektu berrien plangintzaren eta 
ikerketaren oinarria gure bazkideen parte-hartze 
aktiboa da. 

Egun dauden berdintasunerako foro desberdinetan 
parte-hartzea etengabeko erreferentzia bat da gure 
federazioarentzat, ezgaitasuna duen emakumearen 
esparruko proiektu eta ekintzen plangintzari begira 
eta bazterketa bikoitza jasaten duten emakume 
ezgaituen premia berariazkoak adierazteko auke-
rari begira.

Entitatearen ibilbideari erreparatuta, zein bi-
lakaera izan du bazkidetuen laneratzeak enpresa 
publiko zein pribatuetan?

Ezgaitasun funtzionala duten pertsonen laneratzearen 
aldeko politikek hobekuntza bat ekarri dute enple-
gagarritasun-adierazleetan. 

Detektatu dugu krisi egoera honetan gurea kolektibo 
zaurgarriagoa dela, batez ere gainerako popula
zioarekiko desabantailako lan baldintzen ondorioz. 
Egoera hau bereziki pairatzen dute emakume 
ezgaituek.

Generoko indarkeriaren biktima diren emaku-
meentzako arreta-baliabidea badaukate, egiten 
al dute bazkideen artean arazo hori detektatzeko 
lanik?

Ez daukagu generoko indarkeriaren biktima diren 
emakumeentzako arreta-baliabide berariazkorik. 
Baina gure federaziotik emakumeen zenbait lan-
mahai eta –forotan parte hartzen dugu, eta beste 
entitate batzuek erabiltzen duten protokoloa eza-
gutzen dugu. Gure bazkideen artean generoko in-
darkeriako egoera bat detektatzen dugunean, gure 

federazioaren laguntza informatibo eta psikologikoa 
emateaz gainera, dagokion zerbitzura bideratzeko 
aukera eskaintzen diogu. 

Gure kolektiboa, emakume ezgaituena, bereziki zaur-
garria da, eta askotan tratu txarren, babeskeriaren 
eta indarkeriaren egoerak aurkitzen ditugu. 

Ezgaitu funtzionalek osatzen duten kolektiboan 
oinarrizko eskubideetan aurrera egin dela antze-
man al duzue?

Zuzena da administrazio publikoak eta, oro har, 
gizartean eginiko ahalegina aitortzea. Izan ere, 
ahalegin horrek berarekin ekarri du aurrera egitea 
dibertsitate funtzionala duten pertsonek eskubideak 
lortzearen arloan. Hala eta guztiz ere, gure taldearen 
beharra izaten jarraitzen dugu elkarteetan, federa-
zioetan edo bestelako batasunetan, gure premiak 
eta inguruabarrak jakitera emateko eta eztabaidaren, 
erabakien eta baliabideen plangintzaren aroan 
parte-hartze handiagoa lortzeko; azken batez, gure 
lurraldearen gizarte bizitzan parte hartze handiagoa 
izateko.

Gizarte guztiz inklusiboa lortze aldera, norantz 
zuzendu behar dira ahalegin politiko eta sozialak?

Gure ustez ahalegin politiko eta sozialak zuzendu 
behar dira herritarren eskubideak bermatzera; bereziki, 
egoera zaurgarrienean daudenen eskubideak ber-
matzera. Badakigu egungo egoeran gastu soziala 
optimizatu beharra dagoela. Hala eta guztiz ere, 
uste dugu hain zuzen ere desabantaila sozialeko 
pertsonak direla politika sozialen lehentasunezko 
jomuga izan behar dutenak.  Dauden baliabide eta 
prestazioei ahal den guztian eutsi behar zaie, eta 
handitu ere egin behar dira, dibertsitate funtzionala 
duten pertsonek bizimodu duina izaten jarraitu ahal 
izan dezaten..

Webgunea:  http://www.bidaideak.org/es/index.php

“Dauden baliabide eta prestazioei ahal 
den guztian eutsi behar zaie, eta han-
ditu ere egin behar dira, dibertsitate 
funtzionala duten pertsonek bizimodu 
duina izaten jarraitu ahal izan dezaten”

“Gure bazkideen artean generoko in-
darkeriako egoera bat detektatzen du-
gunean, gure federazioaren laguntza 
informatibo eta psikologikoa emateaz 
gainera, dagokion zerbitzura bideratze-
ko aukera eskaintzen dugu”
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Bizkaiko Emakumezkoen Elkarteen
Azoka

José Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusiak andre eta 
gizonen arteko desberdintasunak ezabatzearen alde 
lan egiten duten emakumezkoen elkarteen, foru botere 
publikoen eta herritarren arteko hamargarren topaketa 
hau inauguratu zuen.

Azokaren ekitaldiak garatzeko kirola gai nagusi gisa 
hautatu da ikusezintasunaren beste alderdi baten gai-
nean hausnartzeko premia dela eta; gainera, ez da 
ahaztu behar Bilbo 2012an Kirolaren Europar Hiria 
izendatua izan dela. 

Amateurrak edo profesionalak izanik ere, emakumezko 
kirolariek egoera defizitarioak jasan behar izaten dituz-
te euren eskubideak egikaritzean; horrek haurtzarotik 

baldintzatzen ditu sexuaren arabera kirol modalitateen 
aldeko aukerak eta, ondorioz, gaztaroan edo heldua-
roan emakumezko gutxiagok jarraitzen dute kirola egi-
ten. Gainera, emakumezkoen kirolak askoz proiekzio 
txikiagoa dauka komunikabideetan…

Bilbaoren diskurtsoaren ondoren, Andre Berri elkarteko 
kidea den Flori Vicentek jardun zuen, Bizkaiko Emaku-
mezkoen Elkarteen Bilgunearen izenean; gauzak ho-
rrela, “Ikasi, ikusi, sentitu, bizi, elkarbanatu, ezagutu, 
gozatu guztiok aurtengo azokan!” lelopean aditzera 
eman zuen zer lortu nahi den urtero-urtero berdinta-
suna aztertzeko, eztabaidatzeko eta esperientziak par-
tekatzeko espazio honetan.

Lehenengo lerroan: José Luis Bilbao, Xabier Legarreta, Ana Madariaga eta Pilar Ardanza

Bizkaitarrak Areatzako moilara bertaratu ziren maiatzaren 30 eta 31n, Bizkaiko Emakumezkoen 
Elkarteen Azokaren hamargarren urteurrena ospatzeko; oraingoan azokak kirolaren inguruan 
jardun du.

                      Edukiak  

- Kirol jarduera emakumezkoen elkarteetan 

- Kirol jardueraren plazera

- Kirol femeninoaren gaineko komunikazioa 
   berdintasunean 

- Lehiaketa 

- Hiru kirolari bizkaitar aktiboan 

- Bizkaiko taldeetako jokalariaks vizcaínos

                  Ekitaldiak 
- Aire akrobaziak
  “Maider Yabar buruz behera” 

- Koralak:
   . Erroxape
   . Emays
   . Gizatiar

- Andre Berriren tuna

- Testuen irakurketa:
   . Escribe / Lee elkartea
   . Gallartako emakumezkoen elkartea

- Esgrima erakusketa 
   (Bizkaiko Esgrima Federazioa)

   

               Argazki erakusketa

- Beste garai batzuetako emakume kirolariak
   (Mochilas Rojas emakumezkoen elkarteak 
   lagatakoak)

- “10 urte Bizkaiko Emakumezkoen Elkarteen
    Azokan” atzera begirakoa

             Bestelako jarduerak

- Tokiko produktuen dastaketa
  (Landa XXI)

- Lore ontzieen oparia
  (Bizilore elkartea)

                         Amaiera

- Emakumezko kirolari adintsuei egindako
  omenaldia

 PROGRAMA

X
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“Aktiboan dauden ema-
kumezko kirolariak: 

Eneritz Iturriaga, 
Marije Atxalandabaso eta 

Virginia Berasategui”
Cristina Gallo idazle eta kazetariak mahai-ingurua dinamizatu zuen; ekitaldian Eneritz Iturriaga, 
Virginia Berasategi eta Marije Atxalandabaso kirolari bizkaitarrek euren ibilbideen berri eman zuten, 
txirrindularitzan, triatlonean eta mendizaletasunean, hurrenez hurren.

Eneritz Iturriaga 
Txirrindularia ezagunagoa izaten hasi zen 
1996ko mundialetan.

21 urte zituela, Italiara lekualdatu zen eta ber-
tan 2010era arte lehiatu zen. Italiara jotzeko 
erabakia etsipen baten ondorioa izan zen; 
izan ere, haren kirol lorpenak gorabehera, in-
guru autonomiko eta estatalean baldintzak ez 
ziren egokienak emakumezkoen txirrindulari-
tza bultzatzeko. 

Euskal Herrira itzulita, abadinarrak ez zuen 
laguntzarik izan federazioaren aldetik. Egia 
esan, “lehenengo olinpiada izango da, non 
ez baitu emakumezko txirrindulari espainiar 
bakar batek ere parte hartuko […]. Ez omen 
daukagu mailarik”.

Emakumezko txirrindularien eta gizonezko 
txirrindularien arteko diskriminazio hori beste-
lako eremuetara ere zabaltzen da, hala nola 
publizitatearen, ekonomiaren (lasterketa bat 
irabazten duen talde femeninoak jasotzen 
duen saria 150 euro ingurukoa izan ohi da) eta 
hedabideen eremuetara (albistegietan ia ez da 
informaziorik ematen txapelketa femeninoen 
inguruan).

Cristina Gallo, Eneritz Iturriaga, Marije Atxalandabaso eta  Virginia Berasategui

Aurretiaz igerilari eta atleta gisa hainbat ga-
raipen lortu eta gero, 1998an lehendabiziko 
garaipena eskuratu zuen triatlonean; kirol ho-
rretan jardun du orain dela 22 urtetik hona.

Berasategiren ustetan, triatlona aski kirol ber-
dinzalea da historia laburra duelako (1978an 
ofizialdu zen) eta ez dauka “txirrindularitza edo 
futbola bezain maskulinoak diren kirolen ozto-
poa”; izan ere, Hawaiiko podioan hamar gizo-
nezko lehiakide eta beste horrenbeste emaku-
mezko lehiakide daude eta gizonezkoek nahiz 
emakumezkoek distantzia berdinak korritzen 
dituzte txapelketa guztietan eta azaletan ager-
tzeko antzeko aukerak dituzte.

Iturriagarekin bat etorri zen emakumezkoek lo-
tutako arrakasten zabalkunde mediatiko urria 
aipatzen zuenean; gazteek kirolean jarduteko 
erakusten duten interes falta erreferente feme-
ninoen gabezian dagoela argudiatu zuen eta 
nahiko eszeptiko agertu zen bere diziplinan 
egon daitekeen belaunaldi txandakatzearen 
inguruan.

Marije Atxalandabaso 

54 urte zituela, senarrak emandako aholkuei 
jarraiki, mendira joaten hasi zen, trafiko istripu 
batetik guztiz sendatu nahian. 

Naturaz gozatzeko gogoak Atxalandabaso 
eraman zuen Euskal Herriko orografia korri-
tzera eta hainbat herrialdetako mendi garai eta 
ezagunetako gailurrak zabaltzera, hala nola 
Kasçkar, Ararat, Irruputuncu eta Guayaquire 
sumendiak edo Mont Blanc.

Gernikarrak okerreko hezkuntza bat gaindi-
tzeko pisua gainetik kendu behar dela adierazi 
zion foroari, emakumezko bakoitzak ekin die-
zaion gustuko daukan jarduerari.

Virginia Berasategui 



E
K

IM
E

N
A

K
b

9

Ber
dintasuna        33

 Elkarrizketa
Cristina Gallo Suárezi

Lágrimas por una medallaren egilea (2008) eta Deporte y mujeres en los medios 
de comunicación: Sugerencias y recomendaciones (2011) lanaren egileetariko bat, 
Cristina Gallo Suárezek X. azokan honako ponentzia hau defendatu zuen, kirol 

kazetaritzan daukan lanbide ibilbide luzean oinarri hartuz: “Kirol femeninoa eta 
komunikabideak: berdintasunean komunikatuz”.

Lágrimas por una medalla liburuak ahanzturaren 
gaia ere jorratzen du, behin eliteko kirolariaren 
estatusa bertan behera utzi eta gero. Parekatze-
ko modukoa al da ahanztura hori beste lanbide 
batzuetakoekin?

Ez, ezin pareka daiteke, kirol ibilbidea laburra dela-
ko, nerabezarotik gehienez ere 40 urte inguru bete 
artekoa, betiere aukeratutako kirolaren arabera. 

Liburuak erritmikako gimnastak bizi diren burbuilaren 
berri ematen du, kanpoaldekoarekiko  harremanik 
gabe (08:00etan jaiki, gosaldu, entrenatu, bazkaldu, 
atseden hartu eta berriro ere entrenatzen hasten 
dira).

Gehienetan kirolariek kirolean jarduten dute beka bati 
esker. Gauzak horrela, 10-15 urte igarota, jarduera 
bazter utzi behar dutenean, hutsetik hasi behar dute, 
Gizarte Segurantzan kotizatu ez dutelako eta lan 
bizitzarik ez daukatelako. Kirol curriculumak ez dizkie 
enpresa baten ateak irekitzen.

Emakumezkoek zergatik gainditu behar dituzte 
oztopo handiagoak kirolaren jardunean?

Gizartearen beste maila batzuetan daudenen 
parekoak dira. Gaur egunean kirolariek era guztieta-
ko kiroletan jardun dezakete, neurri batean. 

Haurtzaroan irakasten digute kirola gizonezkoen 
gauza dela eta ikastea emakumezkoena. Atsedenal-
dian mutilek futbolean jarduten dute eta, bien bitar-
tean, neskak (mutilei espazioa lagatzen ikasi dute-
nak) patioaren txoko batean egoten dira, hizketan 
edo kromoak trukatzen.

Mutilek behin eta berriz telebistan agertzen diren kirol 
idoloak emulatu nahi dituzte; neskek, ordea, komu-
nikabide horretan modeloak, kantariak eta aktore-
sak ikusten dituzte eta ez emakumezko kirolaririk. 
Erreferente femeninorik gabe nekezagoa da neska 
batentzat kirolen batean bere burua islaturik ikustea 
eta horretan jarduteko erakarmenik sentitzea, betiere 
alde batera utzita emakumezkoek egiten duten kirola 
bigarren mailakotzat jotzen dutela federazioek nahiz 
komunikabideek. 

Komunikabideetan errepikatzen diren tratamen-
du desberdina duten adibideak eman ditzakezu, 
edukiak gizonezko kirolarien edo emakumezko 
kirolarien ingurukoak direnean.

Albistea izaten da emakumezko kirolariaren gorpu-
tzaren erabilera (haren jantziak, edertasuna…), eta 
ez haren kirol albisteak; gizonezko kirolarien kasuan, 
garaipenaren edo porrotaren irudia besterik ez da 
kontuan hartzen.

Desberdintasun hori egunero-egunero ikusten da. 
Saskibaloi maskulinoko selekzio espainiarrak zilarra 
lortu zuen 2007an, eta Marcak honakoa argitaratu 
zuen azal betean: “Perdieron, pero ganaron”. Han-
dik hamabost egunera, Eurobasketean ere selekzio 
femeninoak zilarra lortu zuen, baina komunikabideek 
horri ez diote prestigio eta leku bera ematen; lupa bat 
behar zen partida horren emaitzak ikusteko.

Eremu mediatikoan, ezohikotzat har al daiteke ki-
rolean espezializatutako emakumezko kazetarien 
zenbakia? 

Proportzioa hobetuz doan arren, kirol erredakzioetan 
ez da parekoa. Arlo honetan ere emakumezko profe-
sionalak ari dira sartzen arian-arian, guri ere kirola gus-
tatzen zaigulako.

Hala eta guztiz ere, azken aldion kirola futbolarekin 
identifikatzen denez gero, kirol kazetaritzan aukerak 
futbolaz jardutera edo ulertzera mugatzen dira. Kirol-
degikoan edo kirol gutxiagoetan espezializatzen ba-
naiz, seguru asko nire albistea ez da argitara emango.

Madrilgo ITU triatlonean, maiatzaren 28an egindakoan, 
hiru espainiar sailkatu ziren joko olinpikoetarako; aste-
buru horretan bertan eskubaloiko selekzio femeninoak 
aurreolinpikoa irabazi zuen. Nekez ikusi ahal izan dira 
bi berri horiek. Eta orain igeriketa ari da nabarmentzen, 
neskak bakarrik ari direlako txanponak irabazten.

Nekeza da benetan. Kirolen Kontseilu Nagusiak ko-
munikabideentzako gomendioak argitaratu ditu, tratu 
hori hobetzeko, baina interes mediatiko eta politikoa 
behar da, egoera hori konpontzeko eta emakumezkoak 
kirolean baloratzeko, merezi duten bezala. 

“Emakumezkoek egiten duten kirola 
oro har bigarren mailakotzat jotzen 
dute federazioek nahiz komunika-
bideek”

“Interes mediatikoa eta politikoa behar 
da egoera hau konpontzeko eta ema-
kumezkoa kirolean baloratzeko berak 
merezi duen bezala” 
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KANPAINA  
“Homofobiarik ez, No a la homofobia” Bizkaiko Foru 
Aldundiak maiatzaren 27rako hautatutako leloa izan 
zen; izan ere, data horretan Homofobia, Lesbofobia eta 
Transfobiaren kontrako Nazioarteko Eguna izan zen.

Hamarkada bat baino pixka bat gehiago baino ez da 
igaro Osasunaren Mundu Erakundeak homosexualita-
tea gaixotasunen zerrendatik kendu zuenetik 1990ko 
maiatzaren 17an. 2008ko abenduaren 18an NBEk 
Batzar Nagusian eztabaidatu zuen homosexualitatea 
despenalizatzera zuzendutako proposamen bat; pro-
posamenak ez zuen behar besteko atxikimendurik lortu 
(%35 alde agertu zen, hau da, 66 herrialde gainerako 
126ren aldean), baina haren garrantziaren oihartzuna 
Foru Aldundira ere iritsi zen, gizarte bidezko eta berdin-
zaleago baterantz aurrera egiteko bidean.

2010etik foru erakundea ekimen honetan inplikatzen 
da; ekimena orientazio sexualagatiko eta genero iden-
titateagatiko diskriminazioaren kontrakoa da eta es-
kubideak, informazioa eta herritarren sentsibilizazioa 
aldarrikatzen ditu.

2012ko kanpaina kirol testuinguruaren inguruan bilbatu 
da eta, ekimenari irudia jartzeko, Josu Urrutia Athletic 
klubeko presidenteak, Iraia Iturregi talde femeninoaren 
kapitainak eta Carlos Gurpegi erdilariak parte hartu 
dute; horrela bada, kanpaina honen bitartez Gizarte 
Ekintza Sailak lagundu nahi izan du kirolean jardu-
ten duten LGTB kolektiboko pertsonek sarritan jasan 
behar izaten duten intolerantzia agerian jartzen, 
bitmizazio bikoitza paira ez dezaten: batetik, bortizkeria 
esplizitua edota estigmatizazioa eta bazterketa.

     1. Herritar guztiak errespetatzea, haien orientazio sexuala eta genero-identitatea edozein dela ere. 

  2. Pertsonen duintasuna eta osotasun fisikoa —estatuetako gobernuen legeen bidez bermatu 
           beharrekoak biak— errespetatzea. Espazio publikoan eta, bereziki, kirolaren arloan ematen diren 
           adierazpen homofobo,  lesbofobo eta transfoboak irmotasunez kondenatzea. 

  3. Mundu osoan erabat despenalizatzeko eskatzea, hori baita herritar guztien artean benetako 
          sexu askatasuna eta berdintasuna egotearen seinale. Bereziki kondenatzea LGTB taldeko pertso-
        nen aurkako heriotza zigorra oraindik ere sexuaskatasuna despenalizatu ez duten herrialdeetan, 
          eta zigor horren aurka egitea.  

  4. Transexualitatea despatologizatzeko eta DSM eta CIE psikiatriako eskuliburuetatik kentzeko 
          eskatzea.

  5. Espazio publikoan eta bereziki kirolaren arloan  egindako adierazpen afektibo-sexualen eta 
          genero-identitateen ikusgarritasuna errespetatzea.

     6. Lanerako, kirola egiteko eta aisialdirako guneak erabiltzeko eskubidea bermatzea, sexuaren edo 
         genero-identitatearen ondoriozko inolako diskriminaziorik gabe..

     7.  Aukera sexual eta genero-identitate bakoitzaren  irudi duina sustatzea komunikabideetan, bai eta
         agerraldi kulturaletan, sozialetan, artistikoetan eta, bereziki, kirolaren arlokoetan. 

  8. Gizarte anitzago, ireki eta integratzaileago baten alde lan egiteko esperientziak eta jarrerak 
       sustatzea, gizarte bat non orientazio sexuala eta genero-identitatea ez diren inorentzat oztopo 
           izango.

  9. Sexualitate anitzerako bidea egitea, mitorik gabe, konparaziorik gabe, inposiziorik gabe, eta 
       sexualitate askearen —aukera eta orientazio sexualerako eta genero identitaterako askatasuna 
          barne— aurkako jokabide guztien kontra egitea.

          Maiatzaren17 ko 

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MANIFESTUA 
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2011ko urtarrilaren 1etik, EAEn erroldaturiko 
144.551 atzerritar zenbatu dira (74.000 gizonezko 
eta 70.229 emakumezko).

Ikuspegiak (Immigrazioaren Euskal Behatokia), Euskal 
Herriko Unibertsitatearekin (EHU) eta Eusko Jau-
rlaritzaren Lan eta Gizarte Gaietarako Sailarekin 
batera, EAEko 29 udalerritan bizi diren 18 urtetik 
gorakoen etxeko 1.200 inkestaren ondoriozko emai-
tzak dakartzan urteko txostena argitaratzen du.

“2011ko 
Barometroa: 
Atzerritarren 
immigrazioaren 
gaineko 
irudipenak eta 
jokabideak”
 argitalpena

Ulises             2.0

1993an sortu zen Zubietxe Elkartea droga 
mendekotasunak gainditzeko tratamenduak ja-
sotzea errazteko toxikomaniak dituztenei, baina 
2001etik hona etorkinei ere ematen die arreta. 

Alhondiga Bilbaorekin batera, lan hau argitaratu 
zuen Zubietxek 2008an; orain berrikusi egin dugu 
lana, indarrean dagoelako gaur egun. Erakundeak 
kudeatzen duen Arte Lantegiko 43 partaidek irudiz-
tatuta dago, eta estupefazienteen kontsumoagatik 
pertsonen arteko harremanetan eta gizarte mailan 
egoera bereziki zailean daudenen, buruko osasun 
txarra dutenen edo Europatik, Afrikatik eta Asiatik 
behartuta etorri direnen adierazpen askerako gu-
netzat hartzen da.

n     Ekonomiaren gaineko ondorioei buruzko irudipen negatiboa ikusten da, soldatei, langabeziari, gizarte lagunt-
zak eskuratzeari eta osasun laguntzari dagokienez. Irudipenik positiboena etxebizitzaren eta irakaskuntzaren ka-
litatearen aldetik ageri zaigu. Bestalde, atzerritarrek abertzaletasunean edo euskararen erabileran izan lezaketen 
eraginak ez ditu euskal herritarrak kezkatzen.

n Immigrazioarekiko tolerantzia-tasa 57,15 puntukoa da (jarrera toleranteen eta toleranteak ez diren jarreren 
arteko erdibidea).

n   Azterlanak tolerantzia-eskala iragartzeko hiru aldagai mota ematen ditu: soziodemografikoak —horien 
artean, ikasketa mailak du eraginik handiena (maila txikia: ez hain jarrera toleranteak / handia: jarrera 
toleranteagoak)—; sozioekonomikoak—norberaren egoera ekonomikoarekin pozik egotea, jarduera ekonomikoa 
eta hileko sarrera garbiak (egoera sozioekonomikoa zenbat eta ahulagoa izan, orduan eta tolerantzia txikiagoa 
eta arrisku sentimendu handiagoak immigrazioaren inguruan)—eta ideologiko identitarioak—ideologia 
politikoa, sentimendu identitarioa eta abertzaletasun maila—.

Sartzeko:

 argitalpena

Otsailaren 16ko 3/2012 Legea, emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea 
eta Emakunde sortzeko legea aldarazi dituena

 “Enpresetan berdintasunerako 
diagnostikoa eta plana egiteko 

metodologia”

argitalpena

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 
martxoaren 22ko 3/2007 Lege organikoan eta 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legean, barneko berdinta-
sun plana negoziatu eta aplikatzeko nahitaezkota-
sunari edo komenigarritasunari buruzko xedapenak 
ematen dira.

Horretarako, bi fase dituen tresna metodologikoa 
proposatzen du Emakundek: Berdintasunerako 
Diagnostikoa eta Plana. 

Diagnostikoaren xedea berdintasunak enpresa 
partikularretan duen egoera ezagutaraztea da, 
hobetzeko aukerak antzeman eta bertan berdinta-
sunaren aldeko esku-hartze globala sortzeko as-
moarekin. 

Berdintasunerako Planaren oinarria diagnos-
tikoa da, eta lehentasunaren arabera sailkaturiko 
helburuen zerrenda eta horiek betetzeko neurri 
zehatzen definizioa bilduko ditu. Gainera, langi-
leentzako jarduerak jasoko ditu, alde batetik komuni-
kazioari dagozkionak, berdintasunaren eta baterako 
erantzukizunaren sentsibilizazioari dagozkionak 
bestetik.

Sartzeko:

Emakumeen eta Gizonen berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen IV. titulua 
baliogabetu duen legegintza tresna berria 
otsailetik dago indarrean, Berdintasunaren 
Defentsaren Bulegoari dagokionez. Aldi 
berean, VII. kapitulua sortu da legearen 
III. Tituluan: “Berdintasun eta sexuaren 
ziozko diskriminaziorik ezaren printzi-
pioaren defentsa sektore pribatuan”.

Aldarazpenaren bidez, Emakunderi eskual-
datu zaio eskumena; izan ere, “erakunde 
horri dagokio herritarren defentsa egitea 
sexuaren ziozko diskriminazioetan eta Eus-
kadiko Autonomia Erkidegoko emakumeen 
eta gizonen tratu berdintasunaren printzipioa 
betetzea sustatzea”.

Sartzeko:

Sartzeko:

Ikus ditzagun horietako zenbait:

http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/barometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ulises.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/metodologia_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/barometro_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ley_3_2012_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ulises.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/metodologia_e.pdf
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Sartzeko:
http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

Gobernu arteko erakunde hori 1951ean eratu 
zen, Genevan, Europako mendebaldean 
Bigarren Mundu Gerraren ondotik izandako 
herritarren behartutako bizileku-aldaketak 
zirela-eta. Migrazioa “giza eskubideak erres-
petatuta eta ordenatuta” egitearen printzipioa 
biltzen du: hala eginiko migrazioa ona da mi-
gratzaileentzat nahiz gizartearentzat. 

MNEren baitan, 127 estatu kide daude, eta 
honako hauek sustatzeko gobernuekin eta 
gizarte elkarteekin batera lan egin duen na-
zioarteko lehen erakundea izan da: migrazioaren 
inguruko sentsibilizazioa, garapen sozioeko-
nomikoa bultzatzea migrazioaren bidez, 
duintasuna jagotea eta hori dela-eta bizile-
kua aldatzera behartuta daudenen ongizatea 
babestea.

Bere hamabi ikuspegi estrategikoen artean, 
hauexek aipa litezke:

Migrazioetarako Nazioarteko Erakundea (MNE) 
[International Organization for Migration (IOM)]

n    Migrazioa giza eskubideak errespetatuta eta 
ordenatuta egitea sustatzea, baita migratzaileen 
giza eskubidearen errespetua ere, nazioarteko 
zuzenbidearekin bat etorriz.

n Estatuak, migratzaileak eta komunitateak 
bultzatzea, migrazio irregularraren erronkei 
aurre egin diezaieten, hauexek barne: migrazio 
irregularraren jatorrizko zergatien azterketa, 
informazioa elkarri trukatzea, jardun hobeak 
ezagutaraztea eta garapena ardaztzat duten 
konponbideak sustatzea.

n  Iheslariak, bizileku-aldaketa egitera behartu-
takoak, migratzaileak eta nazioarteko migrazio 
zerbitzuak behar dituzten beste pertsona batzuk 
herrira euren borondatez itzultzea eta gizartera-
tzea errazten duten programak egitea nazioarte-
ko gainerako erakundeekiko lankidetzan, egoki 
den moduan, betiere tokiko komunitateen beha-
rrak eta kezkak behar bezala kontuan izanda.

Gobernuz kanpoko nazioarteko erakundea da 
HRW, irabazteko asmorik gabekoa, giza es-
kubideen defentsaz eta babesaz arduratzen 
dena. 1978an sortu zen, Helsinkiko Akordioak 
(1975) betetzen zirela egiaztatzeko Helsinki 
Watch eratuta. Hartara, abusuak egiten zi-
tuzten gobernuak salatzen zituzten heda-
bideetan eta politika publikoen arduradunekin 
solaskidetzan jardunda.

80ko hamarkadan, Behatze Batzordeak sortu 
ziren bost kontinenteetan harik eta 1988an 
guztiak bildu zituen erakundea eratu zen arte: 
HRW.

Erakundeak Nueva Yorken du bulego na-
gusia, eta giza eskubideak urratzen diren 
eskualdeetara bideratzen ditu ahalegin 
handienak, betiere urraketarik larrienak iza-
ten diren herrialdeetan bere lana egin nahian, 
hain zuzen egoera eraldatzeko bideraga-
rrienak iritzitako herrialdeetan jardunda. 

Eskubideak, justizia eta segurtasuna nazioarte 
mailan erabiltzea bideratzeko politiken eta 
jardunen aldaketa horiek errazte aldera, er-
akundeak elkarrizketak izaten ditu gober-
nuetako, Nazio Batuetako, eskualde erakundeeta-
ko, korporazioetako eta finantza erakundeeta-
ko ordezkariekin.  Halaber, gutxi gorabehera 
90 herrialdetako giza eskubideen egoerari bu-
ruzko 100 txosten baino gehiago argitaratzen 
ditu urtero, honako hauen ingurukoak izan 
daitezkeenak:

Sartzeko:
http://www.hrw.org/es/home

1991n, jarduteko beste eremu bat ireki zuen 
Nazioarteko Amnistiak bere egituran: Lesbianen, 
gayen, bisexualen eta transexualen eskubi-
deen babesa. Horretarako, Aniztasun Afek-
tibo Sexualaren Premiazko Ekintzen Sarea 
du.

Lau helburu ditu sare horren egitekoak: LGTB 
taldearen giza eskubideen nazioarte mailako 
urraketen kontrako borroka, sexu orientazio-

aren ziozko diskriminaziorik eza lortzeko he-
ziketa, LGTB taldekoek dituzten eskubideen 
alde egiten dutenak sustengatzea edozein 
herrialdetan pairatzen dituzten jazarpenen 
aurrean eta gizartearen diskurtso homofo-
bikoaren kontra egitea.

Bere web gunetik, eskubide horiek babesteko 
laguntza eraginkorra izatea proposatzen 
die herritarrei, eta horretarako, sarean parte 
hartzea, Nazioarteko Amnistiazko bolunta-
rioak, erakundearen bazkide izatea edo 
dohaintza ekonomikoak egitea hautatu dira.

Sartzeko:
http://www.es.amnesty.org/temas/minorias-sexuales/

Nazioarteko Amnistia (AI). 
Aniztasun Afektibo Sexuala

 (HRW)
Giza Eskubideen Zaintza 

Armak
Kontraterrorismoa
Haurren eskubideak
Emakumeen eskubideak
LGTB taldekoen eskubideak
Ezinduen eskubideak
Eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak
Nazioarteko justizia
Prentsa askatasuna

Ingurumena
Migratzaileak
Nazio Batuak
Negozioak
Iheslariak
Osasuna
Terrorismoa
Tortura
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