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Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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elkarteak askotarikoak dira, tartean, emakumeen 
elkarteak, irabazi asmorik gabeko entitateak, 
etorkinen eta LGTB taldeari lotutako elkarteak 
edota udalak.

Erakunde horiek laguntza ekonomikoa jaso 
dute (1.205.000 euroko aurrekontuari esker) 
guztira 156 ekimen martxan jartzeko, besteak 
beste, emakumeen eta gizonezkoen arteko 
berdintasuna bultzatzeko (525.000 euro), 
herritarren eskubideen berdintasuna eta 
diskriminaziorik eza defendatzeko (610.000 
euro) eta sexu aniztasuna eta genero identitatea 
babesteko (70.000 euro).

Laguntza humanitarioaren arloan, Foru 
Aldundiak 425.000 euro bideratu ditu larrialdi 

egoeretarako lau proiektutara, berehala laguntza 
behar zutelako osasunaren, elikaduraren eta 
garraioaren arloetan Sirian, Malin eta Tindufen, 
hurrenez hurren. 

Giza eskubideen defentsa 60. Donostia 
Zinemaldian ere landu da, hiru egunetan 
(irailaren 21etik 23ra); egun horietan, CIINPIko 
produkzioari esker, Bertha Gaztelumendik 
zuzendari gisa egin duen lehen lana proiektatu 
zen, Mariposas en el hierro dokumentala, alegia. 

Film honen diskurtsoak bakea eta adiskidetzea 
bikotean oinarritutako kultura proposatzen 
du; hartara, lanak indarkeria pairatu duten 12 
emakumeren testigantzak jaso ditu; emakumeek 
hainbat indarkeria mota pairatu behar izan dituzte, 

35 zenbakia
 2012ko urtea

ARGITAPENA ETA HEBIDEA
Bizkaiko Foru Aldundia
Berdintasunerako Zuzenderitza Nagusia
Gizarte Ekintza Saila 

Alameda Mazarredo Kalea, 63.3. Solairua
48009 Bilbo
Tel.: 944 068 000

CKOORDINAZIOA ETA MAKETAZIOA
Infópolis 2000, S.L.
LEGEZKO GORDAILUA
Bi-2479/02
Artikulen berregintza osoa edo zatikakoa baimentzen da, haien jatorria aipatzen den guztian
Erakunde argitaratzaileak ez du nahitaez, artikuluen eta lankidegoen
barnean sartzen diren iritziekin bat egin beharrik.

terrorismoaren indarkeria, botere publikoena, 
matxismoarena, etorkinak izatearen ondoriozkoa 
eta etxebizitzak kentzeko indarkeria.  

Emakume horiek eta esperientzia bertsuak 
izan dituzten beste emakume batzuek justizia 
soziala eraikitzean parte hartu dute, biktima gisa 
bizitako duelua bideratu ahal izateko; emakume 
horiek guztiak erabakiak hartzeko eremuetan 
modu aktiboan egotetik sortu behar da jaiotzear 
dagoen kultura berri hori.

POSITIBOKI
 - GETXO FOLK BBK 2012

- “GIZARTE ERAKUNDEAK, GAZTE ETORKINEN INTEGRAZIOA AZTERTZEKO TESTUINGURU” 

    NAZIOARTEKO MINTEGIA

 - “FILME SOZIALAK” ZINEMA IKUSEZINAREN NAZIOARTEKO IV JAIALDIA

 - EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO POLITIKAK BULTZATZEKO NAZIOARTEKO

   BILTZARRA

- “GARAPENERAKO LANKIDETZARAKO ESTRATEGIAK” IKASTAROA

- ELKARRIZKETA MARIJO SOLA SARABIARI

   (MAITE ALBIZ DOKUMENTAZIO ZENTROKO ARDURADUNA)

- ELKARRIZKETA IÑAKI MARKIEGI CANDINARI 

   (MUNDUBAT FUNDAZIOKO PRESIDENTEA)

PARTE HARTU
- ESTATUKO XV. BOLUNTARIOTZA KONGRESUA.  ALEZ ALE,

   MENDI BAT / UN GRANITO, UNA MONTAÑA

- ARROPA GARBIA KANPAINA (AGK)

- BOLUNTA PRESTAKUNTZA FOROA:  2012/2013 IKASTURTEA

- GARAPENERAKO KOOPERAZIOARI BURUZKO DOKTOREGO-TESIEN II SARIA

EKIMENAK
-2012KO LARRIALDI PROIEKTUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK  ETA 

  FINANTZAKETA

- TXIMELETAK BURDINAREN ERDIAN DOKUMENTALA

APALATEGIAN
- 14/2012 LEGEA, EKAINAREN 28KOA, TRANSEXUALAK GENERO IDENTITATEAGATIK EZ 

   BAZTERTZEARI ETA HAIEN ESKUBIDEAK AITORTZEARI BURUZKOA

- “AURRE EGIN ZURRUMURRUARI: IMMIGRAZIOARI BURUZKO ZURRUMURRUAK, 

   ESTEREOTIPOAK ETA AURREIRITZIEI AURRE EGITEKO GIDA PRAKTIKOA”

- “LAUGARREN SEKTOREA EUSKADIN” ARGITALPENA

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK
- INGURUMENERAKO NAZIO BATUEN PROGRAMA. NAZIO BATUEN INGURUMEN PROGRAMA 

  (NBIP) [UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT (UNEP)]

- GIZA ESKUBIDEEN AMERIKA-ARTEKO BATZORDEA

- ELIKAGAIEN MUNDUKO PROGRAMA (EMP) [WORLD FOOD PROGRAMME (WFP)]

Aldizkaritik nabigazio hobezinerako, 
erabil ezazu Adobe Reader X

Foru erakundeak Bizkaiko entitateetarako 
2012ko diru-laguntzen deialdiaren ebazpena
eman du; orotara, elkartegintza da nagusi, eta
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Ehun-sektorean eta kirol-materialaren 
ekoizpenean diharduen sektorean antzemandako 
lan-baldintzak salatze aldera sortu zen ekimen 
hau 1989an eta oraindik indarrean dirau 
Europako 14 herrialdetan.  

Europa mailan, AGKak gobernuz kanpoko 
erakundeek, sindikatuek eta pertsona 
kontsumitzaileen erakundeek osatutako 
koalizioetan batzen dira. Aipatutako erakunde 
hauek nazio-autonomiaz zein Europako eta 
nazioarteko lankidetzarekin jarduten dute. 

Plataformak aurretik aipatutako sektoreetan 
ematen diren lan-baldintzen optimizazioa 
aldarrikatzen du, Lanaren Nazioarteko 
Erakundeak (LANE) onartutako baldintzekiko 
parekatzea bilatuz.  Orobat, ekimena ehun-
industriak ingurunean eragindako inpaktua 
txikiagotzearen, bere estrategian generoaren 
araberako analisia barneratzearen eta enplegua 
etorkinen bitartez so egitearen alde agertzen da.  

Enpresek hura aplikatzera bideratutako jokabide-
kodea sortzea zor zaio AGKri. Jokabide-kode 
honek produktuen banaketa-kateei buruzko 
nazioko zein nazioarteko lan-hitzarmenak 
jasotzen ditu.  Aipatutako hitzarmenek zenbait 
punturen babesa agerian uzten dute:

Harremanetan jar zaitez:

Posta elektronikoa: info@ropalimpia.org
Webgunea: //www.ropalimpia.org/es/

Harremanetan jar zaitez:

Posta-helbidea:
Familia eta Komunitate Politikaren Zuzendaritza

Enplegu eta Gizarte Gaietarako Saila
Eusko Jaurlaritza

Donostia-San Sebastián, 1
01010 Barakaldo

Tfnoa.: 012
Izen-emateak: 

http://www.congresovoluntariadoeuskadi2012.es/eu/index.php/inscripciones2

Webgunea: http://www.congresovoluntariadoeuskadi2012.es/eu/

Barakaldoko Bilbao Exhibition Centre, BECa, 
izango da 15. topaketa honen egoitza eta 
azaroaren 27tik 29ra bitartean ondorengo 
helburu orokorrei erantzuna ematen saiatuko da: 

Setem
koordinatutakoa

Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietarako Sailak, Espainiako Boluntariotza Plataformak 
eta Osasun, Gizarte Politika eta Berdintasun Ministerioak antolatzen dute  

Batzarkideek boluntariotzak XXI. mendean 
eta hurrengo hamarkadan izango duen 
paperari buruzko gai ugari izango dituzte 
mintzagai: boluntariotzaren eragin politikoa, 
bere berregituraketa, elkartasunaren inguruko 
belaunaldiaren ordezkapena, gizarte-
mugimendu berriak, gizartearen partaidetzaren 

1. Borondatezko jarduera XXI. mende 
hasierari lotutako garai-aldaketaren 
testuinguruan kokatzea.

2. Hurrengo hamarkadan parte-hartzea 
eta herritarren elkartasuna sustatzeko 
estrategia globala arautuko duten 
erronkak identifikatzea.

3. Boluntariotza zer den, gaur egungo 
gizartearen agertokian daukan rola eta 
gainerako maila eta eragileekin dituen 
loturak zeintzuk diren mugatzeko akordio 
batera heltzea. 

eta boluntariotzaren sustapena administrazioen 
eskutik, boluntariotzaren eta hezkuntza-
esparruaren arteko harremana, zabalkundea 
komunikazioaren eta gizarte-marketinaren 
bitartez edo gizarte-ekintzaren onuradunak diren 
pertsonak erakundeetako boluntario-taldeetan 
sartzea. 

Hizlarien parte-hartzeak egituran honakoak 
hartuko dituen gertaeran zehar txertatuko 
dira: txostenen ziklo bat, lan-taldeen 
deliberamenduak, World Kafe formula, bi mahai-
ingururen garapena eta jardunbide egokien 
aurkezpena. Aipatutako hau guztia lehenengo 
bi jardunaldien amaieraren aurretik doa eta 
azken saioan estatuko Boluntariotza 2012 sariak 
emango dira

XV

1   Eskubide sindikalak, hitzarmen  
      kolektiboa edukitzeko eskubidea barne. 
2   Bortxazkoa ez den lana.

3   Haurrek burututako lanaren debekua.

4   Bereizkeria eza. 

5   Gehienezko lan-orduen ezarpena. 

6  Garbitasun eta segurtasun baldintzak. 

7   Gutxienezko soldata.

8   Lan-egonkortasuna.

Erantzukizunak banatzerako orduan, ekoizleak 
diren herrialdeen gobernuei eta nazioarteko 
erakundeei eskatzen zaie LANEren hitzarmenak 
betearazteko konpromisoa har dezaten.

(AGK)

Estatuko

Alez ale, mendi bat 
Un granito, una montaña

Boluntariotza Kongresua Arropa Garbia 
Kanpaina
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Ikasturte berri bati ekin zaio jada eta Boluntak 
bere eskola-programa berrargitaratu du. 
2012/2013 ikasturterako aukerak honakoak 
dira: Prestakuntza irekia, Elkarteen Kudeaketa 
Diploma, Gizarte- eta Kultura-animazio 
Eskola, Aisialdi Eskola eta gizarte-erakundeei 
zuzendutako prestakuntza kontzertatu berezi 
edo banakatua. 

Orientatzeko baliagarria izango delakoan, 
2012ko azarotik 2013ko maiatzera bitartean 
emango diren Prestakuntza irekiaren esparruko 
ikastaro-aukera aipatuko dugu.

 Bolunta 
Prestakuntza 

Foroa
2012/2013
ikasturtea

AZAROA

PRESTAKUNTZA IREKIA
A. Prestakuntza

2013

5, 7, 12 eta 14

16 eta 17

23 eta 24

23 eta 24

3. Kudeaketa ekonomikoa gizarte-erakundeetan

9. Erakundeei zuzendutako tresna sortzaileak

10. Euskara gure erakundeetan (euskaraz) 

11. Pertsona etorkinekiko esku-hartzearenganako beste begirada bat

ABENDUA
11, 13, 18 eta 20 16. Jendaurrean hitz egitea eraginkortasunez eta gozatuz 

URTARRILA
01/15-02/6 20. Datuak Babesteko Legea elkartze-esparruan (on-line, erdi-presentziazkoa)

OTSAILA
15

22 eta 23

30. Hizkuntzaren erabilera ez sexista

33. Euskara gure erakundeetan (gaztelaniaz)

APIRILA 
15, 17, 22 eta 24

26 eta 27

44. Bidaiderik gabeko atzerriko gazteak:  eraikuntza pertsonala eta gizarteratzea   

47. Emakumeok kontuan hartu behar gaituzte

MAIATZA
6,22

17 eta 24

49. Gizarte-egitasmoen diseinua genero ikuspegitik (on-line, erdi-presentziazkoa) 

55. Gure erakundeen erabiltzaile diren emakumeenganako tratu txar egoeren hautematea 

2012
Garapenerako 
Kooperazioari 

buruzko 
Doktorego-tesien 

G-9ak doktorego-tesiak behar bezala defendatu 
edo defendatzen dituzten estatuko unibertsitate 
publikoetako ikasleak gonbidatzen ditu Giza-
garapen Jasangarriari eta Garapenerako 
Nazioarteko Kooperazioari buruz 2011ko 
urtarrilaren 1etik 2012ko abenduaren 31ra 
bitartean burututako lanen aurkezpenera. 

G9 taldean bildutako unibertsitate publiko 
hauek,  Kantabria, Gaztela-Mantxa, 
Extremadura, Balear Uharteak, Errioxa, Oviedo, 
Euskal Herria, Nafarroa eta Zaragoza, erabaki 
zuten 2012. urteko sarien helburua izango 
zela doktorego-programetan eta tesietako 
gaietan garapenerako eta garapenari buruzko 
ikerketaren sarrera sustatzea eta honen 
iraunaldia bultzatzea denboran zehar.  

Eskabideak bidaltzeko epea zabalik egongo da 
2013ko martxoaren 31ra arte. Sariketan parte 
hartu nahi dutenek izena eman beharko dute 
https://www.uni-g9.net webgunean dagoen 
formularioaren bitartez. 
 
Tesi irabazteak (formatu digitalean argitaratuko 
da, ISBNarekin, eta G9aren sarean zabalduko 
da) Telefónicak emandako diploma eta 
teknologia-saria ere eskuratuko du.

II Saria
Grupo 9 de Universidades (G-9) 

delakoak deitutakoa 

Harremanetan jar zaitez: 

Posta-helbidea:  Grupo 9 de Universidades 
Idazkaritza Orokorra 

Iruñeko Campusa - Sario eraikina 
31006 Iruñea 

Tfnoak.: 948 169 592 – 948 168 039
Posta elektronikoa: grupo9@uni-g9.net

Webgunea: https: //www.uni-g9.net

Lanbide-trebakuntzarako zerbitzu-eskaintzarekin bat etorriz, Boluntak prestakuntza espezializatua eta neurrira 
antolatutako prestakuntza eskaintzen du, hirugarren sektoreari dagozkion gaien inguruan gizarte-ekintzan diharduen 
erakunde bakoitzaren eta agentzia beraren arteko adostasunaren arabera:  asoziazionismoa eta boluntariotza, 
baliabide teknologikoak eta esku-hartzerako metodologia, beste batzuen artean. 

Hori dela eta, irabazteko asmorik gabeko erakundeek, herri-administrazioek, ikastetxeek. enpresek zein gizarte-
eragileek, besteak beste, zentrora jo dezakete edozein momentutan bere zerbitzuak zuzenean ezagutzeko. 

B. Doako saioak 2012
AZAROA

21 63. Askatasuna kendu zaizkien pertsonak:  alderdi psikologiko eta sozialak   

ABENDUA

11 65. Gure erakundeetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna kudeatzea 

2013URTARRILA
24 (B aukera) 60. Emakume prostituta, bere errealitatearen protagonista

GIZARTE-ERAKUNDEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA KONTZERTATUA

OTSAILA
26 70. Genero-miopiari aurrea hartzea  

MARTXOA 

20 71. Askatasuna kendu zaizkien pertsonak:  gizartearen mitoak 

Harremanetan jar zaitez:

Posta-helbidea:  Erronda z/g 
48005 Bilbo

Tfnoa.: 944 161 511
Posta elektronikoa: bolunta@bolunta.org

Webgunea: http://www.bolunta.org/

zerrenda jarduerak
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Nazioarteko Folk Jaialdiaren 28. edizioa 
irailaren 5etik 9ra bitartean ospatu zen. Getxoko 
Udalak antolatutako ekitaldi honek Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren 
babesa dauka, besteak beste.

Ia hiru hamarkada daramatza martxan hitzordu 
honek eta bertan batzen dira bizkaitarren 
eta atzerritarren arteko harreman kulturalak, 
jatorriko folklorikodun adierazpen musikala 
(aurten Bolivia, Eskozia, Euskadi, Irlanda, 
Gambia, Maroko, Senegal, Uganda, Aragoi, 
Gaztela eta Leon, Galizia, Granada, Madril 
eta Toledokoak) hainbat praktika kulturalekin 
batu baita. Nahasketa horren uzta jaialdiko hiru 
kokagunetan entzun ahal izan genuen: 

- Elkartasun gunea, Euskal GKEek egindako 
jarduerak eskaini ziren eta Bidezko 
Merkataritzako produktuak egon ziren salgai.
- Munduko Eskulanak, herrialde desberdinetako 
teknika tradizionalekin egindako produktuak 
batu ziren.
- Munduko Terraza, Getxoko Etorkinen 
Plataforma osatzen duten elkarteek euren 
eskaintza gastronomiko anitza eskaini zioten 
jendeari.

Deustuko Unibertsitatean —RETOS taldearen 
zuzendaritzapean, Deustuko Unibertsitateko 
Nazioarteko Migrazioen Unitateko Diziplina 
arteko Taldea, IMISCOE (Internacional 
Migration, Integration and Social Cohesion-
Nazioarteko Migrazioa, Integrazioa eta Kohesio 
Soziala) sare europarrak sustatua—, irailaren 
25ean, proposamen akademiko hau burutu 
zen, irakasleei, ikertzaileei eta doktoretza 
ikasten ari direnei zuzenduta.

Prestakuntza-jarduera honek bi helburu 
zituen: batetik, migratzen duten gazteen 
integrazioa ikertu eta lantzeko joera nagusiak 
identifikatzea, alderdi hori erabakigarria baita 
Europako gizarteen kohesiorako, eta, bestetik, 
aktore eta erakundeen arteko harremana 
sustatzea, ikerketarako sareak ezartze aldera. 
Horrenbestez, gizarte-erakundeei gizartea 
eraldatzeko agente gisa duten protagonismoa 
emanik, gazte etorkinen egoera aztertu zen, 
hiru ikuspuntutatik erreparatuta, hau da, 
Europara iritsi berri direnak, kontinentean 
luzaroan bizi izan direnak eta belaunaldi berriak 
kontuan hartuta.

 “Gizarte-erakundeak, 
gazte etorkinen 

integrazioa 
aztertzeko

 testuinguru”

Seminario

2012ko irailaren 27tik urriaren 4ra bitartean, 
Kultura, Communication y Desarrollo (KCD) 
izeneko GGKEk laugarren aldiz sustatu 
zuen gai hauei buruzko hausnarketa: giza 
eskubideak, emakumeen egoera, justizia 
soziala, ingurumena, eta kulturartekotasuna. 
Horretarako, 55 film-sorkuntza proiektatu ziren 
(fikzio eta animazioko lanak eta dokumentalak), 
Bizkaiko zortzi aretotan.

Lehiaketako lehenengo bost kategorietako 
saria jaso zuten obren artean gerraren 
salaketa, “(politika, sexu eta genero) nortasun 
iragankorren” pertzepzioa, tokiko ekoizpenera 
begirada, egungo egoera eta Mozambikeko 
emakumeen etorkizuna baloratu ziren, 
hurrenez hurren, eta, gainera, auzokideek 
kultura arteko elkarrizketaren baldintzapeko 
auzoen eraikuntzan duten funtzioa aztertu zen.

SARIAK IZENBURUA ETA EGILEA BALIOA ERAKUNDE  ADJUDIKAZIODUNA

Giza eskubideak
The Rattle of Benghazi

      (Paco Torres)

2.000 €

Berdintasunerako eta Herritarren 
Eskubideetarako Zuzendaritza  

(Bizkaiko Foru Aldundia)

Emakumeak egindako 
lanik onena

Morir de pie
(Jacaranda Correa)

Emakunde - Emakumearen Euskal 
Erakundea

Garapen iraunkorra
Primero el gallopinto 

(Joaquín Zúñiga)
Garapenerako Lankidetzaren Euskal 

Agentzia (Eusko Jaurlaritza)

Genero-ekitatea
Virgen negra

(Raúl de la Fuente)
Berdintasun, Lankidetza eta 

Herritarren Arloa (Bilboko Udala)

Kulturartekotasuna
Identibuzz, zumbidos de 

Mouraria y San Francisco
(Itxaso Díaz)

Immigrazio Zuzendaritza
(Eusko Jaurlaritza)

Ikasleena
Virgen negra

(Raúl de la Fuente)
Kultura Saila

 (Eusko Jaurlaritza)

Publikoarena
El problema, testimonio del 

pueblo saharaui
(Jordi Ferrer y Pablo Vidal)

UPV/EHUko Lankidetzarako Garapen 
Bulegoa

Euskaraz egindako 
lanik onenaren 

aitorpena

No te comas el Sur
(Irudi-men Producciones)  600 € Bilboko Kafe Antzokia

PALMARES 20121

 1Taulan ez dira ageri aipamen bereziak.
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Irailaren amaieratik abenduaren 22ra arte, 
unibertsitate-erkidegoko kideak, gizarte-
erakundeetako boluntarioak eta ikuspegi solidarioa 
duten beste talde batzuk, Setem Hego Haizeak 
eskainitako ikastaroan izena eman ondoren, hamar 
modulutan egituratutako programa ikasten ari dira, 
UPV / EHUko Ikasgelategian (Arabako Campusa). 
Hona hemen moduluak: 

  1. Mundu-mailako egungo egoeraren alderdi 
       historikoak, politikoak eta sozioekonomikoak
  2. Giza Garapen Iraunkorra
  3. Giza eskubideak
  4. Tokiko garapen eta ekoizpen iraunkorra
  5. Genero-teoriaren sarrera
  6. Osasuna eta garapena / Larrialdietako ekintzak
  7. Kontsumo arduratsu, kontziente eta eraldatzailea
  8. Erakundeen garapenerako lankidetza
  9. Proiektuak: planifikazioa,  jarraipena eta   
      ebaluazioa
10. Garapenerako hezkuntza

Probatutako esperientzien teoria eta azterketa 
uztartuz, ikasleek hainbat ideia sakontzen dituzte, 
besteak beste, elkartasun-ereduaren krisia; elkartasun 
kosmopolitaren berreraikuntza; globalizazioa, 
pobrezia, kanpo-zorra, Enpresa Transnazionalak 
(ETN) eta nazioarteko merkataritza; murrizketa; giza 
eskubideak babesteko nazioarteko eta eskualdeko 
sistemak eta alor horretako GKEn jarduerak; 
elikadura-subiranotasuna; Hegoaldearen lana 
versus Iparraldearen kontsumoa; ahalduntzea eta  
zeharkakotasuna; gaixotasunen ondoriozko heriotza; 
larrialdiak hondamendi naturaletan, elikadura-
beharrizanean edo ekintza armamentistikoan...; 
iraunkortasun sozioekologikoa; finantza eta 
bankuen merkatuak; euskal politiken joerak 
garapen-lankidetzan; Hegoaldeari buruzko ideiak. . . 

“Garapen Lankidetzarako 
Estrategiak”

Emakumeen 
eta gizonen 

berdintasun-
politikak 

bultzatzeko 
Nazioarteko 

Biltzarra
Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeko 
zuzendaria den María Silvestrek eman zion hasiera 
Bilboko Euskalduna Jauregian irailaren 17tik 19ra 
ospatutako sinposioari.

Ekitaldiaren hasiera eta amaierako hitzaldien eta 
biltzar desberdinen bidez, hainbat eremutako 
erakunde, organizazio eta unibertsitateak egon ziren 
ordezkatuta:

NAZIOARTEA Emakumeen NBE

KONTINENTEAK

Afrika

  n  Tunisiako Emakumeen Nazioarteko 
      Martxa
  n   Afrikako Emakume Ministro eta
      Legebiltzarkideen Sarea (RDC)

  n  El Salvadorreko Batzorde Legegilea
  n  NBE Emakumeak Salvadorren
  n  Asia Pacific Forum on Women, Law and
     Development (APWLD)
  n FLACSO (Gizarte Zientzien Fakultate
     Latinoamerikarra)-Argentina 
     (Genero, Gizarte eta Politika Arloa)

Amerika

  n  Sol 15M Madrid Feminismo Batzordea
  n  Partaidetza eta Berdintasunerako
     Emakumeen Antolakundeen 
     Koordinatzailea (COMPI)
  n  Emakumeen Lobby Europarrerako 
     Koordinatzaile Espainiarra-CELEM
  n  FeministALDE
  n  Berdintasunaren aldeko gizon-foroa.
  n  Politika Feministaren Foroa
  n  María de Maeztu Foro Feminista
  n  Eusko Jaurlaritza (Genero-indarkeriako
     Biktimei Laguntzeko Zuzendaritza, 
     Herrizaingo Saila)
  n  Madrilgo Unibertsitate Autonomoa
  n  Madrilgo Unibertsitate Konplutensea
  n  Deustuko Unibertsitatea
  n  Universidad del País Vasco (UPV) / 
     Euskal Herriko Unibersitatea (EHU)
  n  Trentoko Unibertsitatea

Europa

Biltzar, bilera eta komunikazioetan parte hartu 
zutenek egungo atzeraldiaren ondoriozko kezka 
orokorrak partekatu zituzten entzuleekin. Izan 
ere, Amaia Pérez Orozco adituak gogorarazi 
zuenez, sektore anitzetan ematen ari den krisi 
hau (ekonomian, ekologian, energian, osasunean, 
emakumeen ikusgarritasunean, zainketetan eta 
abar) sistema oker batean oinarritzen dela jakinarazi 
digu ekonomia feministak aspaldion. Mintzagai 
izan dira, era berean, batetik, Mendebaldean eta 
Hegoaldean  doktrina, erakunde eta aktibismoaren 
ondorioz (horiek guztiak feminismoak bultzatuta) 
genero-ekitatean egondako aurrerapenak, eta, 
bestetik, emakumeen borrokei esker lortutako 
gizarte-eskubideen abiadura moteltzen ari den une 
honetan irtenbideak bilatzeko bidea.

EDUKIAK

  Emakumeen eta gizonen arteko
  berdintasunerako erronkak mundu globalean 
  Hainbat begirada arazo globalei: emakumeen
  eta gizonen arteko berdintasunerako
  proposamenak
  Berdintasunerako politikak eta esku hartzeko
  estrategiak Europan
  Mugimendu feminista eta emakume-elkarteak
  krisiaren aurrean

Biltzarrak

   Gobernantza 
   Ahalduntzea eta balio-aldaketa
   Gizarte-antolakuntza erantzukidea
   Emakumeen aurkako indarkeria

Panelak

Uneak:  https://www.facebook.com/Emakunde?ref=hl

ikasta
ro

a

http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=80
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=81
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=82
http://setem.org/setem_ftp/euskadi/setem/modulo.php?id_curso=39&id_modulo=84
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Elkarteak

Bizkaian sarri ikusten al dira emakumeek 
idatzitako edo emakumeei buruz idatzitako 
literatura-lanak, entseguak, eta, orokorrean, 
agiriak?

Ez, ez dut uste Bizkaian emakumeei buruzko 
entsegu asko idazten direnik. Erakunde eta 
akademien ekoizpena kontuan hartzen ez badugu, 
ez da ia ezer idazten.

Zentroak antolatzen dituen hitzaldi, aurkezpen 
literario, Feminario eta abarretara hurbiltzen 
den jendearen erantzuna ikusita, jardueraren bat 
gailentzen dela esango al zenuke?

Dokumentazio Zentroaren helburua hasieratik izan 
da emakumeen ezagutza eta ikerketa babesteko 
balioko duen fondo dokumentala kontserbatzeko 
espazio bat sortzea, eta, espazio hori, era 
berean, ideia eta eztabaida feministak hedatzeko 
beharrizanaren ondorio da. 

Martxan daramatzagun 30 urteetan, Zentroak 
hainbat jarduera desberdin egin ditu, besteak beste, 
eztabaidak, feminarioak, liburuen aurkezpenak, 
bibliografiak... eta helburua beti izan da unean-
unean interesa pizten duten gai eta eztabaidak 
bilatzea, Bizkaian eta Euskal Herrian feminismoaren 
ideia eta jarduerei buruzko ardura erakusten 
duten emakume eta gizonei begira (erakundeak, 
akademiak, elkarteak eta mugimendu feministako 
militanteak).

Zein jarduera gailentzen den zehaztea zaila da, 
baina egia da gai batzuek interes handiagoa piztu 
dutela beste batzuek baino. Islamiarren beloa eta 
prostituzioa, esate baterako, aipatzekoak dira, 
jendearen erantzuna nabarmenagoa izan da-eta.

Liburutegi digitalaren erabilerari buruz 
erregistratutako estatistiketan, martxan 
egon den bi hamarkadei erreparatuta zein 
une sozial edo kulturalek izan dute eragina 
edukien eskarian, maileguen bolumenean edo 
erabiltzailearen profilean?

Dokumentazio Zentroan aldi horretan bizi izan 
dugun bilakaerak erabiltzaileen profilari eta 
eskatutako edukiei eragin die batez ere. Gure 
liburutegira hurbiltzen den erabiltzaileak geroz eta 
informazio espezializatuagoa eskatzen du eta bere 
profila akademikoagoa eta kulturalki prestatuagoa 
da. 

Gure inguruko unibertsitateek egun hiru master 
eskaintzen dituzte espezializazio honen alorrean, 
eta, beraz, gure erabiltzaileetako asko mundu 
akademikotik datoz. Hala ere, elkarteen munduan 
sare garrantzitsu bat eratzeko lanean ere aritu gara.

Liburutegi digitalak jendartean zabaltzen ari 
diren garai hauetan, zein etorkizun ikusten diozu 
dokumentazioari? 

Galdera zaila da hori... mundu digitala gure 
artean dago eta hemen gelditzeko asmoa dauka. 
Horrenbestez, orain dokumentazioaren munduan 
hormarik gabeko liburutegiaz hitz egiten da, hau 
da, guk ezagutzen ditugun liburutegiak desagertu 
eta apal eta libururik gabeko liburutegiak sortzen ari 
dira. 

Teknologia digitalak ikuspegi guztiz berria ireki digu. 
“Digitalki jaiotako materiala” eskuratzeko aukera 
zaindu eta sustatzeaz gain, egun, agiritegi eta 
liburutegi asko beren baliabideen kopia digitalak 
egiten ari dira.

Teknologia digitalak abantaila ukaezinak ditu: 
agirien hedapena sustatu eta eskuragarritasuna 
indartzen du, bilduma jakin baten eskuragarritasuna 
hobetzen du eta baliabide kooperatiboen garapena 
bultzatzen du, beste erakunde batzuekin interes 
komunak partekatzen baititu, bilduma birtualak lortu 
eta nazioarteko sarbidea areagotzeko.

Webgunea:  http://www.emakumeak.org/eu/

“Gure erabiltzaileetako asko mundu 
akademikotik datoz (euskal uniber-
tsitateetan gure espezializazioarekin 
lotutako masterrak baitaude), baina 
elkarteen munduan sare garrantzitsua 
eratzeko lanean ere ari gara”

“Bizkaian eta Euskal Herrian feminis-
moaren ideia eta jarduerei buruzko 
ardura erakusten duten emakume eta 
gizonak dira gure jomuga”

 Elkarrizketa 
Marijo Sola Sarabiari 

(Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio 
Zentroko arduraduna)

UPV/EHUn Informazio Zientzien lizentziatura duen eta unibertsitate horretan 
bertan Bibliotekonomia eta Dokumentazioaren Masterra egin duen emakume 
hau Bilboko “Maite Albiz” Emakumeen Dokumentazio Zentroko arduradun eta 
dokumentalista da 2005. urteaz geroztik eta, hala, militantzia feminista eta bere 
prestakuntza akademiko eta profesionala uztartzen ditu.

Espainiar Estatuko Emakumeen Dokumentazio eta Liburutegi Zentroen Sareko 
kidea ere bada.
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Emakumeek elikaduraren eta energiaren 
subiranotasuna lortzeko orduan daukaten 
funtzioa.

Emakume nekazariek funtsezko zeregina betetzen 
dute elikadura eta energiaren subiranotasuna 
eraikitzeko orduan. Ezin dugu ahaztu emakume 
nekazariak direla mundua elikatzen dutenak 
eta haien menpe dago gizakiak mundu-mailan 
kontsumitzen dituen elikagaien ekoizpen handiena; 
beraiek dira haziak zaindu eta elikagaiak mantentzen 
dituztenak. Hala eta guztiz, emakumeen ekarpen 
horri ez zaio inolako garrantzirik eman. 

Emakumeek gogotsu sustatu dute elikadura-
subiranotasuna eta indar handia egiten ari dira, 
ez soilik nekazaritzako negozioen aurrean, baizik 
eta baita elikadura-subiranotasuna bezalako 
kontzeptuak sortzeko orduan ere.

Mundubatek beharrezkotzat jotzen du elikadura-
subiranotasuna lortzeko proposamenak egitea, 
landako gizon eta emakumeek modu parekidean 
parte hartuko dutelarik. Nahitaezkoa iruditzen 
zaigu baserritarren erkidegoen eta euren 
antolakundeen azpian dauden sistema patriarkalak 
zalantzan jartzea. Horrenbestez, (Nekazarien 
Bidez) elikadura-subiranotasuna bultzatzen duten 
nazioarteko sareek genero-ekitatea lortzeko egiten 
ari diren apustua oso interesgarria iruditzen zaigu. 

Lankidetzari dagokionez, zuekin elkarlanean 
ari diren herrialdeetako zeinek onartzen ditu 
ondoen proposatzen dituzuen proiektuak?

Mundubatek Hegoaldeko herrialdeetako erakunde, 
erkidego eta taldeek bizi dituzten liberalizazio-
prozesuak sustatu eta bultzatu nahi ditu lankidetza-
lanaren bidez. Filosofia hori burutzeko, gizarte 
justuagoa eraikitzeko ekimenen aldeko konpromiso 
argia eduki behar da, herritarren gehiengoak 
politikan, ekonomian eta kulturan protagonista bihur 
daitezen.

Gurekin esku hartzen duten erakunde eta 
erkidegoen beharrizan eta aldarrikapenei erantzuten 
dien sare politiko eta instituzionala daukaten 
herrialdeetan errazago ulertzen da ikuspuntu 
hau. Izan ere, egoera okerragoa denez, gure lana 
garrantzitsuagoa da, batzuetan Mundubat bezalako 
erakundeek berebiziko garrantzia baitaukate 
pertsona guztien eskubideak errespetatzen direla 
bermatzeko orduan.

Hiru lan-ardatz estrategikoetan (elikadura-
subiranotasuna, generoa eta giza eskubideak) 
daukagun espezialitateari esker, ideia hauen alde 
dauden gobernuek gure presentzia oso positibotzat 
jotzen dute.

Noiz ikusi ahalko du aberastasuna beste era 
batera banatuta? 

Mundubaten filosofia Paulo Freireren kontzeptu 
batean oinarritzen da: ezezaguna egi bihurtzeko 
borrokatu behar dugu. 

Ezezaguna, hau da, egon ez arren lortu nahi 
duguna, edo, bestela esanda, eraiki beharreko 
gizarte berri bat, berdintasunean, justizian, 
askatasunean, partaidetza-demokrazian eta 
elkartasun unibertsalean oinarritua. Bizimodu 
hobea beharrizan eta eskubide gisa ulertzea da 
ezezaguna. 

Eta egi bihurtuko dugu, errealitateari aurrez aurre 
begiratuta,  arriskurik hartu gabe.

Hau da, honako bi ideien arteko tentsioa bizi behar 
dugu: batetik, errealista izan behar dugu, zer egin 
dezakegun argi eta garbi jakinda, eta, bestetik, 
ausardia iradokitzen digun eta beste mundu baten 
alde borrokatzeko gizarte-mugimenduan parte 
hartzera gonbidatzen gaituen mundu subjektiboa 
defendatu behar dugu.

“Hiru lan-ardatz estrategikoetan (elika-
dura-subiranotasuna, generoa eta giza 
eskubideak) daukagun espezialitateari 
esker, ideia hauen alde dauden gober-
nuek gure presentzia oso positibotzat 
jotzen dute”

“Mundubatek matxinada morala burutu 
nahi du eragin soziala eta politikoa 
duten espazioetan, ezinbestekotzat 
jotzen baitu injustizia globala eta haren 
arduradunak kontuan hartuta” 

 Elkarrizketa 
Iñaki Markiegi Candinari 

(Mundubat Fundazioko burua)

Iñaki Markiegi Candina Filosofia eta Letretan diplomatua da eta Nazioarteko 
Laguntza Humanitarioaren diplomatura ere badauka. Metalurgiako sindikalista 
(1967-1988) hau Mundubat Fundazioko burua da 2000. urteaz geroztik, erakunde 
horretan bertan proiektuen zuzendaria (1988-1996) eta koordinatzaile nagusia 
(1996-2000) izan ondoren.

Zein estrategia dauka Mundubatek Iparraldeko 
herrialdeetan giza eskubideak eta giza 
garapenaren iraunkortasuna defendatzeko? 

Duela zenbait urte Mundubatek beste GGKE 
eta gizarte-mugimendu batzuekin elkarlanean 
aritzeko erabakia hartu zuen, hau da, sarean lan 
egitea erabaki zuen. Egungo estrategiak erabaki 
hori berretsi eta sakontzen du, garai berrietarako 
lankidetza berria eraiki beharra dagoela aintzat 

hartuta. Garapenerako Laguntza Ofizialaren arazoa 
guztiz politikoa dela jakin dakigunez, eragin sozial 
eta politikoko guneetan gure konpromisoa areagotu 
nahi dugu. 

Espazio horietan Mundubatek matxinada morala 
burutu nahi du, ezinbestekotzat jotzen baitu 
injustizia globala eta haren arduradunak kontuan 
hartuta. Hau da, sareen mobilizazioa eta batasuna 
lortu nahi ditu horizontaltasunean oinarrituta.

Webgunea:   http://www.mundubat.org/eu/

Elkarteak
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2012KO 
LARRIALDI 

PROIEKTUETARAKO 
DIRU-LAGUNTZAK  

ETA FINANTZAKETA
2012. urtean  Bizkaiko Foru Aldundiak 1.630.000 euro jarri ditu alde batetik Lurraldean 
generoen arteko berdintasuna, herritarren eskubideen arteko berdintasuna eta 
bereizkeriarik-eza, askotarikotasun sexuala eta genero identitatea sustatzeko eta, bestetik, 
Afrika eta Ekialde Ertainean gertatzen diren larrialdi egoera batzuei aurre egiten laguntzeko.

Abuztuaren 6an  foru erakundeak erabateko 
berdintasuna lortzeko ekimenak burutzen 
dituzten –irabazteko asmorik gabeko izakien 
antolakuntza, emakumeen elkartegintza, 
inmigranteen elkartegintza eta genero 
identitatearen arloaren inguruetakoak– Bizkaiko 
izakientzat urtero ematen dituen diru-laguntzei 
buruzko ebazpena jendaurreratu zen. Aldez 
aurretik, uztailaren  19an,  emakume eta gizonen 
arteko berdintasun proiektuak garatzen dituzten 
5.000 biztanle baino gutxiagoko udalentzako 
diru-laguntzen emakida argitaratu zen.

Aurten emakume eta gizonen arteko 
berdintasuna sustatzeari lotuta dagoen 
kapituluan 525.000 euroko finantzaketa egon 
da udalek aurkeztu dituzten proiektuetatik 29  
eta irabazteko asmorik gabeko emakumeen 
elkarteek diseinatu dituzten proiektuetako 77 
finantzatzeko. 

Beste alde batetik, Gizarte Ekintza Saileko 
foru diputatua den Pilar Ardanzak eskubideen 
berdintasuna eta bereizkeriarik-eza sustatzeko 
diru-laguntzen deialdiaren berezko helburu 
nagusia gogorarazi zuen: “elkarteei eta pertsona 
inmigranteei laguntza ematea euskal gizartearen 
eta  herritar berrien artean  elkarbizitza loturak 
sakontzeko”.  Inmigranteek eratzen duten 
elkartegintza-bilbak mezua jaso zuen eta kultur 
askotarikotasunean eta gizarteratzean lan egiten 
duten talde horietako 46 izan ziren 610.000 
euroren onuradun.

Gai honi dagokionez  oinarri arauemaileak 
eta deialdia bera onetsi dituen  17/1012 Foru 
Dekretuak, otsailaren 14koak,  diruz laguntzeko 
modukoak sailkatu zituen bi motako ekintzak:

1. Inmigranteen elkarteen antolakuntza-egitura 
sendotzea, hain zuzen ere euren mantenu eta 
inbertsioen arloetako gastuak finantzatuz.

2.  Inmigranteen elkarteek eta/edo horieklaguntzeko 
izakiek kultur askotarikotasunaren  eta gizarteratze-
herritartasunaren arloetako sentiberatzea 
inkorporatuko duten egitarauak abian jartzea eta 
garatzea.

Askotarikotasun sexuala eta genero 
identitateari dagokienez  dekretu horiek berak 
diru-laguntzetara iristeko hirugarren modalitate 
bat ematen zuen:

3. Sexu-joeragatiko bereizkeriaren aurka eta 
Lesbiana, Gay, Bisexual eta Transexualen 
kolektiboaren (aurrerantzean, LGBT) eskubideen 
alde borrokatzeko laguntzen duten elkarteek 
egindako sentsibilizazio-jardueren programak 
betearaztea. 

Atal honen barruan LGTBen inguruan lan egiten 
duten lau elkarteek 70.000 euro  jaso zituzten  
sexu-joeragatiko bereizkeria azaleratzeko eta 
eskubideen berdintasunean hezteko proiektuen 
bidez helburu horIen alde borrokatzeagatik.

- Diru-laguntzak ematea emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna sustatzearen arloan
(BAO, 139. zk.a, 2012/07/19).
- Diru-laguntzak ematea  emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna sustatzearen arloan
(BAO, 150 zk.a, 2012/08/06).
- Diru-laguntzak ematea herritarren eskubideen 
eta bereizkeriaren-ezaren arloetako jarduerak 
egiteko (BAO, 150 zk.a, 2012/08/06).

425.000 euroko ekarpen  ekonomikoarekin  
foru administrazioak presazko jaramona behar 
duten lau proiektu ordaindu ditu Siria, Mali eta 
Tindufen. Munta horren banaketa hau izan da:

- Siriako barrualdean eta baita bere mugen 
inguruetan  kokatuta dauden medikuntzako 
zentroen mantenurako ekarpena. Horien 
arduraduna OOPS da, [United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East (UNRAW)].

- Elikadura bidezko laguntza Mali iparraldean, 
lehorteak gogor jo duen ingurua delako eta 
eskala itzeleko jendearen lekualdaketak eragin 
duen tuareg herriaren borroka gertatu delako.

- Hiru kamioi eskuratzea EAEtik Tindufeko 
kanpamentuetaraino gauzak eramateko; 
kanpamentu horietan bizi da herri saharariarra. 
Halaber, kamioiak bertan garraio arazoei aurre 
egiteko erabiliko dira.

DIRU-LAGUNTZEN EMAKIDA ETA  ORDAINKETA

Emakume eta 
gizonen arteko 
berdintasunaren 

sustapena 

Emakumeen elkarteak

Irabazteko asmorik gabeko izakiak 

Udalak

Zenbatekoa (euroak) Izakien edo proiektuen kopurua 

  175.626,24

  244.373,76

  105.000

 Guztira:   525.000,00

 39

 38

 29

 106

Eskubideen 
berdintasuna 

eta 
bereizkeriarik-eza 

Inmigranteen elkarteak   610.000  46

Askotarikotasun 
sexuala 

eta genero 
identitatea

LGTB elkarteak    70.000   4

 Guztira:   1.205.000,00  156

FINANTZAKETA

 Larrialdien arloko proiektuak   425.000   4

                                          GUZTIRA
  Aurrekontua 1.630.000,00 euro

  Ekimenak                160

Berdintasuna eta herritarren 
eskubideak

Arautegia

Larrialdiak

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=37
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/02/20120216a033.pdf#page=37
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/07/20120719a139.pdf#page=9
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120806a150.pdf#page=27
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/08/20120806a150.pdf#page=33
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     ximeletak 
burdinaren 

erdian

Festival de San Sebastián / Donostia 
Zinemaldiaren 60. edizioan, 
Zinemira atalaren barruan Tximeletak 
burdinaren erdian: Emakumeak 
bakea lortzeko bidea  titulua duen 
dokumentala proiektatu zen, 
Bertha Gaztelumendi irundarraren 
opera prima dena. Dokumentalaren 
ekoizlea Centro Internacional de 
Innovación en Políticas de Igualdad 
(CIINPI) erakundea da.

ETA erakundeak 2011ko urriaren 21ean 
jakinarazi zuen  eten egiten zuela biolentzia 
armatua eta, ekintza horrek eztabaida-prozesua 
ireki zuen CIINPIn, hots,  erabaki politikoak 
hartzetik abiatuta, bakea eta adiskidetzea 
biltzen dituen kulturaren sorkuntzarako 
emakumeek burutzen duten zereginaren 
ingurukoa.

Hor datza Mujeres y paz proiektuaren  
oinarria, gero emaitza moduan Tximeletak 
burdinaren erdian izan duena. Dokumentala 
kritikak eta jendeak ikusi zuen, irailaren 21etik 
23ra arte, Donostiako erakusketa garatu zen 
bi agertokitan, Príncipe  eta Antiguo Berri 
aretoetan, alegia. 

Dokumentalak, lekukotzaren izaera duenak, 
gizarte maila guztietako eta filiazio politiko 
guztietako emakumeek edota biolentziaren 
fenomeno poliedrikoko biktimen elkarteek 
jasan eta pairatu duten mina eta amorruaren 
eraldaketari buruzko historiak eta jarrerak 
garatzen ditu —biolentziaren  ekintza, 
salaketa eta aurrearretan; giza eskubideen, 
justiziaren eta itxaropenaren  defentsan–  eta 
horren barruan sartzen dira ETA  eta GALek 
eragindakoak, erakundeen ingurutik datorrena, 
matxismoan sustraituta dagoena, emigratu 
beharra izan dutenek pairatu dutena eta euren  
etxebizitzetatik kanpo bota dituztenek sufritu 
dutena.

Filmazioaren protagonistak, “tximeletak”, 
hamabi dira, Tamara Muruetagoiena, Asun 
Casasola, Miren Mentxaka, Marta Uriarte, 
Amparo Pimiento, Izaskun Guarrotxena, 
Ainhoa Aznarez, Tere Ruiz de Arbulo, Arantza 
Urkaregi, Rosa Rodero, Carmen Hernández  
eta Edurne Brouard, eta euren ahotsak hala 
autonomia erkidego mailan nola nazioartean 
berdintasunaren, feminismoaren, gatazken 
ebazpenaren eta bakearen eraikuntzaren 
arloetan adituak diren beste pertsona batzuen 
ikuspegiekin osatzen dira: Gloria Guzmán, 
Marcela Lagarde, Izaskun Moyua  eta Carlos 
Martín Beristain.

dokumentala

T

Trailerra:

http://www.sansebastianfestival.com/eu/tv_video_pelicula.php?v=2225&codigo=4404
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Urriaren 6an indarrean sartu zen tresna juridiko 
honen xedea da transexualei bermatzea Euskadiko 
herri-administrazioetatik arreta integrala eta 
beren beharrizan mediko, psikologiko, juridiko 
eta bestelakoetara egokitua jasotzeko eskubidea, 
gainerako herritarrek jasotzen duten moduan. 
Gainera, babesa ematea beren askatasuna erabil 
dezaten, oro har, bizitza sozialeko eremuetan eta, 
bereziki, zerbitzu publikoetan. 

Lege honek transexualtzat jotzen du Erregistro 
Zibileko sexu-aipamena zuzendu duena edo 
zuzentzen ari dena, eta mediku edo psikologo 
elkargokideen txostenaren bidez jarraian aipatzen 
diren alderdiak egiaztatzen dituena ere (Martxoaren 
15eko, 3/2007 lege erregulatzaile pertsonen 
sexuari buruzko aipamenaren erregistroaren 
zuzenketakoa):

n ez duela nortasun-nahasmendurik, adierazten duen 
eta aitortzea nahi duen genero-identitatearen 
inguruko okerrik izatera eragiten dionik; 

n ez datozela bat sexu biologikoa eta bere sentitzen 
duen genero-identitatea.

Araudi honek transexualitatearen inguruko euskal 
politikarako oinarriak finkatzen ditu eta Osakidetzak 
bideratutako osasun arreta, lan arloan diskriminazio 
ezaren printzipioa eta hezkuntza sisteman 
transexualitatearen tratamendua agintzen ditu.

14/2012 Legea, ekainaren 
28koa, transexualak genero 

identitateagatik ez baztertzeari 
eta haien eskubideak aitortzeari 

buruzkoa

Sa
rt

u:

  1. Ezin ditugu etorkin gehiago onartu.
  2. Giza-laguntzei esker bizi dira eta neurriz kanpo baliatzen dituzte.
  3. Lana kentzen digute.
  4. Immigrazioaren ondorioz matxismoa eta genero-indarkeria areagotzen dira.
  5. Ez dute integratu nahi.
  6. Neurriz kanpo erabiltzen dute euskal osasun-sistema eta larrialdi-zerbitzuak kolapsatzen dituzte.
  7. Ikasle etorkinek eskoletako hezkuntza-maila jaitsiarazten dute eta ikastetxeetan ghettoak sortzen dituzte.
  8. Etorkinentzat izaten dira babes ofizialeko etxeak.
  9. Pilatuta eta baldintza txarretan bizi dira. Aurreko egoera horrek alokairuen merkatua garestitzen du
      eta etorkinak bizitzen jartzen diren auzoen balioa jaisten du.
10. Immigrazioak erlijio-gaiak berri zere mahai gainean jartzea eragingo du eta laikotasunerako
      prozesua geldiaraziko du.
11. Espazio publikoa gainokupatzen dute eta espazio hori ez dute behar bezala erabiltzen.
12. Arauak ez dituzte errespetatzen, ez dute gizalegerik.

Sa
rt

u:

“Laugarren 
Sektorea

 Euskadin”

argitalpena

Laugarren Sektorean helburu sozialak, 
ekonomikoak eta ingurumenekoak aldi berean 
asetzeko joera duten erakundeak biltzen dira. Hura 
ikertzeko, Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatearen (UPV / EHU), Deustuko 
Unibertsitatearen eta Mondragon Unibertsitatearen 
laguntza izan da, Mikel Zurbano, Garbiñe Henry eta 
Aitor Urzelairen koordinaziopean.

Ikerketak “The Emerging Fourth Sector” (Aspen 
Institute) agiria aipatzen du, sektore berriaren 
berezko ezaugarriak aipatzen dituena: helburu 
soziala, helburu horrekin eta interes-taldeekin 
koherenteak diren enpresa-metodoak1, talde horien 
artean jabetza eskubideen banaketa, langileentzat 
eta interes-taldeentzat bidezko konpentsazioa, 
gizarte eta ingurumen erantzukizuna, 
gardentasuna...

EAEko baldintzak aztertuta, Laugarren Sektore gisa 
sailka daitezkeen erakundeak ikertuta eta ohiko 
hiru sektoreak ebaluatuta —turismoa, enplegua eta 
etxebizitza alokairua— Laugarren Sektorean izango 
duten proiekzioa haztatzeko, ikerketaren bidez 
ondorioztatzen da ustezko autonomia lan esparruak 
“konfluentzia eta eztabaida eremua” adieraziko 
lukeela, “hiru sektore klasikoetatik datozen praktika 
kolektiboak biltzeko eta esperimentatzeko” eta 
gizarte eta ekonomia egileek hartutako ekimenak 
batzeko aproposa.

Horiek batuko lituzkeen sare sendoa eratzea 
ezinbestekotzat jota, Innobasquek Laugarren 
Sektorea Sustatzeko eta Garatzeko Partzuergoa 
irekitzea proposatzen du.

Sa
rt

u:

“Aurre egin 
zurrumurruari: 

immigrazioari buruzko 
zurrumurruak, 

estereotipoak eta 
aurreiritziei aurre egiteko 

gida praktikoa”

Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko 
Immigrazioko eta Aniztasuna Kudeatzeko 
Zuzendaritzak (Eusko Jaurlaritza) etorkinen 
gizarteratzea, taldearen diskriminazio eza eta 
kulturarteko bizikidetza lortzeko estrategian 
kokatzen du argitalpen hau. 

Gidaren aurrekarien artean, herritar etorkinekiko 
aurreiritzien kontrako helburu bera izanagatik, 
aipatzekoak dira Immigrazioaren, Herritarren eta 
Kultura Arteko Bizikidetasunaren III. Euskal Plana 
eta Euskadin Immigrazioaren aldeko Itun Soziala.

Testuak kontrako argudioak biltzen ditu eta 
aniztasuna eta bizikidetza kudeatzen duten 
erakundeek, erakunde sozial eta partikularrek 
erabil dezakete asertziotzat jotako hamabi 
kontzepzio ezkor edo oker hauek ezabatzeko:

 1“Ohiko interes-taldeen barnean [erakundeak eratzen eta 
zuzentzen dituztenak] jabeak, enpresen giza-baliabideak, 
bezeroak eta herri administrazioak daude, besteak beste.”

http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/16/pdfs/A11251-11253.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ley_14_2012_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/rumor_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/cuarto_sector_e.pdf
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1972an sortua, NBIPk inguru globalaren eta 
garapen iraunkorraren zentzuzko erabileran agente 
katalizatzaile, defentsari, hezitzaile eta eragile gisa 
jarduten du. Horretarako, Nazio Batuen berezko 

Ingurumenerako Nazio Batuen 
Programa. Nazio Batuen 

Ingurumen Programa 
(NBIP) 

[United Nations Environment 
Programme. Environment for 

Development]

n    Baliabide Globalei buruzko Datu-baseak
    (GRID)

n Mundu Kontserbazioko Berrikuspen Zentroa
     (UNEP-WCMC)

n   Teknologia, Industria eta Ekonomia Dibisioa

n   Montrealeko Protokoloaren Funts
      Aldeaniztunaren eta Ozonoaren 
     Idazkaritza

n Konbentzioak: Arriskuan dauden
     Espezieen Nazioarteko Salmentaren 
     Kontrolerako Konbentzioa; Aniztasun
     Biologikoa; eta Espezie Migratzaileak

erakunde elkartuek barne hartzen dute nazioarteko 
erakundeekin, gobernu nazionalekin, gobernuz 
kanpoko erakundeekin, sektore pribatuarekin eta 
gizarte zibilarekin batera.

Programaren helburua ingurumen zaintza babesten 
duen asoziazionismoa sustatzea eta lidergoa 
bultzatzean datza, estatu guztiei zein herritarrei 
euren bizitza kalitatearen hobekuntza sustatuz, 
helaraziz eta bideratuz etorkizuneko belaunaldiena 
tartean sartu gabe. 

Helburu horrekin, NBIPk mundu, eskualde eta 
nazio mailako ingurumeneko baldintzak eta joerak 
ebaluatzen ditu; ingurumena ikertzeko nazioarteko 
eta nazio mailako tresnak garatzen ditu; erakundeak 
indartzen ditu inguruaren kudeaketa egokia lortzeko; 
garapen iraunkorrerako ezagutza eta teknologia 
igorpena errazten du eta asoziazionismo zibil eta 
pribatu berriak eta mentalitate aldaketa sustatzen 
ditu, bitarteko gisa hainbat azpiegitura eta jarduera 
erabiliz:

Sartu:
http://www.unep.org/spanish/

EMP 1962an sortu zen Nazio Batuen barnean 
pertsona orok beharrezkoa den elikadura izan 
dezan. 

Haren ekintzaren bidez, programak bost helburu 
lortu nahi ditu:

Elikagaien
 Munduko Programa 

(EMP) 
[World Food 
Programme 

(WFP)]

1. Bizitzak salbatu eta larrialdietan bizibideak 
babestea.
2. Gose larria saihestea eta hondamendietarako 
prestatzeko eta horren ondorioak arintzeko neurrietan 
inbertitzea. 
3. Gatazka edo hondamendi baten ondoren edo 
iragaite egoeretan komunitateak berreraikitzea eta 
bizibideak berrezartzea. 
4. Gose kronikoa eta desnutrizioa murriztea. 
5. Herrialdeek gosea murrizteko duten ahalmena 
indartzea

Erakunde kide gisa, gobernu nazionalek, 
GKEek, Nazio Batuen Erakundeko Elikadura 
eta Nekazaritza Erakundeak (FAO), Nekazaritza 
Garatzeko Nazioarteko Funtsak (FIDA) eta NBEko 
beste agentzia batzuek eta erakunde pribatuek 
programaren garapenean laguntzen dute. Horren 
ekonomia borondatezko dohaintzekin oinarritzen 
da.

EMPren bidez, urtero 70 herrialdetan baino 
gehiagotan batez beste 90 milioi laguni eskaintzen 
zaio elikadura arreta baldin eta hondamendi 
naturalek, gatazka armatuek, pobreziak, nekazaritza 
plangintza faltak, gehiegizko ustiapenak edo krisi 
ekonomiko eta finantzarioek sortutako gosea 
pairatu badute. 

Agentzia humanitario horren euskarria hainbat 
programen aplikazioaren bidez bideratzen da: 
Laguntzarako elikagaiak larrialdietan, elikagai 
kupoiak, bi urtetik beherakoentzako nutrizioa, 
haur elikadura eskoletan, elikagaiak lanarengatik, 
elikagaiak nekazaritza txikia erakartzeko eta 
babesteko.

Sartu:
http://es.wfp.org/

Giza Eskubideen Amerika-arteko Batzordea

Amerikan giza-eskubideak defendatzeko 
Ameriketako Estatuen Erakundeko (AEE) erakunde 
autonomoa izanda, Giza Eskubideen Amerika-
arteko Batzordea (GEAB) —Giza Eskubideen 
Babeserako Amerika-arteko Sisteman jasota—
1959an eratu zen AEEren gutuna onartuz.

Batzordeak, Idazkaritza Betearazlea Washington 
DCn izanda, Amerikako kontinenteko 35 herrialde 
hartzen ditu estatu kidetzat, baita AEEko Biltzar 
Nagusiak izendatzen dituen giza eskubideetako 
zazpi aditu independente ere.

GEABek pro homine printzipioari (horren arabera, 
interpretazio juridikoak pertsonarentzako onurarik 
handiena bilatu behar du beti), gizarte egoera 

ahuleko taldeei justiziarako sarbidea errazteari 
eta genero ikuspegiari jarraiki arautzen du bere 
jardute-estrategia honako helburuak betetze aldera: 
kontinenteko bakea eta segurtasuna finkatzea; 
demokrazia adierazgarria sustatzea eta indartzea 
esku ez hartzearen printzipioa errespetatuz; 
zailtasunen ustezko arrazoiak saihestea eta estatu 
kideen artean sortutako eztabaiden konponbide 
baketsua bermatzea; Hemisferioko herrien garapen 
demokratiko osoa oztopatzen duen pobrezia 
kritikoa erauztea…

Erakundeak AEEko estatu kideen aurka banako, 
talde edo erakunde gisa eskubideen urraketen 
inguruan ezarritako salaketak aztertzen ditu. 
Eskubide horiek Giza Eskubide eta Betebeharren 

Ameriketako Aitorpenak, Giza Eskubide eta 
Betebeharrei buruzko Ameriketako Konbentzioak 
eta Amerika-arteko antzeko gainontzeko tratatuek 
babesten dituzte. Haren epaiak demandatutako 
estatuaren nazioarteko erantzukizuna ebazten du 
ekintza, baimen edo hutsegiteak direla-eta.

Sartu:
http://www.oas.org/es/cidh/
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