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Azken urteetan LGTB kolektiboek aurrera-
pen handiak lortu dituzten arren, oraindik 
ere hainbat lorpen egin beharra dago gi-
zartean, hala nola, sexu joerak eta ge-
nero nortasunak eragindako indarkeria 
kentzea. Hori dela eta, Bizkaiko Foru 
Aldundiak kanpaina erreibindikatibo 
eta hezitzaile bat jarri du abian, mota 

guztietako sexu diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko eta herritarrak sentsibilizat-

zeko.

Ekimen hau “Homofobiarik ez, No a la homofo-
bia” da eta hezkuntza arloan oinarritzen da batez 

ere, ikastetxeak toki seguruak eta errespetuzko guneak 
izan daitezen. Material didaktikoa egin da ikasgeletan 
homofobiaz aritzeko, joera edo nortasun sexualen aur-
kako jarrerak errotik atera daitezen; “Homofobia historia 
da” erakusketa ibiltaria ere antolatu da eta Bizkaiko hain-
bat campusetan dabil.

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak sexu dibertsitateari 
buruzko manifestu instituzional bat onartu zuen apirila-
ren 23an, Bizkaiko LGTB elkarteekin adostuta. Horren 
bidez sexu joera eta genero nortasunagatiko diskrimina-
zioaren aurkako borrokan dugun konpromisoa azpima-
rratu nahi dugu berriro. Diskriminazio hau aurreiritziek 
eta ezjakintasunak eragiten dute, batez ere, eta berdin-

tasunaren printzipioaren aurka dago, dena delako sexu 
joera edo genero nortasuna dugula. 

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

http://get.adobe.com/es/reader/
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Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko Institu-
tuak Elkarguneak izeneko Genero-indarkeriari 
buruzko Nazioarteko Biltzarra antolatuko du uz-
tailaren 10etik 12ra bitartean. 
Genero-indarkeriaren inguruan gaur egun dau-
den eremu kontzeptualak aztertzea, emakumeen 
aurkako indarkeriari heltzerako orduan genero-in-
darkeriaren kontzeptuak duen erabilgarritasuna-
ren gaineko gogoeta sustatzea eta genero-in-
darkeria eta bestelako desberdintasun-faktoreen 
artean dauden elkarguneak aztertzea, horixe da 
biltzarrak lortu asmo duena.

Saioak gaztelaniaz eta ingelesez egingo dira (ez 
da aldi bereko interpretazio-zerbitzurik egongo), 
eta honako gaiak jorratuko dira, besteak beste:
- Genero-indarkeriari buruzko eredu teoriko be-
rriak: genero-ezberdintasunaren nagusitasuna 

zalantzan jarriz.
- Genero-indarkeria genero-fenomeno gisa ikusi-
ta.
- Genero, arraza eta etnizitate arteko elkargunea.
- Baztertutako emakumeei ahotsa emanaz: ezin-
tasundun emakumeak eta indarkeriarekin duten 
esperientzia.
- Tratu txarrak jasotzen dituzten emakumeen es-
tereotipoak deseginez: generoaren eta klasearen 
arteko elkargunea.
- Sexualitatea eta indarkeria.

AUDEM Emakumeen Ikerketarako Unibertsi-
tate Elkartearen Aldizkaria. 1. alerako deialdia.

AUDEM aldizkaria, hau da, Emakumeen Ikerke-
tarako Unibertsitate Elkartearen aldizkaria ekar-
pen argitaragabeen bila dabil 2013ko azaroan 
argitaratuko duen 1. alerako.  

AUDEM aldizkaria euskarri digitalean urtean be-
hin	argitaratzen	den	agerkari	zientifikoa	da.	Na-
zioarteko komunitate akademikoari zuzenduta 
dago, baina baita Emakumeei buruzko Ikasketak, 
Ikasketa Feministak eta Genero-ikasketak intere-
satzen zaizkion publikoari ere, eta helburu bikoit-
za du: ikerketa-lanak eta azterketa-lan kritikoak 
zabaltzea, eta herrialde ezberdinetako emakume 
idazleen literatura-adierazpideak nabarmentzea.

Ekarpenak aldizkariaren gaiekin bat etorri behar-
ko dira, eta haren argitalpen-arauak errespetatu 
beharko dituzte. Argitaratuko direnak aukeratze-
ko orduan “itsu bikoitzaren” azterketa-prozesua 
erabiliko da: erabakia kanpoko bi epailek hartuko 
dute originaltasuna, egokitasuna, zehaztasun 
zientifikoa,	 azterketaren	 sakontasuna,	 bibliogra-
fiaren	 eguneratzea,	 edukien	 antolaketa	 eta	 hi-
zkuntzaren erabilera zuzena baloratu ondoren. 
Ekarpenak raudem@ual.es helbidera bidali be-
harko dira uztailaren 15a baino lehen.

Ondokoa da Berdintasunaren aldeko Tailerren 
sorrerako xedea: emakumeen prestakuntza, gi-
zarteko partaidetza eta eraginbidea bultzatzea, 
Bilboko emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasuna erdiestearen arloan aurreranzko beste 
urrats bat emate aldera. Tailerrak urrian hasiko 
dira eta 2014ko maiatz-ekainera arte iraungo 
dute. Tailerrok Berdintasun, Lankidetza eta Herri-
tarren Gaietarako Sailak antolatzen ditu eta on-li-
ne izen-emateko epea irailaren 9ra arte luzatuko 
da. 

Tailerrak bi ataletan banatzen dira: Berdintasuna-
ren aldeko Tailerrak eta Kontziliazioaren aldeko 
Tailerrak. Tailerron eskaintza hagitz zabala da: 

Informatika (Internet sarea / Posta elektronikoa / 
Blogak), Informatikarako sarrera, emakumea eta 
mitologia, adimen emozionala, literatura-sorkunt-
za, sormen-idazketa, norberaren barnea ezagut-
zea, “emakume artistak ikuspegi feministatik be-
giratuta”, Europako emakume idazle garaikideak 
eta autodefentsa feminista.

Kontziliazioaren aldeko Tailerren xedea da erant-
zunkidetasuna eta norberaren erantzukizunak 
eta lanbide eta gizarte arloetako erantzukizunen 
kontziliazioa egokiro bideratzeko jarrerak eta 
jokabideak aldaraztea. Emakumeentzako eta 
gizonentzako tailer mistoak egingo dira, eta on-
doko alor hauek jorratuko dira: elektrizitatea, itur-

gintza, sukaldaritza, lisaketa eta garbiketa; horiez 
gain, ondoko tailerra ere abiaraziko da: “Jagon 
ezazu zeure burua: amama jagoleentzako taile-
rra”. Tailer horretan, norberaren burua 
zaintzeko tresnak eskainiko dira, emakume 
bakoitzaren gorputzaren, emozioen eta gurarien 
kontzientziatik abiatuz.
  
Izen-emateko eskaeretan, pertsona bakoitzak 
ikastaroa edo tailerra egiteko zentroak (gehie-
nez, bi) aukeratu beharko ditu, eta irailaren 12an, 
goizeko bederatzietan, Ibaiondo udal zentroan 
(Pilota kalea, 10) egingo den zozketan parte hart-
zeko zenbaki bat eskuratuko du. Irailaren 16tik 
26ra egingo dira matrikulak, eta urriaren 4tik 

aurrera, plaza hutsei dagokien izen-ematea eta 
ikasgela irekietako matrikulazioa egiteko epeal-
dia zabalduko da. 

Oñatiko Lege Soziologiako Nazioarteko 
Institutua

Unibertsitate Zaharra, z/g. - 28 posta-kutxa
20560 Oñati (Gipuzkoa)

Tel.:	+34	943	718	889 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POSITIBOKI

Bizkaiak Garapenerako Lankidetza arloan jar-
duteko konpromisoa hartu du 

Garapenaren Lankidetzaren alorrean benetako 
politika publiko deszentralizatuari eusteko as-
moz, Bizkaiko Foru Aldundiak “Bizkaiko Lan-
kidetzarako II. Plan Zuzentzailea, 2013-2015” 
onetsi zuen joan den otsailean. Plan horren xede 
nagusia gizarte zuzen eta kohesionatua eraikit-
zea da. Helburu hori oinarri harturik, Bizkaiak 
5,3 milioi euroko inbertsioa egingo du hiritarren 
eskubideei eta garapenerako lankidetzari da-
gozkien proiektuak jorratzeko; hain zuzen ere, 
Bizkaiko Lurralde Historikoa da EAEn egitasmo 
solidarioak	 finantzatzeko	 diru-laguntzei	 eusten	
dien lurralde bakarra. 

Garapenerako lankidetzaren arloko jarduketak 
eta egitarauak lantzen hamar urte baino gehia-
go jardun ondorik, Bizkaiko Foru Aldundiak, II. 
Plan Zuzentzaile honen bitartez, munduko biz-
tanleriarik pobretuenekin solidarioak izate aldera 
behinola hartu zuen konpromisoari eusten dio. 
Plan horrek adostasun handia jadetsi du, eta hori 
lankidetzaren alorreko erakundeen partaidetza 
oparoaren emaitza da; izan ere, plan horren ata-
za nagusia ondoko hau da: lankidetza deszentra-
lizatua landuko duen benetako politika publikoa 
sendotzeko konpromisoa sustatzea eta buru-be-
larri lantzea. 

Bizkaiko foru aldundiak garapenerako lanki-
detzaren arloan jorratuko duen agendako hel-
buruak:  
1.  Munduan mila milioi pertsonak baino gehiagok 
–eta, bereziki, emakumeek– modurik larrienean 
jasaten dituzten pobrezia eta gosea gainditzea. 
2. Gizonen eta emakumeen arteko harremanen 
esparruan, errentaren banaketa arloan, kulturen 
aniztasunaren alorrean eta sexu-nortasunekiko 
begirunearen eretzean gertatzen diren ezberdin-

tasunak ezabatzea. 
3. Ingurumena jagotea, zeren eta, ikuspegi prak-
tikotik begiratuta, hura zaintzea hagitz garrant-
zizkoa baita gu bizi garen ekosistemek jasaten 
dituzten ondoreei begira. Kulturaren  ikuspegitik 
ere oso inportantea da horrela jardutea, ekosiste-
ma horietan bizi diren izaki guztiekiko begiruneari 
doakionez. 
4. Nazioarteko arau berriak ezarri behar dira, 
pertsonarik eta talderik zaurgarrienen eskariei 
jaramon egiteko gai den gizarte-globalizazioa ja-
desten laguntzeko xedez. 
5.    Egungo ezberdintasun eta pobrezia egoerak 
zorrozki kontuan hartzen dituen kontzientzia kriti-
koa eraikitzea, egoera latz horiek eragiten dituz-
ten kariei aurre egite aldera. 
6.   Bakea oinarri duen kultura eraikitzea, hori 
ezinbestekoa baita pobrezia egoerekin loturik 
agertzen diren indarkeria eta giza eskubideen 
urraketa funts dituen gizarte honetan. 

Lankidetzaren nortasun-ezaugarriak Bi-
zkaian: hiru ardatz nagusi dituen lankidet-
za-politika 
1. Tokiko Giza Garapena: pertsonen ongizatea 
jarduera guztien azken xedetzat duen garapena 
bilatzea. 
2.   Genero Ikuspegia: emakumeen eta gizonen 
arteko harremanen arloan aldaketak eragin be-
har direla kontuan hartzen duen ikuspegia, al-
daketa horien erantzukizuna emakumeena soilik 
ez izatea ulertarazten duena. 
3. Garapenerako Hezkuntza: iparreko zein he-
goko gizarteetan, pobrezia eta ezberdintasuna 
eragiten dituzten zuzengabekeriez zehazkiro 
jabetzea eta horrekiko kontzientzia kritikoa sus-
tatzea. 

Txorierriko Mankomunitatearen Berdintasu-
nerako I. Plana, 2013-2016

Gizarteko eta pertsonen arteko botere-harrema-
nak asimetrikoak direla eta emakumea gizona 
baino toki txarragoan uzten dutela jakinda, Txo-
rierriko Mankomunitateak Berdintasunerako I. 
Plana (2013-2016) onartu du Txorierrin emaku-
meen eta gizonen artean benetako Berdintasun 
eraginkorra lortzeko tresna bat edukitzeko xedez.

Plana honela dago banatuta:
 - Gobernantzarako arloa. Mankomunitateko arlo 
ezberdinen eguneroko lanei genero-ikuspegia 
emateko xedea duten 22 ekintzak osatzen dute. 
Arlo guztiei generoen arteko desberdintasunak 
bertan behera uzteko aurrerabidean hobetzen la-
guntzeko jarraibideak ematea dute helburu.

 - Jabekuntzarako eta Balore-aldaketarako ar-
datza. Herritarrei oro har baina bereziki emaku-
meei zuzendutako 14 ekintza biltzen ditu, eta 
horien helburua emakumeen eta gizonen artean 
dagoen ezberdintasunaren gaineko kontzientzia 
indibiduala eta kolektiboa piztea da.

 - Erantzukizun partekatudun gizarte-antolamen-
dua. Ardatz horrek biltzen dituen ekintzek kont-
ziliazioa erraztea eta alor pribatuko zereginetan 
(adinekoak eta umeak zaintzea, etxeko lanak...) 
emakumeen eta gizonen arteko erantzukizun 
partekatua sustatzea dute helburu.

 - Emakumeen kontrako Indarkeriari buruzko ar-
datza. Indarkeriarik gabeko jokabideak garatzea, 
prebentzioa hobetzea eta indarkeriaren biktima 
diren emakumeei eta euren seme-alabei arreta 
integrala bermatzea, horixe da ardatz honek bilt-
zen dituen 10 ekintzek sustatu nahi dutena.

+ Bizkaiko Lankidetzarako II. Plan Zuzentzailea, 2013-
2015

+ Txorierrik lehenengo Berdintasunerako Plana onetsi 
du

sartusartu
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Amal Ramsisek “Komunikazioari begirada bat 
genero ikuspegitik begiratuta” izeneko Kultura, 
Komunikazio eta Garapenerako Nazioarteko 4. 
Topaketan parte hartu du. Topaketa hori Bilbon 
egin da eta KCDk (Kultura, Comunicación y 
Desarrollo) antolatu du, Euskal Herriko Unibert-
sitatearen Udako Ikastaroen barruan. 

Zuzendaritza arloan lizentziatua da eta Zuzen-
daritza	Zinematografikoa	ikasi	zuen;	horrezaz	
gainera, “Zinemagileen artean” deritzon Zinema 
Arabiar-Iberoamerikarraren Karabanaren ardu-
raduna da. Proiektu hori Emakumeen Kairoko 
Zinema Arabiar-Iberoamerikarraren Jaialdiaren 
barruan sartzen da. Halaber, “Emakumeak elkar-
turik” izeneko nazioarteko tailerren zuzendaria 
da, artikuluak argitaratzen ditu eta emakume 
arabiarraren egoerari eta Egiptoko egoera politi-
koari buruzko hitzaldiak ematen ditu. Ramsisek 
zuzendu dituen “Ametsak besterik ez” (2005), 
“Bizitza” (2008) eta “Debeku da” (2011) doku-
mentalak nazioarteko zenbait jaialditan proiekta-
tu dira eta hainbat sari jaso dituzte. 

Amal Ramsis, “zinemagile egiptoarra”: zer 
adierazten du zutaz aurkezpen honek? 
Gauza bat da zinemagile egiptoarra izatea eta 
beste bat bizi dugun “une honetan” zinemagile 
egiptoarra izatea. Gaur egun, arte arloan eta 
giza arloan zeharo murgiltzearen antzeko lana 
da egun Egipton gertatzen ari diren aldaketen, 
pentsamoldeen eta ideien sumendi latz honetan. 
Halako une batean kamera hartzeak eta hori 
guztia islarazi nahi izateak norberaren burua 
maila sozial eta politikoan kokatzea eragiten du, 
eta horrenbestez, une honetan zinemagintzan 
aritzea abentura handia da, zentzu guztietan. 

Zer adierazi nahi duzu zure filmetan?  
Ikusezina den orotara, isili dagoen orotara 
hurbiltzen	saiatzen	naiz	nire	filmetan.	Horrega-
tik, niretzat, gizakiaren xede, pentsamolde eta 

sentipen berriak aurkitzeko bidaia partekatua 
da dokumentala. Ondokoa da baldintza: horiek 
guztiak lehenago –edo inoiz ere ez– kameraren 
aurrean adierazi ez izana. 

Nola sortu zen “Zinemagileen artean” derit-
zon proiektua? 
Emakume arabiarrok eta iberoamerikarrok bizi 
ditugun errealitateak behatuz. Alderdi askotan, 
antzeko egoera sozial eta politikoari aurre egin 
behar izaten diogu, eta horrek batzen gaitu. 
Hortik sortu zen emakume zinemagileen begien, 
ikus-entzunezko lengoaiaren, sentsibilitate jakin 
batzuen eta ikuspegi jakin batzuen bidez bi 
mundu horiek elkarrengana hurbiltzeko ideia. 
Proiektu hau zinema komertzialaren estereo-
tipoak eta manipulazioa hausten ahalegintzen 
diren zinemagileei laguntza emateko ere sortu 
zen. Duela bost urte abian jarri genuen “Zine-
magileen artean” proiektuaren xedeetariko bat 
zinema mota hau eta errealitate horiek herrial-
de askotako publikoari hurbilaraztea izan zen, 
hizkuntzaren arloko muga guztiak gaindituz. 

Bost urteko ibilbidearen ostean, bete al dira 
hastapeneko helburuak? 
Bost urtean zehar, proiektu hau erreferentziagu-
ne eta ezagutzarako gune bilakatu da zinema-
gile askorentzat, eta baterako hainbat proiektu 
sortu dira lehen elkar ezagutu ere egiten ez 
zuten emakume sortzaileen artean. Jaialdi gisa, 
“Zinemagileen artean” proiektuak hainbat eta 
hainbat ikuslek urtero itxaroten duten zita izatea 
erdietsi du; hain zuzen ere, 2013. urtean Emaku-
meen Nazioarteko Zinema Jaialdi bilakatu da, 
hots, arabiar herrialdeetan egiten den mota 
horretako lehena. 

“Emakumeak elkarturik” nazioarteko taile-
rrak zuzentzen zenbait urte igaro ondorik, 
zeintzuk dira, zure aburuz, pertsonok gehien 
banatzen gaituzten mugak? 

Gaur egun, langileria neoliberalismoaren 
erasoaren eta beharginek azken hamarkada 
hauetan eskuratu ahal izan dituzten eskubideen 
kontrako eraso globalizatuaren ondorioak jasa-
ten ari da. Borroka horretan, emakumeak dira 
lehenengo biktimak, bazterkeria sozioekonomi-
koa pairatuz eta mundu zuzenago bat eraikitze 
aldera benetako berdintasuna jadesteko borroka 
eginez. Agian, gure arteko aldea bazterkeria hori 
adieraztean datza, edo faktore bati beste bati 
baino garrantzi gehiago ematean. 

Ezberdinak al gara euskal emakumeok mun-
duko beste emakume batzuen aldean? 
Azken bi urte hauetan hainbat bider izan naiz 
Bilbon, KCDrekin elkarlanean ari bainaiz etenga-
be, eta esan dezaket hasiera-hasieratik zeharo 
harritu ninduela palestinarren eta, oro har, 
euskaldunen eta, bereziki, emakume euskaldu-
nen arteko antzekotasunak, batez ere ezaugarri 
oso esanguratsu honi dagokionez: pentsatzen 
duzuena esaten duzue, beste barik, inolako 
apaingarririk gabe. 

POSITIBOKI

+ elkarrizketa / Amal Ramsis, Kairo (Egipto,1972) Errealizadore arabiarra eta “Zinemagileen artean”-en sortzailea

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU
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Horrelako kargu bat ilusioz hartuko dela uste 
dut. 
18 urte egin ditut Udalean, 12 zinegotzi gisa eta 6 
alkatetzan eta paregabeko eskola dela uste dut, 
herritarrekin zuzeneko harremana izan dezake-
gu eta hori funtsezkoa da. Ohore hutsa izan da. 
Etapa berri hau ilusioz betetakoa dela uste dut, 
zoragarria. Arlo honek beti erakarri nau. Uste dut 
politikan gauden emakumeok berdintasunaren, 
emakumeen eta hauen eskubideen alde egin be-
har dugula.  Hori dela eta, zailtasunez ohartzen 
naizen arren, oso motibatuta nago eta seguru 
nago lanaren eta iraunkortasunaren bidez au-
rrera egiten jarraituko dugula; gainera, funtsezko 
lana egiten duten erakunde eta elkarte askoren 
inplikazioa dugu.

Zer erronkari erantzun behar die Emakundek?
Berdintasunak zer nolako gizarte balio duen iku-
sarazi behar diogu gizarteari, baita lana batera 
egitearen beharra ere. Gauden krisi egoeran 
(eta are gehiago emakumeak baldintza okerra-
goekin abiatzen direla kontuan izanda) bereziki 
azpimarratu behar dugu hori eta egoera horren 
berri eman behar diegu arazo honi erantzunak 
eman behar dizkieten sail desberdinei. Ezin dugu 
gizartearen erdia alde batera utzi, krisi honetatik 
irteteko. 

Zer jarduera lerro nagusi ditu Emakundek le-
gealdi honetan? 
Lehenengo urte honetan Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako VI. Plana egingo da, batez ere 
eta hor oinarrituko dira gainerako administrazioen 
planak. Gaur egun zirriborroa egiten ari gara eta 
lantaldeei eta emakumeen aholku taldeei galdet-
zen ere ari gara. Gure asmoa zuzendaritza kont-
seiluari uztailaren amaieran aurkeztea da eta irai-
letik aurrera bere ekarpenak egin ahal izango ditu 
nahi duen erakunde orok. 

Gobernantzarako	egiturak	sortu	eta	finkatzea	oso	
garrantzitsua dela azpimarratu nahi dugu behin 
eta berriro eta zentzu honetan funtsezkoak dira 
Berdintasun Unitateak, beraiek eramango baitute 
berdintasun hori administrazioko alor desberdi-
netara. Gobernuaren barruko sail eta erakunde 
arteko koordinazio lana ere oso garrantzitsua da.

Berdintasun Planaren ardatzei dagokienez, ho-
rietako bat “Balio aldaketa eta Emakumeen ahal-
duntzea” litzateke. Balio aldaketa hau izango da 
berdintasunean aurrera egin ahal izateko giltza-
rrietako bat. Emakumeen ahalduntzea ezinbes-
tekoa da eta horregatik lanean jarraituko dugu.

Bigarren ardatza “Erantzukidetasun” atala litzate-
ke: zentzu honetan aurrerapenak dauden arren, 
gaur egun batez ere emakumeak dira etxea, 
seme-alabak eta mendeko pertsonak zaintzen 
denbora gehien igarotzen dutenak. Beraz, joera 
hori aldatzeko lana egin beharko dugu eta eremu 
pribatuan azpimarratzen jarraitu beharko dugu, 
enpresetan. 

Azkeneko ardatza “Emakumeen aurkako indar-
keria” litzateke; gizon eta emakumeen arteko 
desberdintasunaren adierazpenik gogorrena. 
Berdintasunean egin behar dugu lana. Lan luzea 
izango da eta zailtasunak egongo dira, baina gi-
zarte berdinagoa lortzen dugun heinean, toki txi-
kiagoa izango du indarkeriak. Emakunde barruan 
berariazko eremu bat sortzeko asmoa dugu eta 
indarkeriari lotutako gai guztiak arlo honetan zen-
tralizatu daitezela. 

Gizarte osoaren arazoa da eta oso garrantzitsua 
da prebentzioa eta sentsibilizazioa lantzea, batez 
ere, adinik txikienetan. Hori dela eta, ikastetxee-
tan Nahiko edo Beldur barik bezalako proiektuak 
lantzen ari dira, funtsezkoa baita haur eta gaztee-

kin lana egitea. Zentzu honetan, lehengo astele-
henean, hilak 25, Baterako Heziketaren Planaren 
zirriborroa aurkeztu zen; urrats kualitatiboa eta 
zentzu honetan egin den lehenengo plan estra-
tegikoa. 

Zer nota jarriko zenioke Euskadiri berdinta-
sunaren arloan?
Nota jarri baino, etxeko lanak bidaliko nizkioke. 
Balioan jarri behar dugu orain arte egindako guz-
tia, eta egunero ahalegina egin beharra daukagu 
bizitzako alor guztietan egiazko berdintasun era-
ginkor hori lortzeko. Euskadi zenbat eta gizarte 
berdinagoa izan, orduan eta gizarte bidezkoagoa 
eta garatuagoa izango da. Alor askotan errefe-
renteak izan gara eta hala izaten jarraitu behar 
dugu, beraz, denon inplikazioa eskatuko nuke. 

Emakunde beharrezkoa da oraindik ere?
25 urte hauetan lorpen oso garrantzitsuak egin 
dira. Mugarri gisa 2005eko Emakume eta Gizo-
nen arteko Berdintasunerako Legea aipatuko 
nuke. Gure funtzio nagusia bultzatzea izan da 
eta urte hauetan lortutako aurrerapenetan beste 
erakundeen, gobernuko sailen, udalen, emaku-
meen elkarte mugimenduaren, feministen... la-
guntza izan dugu. Baina gure indar guztiekin 
lanean jarraitu behar dugu, oraindik ere bide 
luzea baitugu egiteko, nahiz eta une batzuetan 
berdintasunaren ameskeriaren ondorioz aur-
kakoa pentsatu. Beraz, erabat beharrezkoa da 
Emakunde, eta daukagun erronkarik handiene-
tako bat berdintasunaren aldeko lan honetan gi-
zon eta emakumeen inplikazioa eta lana behar 
dugula transmititzea da, erakunde, instituzio, al-
derdi politiko, elkarte... guztien lana.  Nik uste dut 
talde-lanaren eredu dela. 

POSITIBOKI

+ elkarrizketa / Izaskun Landaida Larizgoitia. Emakundeko zuzendaria

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU
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Maiatzaren 17an Homofobia, Lesbofobia eta 
Transfobiaren aurkako Mundu Eguna zela eta, 
Bizkaiko Foru Aldundiak “Homofobiarik ez, No 
a la homofobia” sentsibilizazio kanpaina jarri 
zuen abian, hezkuntza arloan oinarrituta eta 
sexu joera eta genero nortasunagatiko diskri-
minazioaren aurka herritarrak sentsibilizatzeko 
eta borroka egiteko.

Homofobiagatiko eskola jazarpen ohiko eta 
luzeak zaurgarritasuna, isolamendua, norbere 
burua zigortzea eta erruduntasun sentimendu 
argiak sortzen ditu jazarpen hori jasaten due-
narengan. Hori dela eta, Gizarte Ekintza Sai-
lak homofobiaren gaiari ikasgeletan heltzea 
erabaki du, joera edo genero nortasun ororen 
aurkako adierazpenak edo jarrerak errotik ate-
ratzeko; horrela, ikastetxeak toki seguruak eta 
errespetuzko esparruak izango dira.

Material didaktikoa egin da euskaraz eta 
gazteleraz eta Foru Aldundiak Bizkaiko ikas-
tetxeetara igorriko du Berritzeguneen bidez 
(prestakuntzan eta hezkuntzaren berrikuntzan 
laguntzeko zentroak). Material hau bigarren 
hezkuntzako ikasleekin tutoretza orduetan 
garatzeko prestatu da, eta gaiak sakonago az-
tertzeko jarduera osagarrien loturak ditu.

“Homofobia historia da”
Homofobiaren aurkako kanpaina dela eta, Bi-
zkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Campuseko 
Errektoreordetzaren, ALDARTE elkartearen 
eta UPV/EHUko Bizkaiko Ikasle Kontseilua-
ren lankidetzarekin “Homofobia historia da” 
erakusketa antolatu du. Erakusketa honekin 
jendea sentsibilizatu nahi da eta sexu eskubi-
deak giza eskubideak direla adierazi, eta giza 
eskubide direnez, unibertsalak direla eta ez 
daudela tradizioen edo kultur sinesteen men-
de.

Erakusketak 13 panel ditu, panel horietan LG-
TTBI taldearen sexu eskubideen eboluzioari 
buruzko datuak jarri dira eta homofobiaren aur-
kako adierazpenak eta hausnarketak biltzeko as-
moa du; izan ere, gizarte eta lege arloan azken 
urteetan aurrerapenak egin direnez, homofobia 
historia dela pentsa dezakegun arren, eskubi-
deen erabateko berdintasunaren aldeko urratsak 
eman beharra dago oraindik.

EKIMENAK

+ Foru Aldundiak homofobiaren aurkako kanpaina berri bat jarri du abian, hezkuntza arloa oinarri hartuta

“Homofobia historia da”: Hausnarketa 
giltzarriak

Sexu Eskubideak Giza Eskubideak dira.
Giza eta Sexu Eskubideak Unibertsalak dira, 
batak ez du bestea mendea hartzen eta ez 

daude tradizioen edo kultur sinesteen mende.
Sexu Aniztasunarekiko eta LGTTBI pertso-
nekiko (Lesbianak, Gayak, Transexualak, 

Transgeneroak, Bisexualak, Intersexualak) 
fobia da munduan gehien zabaldutako gorro-

toetako bat.
Gaur egun, oraindik ere, herrialde batzuetan 

LGTTBI pertsonak erail eta jazarri egiten 
dituzte.

Beharrezkoa da LGTTBI pertsonei oinarrizko 
giza eskubideak ukatzen dizkieten estatuak 

zerrendatzea eta salatzea: bizitzeko eta aska-
tasunerako eskubideak ukatzen dizkietenak, 

alegia.
Gero eta herrialde gehiago dira pertsonek 

euren artean erabateko baimenarekin dituz-
ten sexu jarduerak jazartzeko modu ororen 
aurkako lege antidiskriminatorioak egiten 

dituztenak, nahiz eta oraindik urratsak eman 
beharra egon.

LGTTBI pertsonak jazarri eta erasoaz gizata-
suna kentzen zaigu.

Bilboko Udalak Lesbiana, Gay, Transexual eta 
Bisexualen askapenaren Nazioarteko Eguna os-
patzeko antolatutako jardueren barruan sartu da 
erakusketa hau eta Bilboko hainbat udal zentro-
tan egon da.

Ekainaren 28a ospatzeko, hainbat sentsibilizazio 
jarduera ere antolatu zen, hala nola, Eskubide 
Sexualak eta Yogyakarta Printzipioak Giza Es-
kubideen eremuan hitzaldia; hitzaldi hau Bilboko 
28J Koordinadorak antolatu zuen eta Jaume 
d’Urgelek	eman	zuen,	Giza	Eskubideen	Nazioar-
teko Fundazioko presidenteak, Bilboko Burtsa 
Udaltegian ekainaren 26an.

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU
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EKIMENAK

“Erantzunkidetasun” kontzeptua oinarri har-
tuz berritzen

Joan den maiatzaren 23an “Berdintasunerako 
Euskadiko VI. World Kafeordua” izan zen. Aurten 
ondokoa izan da jorragaia: “Erantzunkidetasun” 
kontzeptua oinarri hartuz berritzea. Metodologia 
honek lankidetzaren elkarrizketarako sareak so-
rrarazten ditu, hizketaldi zintzo eta sakonen bidez 
partaideek beren ikuspegia zabaldu, ekintzak 
bultzatzeko ekimena areagotu eta norberaren eta 
gizarte osoaren bilakaera egokia bultza dezaten. 
Jardunaldi hori Lur Gozoak (Hiritar Arduratsuak 
sustatzeko Plataforma) eta Mirrak (Emakumea-
ren Aitzindaritza sustatzeko Elkartea) antolatzen 
dute, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Emakunde-
ren laguntzarekin. Jardunaldi horretan, hainbat 
arlotako (enpresak, erakundeak, elkarteak, ikas-
tetxeak, gizarte-osasunaren alorreko agenteak, 
sindikatuak eta abar) 60 bat pertsonak  hartu 
zuten parte 2008tik aurrera urtero zenbait gai jo-
rratzen eta lantzen ari den hausnarketa-prozesu 
honetan. Horrela, urte hauetan guztietan zehar 
World Kafeordu hauetan esku hartu duten pertso-
nek Berdintasun, Burujabetze, Adiskidetze, Eko-
nomia, Eragin-esparru eta, aurtengo edizioari da-
gokionez, Erantzunkidetasun kontzeptuei buruz 
zuten ikuspegia zabaltzeko aukera izan dute.
 
World Kafeordua partaideen hausnarketa, era-
gintruke, partaidetza eta komunikazio alorretako 
prozesuak bultzatzeko ekimena da, gai zehatz 
bat landuz. Elkarrizketa sustatzeko sare bizi 
honen bidez, pertsona bakoitzaren ezaguerak 
partekatzen ditugu, adimen kolektiboa garatze 
aldera. Honakoa da, zehatz-mehatz, ekimen ho-
nen helburua: beren buruaren jabe diren hiritar 
aktiboak sustatzea, hots, beren eskubideez eta 
ardurez jabetzen diren hiritar heldu eta konpro-
metituak bultzatzea. 

Ondoko hauek izan dira, besteak beste, Erant-
zunkidetasunari buruzko World Kafeorduan 
parte hartu duten pertsonek adierazitako on-
dorio batzuk:  
- Erantzule izatea ez da errudun izatea. 

- Oso garrantzizkoa da erantzukizuna zama as-
tuntzat ez hartzea, aukeren artean hautatzeko 
eta gauzak egiteko ahalbidetzat baizik, hau da, 
erabakiak hartzerakoan gauzak aldatzeko aba-
gunetzat. 

- Erantzunkidetasuna jarrera bat da, eta halakot-
zat jotzen dugu. Gure bizitzaren arlo guztietan 
egokitzen zaiguna geure gain hartzea. Nork bere 
burua ezagutzen duen, egin nahi duena bada-
kien eta horrek guztiak duen eraginaren jakitun 
dagoen pertsonaren kontzientzia esnatua izan 
behar litzateke. 

- Erantzukidetasunak kolektiboaz biziki jabetzen 
eta gehiago parte hartzen laguntzen digu. Baldin 
eta elkarrekiko ardurez gehiago jabetuko bagina, 
gizarte parte-hartzaileagoa erdietsiko genuke 
erabakiak hartzeari dagokionez. Zeren eta, ho-
rrek guztiak, gizartea mobilizatzea eragiten baitu. 

- Gizartea aldarazteko, funts-funtsezkoa da au-
rretiaz norbera aldatzea. 

+ Berdintasunerako Euskadiko VI. World Kafeordua 

Yogyakartaren Printzipioak
Sexu joerari eta genero nortasunari buruz 

giza eskubideen nazioarteko legeak ezartzeko 
legezko printzipioak:

Giza eskubideak gozatu eta diskriminaziorik ez
Giza segurtasuna eta segurtasun pertsonala

Eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalak
Adierazteko, irizteko eta elkartzeko eskubideak

Mugitzeko eta babesa jasotzeko askatasuna
Bizitza kultural eta familiarrean parte hartzeko 

eskubidea
Giza Eskubideen defendatzaileen eskubideak
Legezko errekurtsoen eskubidea, konponkete-

na eta zigor erantzukizunekoa

Sexologiako 13. Mundu Biltzarrean egin-
dako Sexu Eskubideen Aitorpena. Valent-

zia. 1997:
“Sexu eskubideak ez dira bigarren mailako 
eskubidetzat hartu behar, baizik eta askata-
sunean, duintasunean eta berdintasunean 

oinarritutako giza eskubide bezala. Giza Es-
kubideen 1948eko Aldarrikapen Unibertsala 
bezala, munduan lortu ditugun aurrerapenen 
zati dira. Sexu eskubideak sustatu, aitortu, 

errespetatu eta hedatu egin behar dira gizarte 
guztietan dituzten bitarteko guztiekin.”

Sexu Eskubideak
Sexu askatasunerako eskubidea

Gorputzaren autonomia, integritate eta sexu 
segurtasunerako eskubidea

Sexu pribazitaterako eskubidea
Sexu ekitatearen eskubidea

Gozamen sexualerako eskubidea
Adierazpen sexual emozionalerako eskubidea

Sexu elkartasun librerako eskubidea
Ugalketarako erabakiak libre eta arduraz 

hartzeko eskubidea
Ezagutza	zientifikoan	oinarritutako	informa-

ziorako eskubidea
Sexu hezkuntza integralerako eskubidea

Sexu osasuna artatzeko eskubidea

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU
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“Emakumeak, Ekialde Ertaina eta Erresis-
tentzia Zibila” 5. Zineforuma, maiatzaren 
27tik 30era

BILADI Palestinar Elkarteak Bizkaiko Foru Al-
dundiaren laguntzaz antolatutako “Emakumeak, 
Ekialde Ertaina eta Erresistentzia Zibila” izen-
burudun V. Zineforuma hartu zuen AlhondigaBil-
baok joan den maiatzean. Zikloak dokumenta-
len eta mahai-inguruen bidez Egipto, Siria, Irak 
edo Palestina bezalako herrialdeetako gizarteak 
osatzen dituzten emakumeen egoera eta bo-
rroka zein den erakustea du helburu.

Zikloa maiatzaren 27an hasi zen David Muñoz 
zuzendariaren Otra noche en la tierra (2012) 
filmaren	 emanaldiarekin.	 Bertan,	 iraultzak	 as-
tindutako Egiptok bizi duen egoera erakusten 
du zinegileak. Maiatzaren 28an Siriako emaku-
meen irudi estereotipatua hausten saiatzen diren 
hainbat emakume protagonista dituen Dejando 
el	 rosa	 a	 un	 lado	 (2009)	 filmaren	 txanda	 izan	
zen. Emanaldiaren ondotik mahai-ingurua anto-
latu zen, eta Soudade Kaadan dokumentalaren 
zuzendariak eta Bagdadeko Giza Eskubideen 
Behatokiko zuzendari izandako Eman Khamas 
kazetariak hartu zuten parte bertan.

Maiatzaren 29an Irakeko egoera izan zen prota-
gonista Mayson Pachachiren Objetivos abiertos 
en Iraq (2008) pelikulari esker. Bost emakume-
ren esperientzia abiapuntu hartuta, traumatiza-
tuta eta isilduta bizi diren pertsonek batzuetan 
sormena erabilita euren izatea bera nola be-
rretsi dezaketen erakusten du dokumentalak. 
Maiatzaren 30ean, aldiz, hainbat sari jaso dituen 
Roadmap to Apartheid (2012) lana izan zen zine-
ma-zikloa itxi zuena. Ana Nogueira eta Eron Da-
visdonek	zuzendutako	film	honek	Hegoafrikako	

apartheidaren eta Israel eta Palestina arteko 
gatazkaren artean sortu ohi den parekotasuna 
aztertzen du.

Zikloa antolatzen duen BILADI Elkarteak Pales-
tinaren errealitatea, bizimodua, kultura, ohiturak 
eta tradizioak geugana hurbilduta bi kulturen ar-
teko zubiak eraikitzea du helburu.

EKIMENAK

Joan den maiatzean, Genero-indarkeriaren aur-
kako II. Kongresu Nazionala egin zen Bilbon, 
Clara Campoamor Elkarte Feministak antolatu-
rik. Kongresu horretan, zenbait adituk eta profe-
sionalek emakumeen aurkako indarkeria-eredu 
berriak eta delitu mota honen biktimenganako 
arreta aztertu zituzten. 

Kongresu hori maiatzaren 28an hasi zen, “Urrunt-
ze-aginduen nahitaezkotasunari buruzko haus-
narketa” izeneko hausnarketa-lanarekin, Euskal 
Herriko Unibertsitatearen Zigor Zuzenbideko 
irakaslea den Virginia Mayordomo Rodrigoren 
eskutik. Topaketa horretan, Estatuaren Fiskalt-
za Nagusiko Emakumearen aurkako Indarkeriari 
dagokion	 Salako	 fiskal	 atxikia	 den	 Ana	 Isabel	
Vargasek ere parte hartu zuen eta ondokoa izan 
zen haren ekarpena: “Emakumeen aurkako in-
darkeria mota berriak: informazioaren arloko 
delituak eta sare sozialak”. Vargasek komunika-
zio-sare horietan gertatzen diren eraso-jokaera 
berriak azpimarratu zituen, eta Internet sarean 
ikus-entzunezko materialak esekitzearen arris-
kuaz ohartu zuen. 

Asteazkenean, maiatzaren 29an, Gurutzeta os-
pitaleko Pediatriako Larrialdietako Zerbitzuan 
jarduten duen Ana Lobeiras Tuñonek eta IPSE-
ren nazio-gainbegiralea den Patricia Acinas Aci-
nasek “Umeen tratu txarren laguntza-tratamen-
dua Larrialdietako Zerbitzuetan” izeneko gaia 
jorratu zuten. Esther Calvete Zumaldek, Deus-
tuko Unibertsitatearen Psikologia Fakultateko 
ikertzaile eta irakasleak, “Genero-indarkeriak bi-
ktimengan eragiten dituen ondore psikologikoak” 
azaldu zituen. Zikloa amaitzeko, Ana Eugenia 
Abasolo Telleriak, Bizkaiko Ebaluazio Forentse 
Osorako Unitatean jarduten duenak, “Genero-in-
darkeriaren Arriskuaren Presazko Baloraziorako 

Protokolo Mediko-Forentsea” azaldu zuen. 

Maiatzaren 30ean, Inmaculada Ansotegi Gezu-
ragak, Bizkaiko Jaurerriko Abokatuen Bazkun 
Ohoretsuaren Praktika Juridikorako Eskolako 
abokatu eta irakasleak, “Genero-indarkeriaren 
biktimek doako justizia eskuratzeko bideak. Ta-
sen Legea” deritzon lana aurkeztu zuen. Ondorik, 
“Ciudad Juárezen desagertuak” izeneko lanaren 
egilea den Javier Juárez Rodríguez kazetariaren 
txanda izan zen, ondoko gaia jorratuz: “Emaku-
me-hilketak Hego Amerikan. Ciudad Juárez hi-
riaren kasua”. Javier Elzo Imaz soziologoak “Tra-
tu txarren emaileak eta berauen biktimak, geroz 
eta gazteagoak” izeneko gaia jorratu zuen; azke-
nik, kongresuaren itxiera-ekitaldian, honakoak 
izan ziren: Genero-indarkeria saihesteko Jaurla-
ritzaren ordezkaria den Blanca Hernández Oli-
ver, Emakunderen zuzendari Izaskun Landaida 
Larizgoitia eta Blanca Estrella Ruiz Ungo, Clara 
Campoamor Elkartearen lehendakaria. 

Miércoles 16 28, 29 y 30 de Mayo 2013

2º Congreso Nacional contra 
la Violencia de Género

Asociación Clara Campoamor
C/ Ercilla nº 13 4º izq

C.P: 48009   Bilbao

BIZKAIA

Tlf y Fax: 944 239 155

www.claracampoamor.com
formacion@claracampoamor.com

28, 29 y 30 de Mayo 2013
Biblioteca de Bidebarrieta

COLABORA

BIBLIOTECA DE BIDEBARRIETA
C/ Bidebarrieta 4
48005 - Bilbao

INSCRIPCIONES

94 405 48 72 

formacion@claracampoamor.com

Asociación Clara Campoamor

El aprovechamiento del Congreso llevará el reconocimiento de 
Créditos de Libre Elección de la UPV/EHU, únicamente para el 
alumnado que esté cursando planes de estudios previos a la or-
denación fijada por el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre

+ 2. Genero-indarkeriaren aurkako Kongresu 
Nazionala 

+ “Emakumeak, Ekialde Ertaina eta Erresistentzia 
Zibila” Zinema-Zikloa

BILADI Palestinar Elkartea
Tel.: 94 404 95 50

biladi@biladipalestina.org
www.biladipalestina.org

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

www.biladipalestina.org
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APALATEGIAN

Azkeneko 25 urteotan Euskadiko herri erakunde 
nagusiek Garapenerako Lankidetza Politikoen 
arloan egiten dituzten politikak aztertzea da gai 
honen arlo nagusia; izan ere, 25 urteko epeal-
di hori Euskadiko Garapenerako Lankidetzaren 
existentzia bera hartzen du, bete-betean, jar-
duketa-esparru propio gisa. Azterlan hau Hegoa 
Institutuaren Garapenerako Lankidetza Politi-
koen Azterketa eta Ebaluazioari buruzko Ikerke-
ta Taldearen ia hiru urteko lanaren emaitza da, 
eta bi atal nagusitan banatzen da: lehenengoan, 
politika horien diseinua aztertzen da nagusiki; bi-
garrenak, berriz, politika horiek errealitatean nola 
gauzatu diren aztertzea du helburu.

Bilboren historian zeresana izan duten emaku-
meen aintzatespen modura, ia emakume hutsez 
osatuta zegoen Artiach enpresako langileriak XX. 
mendeko Bilboko ekonomiaren eta gizartearen 
garapenari egin zion ekarpena aldarrikatu nahi 
izan du lan honek. 

Marta Zabala eta Maite Ibañezek idatzi zuten Bil-
boko Udalaren Emakumeen Sailak eskatuta, eta 
liburuak galleta-fabrikako langileen euren tes-
tigantzak biltzen ditu. Lekukotza horiek emaku-
meen lana, burujabetza eta borroka irudikatzen 
dituzte, gaur egungo emakumeen lanaren in-
guruan iritziak, ika-mikak eta eztabaidak pizteko 
asmoz.

Liburua Bilboko Udalaren webgunean deskarga-
tu daiteke.

Gazteen Euskal Behatokiak prestatutako “Ge-
nero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sa-
reetan” lanak EAEko nerabeek sare sozialak 
nola erabiltzen dituzten ikertzen du. Teknologia 
berriek sustatzen dituzten harremanetarako mol-
de berriak ikertzeaz gain, bitarteko horietan dis-
kriminazio-baliorik eta bestelako indarkeria zein 
jazarpen arrastorik errepikatzen ote den aztert-
zen du.

Familian bertan zein hezkuntza formal edo 
ez-formalaren baitan berdintasunaren alde eta 
jokabide sexisten kontra lan egiten duten guztiei 
eta gazteei eurei ekarpen erabilgarriak egitea du 
xede ikerketa honek.

Kolonbiako Emakumeen Egiaren Batzorde bat 
sortzeko proiektua abiapuntu hartuta, Kolon-
biako gatazka armatuaren biktima izandako 
emakumeen memoria historikoa berreskurat-
zeko egitasmo honek ikerketa eta laguntza ba-
teratzen ditu ikuspuntu feministatik, horretarako 
gatazka armatuaren biktima izandako 1.000 
emakume baino gehiagok kontatutako istorioak 
eta gertakariak dokumentatuta.

Emakumeek eurek jaso zituzten testigantza guz-
tiak,	 eta	 dokumentatu,	 transkribatu,	 kodifikatu	
eta aztertu egin zituzten euren ahotsak entzuna-
raziko dituen historia kolektiboa eraikitzeko xe-
dez.	Kolonbiako	La	Ruta	Pacífica	de	las	Mujeres	
mugimendu feministaren ekimen honek emaku-
meen esperientzia oinarri hartuta etorkizunean 

+ Garapenerako Lankidetzak 25 urte bete 
ditu Euskadin: herri erakundeen politika eta 
lankidetzarako euskal sistema 

+ Genero-ezberdintasuna eta sexismoa sare 
sozialetan

+ Bizitzeko memoria: Emakumeek Kolonbiari 
eskainitako egiaren batzordea

+ Deustuko galleta-egileak

Erakunde publikoetako politika
eta euskal lankidetza sistema

Garapenerako Lankidetza 
Euskadin, 25 urte

Koldo Unceta (Zuzendaria)

Iratxe Amiano
Jorge Gutiérrez
Irati Labaien
María José Martínez

Eduardo Malagón
Michel Sabalza
Unai Villena
Idoye Zabala

sartusartu

sartu sartu

euren herrialdean sortu beharko litzatekeen 
Egiaren Batzordea osatzeko bidearen zati izan 
nahi du. 

Hegoa Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari 
buruzko Ikasketa Institutuaren webgunean des-
karga daiteke dokumentu hau.

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/278
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Generico_FA&cid=3007613041&language=eu&pageid=3004452696&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Generico_FA%2FBIO_Generico
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/290
http://www.euskadi.net/contenidos/noticia/liburua_sexismoa_gazteak_7/eu_def/adjuntos/sexismoa_gizarte_sareetan_e.pdf
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Behatokiaren helburu nagusia Europako udal eta 
eskualde ezberdinetako agintariei emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna bermatzeko po-
litikak garatzen laguntzea da, bereziki Gutunean 
adierazitako xedeak hezurmamituta. Hori lortze 
aldera, ekintza-planak garatzeko lanean lagunt-
zen du, plan horien burutzapenaren jarraipena 
egiten du eta horiek duten eragina ebaluatzen 
du lekuan bertan. Behatokia Gutuna agerikoago 
egiteaz eta sinatzaileen arteko elkartrukeak sus-
tatzeaz ere arduratzen da.

Halaber, udalerriek berdintasunaren alde egiten 
duten lanaren berri ematen duen webgune berria 

ere sortu du: www.charte-egalite.eu. Webgune 
horrek aukera paregabea ematen du Emaku-
meen eta Gizonen arteko Berdintasunaren alde 
egiten diren lan, ekarpen, esperientzia, jardunbi-
de egoki eta ekintza guztiak Europako gainerako 
herrialdeen aurrean erakusteko.

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK

Women Watch Nazio Batuek sortu duten Emaku-
meei eta Genero arteko berdintasunari buruzko 
Erakunde Arteko Sarea da. Hainbat baliabide 
eskaintzen ditu, besteak beste, emakumeen ro-
lak aurrera egin dezan eta hura bultzatzeko lan 
egiten duten Nazio Batuen baitako erakundeei 
buruzko informazioa, loturak, NBEri zein emaku-
meekin zerikusia duten gaiei buruzko hitzaldi eta 
ekitaldiak, emakume eta neskatoen eskubideei 
buruzko agiri eta argitalpenen artxibo eta da-
tu-basea, eta estatistikak zein adierazleak.

Emakumeentzako Funts Globala berdintasuna 
eta justizia soziala errespetatuko dituen mun-
duarekiko konpromisoa duten gizon-emakumeek 
osatzen duten nazioarteko sarea da. Funtsak gi-
zalegez eta malgutasunez mundu osoko emaku-
me-taldeei laguntzeko konpromisoa du, eta 
eginkizun garrantzitsua betetzen du emakumeen 
eskubideen aurrerabideari dagokionean, mundu 
osoko emakume-taldeak laguntzen eta indartzen 
dituzten	jarduerak	finantzatzen	baititu.

Justizia sozialarekiko konpromisoa eta emaku-
meen esperientziak duen balioaren aintzates-
pena oinarri hartuta, Funtsak toki bakoitzeko 
esperientziak baloratzen ditu eta jakin daki 
emakumeak eurak direla euren premiak zeintzuk 
diren zehazteko eta aldaketa iraunkorrak ekarri-
ko dituzten konponbideak proposatzeko pertso-
narik egokienak.

ONUren Iheslarientzako Agentzia
Iheslarientzako Nazio Batuen Goi Komisarioa 
(INBGK), jazarpenen edo/eta gatazken zioz ihes 
egin behar duten eta beren lurraldeetatik irten 
behar duten pertsonak babestea helburutzat 
duen erakundea da; era berean, xedetzat ditu, 
baira, pertsonen horien egoerak konpontzeko 
aukera iraunkorrak sustatzea, pertsona horiek, 
betiere beren borondatez, jatorrizko herrietan 
edo abegi-herrietan  bizitzea bideratuz. Erakun-
deak Suitzako Genevan du egoitza, eta horrezaz 
gainera, 250 bulego baino gehiago ditu mundu 
osoan zehar. Ildo horri jarraiki, 6.000 funtzionario 
baino gehiagok osatzen dute haren langileria, eta 
langile horiek urgazpen-lanak egiten dituzte 32,9 
milioi pertsonarentzat 110 herrialdetan baino ge-
hiagotan. Bakearen Nobel Saria jaso zuen 1954. 
urtean eta 1981. urtean.  

sartu sartu

sartusartu

+ Emakumeentzako Funts Globala + INBGK

+ Tokian tokiko bizitzan Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasuna bermatzeko Europako 
Gutunaren Behatokia

+ WomenWatch

+ 3 POSITIBOKI + 6 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

http://www.globalfundforwomen.org/
http://www.acnur.es
http://www.charter-equality.eu
http://www.un.org/womenwatch/
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SAREAN

Faktoria Lila ikasteko, sortzeko eta ekintza femi-
nista garatzeko gunea da. Ikasi, desikasi eta es-
perimentatu egin nahi dugu horrela emakumeok 
gura dugun modukoak izan ahalko dugun mundu 
berria eraikitzeko, ezberdintasunen, derrigorrez 
lortu behar dugun ezinezko edertasun horren 
eta “behar bezalako” maitasunaren aginduetara 
egon gabe.

Bakoitzak nahi dutena izateko eredu propioak 
inolako inposiziorik gabe eta askatasun osoz sor-
tu nahi dituzten pertsona guztientzako espazioa 
da. Norberaren baitako aldaketak iraultza kolekti-
boak sortzeko lehen urratsa direla uste dugulako.

SOS Arrazakeria erakundea eskubideen berdin-
tasunaren aldeko gizarte-mugimendua da, biltzar 
bidezko eta etnia anitzeko egitura lokabea due-
na. Erakunde honetan arrazakeriaren eta xeno-
fobiaren aurka modu aktiboan dauden pertsona 
guzti-guztiak sar daitezke. 
 
Ondoko hauek dira haren helburuak: arrazakeria-
ri eta xenofobiari aurre egitea, gizartean bizikidet-
za eta berdintasuna ereite aldera; aniztasunak 
dakarren aberastasunaz jabearaztea, betiere 
aniztasun hori eskubideen eta aukeren berdin-
tasunean oinarrituz; eta azkenik, estereotipoak, 
aurreiritziak eta estigmatizazioak urratzea, horiek 
guztiek jarrera arrazistak eta xenofoboak eragi-
ten baitituzte. 

Piper Txuriak Berdintasunaren Aldeko Gizonen 
Taldea da. Sexismoak nola eragiten digun eta gi-
zon izatearen ondorioak zeintzuk diren ulertzen 

laguntzea helburu duen gizonen arteko adiski-
detasun eta gogoetarako gunea da. Gu geu eta 
gizartea bera aldatzea da gure xedea.

Geu Biok maitasuna, ligeak, bikote-harremanak, 
berdintasuna, sexualitatea, indarkeria eta beste 
hainbat kontu hitz egiteko eta eztabaidarako gai 
moduan hartuta, nerabeei eta gazteei genero-in-
darkeriaren prebentzioan parte hartzeko aukera 
ematen dien webgunea da.

2009an, Berdintasunaren aldeko Udal Planak es-
pazio berria ireki zuen teknologia berriek eta sare 
sozialek ematen zuten abagunea aprobetxatuta. 
Gazte eta nerabeen elkarrekintza, kontzient-
ziazioa eta interesa baliatuta, gune berri horrek 
berdintasun-harremanak eta tratu ona bultzatzen 
ditu, horiek baitira inolako indarkeria matxistarik 
gabeko gizartea lotzea ahalbidetuko duten fakto-
reak.

sartu sartu

sartu sartu

+ Piper Txuriak + Geu biok!

+ Faktoria Lila + SOS Arrazakeria Bizkaia
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www.guindillasblancas.wordpress.com
www.geubiok.net
www.faktorialila.com
www.sosracismo.org

	Botón14: 
	Botón10: 
	Botón11: 
	11: 
	10: 
	09: 
	06: 
	03: 
	02: 
	Botón3: 
	Botón4: 
	Botón6: 
	Botón7: 
	Botón8: 
	Botón9: 
	Botón12: 
	Botón13: 
	Botón15: 
	Botón16: 
	Botón17: 
	Botón18: 
	Botón19: 
	Botón20: 
	Botón21: 
	Botón23: 
	Botón24: 
	Botón25: 
	Botón26: 
	01: 


