
Indarkeria matxistak aurpegi asko dauzka, eta emaku-
me gazteek modu normalizatuan pairatu ohi dituzte: 
indarkeria matxistako gero eta kasu gehiago aurkitzen 

dira gazteenen artean, baita bizitzako lehenbiziko bi-
kote-harremanetan ere. Zoritxarrez datuek baiezta-

pen hori berresten dute: orain bost urte, Euskadin 
tratu txarrengatik jarritako salaketen %42a 32 
urtetik beherako emakumeenak ziren. 

Horrek alarma guztiak piztu zituen eta erakutsi 
zigun gazteekin lan egitea ezinbestekoa zela 
berdintasuna, errespetua, autonomia eta aska-

tasuna bultzatzeko. Halaxe jaio zen Beldur Ba-
rik. Parte hartze prozesu bat da, gazteek gai horiei 

buruz gogoeta egin dezaten eta parte hartze aktiboa 
izan dezaten, errespetuzko, berdintasunezko eta indar-

keria sexistaren prebentziozko jarrerak sustatuz. 

Ondo dakigu emakumeenganako tratu txarrak ez direla 
desagertuko berdintasunik ez dagoen artean. Horrega-
tik, programa honek Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
Foru Aldundien babesa eta finantzaketa jasotzen ditu, 
eta Emakundek eta Eudelek bultzatzen dute, baina ezi-
nezkoa litzateke pertsona askok Berdinsareaen espa-
rruan (berdintasunaren aldeko euskal udalerrien sarea) 
egunero egiten dituzten lana eta ahalegina kontuan izan 
gabe.

Irailean Beldur Bariken 2013ko edizioa hasi zen, lehiake-
ta batekin. Lehiaketa honek emakumeen aurkako indar-
keria motak gainditzeko eta harreman libreak, errespe-
tuzkoak, berdintasunezkoak, dibertsoak eta ez-sexistak 
eraikitzeko konpromiso pertsonal eta kolektiboa sarituko 
du. Sariak azaroaren 30ean jakinaraziko dira Beldur Ba-
rik Topaketan. Hau urtero egiten den topaketa bat da, jai 

kutsua duena, eta bertan eztabaidak, prestakuntza taile-
rrak eta jolas jarduerak egiten dira. Aurtengoan Basaurin 
egingo da. 

Helburua denon artean (erakundeak, herritarrak eta gi-
zarte eragileak) parte hartze sare handi bat jostea da, 
gazteen artean indarkeria sexista prebenitzeko. Labur-
bilduz, berdintasunaren aldeko borrokan militantea den 
gizartea.

www.beldurbarik.org
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Dora Salazar artista nafarrak Ana Urkiza, Irati 
Jiménez, Itsaso Lozano, Itziar Mínguez, Lour-
des Unzueta, María Eugenia Salaverri, Nagore 
Amondarain, Toti Martínez de Lezea, Txani Ro-
dríguez  eta Nagore Orella idazleak batu ditu Bi-
zkaiak emakumeen iritziz duen ikuspegia aurkez-
tearen ondoreetarako.

“Bizkaia Emakumeen Begiradan -  Bizkaia Vista 
por las Mujeres” erakusketa Foru Liburutegiko 
Areto Nagusian ikusi ahal izango da (Diputazio 
kalea, 7), urriaren 2tik abenduaren 30era arte. 
Ordutegiak: astelehenetik  ostiralera, 08:30eta-
tik 20:30etara,  eta larunbatetan 09:00etatik 
13:30etara.

 “Berdintasuna: giza eskubidea, gizarte osoarent-
zako onura” ardatzaren inguruan Euskadiko 
udalerri batzuetan Emakundek urtero antolatzen 
duen Berdintasunerako Foroaren hamargarren 
edizioko jarduerak burutuko dira urriaren 1etik 
30era arte. Topagune honen xedea erakunde, 
talde  eta izakiek emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren alde egiten duten lana biltzea, 
ikustaraztea eta indartzea da. Emakunderen as-
moa da Berdintasunerako Foroaren X. Edizioa 
berdintasunaren balio sozialari buruz hausnart-
zeko esparru zabal eta askotarikoa izatea; edizio 
honetan  urte guzti hauetan Berdintasunerako 
Foroan parte hartu duten izaki guztien lana eta 
aurrerakuntzak aintzatetsi nahi dira eta, aldi be-
rean,   emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
suna lortzeko lan egiten jarraitzeko konpromisoa 
berritu nahi da.

Hausnarketarako ardatzak:
Zer ekarri du berdintasunak  lan egiten dugun es-
parruetan?
Zer ekartzen du une hauetan? 
Zer falta zaigu egiteko? 

Emakume zinegileak eta beraien lanak ikusgarri 
egiteko asmoarekin, kalitate bikaina eduki arren 
zirkuitu komertzialetan, arrazoi ugari direla me-
dio, lekurik ez baitute aurkitzen, “Zinemakumeak 
Gara” emakumeek zuzendutako zine erakusketa 
Bilbora iritsiko da urriaren 16tik 19ra. Zikloa Si-
mone de Beauvoir talde feministak antolatu du 
eta aurten bere 18. edizioa beteko du. Bilboko 
Udalak eta BBKk babesten dute. Ehun urte di-
tuen arte honetako emakume aitzindariak oment-
zeko, aurten, besteak beste, Lotte Reiniger, Ida 
Lupino, Maya Deren eta Agnés Vardaren lanak 
proiektatuko dira. Emakume hauek Zinearen 
Historian sartu dira, bai ondo merezita sartu ere. 
Abangoardien, nouvelle vague-aren, animazio 
esperimentalaren eta zine beltzaren ondoren, 
belaunaldi berriak izango ditugu gurekin, “Film la-
burrak femeninoan” atalean eta bereziki “Xprest! 

Aux film laburren lehiaketaren” bigarren zatian. 

sartu

sartu

+ “Kultura aurrerapenaren oinarria da”. 
“Maite Albiz” Emakumeen Dokumentazio 
Zentroak, “La Bolsa” eraikineko present-
ziaren 20 urteak ospatzeko, Rosa Regás 
idazlearen hitzaldia eskainiko du urriaren 

18an, BBK aretoan, 19:30etan.

+ Saio berezia, Alice Guy zinearen histo-
riako lehenbiziko emakumezko zuzenda-
riaren lana proiektatzeko eta aztertzeko. 

FAS zineklubaren 60. urteurrena ospatzeko 
ekitaldien barruan. Urriaren 22an 19:45etan 

Bilboko El Carmen Aretoan.

sartu
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+  Emakumeentzako lidergo ikastaroa:
    “Energia femeninoa: berrikuntza eta ekintza”

Mirrak –Emakumearen Lidergorako Elkartea- eta 
Lur Gozoak –Herritar Kontzienteentzako Pla-
taforma-, Emakunderen eta Bizkaiko Foru Al-
dundiaren laguntzaz, zazpigarren urtez segidan 
“Emakumearen Lidergorako Ikastaroa, Energia 
femeninoa – berrikuntza eta ekintza” antolatu 
dute. Urriaren 29an, azaroaren 5, 12 eta 19an eta 
abenduaren 3an egingo da.

Emakumearen potentziala, ahalduntzea, bere 
ikuspegia emateko gaitasuna eta gizartea eral-
datzeko duen ahalmena garatzea galarazten 
duen eredu mentalaren oztopoak erakusteko eta 
gainditzeko oinarriak finkatzen ditu ikastaro ho-
nek.

Programa TTi-ko (Tecnología para la transforma-
ción Interior) Rosana Agudo eta Adela Innerárityk 
zuzenduko dute. Zenbait kontzeptu garatuko di-
tuzte: Ahalduntzeari, lidergoari, femeninotasunari 
eta “kristalezko sabaiari” buruzko eredu mentala.  
Ikastaroa ikuspegi-gaitasuna eta lidergo propioa 
garatu nahi dituzten, eta gizartean (enpresan, 
hezkuntzan, unibertsitatean, osasungintzan eta 
emakume eta gizonen arteko berdintasuna lant-

zen duten erakunde guztietan) berrikuntza susta-
tuz lidergoa gauzatu nahi dituzten emakumeent-
zat da.

mIkastaroaren helburuak

mMetodologia

mNori zuzenduta doa ikastaroa?
Euren ikusteko gaitasuna eta euren Berezko Lidergoa gi-
zartean berrikuntza sustatuz garatu eta gauzatu nahi duten 
emakumeei: enpresa, hezkuntza, unibertsitate, osasun arloe-
tan zein gizon eta emakumeen arteko parekidetasuna lant-
zen duten erakundeetan.

Ikastaroak duen dinamikari esker, arlo bakoitzari dagozkion 
egoera bereziak aztertzeko aukera egongo da. Ikastaroa 
aberatsagoa izateko interes eta esperientzia guztiz desber-
dinak dituzten emakumeek parte hartuko dute, elkarlane-
rako sareak sustatuz.

Barne Dimentsioari zuzentzen zaio, bertan 
baitago buru-eredua, hau da, jokabide guztien jatorri eta 
erroa.

Meditazio Aktiboaren teknika erabiltzen da: pertsonen 
bilakaera edota eboluzioa bizkortzen duen tresna boteret-
sua, alegia.  Buru barrua behatzeko erraztasunak emateaz 
gain, pentsaera, jarrera eta jokabide mugatzaileak desku-
britzen laguntzen du.

daude: horrela, parte hartzea eta ulermena sustatzen dira.

ondo finkatu eta eguneroko bizitzan erabili ahal izateko.

barnean dituen oztopoak ezagutarazteko, eta nork bere 
boterea eskuratzeko unean gizarteak jartzen dituen mu-
gak ikusteko.

ezagutzea.

tza iturri gisa aintzat hartzea.

eta dagozkion beharrizan, erabaki, gaitasun eta erantzuki-
zunak ere.

bakoitzaren banakako Lidergoa.

mEgitaraua

Proiektua: Eraldaketa kulturala.

Askatzailearen Aldaketa Bultzatuz.

Jabekuntzaren inguruko buru-eredua:

Lidergoaren inguruko buru-eredua:

Emakumezko eta Gizonezkoaren inguruko  
buru-eredua:

gaitasuna

Buru-eredua eta “Kristalezko Sabaia”:

ROSANA AGUDOk eta ADELA INNERÁRITYk 
diseinatuta eta emana.

m
Bi Erakunde horiek osatzen dugunok Berdintasunaren alde lanean 
dihardugu, ikuspegi berri batetik abiatuta: buru-eredu dominatzaileen 
berrikuspena, Gizon-Emakume harremanaren bilakaera ahalbideratzen 
duten baliabide garrantzitsuenak detektatu aldera.

garrantzia, edozein ekintzaren iturri den subjetibitatearena, eta 

Mirra eta Lur Gozoari buruz

mm mHizlaria: Laguntzaileak:

mAntolatzaileak:

Asociación para el 
Liderazgo de la Mujer

Tecnología para la Transformación Interior

Ikastaro honek buru-ereduaren mugak 
ezagutarazi eta gainditzeko beharrezkoak 
diren oinarriak ezartzen ditu; izan ere, muga 
horiek emakumearen balizko garapena, 
jabekuntza, ikuspegi berriak emateko 
gaitasuna eta aldaketa sozialerako duen 
ahalmena eragozten dute. 

“Lurrean gizakiek jasan beharreko baldintzak 
euren konszientzia mailaren emaitza dira; 
konszientzia aldatu gabe baldintza horiek aldatu 
nahi izatea kimera hutsa da”.

Mirra Alfasa

Berrikuntza eta Ekintza
EMAKUMEZKOEN ENERGIA:

Bizkaiko Foru AldundiaBizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia

BFA
FD B

Plataforma para una 
Ciudadanía Consciente

E M A K U M E A R E N 
L I D E R G O R A KO 
I K A S TA R O A

Datak: Asteartea, urriak 29 eta azaroak 5, 
12, 19 eta 26 eta abenduak 3.

Lekua: Bilbon 
(Sota eraikina, Gran Via, 45 – I)

Ordutegia: 19:30etatik 21:30etara
Prezioa: 130€ elkartearekin zerikusirik 

ez dutenek, 90€ bazkide direnek (aurreko 
deialdietan parte hartu dutenek 50€ 

ordaindu beharko dituzte).
Kontua: Laboral Kutxa

3035 0019 98 0190040213.
Kontzeptua: Izen-abizenak Informazio 
gehiago www.asociacionmirra.com edo 

944.441.838 telefono zenbakian

http://www.asociacionmirra.com
http://www.bizkaia.net/home2/Archivos/DPTO4/Noticias/Pdf/BIZKAIA%20EMAKUMEEN%20BEGIRADAN.pdf?idioma=CA&bnetmobile=0
http://www.zinemakumeak.org
http://www.emakunde.euskadi.net/es/contenidos/informacion/foro_2013/es_def/adjuntos/programa.foro.2013.euskadi.pdf
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POSITIBOKI

Gizarterik aurreratuenak genero gaietan berdin-
tasun handiagoa daukatenak dira. Horregatik, 
Europa aurrerapen handiak egiten ari da gai 
honetan. Haietako bat Europako Legebiltzarrak 
ekainaren 11n EB-ko emakumeen hezkuntzako 
eta zereginetako mugikortasunari buruz onartu 
zuen ebazpena da.

Mugikortasuna agenda politikoa gehien inspi-
ratu duten gaietako bat da, ez bakarrik EB-ren 
kasuan, baizik eta kide diren estatu guztiena, 
garrantzi ekonomiko handia daukalako. Hezkunt-
zako mugikortasunak zereginetako mugikorta-
suna sustatzen laguntzen du, eta lan-merkatuko 
aukerak areagotzen ditu. Herritar guztien esku 
egon behar da.

Bilboko Batzar Nagusien hitzaldi aretoan, urria-
ren 30 eta 31n, Giza Eskubideen VI. Foroa os-
patuko da. “Hezkuntzarako eskubidea, etengabe 
eraldatzen ari den mundu batean” izenburuare-
kin, Bizkaiko Foru Aldundiak aurreko edizioko 
harrera jendetsua errepikatu nahi du, eta gizarte 
inpartzialago eta solidarioago bat lortzen lagun-
du, horretarako, funtsean, Bizkaian giza eskubi-
deen kultura bat bultzatuz.

Ekitaldi hau topaketa, eztabaida eta gogoe-
ta foroa izango da, eta Bizkaiko gizartean gaur 
egungo zenbait kontu erakusten eta zabaltzen 
lagunduko du, giza eskubideen nazioarteko 
urraketaren ingurukoak, baina gure ingurunera 
hurbiltzen saiatuz betiere. Horrela, foroa agerto-
ki ezin hobea da Gizarte Ekintza Saileko arloek 
giza eskubideetan oinarritutako ikuspegi batetik 

egiten duten lana herritarrei erakusteko. 

Giza Eskubideen Foroa, aurreko edizioan, Oroi-
menaren eraikuntzaren garrantzian sakontzen 
saiatu zen, adiskidetzerako eta bakerako ezin-
besteko urratsa delakoan. 

Ezgaitasunak dituzten emakumeak berariaz 
aurkitzen dira babesik gabe, euren beharrizanei 
egokituta dauden bitartekoen faltagatik, genero 
indarkeria kasuetan. Hutsune hori gainditzeko 
FEKOORek (Gutxitasun Fisikoa edo/ta Orga-
nikoa duten Bizkaiko Pertsonen Federazioa), 
“Tartekari Sarea”  deritzon egitarauaren barruan, 
erakundeak genero indarkeriaren biktimak diren 
eta ezgaitasun fisikoa eta/edo organikoa duten 
emakumeentzako arreta zerbitzua eskaintzen 
du. Egitaraua  Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Saileko Emakumeak Babesteko eta Fa-
miliei Laguntzeko Zerbitzuak sustatuta dago.

Foru egitarau berri honen  helburua Bizkaian Gi-
zarte Laguntzako Eragileen Sarea sortzea eta 
abian jartzea da eta, horretarako, beharrezkoa da 

Lurraldeko emakumeen elkarteen laguntza esku-
ratzea. FEKOORek bat egin du, hasieratik,  es-
perientzia pilotu honekin  eta “Tartekari Sarean” 
parte hartzeko  hitzarmena sinatu zuen, 2012ko 
abenduaren 21ean, Bizkaiko Foru Aldundiarekin.

Zerbitzua tratu txarren egoerak bizi dituzten ez-
gaitasundun emakumeentzat dago zuzenduta 
eta  arreta Gizarte Laguntzako Eragileen pres-
takuntza duten ezgaitasundun hiru emakumek  
eskaintzen dute; eragile hauek laguntza ez ezik, 
emakume horiek eman behar dituzten urratsei 
buruzko orientazioa ematen dute, eta baita tra-
tu txarren egoera horri amaiera emateko admi-
nistrazioak   emakumeen eskura jartzen dituen 
bitarteko guztiei buruzko aholkularitza eta infor-
mazioa ere.

+ Europako Legebiltzarraren 2013Ko Ekainaren 11Ko 
Ebazpena, Eb-Ko Emakumeen Hezkuntzako eta 
Zereginetako Mugikortasunari Buruzkoa

+ Giza Eskubideen VI. Foroa

+ Genero Indarkeriaren Biktimak diren ezgaitasundun 
emakumeei arreta eskaintzeko zerbitzua 

sartu

sartu

Onartutako testuaren arabera, Europako 
Legebiltzarrak estatu kideei eskatzen die 

emakumeen mugikortasunaren zailtasunei, 
irismenari eta egiturari buruzko datuak bildu 
eta aztertzeko, beren herrialdeetan lan-mu-
gikortasunaren abantailak ezagutzera eman 

eta sustatzeko, eta atzerrian hezkuntzako eta 
laneko mugikortasunaren abantailak jakitera 
emateko.  Modu berean, azaltzen du mugi-
kortasuna genero berdintasunean oinarritu 

behar dela, eta genero, arraza, jatorri, erlijio, 
adin edo desgaitasun arrazoiengatik egiten 

den bazterketaren aurkako borrokan ere bai.

Europako Legebiltzarrak berriro ere estatu ki-
deei eskatzen die hezkuntzako eta zeregine-
tako mugikortasuna susta dezatela: sentsibi-
lizatuz eta erraz eskuratzen den informazioa 
emanez, b) mugikortasunak hezkuntzaren 
lehenengo etapetan daukan balio erantsia 
nabarmenduz, c) mugikortasunaren espe-

rientzien emaitza akademikoak estatu kideen 
artean konbalidatzen direla bermatuz, d) 

administrazio-zamak murriztuz eta estatu ki-
deetako agintari eskudunen arteko lankidetza 
estimulatuz, e) atzerriko egonaldiak onartuz 
jatorrizko estatu kidean pentsio-eskubideak 

zenbatzerakoan.
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Elsa Fuente Do-Rosario UNICEFen EAEko Bat-
zordeko koordinatzailea da. Nazio Batuen agent-
zia honek garapen bidean dauden herrialdeetako 
umeen bizitzan benetako aldaketak lortzeko lan 
egiten du, lankidetzako programen bidez eta 
larrialdiko ekintzaren bidez. Haurren bizi-bal-
dintzak hobetzeko eta beraien eskubide guztiak 
betetzen direla bermatzeko, UNICEFek bost alor 
nagusi lantzen ditu, beraien estrategia, programa 
eta ekintza gehienen muina direnak: biziraupena, 
heziketa, GIB/HIESaren aurkako babesa, abu-
sua eta esplotazioa.

Ze balorazio egiten duzu UNICEFen ibilbi-
deaz?
UNICEFek gobernuekin, pertsonekin, gizarte zi-
bilarekin eta sektore pribatuarekin batera egiten 
duen lanari esker, mundu osoko milioika umeren 
bizitzan eta garapenean aldaketa errealak lor-
tu ditugu. Horregatik, egunero lanean jarraitzen 
dugu, haurren eskubideak erabat bete daitezen 
leku eta egoera guztietan.

Mundu osoan, 5 urtetik beherako haurren he-
riotzen kopurua, urtean, 12,6 milioitik (1990ean) 
6,6 milioira (2012an) jaitsi da. Azken 22 urteetan, 
munduak 90 milioi ume inguru salbatu zituen. 
Edo bestela esateko, 2012an 17.000 ume gutxia-
go hil ziren egunean.

Zeintzuk dira aurre egin beharreko erronka 
nagusiak?
Pneumonia, beherakoa eta paludismoa dira hau-
rren heriotzen kausa nagusiak munduan. Egune-
ro 5 urtetik beherako 6.000 haur inguru hiltzen 
dituzte. Desnutrizioa heriotza horien guztien ia 
erdian ageri da. Horregatik, zenbait ekintza egin 
behar dira lehenbailehen, alor guztietan: pobrezia 
murriztu, amen hilkortasuna murriztu, hezkuntza 
eta genero berdintasuna bultzatu, eta ingurume-
naren iraunkortasuna sustatu. 

Munduan pertsona gisa erabat garatzeko auke-
rarik ez daukan ume bakar bat dagoen bitartean, 
erronka handia daukagu. Eta une honetan, Si-
riako 4 milioi umek, herrialde horretako 18 urtetik 
beherako biztanleriaren ia erdiak alegia, laguntza 
humanitarioa behar dute berehala. Haietatik mi-
lioi 1 euren gatazka-lerroetan harrapaturik dau-
de, 2 milioi euren herrialdean bertan lekuz aldatu-
ta daude, eta milioi 1 baino gehiago errefuxiatuak 
dira. Gatazka honek haurrengan daukan eragin 
fisiko eta psikologikoa irudikatu ezina da. Azken 
bi hamarkadatako krisi humanitariorik handiene-
tako bat da hau, dudarik gabe. Siriar haurren be-
launaldi oso bat galtzeko zorian dago.

Eskubideak unibertsalak dira eta, beraz, berbe-
rak dira edozein pertsonarentzat, jaio den edo 
bizi den lekua gorabehera. Baina eskubideok 
bermatu ahal izateko, non eta nola urratzen di-
ren jakin behar dugu. Horregatik guztiagatik, 
gure programak aurretiazko egoera-analisietan 
oinarritzen dira. Analisi horiei esker jakiten dugu 
leku bakoitzean egin beharreko programarik era-
ginkorrenak zeintzuk diren, eta gure jarduera-gai-
tasunarekin non eta nola lortuko dugun eraginik 
handiena.

Era berean, UNICEFen ustez, giza eskubideen 
berdintasuna eta bazterketa eza ezinbesteko 
printzipioak dira genero berdintasunari heltze-
rakoan. Generoan oinarritutako bazterketa hau-
rrek jasaten dituzten bazterketa moduetatik he-
datuenetako bat da.
Generoaren ondoriozko bazterketarekin amait-
zeak giza garapenaren helburu guztiak lortzen 
lagunduko luke, besteak beste, lehen hezkunt-
za unibertsala, amen hilkortasuna murriztea eta 
GIB/HIES. Horretarako, gure ustez ezinbestekoa 
da neskatoen ahalduntzea, orain eta etorkizu-
nean, helduak direnean, beren lekua eskuratu 
ahal izateko, beren eskubideak exijitzeko, eta hu-

rrengo belaunaldiarekin dituzten erantzukizunak 
oso-osorik bereganatzeko. 
  

Krisiak eraginik izan al du UNICEFek Euska-
din jasotzen duen laguntzan?
Krisiak oso eragin zuzena dauka. Horrek haurren 
ongizatea okertzea eta aukera gutxiago izatea 
dakar, batez ere umerik zaurgarrienen kasuan. 
Baina, unerik zailenetan ere, euskal erakun-

de publikoek baliabide nahikoak dauzkate haur 
guztien eskubideak betetzen laguntzeko. Gure 
eginkizuna gauzak horrela izateko jarraipena 
ematean eta proposamenak egitean datza, in-
bertsioen lehentasunak direlako kontua, eta ez 
ezintasuna edo baliabide eza. 

Gainera, EAEn 15.750 bazkideren laguntza 
daukagu. Beraien ekarpen erregularrari esker, 
txirotasun egoeran dauden haurren aldeko pro-
grama integralak egiten ditugu.  UNICEFek par-
tikularren, enpresen eta erakunde publiko eta 
pribatuen ordainketa boluntarioak jasotzen ditu. 
Pertsona horien laguntza gabe ezinezkoa litzai-
guke geure eginkizuna betetzea. Haien konpro-
misoari esker, haurrentzat mundu hobea eraiki 
ahal dugu.

Gizartea egiten ari den ahalegin handiaren le-
kuko izaten ari gara: banakoen elkartasunak ez 
du ia behera egin. Gure bazkideen ekarpen erre-
gularrak ia-ia aldaketarik gabe mantendu dira, 
eta gero eta pertsona gehiagok egiten dute bat 
UNICEFen kausarekin.

Enpresen ekarpenak mantendu egin dira, oroko-
rrean, baina aldaketa esanguratsuekin. Filantro-
pia korporatiboaren ordez lankidetza formula in-
tegralagoak sortzen ari dira, bezero eta langileen 
zuzeneko inplikazio aktiboarekin.

POSITIBOKI

+ elkarrizketa / Elsa Fuente Do-Rosario UNICEFen EAEko Batzordeko koordinatzailea da. 

“Nire familian, txikitatik erakutsi didate zein ga-
rrantzitsua den besteen lekuan jartzea edozer 
egin edo esan baino lehen. Hori ezinbesteko 
baldintza da daukaguna baloratzeko eta mun-
dua justiziaren ikuspegitik hobetzeko lan egi-
teko, denok baitauzkagu eskubide berak. Ez 
da karitatea, benetako elkartasuna baino. Mi-
laka lagun ari gara mundu bidezkoago baten 
alde lanean, pertsonei lehentasuna ematen 
dieten politika publikoak defendatuz, gure mu-
gen barruan nahiz kanpoan”.

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU
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Zergatik UNICEFi lagundu?
Ez delako aitortzen ez baloratzen umeengan in-
bertitzea garapenerako oinarrietako bat dela, na-
hiz eta munduko biztanleriaren erdia baino gehia-
go 18 urtetik beherako pertsonek osatzen duten, 
eta bost urtetik beherakoen heriotzarik gehienak 
guztiz aurreikusgarriak diren arrazoiengatik ger-
tatzen diren.

Haurrak eskubide osoko subjektu dira, Haurraren 
Eskubideei buruzko Konbentzioan aitortzen de-
nez, eta horrenbestez, aldaketan eta pobreziaren 
desagerpenean parte hartu behar dute, batez ere 
etorkizuneko belaunaldiez ari garenean, baina 
oraina ere direla ahaztu gabe.

Oso garrantzitsua da jakitea jasotako laguntza 
eta egindako lana ez direla alferrekoak eta au-
rrerapen garrantzitsuak lortu direla: aurrerapen 
handiak lortu dira pobrezia tasak murrizten, po-
liomielitisa ia osorik desagertu da, 100 milioi ume 
baino gehiago txertatu dira elgorriaren aurka, 
gero eta ume gehiago doaz eskolara, eta ia 19 
milioi pertsona gehiagok edateko ura eskuratu 
ahal dute. Gainera, 20.000 ume inguru beren 
familiekin elkartu dira, gatazken edo hondamen 
naturalen ondorioz bananduta geratu eta gero. 5 
urtetik beherakoen hilkortasunak etengabe jais-
ten segitzen du: %47ko beherapena. UNICEFek 
eta bere aliatuek 79 herrialdetako 286 egoera hu-
manitariori aurre egin zieten. 

Edozein erakundetan, batez ere dirua irabazteko 
asmorik gabe giza eskubideak bermatzeko lan 
egiten dugunetan, gardentasun politika funtsezko 
ardatza izan behar da. UNICEFen, fondoen ku-
deaketaren kontrola eta ebaluazioa zorrotzak 
eta etengabeak dira. Gure kasuan bakarrik esan 
dezakegu iristen ez den euroa ematen ez dena 
dela.

POSITIBOKI

Bizkaiko Foru Aldundiak 8 milioi eurotik gora 
inbertitu ditu Garapenerako Lankidetzako 
proiektuetan 2012. urtean. Beraien artean 
Interactuar Famiempresas-en proiektu bat dago, 
“Medellingo Eremu Metropolitarreko Biztanleen 
Bizi Kalitatea Hobetzeko Sarrerak Sortzeko 
Programa” izenekoa, 150.000 euroko diru-
laguntza jaso zuena. 

Proiektuaren helburua Medellingo 16. komunako 
enpresa txikiei aholkularitza tekniko integrala 
emateko prozesua sustatzean datza.

Bizkaiaren eta Medellinen arteko itun honi esker, 
Medellingo 13 eta 16. komunetako biztanleen 
gizarte eta enpresa izaerako berpizte-prozesu 

integrala ahalbideratu da. Enpresa-ardatzerako 
eta ekoizpen-kateamendurako lan metodologia 
bat egiteaz gain, laguntza psikosozialeko osagai 
bat garatu da, zeharkako moduan, proiektuaren 
etapa guztietan, berdintasunean eta genero 
ikuspegian oinarritua. 

Horrela, ardatz estrategiko hauek arreta integrala 
osatzen dute, diru-sarrerak sortzeko aukerak eta 
bizi-baldintzen hobekuntza eskaintzen dituena.

Interactuar Famiempresas kolonbiar korporazioak 
1996. urteaz geroztik lan egiten du Bizkaiko Foru 
Aldundiarekin, populaziorik ahulenei laguntzeko 
eta babesa emateko helburua konpartituz. 
Populazio horiei bizitzeko aukerak ematen 

dizkiete, eguneroko bizitzan eragin positiboa 
duten diru-sarrerak sortuz. 

Interactuar dirua irabazteko asmorik gabeko 
erakundea da. Bere ekintza baliabide ekonomiko 
gutxi dauzkan biztanleriarekin garatzen du 
batez ere, enpresen sorrera eta Antioquiako 
mikroenpresak babestuz, gizarte eragin handiko 
proposamen baliotsu baten bidez.

Haren helburua hiri eta landa inguruetako 
mikroenpresen sorrera eta finkapena erraztea da, 
denboran irauten dutenak, lanpostu egonkorrak 
eskuratzea bultzatzeko, gizarte orekatuagoa eta 
inkluienteagoa sortu ahal izateko xedearekin.

Bizi dugun egoera ekonomiko zaila gorabehera, 
Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetzarekin eta giza 
eskubideekin daukan konpromisoari irmo eusten 
dio. Hain zuzen ere, joan den apirilean onartu 
zuen 200.000 euro baino gehiago bideratzea 
giza eskubideen eta lankidetzaren eremuko lau 
elkartek egiten dituzten proiektuentzat.

Euskal gizartean giza eskubideen aitorpenaren 
errespetua eta parte hartzea modu mailakatuan 
hedatzeko oinarriak finkatzeko asmoz,   
Harresiak Apurtuz Euskadiko gobernuz 
kanpoko erakundeen koordinakundeak 54.000 
euro jasoko ditu 2013. urtean, zerbitzuak 
emateko, prestakuntza jasotzeko, bi norabideko 
sentsibilizaziorako eta elkarteentzako 
sentsibilizaziorako, IKTen erabilera indartzeko, 

eta genero ikuspegia zeharreko moduan sartzea 
mesedetzeko.

Lankidetzaren eremuan, Unesco Etxearekin 
lortutako hitzarmena nabarmendu behar dugu, 
baita Euskadiko GKEen koordinakundearekin 
adostutakoa ere. Lehenengoa 70.000 eurokoa 
da eta bigarrena 34.000 eurokoa. EAEko Unesco 
Etxeak “Orientazio, komunikazio eta beka 
zentroa” garatzeko jaso du laguntza hau.

Hori laneko eta prestakuntzako orientaziorako eta 
sentsibilizaziorako zerbitzua da, Nazio Batuen 
sistemari buruz, nazioarteko lankidetzari buruz eta 
giza eskubideei buruz. Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta elkartutako GKEen arteko koordinazioa 
mesedetzeko, eta urte honetarako definitutako 

plangintza estrategikoa garatzeko, aldundiaren 
lankidetza programaren kudeaketa errazteko 
moduan, Euskadiko GKEen koordinakundeak 
laguntza bat jasoko du, Hegoaldeko herrialdeen 
errealitateei buruzko sentsibilizazio, prestakuntza 
eta kontzientziazio ekintzak sustatzeko.

Kale Dor Tayiko Ijito Elkarte Kulturalak 45.000€ 
jasoko ditu ijitoen komunitatea ikusgarri izateko 
eta euren Herria onartua izateko lanean 
jarrai dezaten. Elkarte honek, besteak beste, 
aholkularitza iraunkorra eskaintzen du, sustapen 
soziokulturaleko zerbitzuak jasotzeko oztopoak 
kentzeko, eta kultur trukea sustatzeko ekimenak 
aktibatzen ditu.

+ Aldundiak hiri eta landa inguruetako mikroenpresen sorrera eta finkapena   
   mesedetzen ditu Medellinen 

+ Aldundiak Lankidetzako eta Giza Eskubideetako Politikekiko konpromisoei eusten 
die 

sartu
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http://www.unicef.es
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POSITIBOKI

Sehaska Guraso Homosexualen Elkartea 
familia-talde batek sortu zuen, Aldarten (gay, 
lesbiana eta transexualei arreta emateko 
zentroa) esperientziak konpartitzeko batzartzen 
hasi zirenean. Laster konturatu ziren elkarte 
bat osatu beharra zutela, familiek behar zutenei 
forma emateko. Estatutuak, helburuak eta jarraitu 
beharreko bidea definitu ondoren, gaur egun 32 
familiek osatzen dute SEHASKA. 

Zein da elkartearen eginkizun garrantzitsuena?
Elkartearen helburu nagusia haurrak dira. Gure 
haurrentzat espazio bat sortu nahi dugu, ikus 
dezaten badirela familia gehiago bi amarekin edo 
aita birekin, ama bakarrarekin, aitona-amonekin 
bizi diren umeak, adopzioko gurasoak, harrerako 
haurrak eta abar. Elkarte honetan gure seme-
alabekin, erakunde publikoekin, gobernuarekin, 
ikastetxeekin eta abar lan egin nahi dugu.

Guraso garen aldetik oso ondo dakigu zein 
garrantzitsua diren gure prestakuntza eta 
gure seme-alabei ematen diegun hezkuntza. 
Horregatik, batzartzen gara, konpartitzen dugu 
eta elkarrekin ikasten dugu. Oso seme-alaba 
maitatuak dira, eta elkartean ikusten dugu 
nolako ahalegina egiten duten familiek euren 
seme-alabak hezteko, tolerantzia eta bizikidetza 
sendotuz. Ezkontza homosexualaren legearen 
onarpenak egoera normaltzen lagundu du, baina 
ez du gizarte osoaren pentsamoldea aldatu; 
oraindik zenbait aurreiritzi daude. Familiako, 
generoko, sexuko, espirituko eta abarreko 
dibertsitatea gizartean txertatu behar dira.

Zeintzuk dira aita eta ama homosexualek 
dauzkaten erronka erantsiak?
Geure ikusgarritasuna landu behar dugu. Familia 
asko gara eta kalera irten behar dugu, gizarteak 
gu ezagutzeko. Erakundeekin lan egin behar 
dugu gizartea aldatzeko, lan-eremua aldatzeko 
(kaleratuak izateko beldurrik gabe geure burua 

agertzeko), eta geure seme-alabak prestatu 
behar ditugu eta baliabideak eman behar dizkiegu 
gizartean txertatu ahal izateko. 

Eskolako material guztia eguneratu gabe dago 
eta ez du gizartearen errealitatea islatzen. Ez du 
islatzen bizi dugun dibertsitatea. Zeharrekoa izan 
behar da, dena eskolako liburuetan sartu behar 
da, jardueretan... baita irakasleen eguneroko 
portaeran ere.

Gaur egun informazio eta desinformazio 
gehiegi dago denerako. Baina horrek ez du 
esan nahi “informatuta” gaudenik. Informaziorik 
garrantzitsuena, txikitatik jaso beharko 
genukeena, ez dugu eskuratzen. Informazioa 
nahi baduzu, zuk zeuk bilatu behar duzu, adina 
daukazunean. Aurkitzen duzun guztitik, kapaz 
izan behar duzu balioa duena bereizteko eta 
zeure egia hautatzeko, zuk ontzat ematen duzun 
informazioa alegia. 

Administrazio batzuek lesbianak eta bakarrik 
dauden emakumeak baztertzen dituzte 
lagundutako ugalketa publikotik...
Nire ustez ezkutuko bazterketa da. Gai ideologiko 
estalia da. Gaur egungo espainiar gobernuak eta 
elizak beti gaitzetsi dute gure familia-eredua, 
eta hori ateak ixteko modu bat da. Adopzioaren 
kontua ere gero eta konplexuagoa da. Gero eta 
herrialde gehiagok ixten dute adopziorako atea.

Gauza kulturala da eta kultura ez da egun 
batetik bestera aldatzen. Gure kulturak elizaren 
eragin handia dauka. Nire ikuspegitik, kalte 
handia egin du. Emakumea baztertua izan 
da, eta bigarren planoan utzi dute beti. Sexua 
zerbait zikina izan da beti eta irakatsi digute 
homosexualitatea naturaren aurkako zerbait 
dela. Kultura zaharretan (Grezia, Erroma etab), 
ordea, normaltasunez bizi zuten, eta animalien 
artean beti egon da. 

Administrazioei eskatuko genieke dibertsitate 
sexuala, genero-dibertsitatea, familia-
dibertsitatea eta dibertsitatea oro har gizartearen 
eta hezkuntzaren eremu osoan txertatzeko. 
Zeharrekoa izan dadila eta benetan herriaren 
alde lan egin dadila, gizarte toleranteago eta 
humanoagoa sor dadila.
Euskadi da erakundeekin lan gehien egiten den 
eta laguntza gehien jasotzen den erkidegoa. 
LGTB elkarteek urteak daramatzate Eusko 
Jaurlaritzarekin lanean. Arartekoa lan bikaina 
egiten ari da, eta alkate askok aktiboki bat egiten 
dute kolektiboarekin.

Nola ikusten duzue etorkizuna?
Zalantzaz beteta. Bizi dugun garai honetan, gure 
aurrekoen ahaleginei esker dauzkagun eskubide 
asko galtzen ari gara, eta ez naiz ari bakarrik 
LGTB kolektiboaren eskubideei buruz. Nire 
ikuspegitik atzera goaz hezkuntzan, osasunean, 
kulturan.... Eta horiek gure etorkizunaren 
zutabeak dira. Herritar gisa daukagun botereaz 
jabetzen ez garen bitartean, gure etorkizuna 
zalantzaz josita egongo da.

Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunaren 
Nazioarteko Eguna ospatzeko antolatutako 
ekitaldien barruan, Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte 
Ekintza Sailak iragan martxoan Emakumeen 
eta Gizonen arteko Berdintasunerako Politika 
Publikoei buruzko jardunaldia antolatu zuen. 
Saioaren helburua, emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunerako politikak erakunde-
ekintzaren ikuspuntutik aztertzea izan zen, 
eta arlo horretan diharduten profesional eta 
teknikariei Gizarte Ekintza Sailak azken urteotan 
abian jarritako programan zer nolako ondorioak 
eta esperientzia lortu diren azaltzea ere bai.
Parte-hartzaileek, besteak beste Bizkaiko Foru 
Aldundiko Berdintasunerako Zuzendaritza 
Nagusi Xabier Legarretak, Eudeleko Lehendakari 
Ibone Bengoetxeak eta Emakundeko Zuzendari 
Izaskun Landaidak, euskal erakundeen ikuspegia 
azaldu zuten. Izaskun Bilbao Barandika 
Eurodiputatua eta Rocío Pineda Antioquiako 
(Kolonbia) Gobernazioko Emakumeentzako 
Genero Zuzentasunerako idazkaria ere hizlari 
aritu ziren. Haien eskutik heldu zen nazioarteko 
kontrapuntua. Topaketa Bizkaiko Ahaldun 
Nagusiak, Jose Luis Bilbaok itxi zuen. Bertan 
egonez, Bizkaiko Foru Aldundiak berdintasun 
politikekin hartua duen konpromisoa agerrarazi 
nahi izan zuen.

+ entrevista a / Sehaska, Estibalitz Egidazu Guraso Homosexualen Elkartea + Emakumeen eta 
gizonen arteko 
berdintasunerako politika 
publikoak 

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

sartu

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintza 
Sailak antolatzen dituen “Gizarte Ekintzako 
Topaketa” hauek profesionalentzako zein 

herritarrentzako elkartzeko eta eztabaidarako 
puntuak dira. Topaketa horietan gizarte gaiak 
aztertzen dira, adituen ikuspegitik eta ikuspe-
gi orokor batetik. Prestakuntzarako, informa-
ziorako edo zabalkunderako izan daitezke. 

http://sehaska.jimdo.com
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7662&idioma=EU&bnetmobile=0
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EKIMENAK

Boluntariotzarako Europar Zerbitzua ikaskuntza-
esperientzia ez-formala da. Horren bidez, 
boluntario gazteek Europako gizarte-erakundeen 
proiektuetan parte hartzeko aukera daukate. 

Erakunderen batean euren borondatez modu 
aktiboan parte hartzen duten 18 eta 30 urte 
bitarteko gazteei zuzendua, jarduera euren 
bizilekua ez den beste herrialde batean 
egiten da, 2 hilabete eta urtebete bitarteko 
aldietan, ordainsaririk jaso gabe. Helburua 
erakundeen jardueretan integratzea da, beste 
kultura batzuetako pertsonekin batera bizitzea 
eta errealitate diferenteak nahiz lan egiteko 
bestelako modu batzuk ezagutzea da, horrela 
garapen pertsonalean zein hezkuntza eta lanbide 
garapenean aurrera egiteko.

Programa honetan parte hartzeko informazio 
guztia Boluntan, Bizkaiko boluntariotza eta parte-
hartzerako agentzian dago eskura.

+ Boluntariotzarako 
Europar Zerbitzua Munduko lesbiana eta gayen eskubideen mapak, 

iragan maiatzeko azken eguneraketan, kontraste 
handiak erakusten jarraitzen du. Mutur bietan Eu-
ropa eta Afrika, homosexuala izanez gero bizit-
zeko lekurik onena eta txarrena hurrenez hurren. 

Gay, Lesbiana, Bisexual, Trans eta Intersexualen 
Nazioarteko Elkarteak (ILGA) egindako mapa 
horrek ikuspegi grafikoa ematen du LGTBen es-
kubideek munduan daukaten egoerari buruz, eta 
www.ilga.org webgunean hainbat hizkuntzatan 
eskura dagoen “Estatu-Homofobia. Sexu bereko 

pertsonen arteko maitasunaren kriminalizazioari, 
babesari eta aintzatespenari buruzko munduko 
azterlan juridikoa 2013” izeneko txostenean lor-
tutako datuak hartzen ditu oinarri.

+ Munduko Lesbiana eta Gayen Eskubideen Mapa 
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ILGA, ASOCIACIóN INtERNACIONAL DE LESBIANAS, GAYS, BISExUALES, tRANS E INtERSExILGA, AsocIAcIón InternAcIonAL de LesbIAnAs, GAys, bIsexuALes, trAns e Intersex

LOS DERECHOS DE LESBIANAS Y GAYS EN EL MUNDO

NiNguNa legislacióN 
específica

peRsecucióN

Pena de muerte

Prisión desde 14 años 
hasta sentencia de 
cadena perpetua 

Prisión, sin indica-
ción de la duración / 
destierro

Prisión hasta 
14 años

peNa de mueRte
5 países y regiones de Nigeria y Somalia

pRisióN / castigo físico
71 países y 5 entidades*

Estas leyes están enfocadas a lesbianas, gays y bisexuales y a actividades y relaciones 
entre personas del mismo sexo. En algunas ocasiones también se aplican a personas trans 
e intersex. La edición de este mapa (mayo 2013) ha sido coordinada por Stephen Barris 
(ILGA). Diseño: Renné Ramos & Eduardo Enoki. Los datos mostrados en este mapa se basan 
en el informe "Homofobia de Estado. Un estudio mundial jurídico sobre la criminalización, 
protección y reconocimiento del amor entre personas del mismo sexo - 2013", un informe 
ILGA por Jingshu Zhu & Lucas Paoli Itaborahy (disponible en www.ilga.org en varios 
idiomas). ILGA agradece a los grupos que contribuyeron a la actualización de este año.

Mayo 2013
www.ilga.org
Mayo 2013
www.ilga.org

Poco claro: 
legislación no 
específicamente 
homofóbica pero que 
podría ser utilizada 
como tal

Iraq: 
persecución por 
parte de agentes 
organizados no 
estatales / Índia: 
legislación a la 
espera de una 
decisión judicial "Ley de Propaganda" 

restrictiva de la 
libertad expresión  y 
de asociación

PROTECCIóN
Leyes anti-discriminatorias
65 países y 85 entidades*

Leyes que prohíben la 
discriminación debido a la 
orientación sexual

RecoNocimieNto
RecoNocimieNto de uNioNes del mismo sexo
31 países y 35 entidades*

adopcióN coNjuNta
14 países y 38 entidades*

Matrimonio

Sustituto igual 
(o casi identico) 
de matrimonio

Sustituto claramente 
inferior al matrimonio

Adopción 
conjunta

sartu

sartu

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_mapa_2013_A4.pdf
http://www.bolunta.org/eduki.asp?e=7
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Bilbon “Filme Sozialak” Zine Ikusezinaren 
Nazioarteko Jaialdiaren bosgarren edizioa egin 
da, normalean baztertuta edo zentsuratuta 
egoten den zine bat ikusarazteko helburuarekin. 

Generoen arteko berdintasun falta, Giza 
Eskubideen urratzeak, gizarte injustizia, 
kulturartekotasuna, elkartasuna, lankidetza eta 
ingurumena dira proiektatu beharreko 56 filmetan 
aztertu diren gaiak.

Kultura, Communication y Desarrollo (KCD) 
erakundeak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
lankidetzarekin antolatua, Zine Ikusezinaren 
Jaialdiaren helburua komunikazio soziala 
eta kulturala sustatzea da, baita aniztasun 
kulturalaren eta identitate nazional eta kultural 
guztien alde egitea ere, identitate horiek 
gutxienenak izan arren.

Hala, aztertzen dituzten gaiengatik edo 
merkatuaren eskakizunengatik proiektatu ezin 
izan diren ikus-entzunezko sorkuntza moduen 
benetako erakusleihoa da.

Jaialdiaren ekitaldi nagusia irailaren 26tik 
urriaren 3ra egin da Golem Alhóndiga Zinemetan. 
Halaber, Mungiako Olalde Aretoan eta Elorrioko 
Arriola Antzokian ere proiekzioak egon dira 
irailaren 27tik 30era.

Jaialdiaren aurretik ere proiekzioak egon dira 
Bilboko FNACen, Kafe Antzokian eta Erandio, 
Mungia Portugalete, Iurreta, Ibarrekolanda eta 
Barakaldoko Bigarren Hezkuntzako Institutuetan.

EKIMENAK

+  “Filme Sozialak” Zine Ikusezinaren 5. Nazioarteko 
Jaialdia

“Invisible Express” film laburren lehiaketa
Aldi berean, eta unibertsitate-komunitatearen 

barruan balio positiboak eta eredu 
solidarioak transmititzeko ikus-entzunezko 
tresnen erabilera bultzatzea helburu izanik, 

“Invisible Express” film laburren lehiaketaren 
lehenengo edizioa egin da, UPV/EHUren 

Lankidetza Bulegoaren laguntzarekin.

sartusartu

Joan den ekainean, ‘Mugarik Gabe’ elkarteak 
antolaturik, “Emakumeen Eskubideen Auzitegia, 
Viena +20. Euskal Herria 2013” izeneko jardunal-
dia egin zen Bilbon. Jardunaldi horretan, emaku-
meen eskubideak urratu dituzten 8 kasu epaitu 
ziren; hain zuzen ere, kasu horien bidez, emaku-
meek munduan zehar egunero jasaten dituz-
ten eskubide-urratzeak irudikatu ziren, besteak 
beste, abortatzeko eskubidearen, emakumeek 
bizi-maila duina izateko eskubidearen eta indar-
keriarik gabe bizitzeko eskubidearen urratzeak. 

Adituen adierazpenak, emakumeen testigantzak 
eta fiskaltzen akusazioak entzun ondorik, Na-
zioarteko Epaimahaiak Ebazpena eman zuen. 
Ebazpen horretan, erakundeek, estatuek, gober-
nuek, enpresek eta nazioarteko erakundeek es-
kubide horiek urratzean duten erantzukizuna ai-
tortu zuen; era berean, emakumeek eskubideok 
zain daitezen aldarrikatze aldera abiarazi duten 
borroka ere aintzatesten du. 

+ Emakumeen Eskubideen Auzitegia, Viena +20.    
Euskal Herria 2013

KONTUAN HARTUZ (laburpena) Auzitegi 
honetan aurkeztu diren zortzi kasuak 

menderatze kapitalista eta patriarkalari doakion 
sistemaren barruan sartzen direla. Sistema 

horrek, ekonomia eta finantza alorreko alderdiak 
ez ezik, politika, gizarte, ideologia, kultura, 
kolonialismo, ingurumen eta komunikazio 

arloekin ere zeharo loturik dauden alderdiak ere 
baditu. Izan ere, sistema horrek modu zehatz 
eta estrukturalean bideratzen eta irudikatzen 
ditu emakumeen aurkako indarkeria, halako 
moldez non generoa eta indarkeria elementu 

baliokide bilakatu baitira. 

ONDOKOAK AINTZATESTEN DITU: 
(laburpena) Zortzi testigantza-emaileen 

ausardia eta kemena. Halaber, egia, justizia eta 
pekamena erdiesteko eskariekin bat egiten du, 
hori guztia pekamen sinbolikoa izan baitaiteke 

antzeko bidegabekeriak jasan dituzten 
emakume guztientzat. 

ONDOKOAK SALATZEN ETA KONDENATZEN 
DITU: (laburpena) Iritzi publikoaren eta 

nazioarteko erkidegoaren aurrean, salatu 
beharrekoa da giza eskubideen arloan 

Nazioarteko Zuzenbidea eta Barne Zuzenbidea 
bera ez betetzea, justizia atzitzeko eragozpenak 
jartzen jarraitzea, eta Estatuek eta aldeanitzeko 

erakundeek politika, ekonomia, ekoizpen, 
finantza, epai, gizarte eta osasun arloetan 

sustatzen eta garatzen dituzten eginerak jasan 
behar izatea. 

ONDOKO AGINDEIA EGITEN DIE ESTATUEI 
ETA NAZIOARTEKO ERAKUNDEEI: 

(laburpena) Emakumeen eskubideak berma 
ditzatela –eskubide horiek unibertsalak eta 

zatiezinak direla eta elkarren mendekoak eta 
elkarrekin lotuak daudela kontuan hartuz–, 
eta eskubide horiek araupetzen dituzten 

arauak bete daitezela, arau horiek manuzkoak, 
hertsatzaileak eta betearazleak baitira. 

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/2013/06/resolucion-jurado-tribunal-de-derechos.html
http://www.kcd-ongd.org/cine-invisible/
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Argitalpen hau El Salvadorreko giza eskubideen 
mugimenduko emakume aktibistei buruzko iker-
ketaren emaitza da: euren motibazioak, hel-
buruak, estrategiak eta lorpenak, eta giza eskubi-
deen eta egiaren, justiziaren eta leheneratzearen 
agendaren defentsa-lanean gainditzen dituzten 
eragozpenak.

Gloria Guzmán  eta Irantzu Mendiaren ikerketa 
da eta, ikuspegi historikoarekin, aktibista horien 
praktikarik adierazgarrienetakoak esploratzen 
ditu, hots,  alde batetik biolentziaren biktima di-
ren ginoan baina, aldi berean, El Salvadorreko 
oraintsuko historiako gertaerarik funtsezkoenen 
eragile politiko protagonista izateagatik bizi duten 
dialektika konplexua.

Lan harremanak hobeko kudeatzeko lan-erre-
minta da enpresa, izaki eta antolakuntzentzat 
eta, herritarrentzat, kontsultakoa.  Bere helburua, 
merezimenduak eta gaitasunak maila berean 
daudenean eta indarrean dagoen arautegi juridi-
koa  betez, emakumeen kontratazioa sustatzea 
da; laguntzak ez ezik, kontratuei ekiteko modali-
tate asko aurkezten ditu. 

Horrela herritar guztien gaitasun, potentzial eta 
ezagutzak eskura izango dituen  eredu iraunkor 
eta integratzailea sortzen lagundu nahi da, lan 
merkatuan egon dauden bereizkeriak ezabatuko 
dituena eta behin betiko berdintasunez jokatuko 
duen gizarte baten eraikuntzan amaituko duena.

APALATEGIAN

+ Oroimendun emakumeak: giza eskubideen 
mugimenduko aktibistak El Salvadorren.

+ Emakumeen enplegua 2011 sustatzeko
 laguntza-gidak eta kontratazio- modalitateak.

sartu

sartu

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

Zein da euskal gizarteak emakume inmigranteen 
artean duen irudia? Zein da emakume inmigran-
te horiek euskal gizartean duten egoerari buruz 
duten iritzia? Emakundek sustatzen duen argital-
pen honek ahalegina egiten du bi erantzun horiei 
erantzuteko eta, aldi berean, emakume atzerrita-
rrek gure gizartearen ongizaterako egiten duten 
ekarpen garrantzitsua azpimarratu nahi du eta 
biztanleen sektore horrekiko estereotipoak haut-
si nahi ditu.

Euskal gizarteko emakume inmigrante atzerrita-
rrei buruzko azterlan  koantitatibo eta koalitatibo 
baten bidez emakume horiek gure gizartean du-
ten panorama deskribatzen du, euren iradokizun 
eta beharrizanetan sakonduz.

+ Emakume inmigrante atzerritarrak EAEn. 2012

sartu

Liburu hau 2009. urtean Txileko Unibertsitatean 
egin zen “Maskulinotasunen eta Herri Politiken 
Mintegia: Gizonak genero berdintasunean inbo-
lukratuz”-en  emaitza moduan sortu da. Mintegi 
horretan planteatu zen ea maskulinotasunaren 
inguruko lana maila errealean ekitatera iristeko 
bidea edo lasterbidea ote den.

Esparru desberdinetako profesionalen, anto-
lakuntzen eta abarren  ekarpenen bidez  genero, 
familia, osasun eta lan politika eta programetan 
gizonak nola dauden eraikita aztertzen du. Aint-
zatetsi egiten du emakumeek herri politiken sub-
jektu politikoak izateko eta ekitate kota gero eta 
handiagoak eskuratzeko egiten duten ahalegin 
itzela; aldi berean, argitalpen honek islatu egiten 

du gizonak  ez direla inoiz generoaren ikuspe-
gitik ikusi eta aztertu eta are gutxiago esparru 
honetan  genero ekitatera iristeko ustezko aliatu 
moduan hartu.

+ Masculinidades y Políticas Públicas: Involucrando 
Hombres en la Equidad de Género 

sartu

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/292
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/es_emakunde/adjuntos/informe-31_mujeres_inmigrantes.pdf
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/informacion/igualdad_publicaciones/es_info/adjuntos/masculinidades_politicas_publicas.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-publicac/es/contenidos/informacion/pub_guias/es_emakunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_es.pdf
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Emakumeen eskubideak modu eraginkorrean 
hobetzeko asmoz, Emakumeen Eskubide eta 
Garapenerako AWID Elkarteak emakumeen 
eskubideen aldeko aktibista, erakunde eta mu-
gimenduen ahotsak eta eragina indartzen ditu. 
Genero-berdintasuna, garapen iraunkorra eta 
emakumeen giza eskubideak lortzeko konpro-
misoa duen nazioarteko erakunde feminista 
honetan ikerketaren, mundu akademikoaren, 
hezkuntzaren, aktibismoaren, negozioen, politika 
publikoen, garapenaren eta abarren arloan lan 
egiten duten mundu osoko gizon eta emakumeak 
batzen dira.

AWIDek premiazko eskaerak eta aldizkari ele-
ktronikoak hedatzen ditu; elkartasuneko adie-
razpen kolektiboen garapena errazten du; pre-

miazko egoerei buruzko albiste eta adierazpenak 
zabaltzen ditu eta liburutegi birtual feminista ba-
terako sarbidea ematen du. Bertan, erakunde fe-
ministen garapenari, genero-berdintasunari, tek-
nologia berriei, emakumeen eskubideei, aldaketa 
ekonomikoari, emakume gazteei eta lidergotzari 
buruzko dokumentazio ugari aurki daiteke. 

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK

Emakumeei eta Politikari buruzko Informa-
zioaren Nazioarteko sarea da iKNOW Politics. 
Interneteko lan-espazio hau emakumeak eremu 
politikoetan duen presentzia areagotzeko disei-
natuta dago. Tresna honi esker, aholkularitzako 
bitarteko eta zerbitzuak eskuratu daitezke eta 
esperientziak eta jardunbide onak partekatzeko 
foroa erabil daiteke.

Genero Berdintasunerako eta Emakumeen Ja-
bekuntzarako Nazio Batuen Erakundearen (NBE 
Emakumeak) babespean sorturik, sare honetan 
mundu osoko emakumeak elkartzen dira, inte-
res komuneko gaietan elkarlanean aritzeko eta 
emakumeek bizitza politikoan duten presentzia-
ren eraginkortasuna sustatzeko.

Human Rights Data Project Cingranell-Richards 
(CIRI) delakoa, mota guztietako erregimenak 
dauzkaten 202 herritan giza eskubideek 1981etik 
2011ra izan duten egoerari buruz informazio 
kuantitatiboa ematen duen datu-basea da, na-
zioartean aintzat hartzen diren giza eskubideen 
multzo handi bati dagokionez.Datu horiek, gober-

nuek giza eskubideen arloan dauzkaten jardunbi-
deei buruz neurketak egin nahi dituzten pertso-
nen eskura jartzen dira, giza eskubideei buruz 
bereizitako datuen bitartez. Datu horiek beste 
hainbat aldagairekin konbinatu ahal dira. Horre-
la, zenbait hipotesi frogapean jarri ahal dira giza 
eskubideen urratzeen kausa eta ondorioei buruz.

Social Watch 1995ean sortu zen, gizarte zibile-
ko erakundeen tresna gisa, gobernuek nazioar-
teko goi-bileretan hartutako konpromisoak bete 
daitezela gainbegiratzeko. Bakearekin, justizia 
sozial eta ekonomikoarekin eta genero-justizia-
rekin konpromisoa hartua duen erakunde hori 
70etik gora herrialdetan dago. Pobrezia eta bere 
kausak desagerraraztearen alde egiten du, eta 
aberastasunaren banaketa orekatua ziurtatzea-
ren eta giza eskubideak gauzatzearen alde ere 
bai. 

Urtero, politika sozialei buruzko munduko txos-
tena argitaratzen du, eta Oinarrizko Gaitasunen 
Indizea garatzen du, pobrezia-indizea azaltzeko, 
soil-soilik hezkuntzaren, haurren osasunaren eta 
ugalketa-osasunaren egoeran oinarrituta. Ge-
nero Berdintasunaren Indizea ere garatzen du, 

+ Emakumeen Eskubide eta Garapenerako Elkartea 
(awid) 

+ Human Rights Data Project (CIRI) + SOCIAL WATCH

+ iKNOW politics

sartu sartu

sartu sartu

hainbat herritan hezkuntzari, jarduera ekonomi-
koko parte-hartzeari eta ahalduntze politikoari 
buruz gizonen eta emakumeen artean dagoen 
hutsunea neurtzeko.

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

http://awid.org/esl/
http://www.iknowpolitics.org/es
http://www.socialwatch.org/?q=es
http://ciri.binghamton.edu/
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SAREAN

Guerrilla Girls 1985ean eratu zen New Yorken, 
emakumeak artearen munduan duen presentzia 
sustatzeko eta galeria eta museoetan dauden 
artistek genero eta arraza mailan jasaten duten 
desoreka salatzeko. Urteek aurrera egin ahala, 
taldearen aktibismoak beste arlo batzuk jorratu 
ditu: zinemaren industria, kultura herrikoia, gene-
ro-estereotipoak eta artearen munduko ustelke-
ria.

Emakumezko artisten talde hau gorila-mozo-
rroen atzean ezkutatzen da, jendeak arreta jar 
dezan salatutako arazoan, eta ez beraietako 
bakoitzaren nortasunean. Testu, eduki eta iru-
dien konbinazio azkar eta bakarren bidez, ikus-
puntu feministak umore dibertigarri eta lotsaga-
bez aurkezten dituzte.

2001az geroztik, taldea hiru azpi-talde indepen-
dentetan banatzen da: Guerrilla Girls ic. (www.
guerrillagirls.com) izenekoan jatorrizko taldea-
ren kide batzuk eta materialak daude, Guerrilla 
Girls On Tour delakoa (guerrillagirlsontour.com) 
antzerki-taldea da eta Guerrilla Girls BroadBand 
(ggbb.org) interneteko ekintzez arduratzen da.

Bolunta, Boluntariotzarako eta Gizarte Partai-
detzarako Agentzia, Bizkaiko Foru Aldundiaren, 
Bilbao Bizkaia Kutxaren eta EDE Fundazioaren 
arteko akordioaren emaitza da. 2002. urtean 
sortu zen, Bizkaiko gizarte mugimenduaren ga-
rapenean eta hobekuntzan laguntzeko asmoz, 
Bizkaiko elkartasunezko elkarteen eta beraien 
boluntarioen sustapen-premiak estaliz.

Bere instalazioak eta gizarte gaietan eskarmen-
tua daukan lantalde bat eskaintzen ditu. Dirua 
irabazteko asmorik gabeko erakundeei, bolun-
tarioei eta boluntario izan nahi duten pertsona 
guztiei zerbitzu osoa, doakoa eta kalitatezkoa 
ematen die.

Hauek dira haren helburuetako batzuk: gizarte 
erakundeei eta boluntarioei elkartasun ekint-

zetan laguntzea, gizarte mugimenduaren lana 
ezagutzera ematea, partaidetzaren balioak sus-
tatzea eraldaketaren motor diren aldetik, gizarte 
erakundeen arteko harremana eta sareko lana 
mesedetzea, boluntario-erakundeen eta gizarte 
eragileen arteko lankidetza sustatzea, eta elkar-
teen eta boluntarioen premia berriak detektatzea 
eta asebetetzea.

CREA-Baliabide Afrikanisten Zentroa, Nazioarte-
ko Elkartasuna-Solidaridad Internacional GKEk 
bultzatua, Afrika mundura hurbiltzeko eta ezagut-
zera emateko helburuarekin sortutako proiektua 
da. Baterako garapeneko tresna, Euskadin bizi 
diren afrikarrek eta bertako biztanleek aurrera 
eramaten eta kudeatzen dutena. Boluntariot-
za-batzordetan egituratzen da, gai espezifikotan 
banatuta: emakumeak, komunikazio soziala, ha-
rrera eta orientazioa, ezagutzaren kudeaketa eta 
herritartasun eskola. 

Beste hainbat zerbitzuren artean, CREAk Kultura 
afrikarreko tailerrak antolatzen ditu, eta Afrikako 
Dokumentazio eta Informazio Zentroa dauka, 

jende guztiarentzat irekia Bilbon, Mirasol Kon-
dearen kaleko 7an. 

Berdintasunaren Aldeko Euskal Herriko Gizo-
nen Elkartea da Gizonsarea. Maskulinitate ber-
dinzale, zuzen, bidezko eta demokratikoaren 
alde lan egiten duten eta gizonak ere berdinta-
suna aldarrikatzera irten eta partaide izan be-
har direla gizarte-mailan ezagutarazi nahi duten 
gizonak eta gizon-taldeak espazio ireki honetan 
elkartu daitezke.  

HELBURUAK
- Gizon-en ideiak eta ekintzak hedatzea 
- Gizartearen aldaketa sustatuko duten haus-
narketa eta ekintzetarako baliabideak eskaini 
eta bideratzea
- Sexu- edo genero-bereizkeriak ezabatzeko 

ekintza publikoak sustatzea
- Informazioa kudeatzeko sare-erakunde gisa 
funtzionatzea, pertsona interesdunen arteko 
komunikazioa erraztea eta ekimenak koordinat-
zea 

sartu sartu

sartu sartu

+ Baliabide Afrikanisten Zentroa (CREA) + Gizon Sarea

+ Guerrilla Girls + Bolunta

+ 3 POSITIBOKI +7 EKIMENAK + 9 APALATEGIAN + 10 NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK + 11 SAREAN+ 2 PARTE HARTU

http://www.crea-africa.org
http://www.gizonsarea.org/wp/
http://www.bolunta.org
http://www.guerrillagirls.com
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