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Martxotik aurrera antolatuko diren jardueren 
gai–zerrenda era eginkorrean edo, interneteko 
atarien bidez, online moduan ere sartu edo 
parte hartu dezazun.

- Munduko herri indigenen egoera

- Berdintasunerako eta Herritarren 
Eskubideetarako Zuzendaritzaren 
Lekualdatzea

- Elkarteak eta erakundeak: 
Funtsak mugitu eta eskuratzeko modua

- ZIBERINTERES@ EZAZU

- BULETINA BERDINTASUNA
ArgitAlpeN DigitAlA

- VOXLOCALIS
AlDizkAri zieNtifikoA

Eskuartean edo ordenagailuaren pantailan 
duzun  “Berdintasuna” aldizkariaren 22. ale 
honen asmoa honakoa da: aldi berri baten 
helburuetara hurbiltzea Berdintasunerako eta 
Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza 
Nagusiaren zabalkundeari buruzko ikuspe-
gian. Honakoa da gure nahia: informazioaren 
interesa eta erabilgarritasuna azpimarratzea 
—horretarako, atal berriak gehitu dira eta 
argitalpenak hirutik bostera pasatu dira—; 
garapen iraunkorrean laguntzea, paperaren 
erabilera nabarmen murriztuz; informazioaren 
teknologia berrien erabilera sustatzea, eus-
karaz eta gaztelaniaz osorik dauden bertsio 
digitalei lehentasuna emanez  —hala, informa-
zioa eskuratu daiteke hizkuntza arloko oztopo 
eta diskriminaziorik gabe—, eta, azkenik, arlo 
guztietan bilatzen dugun etengabeko kalitatea-
ri eta hobekuntzari eustea herritarrengan eta 
erakundeetan eragin handia duten krisialdi eta 
gabezia ekonomikoko garai gogor hauetan.   

Ildo horretan, “Berdintasuna” aldizkariaren 
eremu digitala hobetu eta sendotzeko lana 
hasi besterik ez da egin, eta ziur gaude zuen 
lankidetza izango dugula, elkarlan horri esker 
erdietsi baititugu gure lorpenak. 

Martxoan, Emakumeen Nazioarteko Eguna 
ospatu dugu. Ospakizun horrek urteetan 
lagundu izan du sentsibilitateak ernatzen eta 
emakumeen aukera-berdintasunaren aldeko 
laguntzak gehitzen. Guk, horrez gainera, 
“Berdintasuna Sariak” eman ditugu; sari horiek 
bidez omenaldi apala egin nahi diegu beren 
esfortzuaz eta kalitateaz egunez egun Bizkaia 
zuzenagoa izatea lortzen dutenei. Atseginez 
eta esker onez, Mª Jose Macaya 2010. urteko 
saridun berezia gorarazi nahi dugu, garai 
txarrenetan erakutsitako dedikazio eta giza 
balioagatik eta emakumeen eskubideen alde 
egindako lan nekaezinagatik. 

Artikuluen berregintza osoa edo zatikakoa baimentzen da, haien jatorria aipatzen den guztian. 
Erakunde argitaratzaileak ez du nahitaez, artikuluen eta lankidegoen 

barnean sartzen diren iritziekin bat egin beharrik. 

© Berdintasuna, 2010. Eskubide guztiak gordeta.
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zerrenda jarduerakpArte HARTU

Nazioarteko Kongresua 2010:  
“La Plasmación Política de 
la Diversidad” 

2010eko maiatzaren 13 eta 14an, 
Deustuko Unibertsitateko “Pedro Arrupe” 
Giza Eskubideen Institutuak nazioarteko 
topaketa hau egingo du, Bilbon. 

Topaketa honen xedea da herri indigenek 
eskatzen dituzten autonomia ereduak 
aztertzea eta horien inguruan hausnartzea. 
Honako gai hauek aztertuko dira: 
autogobernua eta parte-hartze politikoa, 
aniztasun juridikoa eta hizkuntz aniztasuna.

Web orri bat prestatu da informazioa 
eskuratzeko eta izena emateko: 
www.autonomiaindigena.com

Bestela, hona jo behar da:

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
EN AMÉRICA LATINA. 

“Genero-gakoak esklusioan 
esku-hartzeko, EDEk emandako” 
ikastaroa.

EDE Fundazioko Genero Kontsultoretzak 
ikastaro hau emango du, Trebakuntza Ire-
kia programaren barruan, apirilaren 27an 
eta 29an eta maiatzaren 4an eta 6an. 

Gizartean baztertuta daudenen egoerare-
kin zerikusia duten esku-hartzeen arloan 
generoari dagokionez kontuan hartu be-
har diren alderdiak ezagutu nahi dituzten 
elkarteetako profesional eta boluntarioen-
tzako ikastaro interesgarria da.

Harremanetan jartzeko: 
www.bolunta.org

Argibideak eta izen-emateak:
www.bolunta.org/docs/foro2009/
bolunta200910-formacionabierta.pdf

“Parte Hartu” hartzen du:
 Berdintasun eta hiritar – esku-
bideko zuzendaritzaren Berriak:   
Topaketak, dirulaguntzak, deialdiak, 
ekitaldiak. 

Horrez gain, beste erakundetako 
ikastaroak, ekitaldiak, topaketak eta 
dirulaguntzak ere. 

Helburua gai nagusi bati buruzko haus-
narketa gune zabal eta anitza izatea da; 
aurtengo gaiak erantzunkidetasuna eta 
denboraren erabilerak eta bateragarrita-
sun erantzunkidea dira.

Aurreko urteetan bezala, elkarteek, udalek, 
foru aldundiek eta bestelako erakundeek 
antolatutako jarduerak egongo dira: 
jardunaldiak, mahai-inguruak, mintegiak, 
solasaldiak, esperientzien aurkezpena, 
ibilaldiak, kontzentrazioak, antzerkiak, etab.

Guneari buruzko informazioa eskuratu nahi 
izanez gero, orri honetan sartu behar da:
 
http://www.emakunde.euskadi.net

Berdintasunerako Gunearen egoitzak, hiru 
hiriburuetan, honako hauek dira: 

Bilbon: Lan Ekintza; Donostian: Koldo Mi-
txelena, eta Gasteizen: Europa Jauregia

Emakume eta Gizonezkoen 
arteko VII. Berdintasunerako 
Gunea, 2010. 
”Gizarte antolaketa erantzukiderako 
denbora berriak”

VII. Gune hau EAEn egingo da, 2010eko 
maiatzaren 10etik 30era bitartean,
Emakundek antolatuta. 



berdintasuna  22 4  

pArte HARTU zerrenda jarduerak

Santurtziko Udalak egin du deialdia, 
Emakumearen Zerbitzuaren bidez. 
Bi modalitate daude: euskara eta gaztela-
nia. Gaia hauetako bat izan beharko da: 
gizon eta emakumeen arteko aukera eta 
tratu berdintasunaren arloko baloreak, 
gizarte eta familia arloko betebeharren 
ardura elkarren artean banatzea. 
Aurtengo edizioan, aniztasun funtzionala 
duten pertsonen lanarekin edo pertsona 
horientzat egindako lanarekin zerikusia 
duten baloreak nabarmentzen dituzten 
kontakizunak sarituko dira. 

Lanak aurkezteko epea 2010eko mar-
txoaren 1ean hasiko da eta 2010eko 
maiatzaren 18an amaituko da.

Harremanetan jartzeko: 
Argibide gehiago lortzeko 
mujer@santurtzi.net

http://www.ayto-santurtzi.net

Santurtziko Udalaren 
Kontakizun Laburren XI. 
Lehiaketa, “Emakumeen Kontakizunak” 

Euskadi-Cuba Elkarteak lehenengo 
edizio hau antolatu du “Cuba, uharte 
solidarioa. Hego-Hego lankidetza, Milur-
teko Garapen Helburuak lortzeko bidean” 
kanpainaren barruan. Lehiaketa honen 
helburua da Hegoaldeko eta Iparraldeko 
herrialdeen errealitate sozial, politiko, 
ekonomiko eta kulturalari buruzko 
hausnarketa ahalbidetzea, gaur egun 
komunikabide gehienek garatzen dute-
narengandik aldenduko den komunikazio 
bat sustatzeko.
Laburmetraiak edozein modalitatekoak 
izan daitezke: dokumentalak, fikzio edo 

“Komunika Sur”
Laburmetraien I. Lehiaketa

Astelehenero, YouTubeko Di NO – ÚNE-
TE kanalak, http://www.youtube.com/
saynotoviolence, Di NO ekimenaren 
alde daudenek gomendatutako bideo 
bat, emakumeen aurkako indarkeria 
desagerrarazteari buruzkoa, aurkezten 
du. Eman zure iritzia, begiratu eta bat 
egin ezazu. Aukeratutako lehen bideoa 
“Women on the Frontline – Nepal” izan 
zen: zure iritzia adierazi.

Eman zure iritzia: 
Mezu bat bidali behar duzu sayno.
video@unifem.org helbidera. 
Bertan emakumeen eta neskatoen 
aurkako indarkeria aztertzen duen bideo 
baten izena jarri behar duzu, YouTubeko 
url helbidearekin. Iradokizunik onenak 
aukeratuko ditugu “Best of YouTube 
– Ending Violence against Women” 
erreprodukzio-zerrendarako. 

Gogora ezazu: sartu bideoak zure 
webgune edo blogean eta partekatu 
facebook eta twitter zerbitzuen bidez.

animaziozkoak. Lanak onartzeko epea 
zabalik egongo da 2010eko urtarrilaren 
1etik apirilaren 15era arte.

Lehiaketaren oinarriak: 
http://www.euskadicuba.org/
especiales/cortos.htm

Harremanetan jartzeko: 
sensibilizacion@euskadicuba.org

“Di NO” ekimenak ekintza 
berri bat du 
...eta zure laguntza lortu nahi du.

On-line moduan

Presentziazkoa

Parte hartu ezazu

Laguntzen dizute

on line ikastaroa: “Gizarte 
erakundeentzako kanpo-
komunikazioa” 

On line ikastaro honen xedea da elkarte 
eta erakundeei komunikabideekiko 
harremanetan dituzten aukerak aurkez-
tea, prentsa-oharrak lantzea eta beraien 
lanean IKTak aprobetxatzen erakustea.

Diziplinarteko Ikerketari buru-
zko XVIII. Jardunaldiak: 
“Feminismo y desequilibrios en 
el mundo actual: trabajo, demografía 
y ciudadanía”

Madrilgo Unibertsitate Autonomoak 
antolatzen ditu eta apirilaren 26, 27 eta 
28an izango dira. 

Hizlarietako bat Mª Angeles Duran 
izango da eta, besteak beste, gai hauek 
jorratuko dira: migrazioa eta generoa, 
teknologia, lana, garapena, berdintasuna 
enpresetan, feminismoak gaur egun…

Edo: 
docencia.iuem@uam.es

Harremanetan jartzeko: 
Argibide gehiago:
http://www.uam.es/otros/
uamsolidaria/eventos/
eventos_uam/eventos_uam.htm

Argibideak eta izen-emateak: 
www.bolunta.org

Bideoak eta Pdf-ak: 
www.bolunta.org/docs/foro2009/
bolunta200910-formaciononline.pdf
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eta adostasuna aztertzea diren.  Beraien 
ekintzak emakume eta gizon ijitoei zuzen-
du zaizkie, hauetariko batzuk lehenetsitako 
jasotzaile moduan, ijitoen gizonezkoen ko-
lektiboa dute, bereziki ijitoen komunitatean 
nolabaiteko eragina dutenak. 

Erakundeko Presidenteordeak; Rosa 
Jimenez izenekoak, sari ematea bukat-
zean, 2011 urtean Bartzelonan izango 
den eta honen antolaketan Sim Romi ilu-
sioa eta lanaren ekarpena egiten ari den 
Emakume Ijitoen I Europar Kongresuaren 
hurrengo ospakizuna aurreratu zigun.  

Baliabide komunitarioen Zentroak- Edex, 
1971n abian jarri zenetik ibilbidea duen 
entitateak, irabazi-asmorik gabeko beste 
entitateen saria jaso zuen, umeen artean 
erantzukidetasun eta berdintasunaren 
baloreetan egindako lan zabalarengatik 
emandakoa. 

Proiektua kasu honetan heziketa materia-
lean “Umeak Berdintasunaren giltza. Au-
rre-ebazpen eta estereotipoei buruz hitz 
egiteko ipuinak”.  gauzatzen da. Azkenik, 
sari berezi bat eman zitzaion Mari Jose 
Macayari, Bizkaiko Mama Kantzerraren 

Erakundearen parte izan zenari, ACAM-
BI, zeinek Jaurlaritzatik sustatzen den  
erakunde honi zein Bizkaiko emakume 
eta gizonezkoen arteko berdintasunaren 
Foroari bere lana eta lankidetza eskaini 
zion, pasa den maiatzean kantzerra dela 
eta hil zen  eguneraino. Sari honek, He-
rritarren Eskubide eta Berdintasunaren 
Zuzendaria den Josu Bergarak adierazi-
tako moduan, izaera berezia du, aurretik, 
behin bakarrik emandakoa baita, Foru 
Aldundiko Berdintasuna taldeari 2007an, 
aukeren egoera eta entitateen politika eta 
programetan generoen ikuspegiaren ze-
harkatzean egindako ahaleginarengatik.
   
Oraingoan, bai Josu Bergarak, aktoa 
aurkeztu zuenak, bai Bizkaiko Diputatu 
Nagusia den Jose Luis Bilbaok, Sarien 
banaketa egin zuenak, “bizitzaren eremu 
guztietan emakumeen eskubideen alde 
energia eta irmotasunarekin lan egin zuen” 
emakumea zela nabarmendu zuten.   

Martxoaren 8an ere izendapenak izaera 
oso berezia hartzen du, Mari Joseren bi-
dez, beraien bizitza modu desinteresatu 
batean berdintasun ezarekin amaitzeko 
zuzentzen duten emakume guztiei ere 
omenaldia egiten baitie. Bere alaba den 
Eva Ibañez Macayak Saria hunkituta har-
tu zuen eta bere amak aldarrikapen eta 
proiektuetan lagundu dioten emakumeei 
zuzendutako hitzak gogoratuz bukatu 
zuen: “Emakumeak, honek aurrera jarrai-
tu behar du”. 

Jose Luís Bilbaok gizarte osoaren ize-
nean pertsona eta entitate hauen lana 
eskertu zuen, mantentzen diren berdin-
tasun ezak direla eta; hala nola, soldata 
desberdintasunak, zuzendari mailak, lana 
banatzerakoan dauden desberdintasunak 
etab.etan oraindik egiteko geratzen den 
bidea gogoratuz. 2009an tratu txarren 
eta sexu bortxaketen biktima izan diren 
4.859 emakumeen data kezkagarria az-
pimarratu zuen, eta gizarte osoak, modu 
kolektiboan zein banaka berdintasunaren 
borrokan parte hartzearen garrantzia go-
goratu zuen.

Informazioa eta ikus-entzunezkoak: 
http://www.bizkaia.net/home2/
bizkaimedia/Contenido_Noticia.
asp?Not_Codigo=7697&Tem_
Codigo=0

5.000 biztanle baino gutxiago dituen uda-
lerrien kategorian, Mendatako Udaletxeak 
jaso zuen Saria. Saria ematerakoan Men-
datak udaltzainean genero ikuspegia sart-
zearen ahalegina kontutan eduki da, ekint-
za asko martxan jarri dituena, gehienak 
udalerriko hiritar guztien artean erlazio 
sareak jarri, emakume partehartzaileen 
hazkunde pertsonala eta beraien osasun 
integrala sustatzera zuzenduak. Honen 
aukeraketarako emakumeen partehartze 
eta bereziki adin guztietako gizonezkoen 
partehartzearen aniztasun garrantzitsua 
nabarmendu da. 

Emakumeen Erakundeen modalitatean 
Sim Romi Emakume Ijitoen Erakundea 
izan zen, ehunka proiektuetan aukeratua, 
emakume ijitoen garapena eta ijitoen ko-
munitatean aukeren berdintasunaren ba-
lorearen barneratzea sustatzeko ahalegin 
zintzoa dela eta, non sexu-generoaren 
rolak eta estereotipoak minduta dauden 
kulturan garrantzia handia hartzen duen. 
Beraien aukeraketan “Erantzukidetasuna-
ren Tailerrak = ES+” izeneko proiektua 
nabarmentzen da, zeinen helburua ikus-
pegi ijito batetik lanaren eta bizitza fami-
liarraren banaketa prozesua, kontribuzioa 

BERDINTASUNA 
SAriAk 2010

“VIII Edizio honetan, saritutako proiektu eta entitateak 201 
proiekturen artean aukeratuak izan ziren”

PASA DEN MARTxOAREN 8AN BIzkAIkO FORU ALDUNDIAk 2010 
BERDINTASUNA SARI BANAkETA OSPATU zUEN

“Neskak, hau aurrera jo 
behar du ”

Martxoak
8 

de Marzo



berdintasuna  22 6  

poSitiBoKI

2009ko BERDINTASUNA 
IDAZKETAREN VII.
leHiAketAreN SARIEN 
BANAKETA.

geNeroAri, 
kUltUrA ArtekoAri 
etA NortASUNAri 
BUrUzko TAILERRA 

Leizaola Fundazioaren 

Urtarrilaren 15ean euskarazko eta gaztela-
niazko sariak banatu ziren Arteako Merka-
taritza Gunean, parte-hartzaile hauekin: 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskararen 
Sustapenerako Miren Dobaran zuzendaria, 
Arteako Merkataritza Gunearen Raquel Co-
nejo zuzendaria, Leioako Udalaren Gizarte 
Ekintza, Berdintasun eta Garapenerako 
Lankidetza Alorreko Isabel García zinego-
tzia, Kultura, Kirolak eta Gazteria Alorreko 
Ainara Urbieta zinegotzia eta Leizaola Fun-
dazioaren Jose Antonio Dorronsoro presi-
dentea.

Alboan Elkarteak, Mun-
duko Txokoan progra-
maren barruan, mar-
txoaren 1ean Tailer hori 
antolatu zuen, BABEL-
Munduko Emakumee-
n elkarteko Marta, 
Mertxe eta Rakelek 
gidatuta Arrupe Etxea lokaletan. Halaber, 
gutxi gorabehera, Bilboko 40 emakume (ge-
hienak) eta gizon bildu ziren, jatorri eta adin 
ezberdinetakoak, emigrazioak eragindako 
inguruabarrak edo nortasunari begira sor-
tutako ondoreak jorratzeko, generoa espe-
rientzia bizitzeko faktore erabakigarria den 
edo ez den zehazteko, e.a.

Jokoa abiapuntu hartuta, betiere egitu-
ren, koloreen eta usainen bizipena oinarri 
hartuta, tailerra jolas-topaketa gisa bizi 
izan zen, hots, pertsona bakoitzak talde-
ra ekarritakoa partekatuta, eta guztiok 
kontzientzia gutxiko “ADN migratzailea” 
dugula aurkituta, baina partekatutako sen-
timenduei nahiz ametsei begira hurbildu 
eta elkar ezagutzeko osagai erkidearen 
adierazgarri izan da. 

Landatik hirira, hiri batetik beste batera, 
itsasoa edo desertua zeharkatuta,… gure 
bidaiak edo gure aurrekarien bidaiak, dis-
tantzia laburrekoak edo luzekoak, baina 
guztiak gure gaur egungo nortasunaren 
erabakigarriak izan dira.

Migratu duten emakumeen bizitzaren pa-
sadizoei buruzko gogoeta egiten badugu, 
horiek ingurune berrira ekartzen duten -eta 
pertsona bakoitzaren- askotariko zioetara 
edo ezagutzetara hurbilduko gara. Horrez 
gain, tailerrean hainbat galdera sortu dira, 

bakoitzak ikuspegia zabaltzeko helburua-
rekin, hala nola, Nola sentitzen gara in-
gurune berri eta ezberdinean?, Nolako 
harrera ematen diegu halakoak jasotzen 
dituztenei?, Ezagutzen gara beste emaku-
me horien arazoei, trabei, beharrizanei, 
asmoei begira, eta solidarioak gara?, Zer 
egin dezakegu, zein iristen da eta nork 
jasotzen du, topaketa guztiek gizarte abe-
ratsagoa, askotarikoa eta koloretsuagoa 
sor dadin?

Eskualdatutako 
ekarpenak eta 
erantzunak dire-
la medio, bizitza 
berrira iristen 
direnen harre-
ra, laguntza eta 
g i za r t e ra t zea 

ahalbidetzen dituzten Sareen garrantzia 
azpimarratu behar da. 

Isolamendua eta/edo talde mugatuak, 
itxiak, harrera-tokietan ere isolamendua 
eragiten dutenak, migratzen dutenen itxa-
ropenak nahiz bizi-kalitateak garatzeko 
oztopo handiak dira. Gainera, gizartearen-
tzat galera goibela da eta horri iragazgaitz 
eusten zaio…hori dela bide, eta beste 
hainbat arrazoi eta bihotz direla eta, sare 
horiek oso beharrezkoak dira.

Tailerraren azken xedea migrazio propio, 
familiako migrazio eta inoren migrazio 
guztiak banakako nortasuna aberastu, 
eta, aldi berean, sentimendu nahiz espe-
rientzia erkidegoak aurkitzeko aukerak di-
rela nabarmentzea da.

E-mail:
mujeresbabel@yahoo.es

Telefonoa: 
944005417

Babel-Munduko Emakumeak
www.mujeresdelmundobabel.org

Gaztelaniazko Irabazleak

1º. Sheila Martín Díaz, 12 urtekoa, 
Minas BHIko ikaslea   “Sueños”.

2º. Karmele Ugalde Arcenillas, 14 
urtekoa, Berrio Otxoa ikastetxeko 
kidea“I´m a Barbie girl”.

3º. Sara Dosil Llanera, 12 urtekoa, 
Minas BHIko ikaslea “Cumpleaños”.

Euskarazko Irabazleak

1º. Iranzu Barandika Urrutia, 11 urtekoa, 
Mertzede Ikastetxeko ikaslea “Apurka 
apurka goaz”

2º. Sinara Dainam Cañete Montania, 
11 urtekoa, orobat, Mertzede Ikastetxe-
ko ikaslea: “Gaur ikasi dudana!!!”

3º. Lohitzune Rodríguez Martínez, 
13 urtekoa, Bihotz Gaztea Ikastolako 
kidea, “Emakumeei egindako diskri-
minazioa gure inguruan”  .

Alboan Elkarteak

¡ Sarituak!



Bilbon antolatu zen otsailaren 10etik 12ra. 
Taldeetan jorratu ziren hainbat gai ezberdi-
nen artetik, migrazio-azterketetan jasotako 
emigrazio femeninoaren ageriko ikusezin-
tasunari buruzko alerta nabarmendu behar 
dugu, ohi bezala gizonezko migrazioaren 
kopuruen atzean ezkutatuta. 

Ikusezintasun horrek emakumeen emi-
grazioak destinoko herrialdeetan eragiten 
dituen ondorioak ezagutu eta aztertzea oz-
topatzen du, etxeetan, egoitzetan eta ospi-
taleetan eskainitako zaintzen gaur egungo 
krisialdiaren “konponbidea” dela baieztatu-
ta, bai eta jatorrizko herrialdean eragindako 
ondorioak ere, horien artean, familiako ha-
rremanen aldaketak, “teleamatasuna” edo 
urruneko amatasuna fenomenoa nabar-
menduta. 

Inguruabar horiek guztiak direla bide, ama-
tasunaren eta aitatasunaren tradiziozko 
kontzeptuak eztabaidatuko ditugu. Izan 
ere, faktore ezberdinen ondorioz, hots, emi-
grazioa, aitaren esku-hartzea, amatasun 
trinkoaren haustura, familia-mota berriak, 
etab., “Gurasokidetza” kontzeptua ezarri 
nahi da. Halaber, zenbait azterketa egin 
ostean, badirudi gaur egungo errealitatea 
hobeto ezagutarazten dela. Une honetan, 
legeetan aitaren eta amaren figura bakarra 
islatzen da. 
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berri laburrak

Pasa den abenduaren 1etik 3ra Aldarte 
elkarteak Jardunaldiak antolatu zituen 
Bilboko Burtsaren Eraikinean. Mahai gai-
nean jarritako eztabaidarako jarduera eta 
gai ezberdinen artean “Immigratutako gay, 
lesbiana eta transexualak gizarteratzeko 
jarduketa-protokoloa” azpimarratu behar 
da, erakundearen hausnarketak oinarri di-
tuen agiria, “Gay, Lesbiana eta Transexual 
etorkinak: harrera ona izateko gogoetak”, 
Elena Olaortuaren eta Amparo Villarren 
eskutik. Protokoloan lankidetzaren eta im-
migrazioaren eremuetan oro har zeregin 
profesionala edo borondatezko zeregina 
garatzeko ikuspegi egokia egiteko kon-
tuan hartu beharreko osagaiak jaso dira.

Azterlanean sexu-aukera askotarikoak di-
tuzten pertsonen sarrera-kopuruaren ge-
hikuntza adierazi da, immigrazioa oroko-
rrean gehitu delako, baita Espainiako 
legeriaren ondorioz ere. Izan ere, hasie-
ran pertsona horien eskubideak neurri 
handian errespetatuko dira herrialde ge-
hienekin alderatuta. Abagune hori dela 
medio, pertsona horien inguruabar zehat-
zak aintzat hartu behar direla nabarmen-
du behar da, hau da, gaur egun egoera 
prekarioak eta bazterkeria-egoerak bizit-
zen dituztenenak.

Generoaren eta sexu-aukeraren zioen 
ondoriozko emigrazioak gero eta indar 
gehiago du, talde horiek euren jatorrietan 
jasaten ari diren pertsekuzioaren ondo-
rioz. Hain zuzen ere, gorabehera horien 
kasuan, homosexualen biziarteko katea 
eta heriotza-zigorra eta erlijioaren edo 
kulturaren arrazoien ondoriozko gizartea-
ren eta familiaren ukapena eta bazterke-
ria sor daiteke. Hala ere, hemen aurkitzen 
ditugun egoerak sarritan oso zailak izaten 

“MUNDUko 
SExUALITATEAREN 
AlDerDiAk” 
VII. JARDUNALDIAK

SOZIOLOGIAREN VIII. 
EUSKAL koNgreSUA

dira, batik bat, etorkinek aurre egin be-
harreko eragozpen orokorrei sexualitate 
ezberdinetako kolektiboei begira eragin-
dako bazterkeria zehatzak gehitu behar 
zaizkie.

Harrera egiten duten jatorrizko herrialdee-
tako taldeek ukapen-jarraibide berberak 
aplikatzen dituzte. Horregatik, parteka-
tutako isolamenduari bere ingurunean 
gertatutako ikusezintasuna gehitu behar 
zaio.  Edo sare eta elkarte lagungarri 
horietara hurbiltzeko beldurra, harre-
manetan isolamendu nahiz prekarietate 
handiagoa eraginda, hain zuzen, harre-
manetan eta bizi-kalitatean. Testuinguru 
horretan, garrantzitsua da azpimarratzea 
lesbianen ikusezintasuna handiagoa dela, 
bai eta transexualei begira eragindako gi-
zartearen bazterkeria ere. Izan ere, horiek 
etorkinak diren aldetik, ez zaie baimendu 
Generoaren Nortasun Legearen mende 
geratzea.

Nola jardun behar da?
Lehenbizi, ezinezkoa da baieztatzea 
inoren sexu-orientabidea -heterosexua-
litatea-, bizi-inguruabarrak kontuan izan 
gabe. Ikuspegi horren bidez puntu hauek 
planteatu dira:

Sexu-orientabidea galdetzea, gizar-
te-faktorea izateagatik

Zeharkako bazterkeriak aintzat hart-
zea, lege-aurrerapenak kontuan izan 
gabe.

Kanpoko itxura kontuan ez hartzea 
sexu-nortasuna atxikitzeko

Ahalik eta transexualitatearen gizar-
te-estigmatizazio handiena izatea

Emakume lesbianen ikusezintasun 
handiena eta arazo zehatzak kon-
tuan izatea

LGTB kolektiboen eta elkarteen laguntza 
izatea, gizarteratzeko baliabide garrantzit-
su gisa. Azterlana, protokoloa eta beste-
lako agiriak hauek dira:

ALDARTE 
Sexu-askatasunen aldeko azterlanen 
eta agirien zentroa

Telefonoa: 
94 423 72 96

E-maila: 
aldarte@aldarte.org

Web:
www.aldarte.org
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poSitiBoKI

Otsailaren 6an Emakumeen Ablazioaren 
aurkako Eguna ospatu zen, 2007. urtean 
abian jarritako aurrerapauso garrantzitsua. 
Mutilazio matxista eta krudel sakon horren 
jatorria, beharbada, erritu jentila izan da, 
denboran zehar Afrikan nahiz Asian praktika 
nagusi gisa horri eutsi eta zabaldutakoa.

Bada, 150 milioi emakumek jasan dute eta 
UNICEFen arabera, 28 herrialdeetan ageri-
agerian dago. 
Hala ere, gaur egun, berebat, Europan 
praktika hori aurrera eramaten hasi da, 
talde etorkin asko Europako legezkota-
sunaren azpian horri eusten ari baitira. 
Hori ezabatzeko aurrerapenak oso motelak 
izaten ari dira. Emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 
Lege Organikoan hogeita bederatzigarren 
xedapen gehigarria jaso da eta bertan 
2007. urtean indarrean jarritako aurreko 
Asilo Legean aginduzko manu hau jaso da: 
“3. artikuluaren 1. atalean xedatutakoa at-

zerriko emakumeei aplikatuko zaie, baldin 
eta euren jatorritik ihes egin badute gene-
ro-zioen ondorioz pertsekuzioa jasateko 
izu ziodunaren ondorioz”. Hau da, MGFtik 
(emakumeen mutilazioa) ihes egiten duten 
pertsonek asilo-babesaren mende geratze-
ko esanbidezko adierazpena.

CEAR, Errefuxiatuari Laguntza emate-
ko Zentroak pasa den urriaren onetsitako 
12/2009 Asilo Lege berria kontuan hartzea 
ohartarazi du. Izatez, bertan ez da jaso 
Berdintasunerako Legearen aginduzko 
manua osorik. Genero-zioen ondoriozko 
pertsekuzioa kontuan hartzen du, kontzep-
tu horretan orientabide afektibo-sexuala eta 
genero-nortasuna barnean hartuta, baina 
zio horiek ez direla behar bestekoak adiera-
zi du. Kasu horretan, “jatorrizko herrialdeko 
aginduzko inguruabarrak” aintzat hartu be-
harko dira.
Emakumeen mutilazioaren kasuan, inter-
pretazio hertsia eginez gero, emakume 

asko ez ziren aitortuko errefuxiatu gisa, ba-
tik bat, herrialde batzuetan MGF zigortuta 
dagoelako, baina praktikan haurren %70 
baino gehiago horren mende geratzen dira 
erlijio- eta etnia-talde guztiei edo ia guztiei 
dagokienez.

Europar Parlamentuaren aburuz, Bata-
sunaren mugen barruan gutxi gorabehera 
500.000 emakumek ablazioa jasan dute eta 
mutilazioen %11,5 Europan gertatzen da. 
Haurrak horren mende geratzea saihesteko 
neurriak sendotu behar dira, bai eta kalte 
handiak saihesteko ere, hala nola, fisikoak 
eta psikologikoak. 

Eremu guztietan esku hartu behar da: 
osasuna, hezkuntza, alor judiziala,… eta 
erakunde guztien lankidetzarekin: adminis-
trazioak, elkarteak, GKEak, biztanleria…, 
betiere begiak itxi gabe eta etxea, kultura 
edo pribatua bezalako eremuetara zuzen-
duta. Izatez, giza eskubideen eta haurren 
nahiz emakumeen integritatearen aurkako 
praktikarik ikaragarrienetakoa da, horien 
sexualitatea, autoestimua eta autonomia 
modu sadikoan kontrolatuta.

MGF antzeman eta prebenitzeko protokolo 
eta gida ezberdinak egin dira. MedicusMun-
di erakundearen ustez, garrantzitsua da 
Afrikako haurrekin alertan egotea. Arrisku-
faktoreen artean emakumeen mutilazioa 
gauzatzen duen etniako kide izatea, ama 
eta/edo ahizpak mutilazioa jasan duten 
familiakoa izatea eta jatorrizko herrialdera 
itzultzea aurreikusita izatea nabarmendu 
behar dira.

Laguntza eskatzeko tokia:

Espainiako Mutilazioaren Aurkako 
Emakumeen Elkartea.
mamasamateh@terra.es

Euronet España:
funcoe@funcoe.es

Waris Dirie Fundazioa.
www.waris-dirie-foundation.com
waris@utanet.at

“Minutu bakoitza munduan, lau haur edo emakume ablazioaren 
biktimak dira”

Kasu asKotan, heldu adineraKo hastapen – erritu gisa burututaKoa, 
GAUR EGUN ARRAzOI hONEk URRITzEN ARI DA hERRIALDE ASkOTAN 
DEBEkATU EGIN DELAkO hORREN BURUTzAPENA. 

OTSAILAK 6
EMAKUMEEN ABLAZIOAREKIKO 
zero tolerANtziAreN EGUNA

Waris Dirie, MGFren aurkako borrokarako konpromisoarekin



berdintasuna  22 9

ekiMeNAk Azalean

2010, KULTURAK 
HUrBiltzeko 
NAZIOARTEKO UrteA

UNESCOk, otsailaren 15ean, kulturak 
hurbiltzeko nazioarteko urtetzat jo zuen 
2010. urtea. Ideia hori Kazakhstanen 
sortu zen, eta Armeniak, Azerbaijanek, 
Errusiar Federazioak, Kazakhstanek eta 
Ukrainak aurkeztu zuten 2007. urtean. 
Izendapenaren xedea askotan “ezjakinta-

sunetik”, “errezeloetatik” eta bereziki giza 
duintasuna “ukatzetik” eta desberdinta-
sunak hurbiltzeko barrera gaindiezintzat 
hartzen dutenen ezjakintasunetik sortzen 
diren aurreiritziak eta bazterkeria desage-
rrarazten laguntzea da. 

Barrera horiek guztiek indarkeria eta ge-
rrak pizten dituzten desakordioak eragiten 
dituzte.

UNESCOren egitekoa prozesuari buelta 
ematea da, eta urte hori aldarrikatuta eta 
bere egitaraua egituratuta, herriek elkar 
ezagutu eta errespeta dezaten lagundu 
nahi du, mesfidantza desagerrarazteko 
eta, hala, beste bide batzuk erabiltzea 
ahalbidetzeko modua den aldetik, bide 

baketsuak betiere, kultura eta gizarte des-
berdinen arteko arazoak konpondu ahal 
izateko. 
 
Elkarrizketa, akordioa 
eta lankidetza

Kultur aniztasunaren errespetuan oinarri-
turiko kultur arteko elkarrizketa sustatzeko 
xedea dute Erakundearen Egitarauaren 

jarduerek, baina kontuan hartu behar dira 
beti munduko lehentasun politikoak. Hori 
dela-eta, herri indigenak eta erlijioen arte-
ko elkarrizketa izango ditu ardatz bereziki, 
betiere eskualdeko eta herrietako ekime-
nak, kultura guztiek onartutako balioen 
eta printzipioen multzoa bideratzea eta 
emakumeen giza eskubideak sustatzeko 
elkarrizketa erraztuz.

Bestalde, musikan eta arteetan oinarritu-
riko aukerak ere nabarmendu nahi ditu, 
elkarren akordioa lortzeko, modu baket-
suak hurbiltzeko eta kultur aniztasuna 
errespetatzeko bideak diren aldetik.

Elkar ulertzeko eta bakea lortzeko 
funtsezko beste zutabeetako bat mundu 
osoan kalitatezko hezkuntzaren alde lan 
egitea da, atzerriko kulturen eta zibiliza-
zioen irakaskuntza eta erlijioen arteko 
elkar ulertzea bilduko dituena. 

Hori guztia jakintza transmititzea baino 
haratago doa, helburu sakonagoa du. 
Ikaslea irekiagoa izaten eta aniztasuna 
balioesten lagunduko duten gaitasun es-
pezifikoak ematea esan nahi du; testuen, 
material didaktikoen eta herrialdeetako 
ikasketa planen edukia berrikustea es-
katzen du, betiere ikaskuntzako modali-
tateak, bizitzako esperientziak eta kultura 
eta hizkuntza aniztasuna kontuan hartuta. 
Gainera, irakasleen eginkizuna ere landu 
behar da.

Eta nazioarteko komunitate osoak konpon-
du gabe dituen arazo nagusienetako bat 
Afrikaren kultur garapena eta bereziki 
jakintza eskuratzea denez gero, urte ho-
netako egitarauaren beste helburuetako 
batek Afrikan du toki nabarmena.

“Emakumeen giza eskubideak 
sustatzeko elkarrizketa ”

“Guztion balioen erre-
ferentzia eremua sortzea”

“Musika eta arteak kultur aniztasunarekiko errespetua sortzeko 
eta horretara hurbiltzeko bide garrantzitsuak dira”

AURkITU DITzAkEGU kULTURA EzBERDINEN ARTEkO LOTURA 
eta elKar bizi puntu nahiKoriK? JaKingo dugu giza- Kul-
TURA ANIzTASUNAREN ABERASTASUNA BABESTEA ETA EzBER-
DINA DENA ERRESPETATzEA? 
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INTERESATZEN zAizU

NBEk munduko herri indigenen egoerari 
buruzko lehen txostena argitaratu du. 
Txosten horretan, ebaluazio zorrotza egin 
du talde horien osasunaren, pobrezia-
ren, hezkuntzaren eta giza eskubideen 
inguruan.

Munduko biztanleen % 5 baizik ez dira 
herri indigenak, baina kultur aniztasunari 
egiten dioten ekarpena ez dago kuanti-
fikatzerik, munduan hitz egiten diren 7.000 
hizkuntzetatik gehientsuenak hitz egiten 
baitituzte; litekeena da, gainera, hizkuntza 
horiek 100 urte igaro baino lehen galtzea.

Bai pertsona horien hizkuntza eta bai kultu-
ra eta ezagutza tradizional eta espiritualak 
lotuta daude ingurumenarekin, lurrarekin 
eta beti bizileku izan dituzten lurraldeekin; 
beraz, faktore horiek herri horien nortasun 
kolektiboaren eta banakoaren funtsezko 
osagai dira, eta horiexek sentiarazten 
dituzte talde edo komunitate bateko kide.

Hala, bada, hizkuntza galduz gero, komu-
nitateak nabarmen egingo du okerrera. 
Gaur egun, gero eta balio handiagoa ema-
ten zaio herri horien ezagutza tradizionalek 
duten ahalmenari. Nazioartean, aintzatetsi 
eta aldarrikatu egiten dira herri horien 
ingurumen, lurralde eta giza eskubideak, 
baina, eskuarki, errealitatean, ez zaie 
kasurik egiten eskubide horiei. Komunitate 
horientzat, eguneroko kontua dira indar-
keria eta basakeria, asimilatze politikak, 
marginazioa, Estatuaren bereizkeria siste-
matizatua eta arrazakeria zuzena, lurrak 
kentzea, nahitaez ohiltzea edo birkokat-
zea, lur eskubidea ukatzea, eskala handiko 
garapenaren ondorioak, indar militarren 
abusuak eta gatazka armatuak, bai eta 
askotariko bortxakeriak ere.

Hezkuntza
Oro har, irakaskuntza sistemek ez dituzte 
errespetatzen kultura indigenak, eta, 
horren ondorioz, askok uzten dute bertan 

behera eskola; irakasle gutxi batzuek baino 
ez dute hitz egiten haien hizkuntza, eta es-
koletan ez dago talde indigenei eta euren 
bizimoduari buruzko material oinarrizko eta 
objektiborik. Horrek aurrez aurre jartzen 
ditu eskoletan aurkitzen duten ideologia 
nazionala eta sorterrikoa duten ideologia, 
eta, modu horretan, arriskuan jartzen da 
herri horien nortasunaren parte bat eta 
beren komunitatearekin duten lotura; horri 
guztiari gehitu behar zaio oso litekeena 
dela nagusi den gizarte nazionalak inoiz 
guztiz ez onartzea.

Osasuna
Herri indigenak oso ahul agertzen dira 
eremu honetan ere, batez ere emaku-
meak eta adingabeak. Osasun txarraren 
adierazleak ezinago gora daude, eta zifra 
horiek are gehiago handitzen dira herrialde 
garatuetako ohiturak eta praktikak hartu 
izanak sortzen dizkien arazoen ondorioz 
(sorgorgarriak erabiltzea, alkoholismoa, 
depresioa eta suizidioa). Bestalde, nahiko 
murritza da osasun publikoko sistemeta-
ra sartzeko eta sendagaiak eskuratzeko 
duten aukera, kultur oztopoen, hizkuntza 
aldeen eta zerbitzuak urruti edukitzearen 
ondorioz.  

Txostena ikusteko eta estatuen arabe-
rako egoera zein den jakiteko, webgune 
honetara jo dezakegu: 
http://www.cinu.org.mx/
pueblosindigenas/index.htm
Beste webgune interesgarri batzuk:
www.un.org/indigenous

http://www.survivalinternational.org/

Otsailaren 9an, Berdintasunerako eta 
Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza 
lekuz aldatu zen. Atzean geratu da, beraz, 
Foru Jauregiko instalazioetan egindako 
aldia. Bulego berriak helbide honetan dau-
de: Mazarredo zumarkalea, 63 (Guggen-
heimen parean), 3. solairua, Bilbo. Eraikin 
berrian administrazioaren bulegoak eta 
etxebizitzak daude; beraz, aldez aurretik 
abisatzea komeni da bulegoetara joan au-
rretik. Zuzendaritza lekuz aldatu bada ere, 
helbide horretara bidaltzen diren agiriak 

BULETINA BERDINTASUNA 
EDICIÓN DIGITAL:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/
DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3797

Bizkaia.net webgunearen barruan, Ber-
dintasunerako eta Herritarren Eskubidee-
tarako Zuzendaritzaren webgunea dago. 
Gune horretan, hainbat atal eskaintzen 
dira, eta, bertatik, Berdintasuna aldizkari 
honetara ―euskarazko eta gaztelaniazko 
bertsio osatuetara― eta GIS Berdinta-
sunara sar daiteke; halaber, askotariko 
informazioa eskura daiteke, hala nola jar-
dunaldi, azterlan, txosten, argitalpen, diru 
laguntza eta abarrei buruzko informazioa.

Lankidetzan, hainbat eskabide orri 
aurkituko dugu garatzeko bidean diren 
herrialdeetarako lankidetza proiektuak 

Munduko herri 
Indigenen Egoera

ZIBERINTERES@  
EZAZU // 

Berdintasunerako 
eta Herritarren 
Eskubideetarako 
zuzendaritzaren 
Lekualdatzea

posta arruntez bidali beharko dira, edo 
Aldundiko erregistroetako batean aurkeztu 
beharko dira, batez ere Erregistro Nagu-
sian (Kale Nagusia, 25).

Helbide honetan, Foru Aldundiko erregistro 
guztiak agertzen dira: 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/
DetalleTema.asp?Tem_Codigo=1425

Zuzendaritzarekin harremanetan jartzeko 
bideak honako hauek dira:

Genero Politiken Arloa: 
berdintasuna@bizkaia.net
Telefonoa: 
944067807.

Lankidetzaren Arloa: 
garapena@bizkaia.net 
Telefonoa: 
944067947

Herritarren Eskubideen Arloa: 
eskubideak@bizkaia.net 
Telefonoa: 
944067947

hERRI INDIGENAk BEREN hERRIALDEkO ETA MUNDU 
OSOkO TALDERIk TxIROTUENAk BIhURTU DIRA
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Zenbait gai 

Elkarteak eta erakundeak: 
Funtsak mugitu eta eskuratzeko 
modua

aurkezteko. Prozeduren, laguntzen eta 
diru-laguntzen inguruko zalantzaren bat 
argitu nahi izanez gero, gutxi gorabe-
herako informazioa administrazioaren 
prozedurak atalean aurki daiteke.

VOXLOCALIS 
REVISTA CIENTÍFICA:
http://www.voxlocalis.net

Espainiako eta Latinoamerikako herrie-
tako arlo politiko eta teknikoko arduradu-
nek osatutako Latinoamerikako Herrien 
Batasunaren aldizkari zientifikoa da. 

Granadan sortu zen, 2006an, eta gaur 
egun Latinoamerikako herrien gaineko 
lehen aldizkari digitala da. Herrien arteko 
eta tokiko gobernuen zerbitzura aritzen 
diren langileen arteko lankidetza eta 
truke harremanak sustatzen ditu, bai 
eta tokiko autonomiari eta garapenari 
buruzko azterlan eta ikerketak ere. 

Beste helburu bat da herritarrek eta 
bizilagunek komunitatearen intereseko 
kontuetan parte har dezaten eta nazioko 
eta nazioarteko erakundeetan defenda 
ditzaten sustatzea. Artikuluak, sareko 
dokumentuak, tokian tokiko albisteak, 
elkarrizketak, gomendioak, argitalpenak 
eta intereseko deialdiak eskaintzen ditu; 
orobat, agenda, albisteak eta hainbat 
eztabaidagai aurkezten ditu. Modu horre-
tan, Voxlocalis-ek nazioarteko herritarren 
komunitate birtual handi bat sortzen du.

Finantzaketaren eta baliabideen eskuraketa elkarteek, GKEek eta Mugimenduek oro har 
aurre egin beharreko arazo nagusienetakoa da. Arazoak askotarikoak dira eta puntu ez-
berdinak barnean hartzen dira, hala nola, nora jo beharreko erreferentzien gabezia, nahi 
den xedea erdiesteko proposamen egokiak idazteko moduari eta ikuspegiari buruzko 
zailtasunak eta programak garatzeko beharrezkoa den finantzaketa.

Xede hori lortu ahal izateko, Emakumeen Eskubideen aldeko eta Garapenerako Elkar-
teko (AWID) Lucía Carrasco Scherer-ek eta Natalie Raaber-ek, “WITM”-“Non dago 
Emakumeen Eskubideentzako dirua? ekimenaren kide direnek, “baliabideak mugit-
zeko tresnen bilduma” agiria eratu dute, “proiektuak finantzatu, proposamenak ida-
tzi, ebaluazioak egin, dohaintza-emaileak aurkitu, etab.erako informazioa eta tresnak” 
bilduta. AWIDen www.awid.org web orritik bildutako informazio ugaria dela medio, ja-
rraian aipamen interesgarri batzuk nabarmendu nahi ditugu.

WITM-AWID. Baliabideak Mugitzeko Estrategia Fe-
ministak. Jarraian aipatutako webgunean mugimendu 
feministei zuzendutako baliabideak mugitzeko estrategia 
orokorra egiteko modua antolatzeko esperientziaren on-
doriozko gomendioak jaso dira.

www.awid.org/esl/
Temas-y-Analisis/Library/
Medir-elexito/Estrategias-
feministas-de-movilizacion
-de-recursos/(language)/esl-ES

Baliabideak Mugitzeko Estrategia Feministak

Emakumeentzako Funts Globala (GFW), 
orri horretan emakume-taldeei argi eta garbi zuzendu-
tako finantzaketa eta informazioa bilatzeko eskuliburu 
zehatzez gain, proiektuak finantzatzeko eskabideen 
aurkezpena ere kontsultatu ahal izango da.

CIVICUS- World Alliance for Citizen Participation. 
Finantza-proposamena idazteko.- Aurrekontuak nahiz 
programak egiteko jarraibideak eta egitura egokia gau-
zatzeko behar bezala antolatutako agiria.

Foundation Center erakundeak “Proposamenak idazte-
ko gida”tik eskuratutako materialarekin egindako ikastaro 
xehatua on-line eskaintzen du, jorratu beharreko kontzep-
tu bakoitza eta horren esangura zehatz-mehatz aztertuta.

Komunikazioen Aurrerapenerako Elkarteak GKEerako 
negozioak planifikatzeko tresnen jokoa eskaintzen du, KAE-
ko kideen sektore pribatuko erakunde bazkideen esperien-
tzia bilduta. Artikuluak, gai zehatzei buruzko aurkezpenak eta 
erabiltzeko prest dauden formularioak jasotzen ditu.

www.globalfundforwomen.org/
cms/spanish/inicio.html

www.civicus.org/new/media/
Redacion%20de%20una
%20propuesta%20financiera.pdf

http://foundationcenter.org/
getstarted/tutorials/shortcourse/

http://old.apc.org/espanol/
capacity/business/index.shtml

Funtsak biltzeko gidak

Herri indigenei zuzendutako proiektuak 
Informazio-sare indigena: 

Garapen-proiektuetarako funtsak
Munduko bankua

Lesbianei, gayei, bisexualei, transexualei eta intersexualei 
zuzendutako proiektuak aurrera eramateko diru-laguntzen 
eskuraketa. Ikuspegi orokorra. Agiri honetan eta EHGAM 
kausen estatistikak eta horien alde egiten dutenen izen-
abizenak kontsultatu daitezke:

www.redindigena.net/
fueur.html

www.observatoriosocial.com.ar/
recursosong.pdf

www.lgbtfunders.org/
files/FLGI_GFRprt08_SP.pdf

Funtsen dohaintza-emaile potentzialak


