
2012.eko uztailean Berdintasunerako IV. 
Foru Plana onetsi zen. Plan horretan gizon 
eta emakumeen arteko berdintasun 
eragingarrira iristearen ondoreetarako  
datozen urteetan Bizkaiko Foru 
Aldundiak burutuko duen lanaren ildoak 
jaso ziren.

Plan horren edukien arabera hala 
kanpoko nola barruko mailan lan egiten 

jardun dugu genero ikuspegia inkorporatuz  
Foru Sail guztien  jardueretara, hau da, beti 

ere genero zeharkakotasuna bermatzeko eran.  
Halaber, Aldundiaren beraren barruan sortu diren  

berdintasunerako egituren laguntza dugu: sailen arteko 

batzordea, Berdintasuna Taldea (izaera teknikoko 
batzordea) eta sailen barruko talde guztiak. Hori ez ezik, 
genero ikuspegia zaintzen duten aurrekontuak egiteko 
lan taldea eratu zen eta 2014. ekitaldiko aurrekontuetan 
sartuta dago genero ikuspegi hori  Foru Aldundiak jaso 
dituen ekintza guztietan.

Kanpoko arloari dagokionez esparru desberdinetan lan 
egiten jarraitzen dugu, adibidez emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna eta genero ekitatea lortzeko 
irabazteko asmorik gabeko elkarte eta izakiei lagunduz.

Baina, aldi berean,  Aldundiak ematen duen laguntza 
ekonomiko horretatik aparte, gaur  argi adierazi eta 
azpimarratu nahi dut Berdintasunerako Foru Plana  

oinarrizko bitartekoa izan dela genero politikak garatzeko 
eta Plana bera berdintasuna sustatzeko Bizkaiko Foru 
Aldundiaren erakunde-konpromisoa dela.

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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parte hartu

Getxoko Ahalduntze Eskolan urtarri-
lean hasita  “Emakumeen ahaldunt-
zerako kulturen arteko esparrua” 
egiten da. Antolatzailea Getxoko 
udala da  eta ekimenaren helburua  
emakume autoktonoen eta emi-
granteen arteko bilgunea erraztea 
da, zertarako-eta emakume iza-
tearekin lotuta dauden gaiei buruz 
hausnartzeko;  helburua, halaber,  
sareak  sortzeko bideak eraikitzea 
eta aurreiritzi eta estereotipoak 
haustea da.

Saioek maiatzaren amaieraraino 
iraungo dute. Informazio gehiago lor 
daiteke ondoko helbide elektroniko 
honetan: berdintasuna@getxo.net

Iraupen laburreko doako ikastaroak dira, irakas-
kuntza eta ikerkuntzako pertsonalarentzat, 
e-learning modalitatean. Ikastaroen markoa giza 
garapenaren eta garapen  jasangarriaren inte-
grazioa sustatzeko ekimena da, hau da,   ku-
rrikulumeko zeharkako ezaugarri moduan, eta  
helburua	unibertsitate	zientifiko-teknologikoetako	
ikasleek gizakiaren garapenaren eta garapen ja-
sangarriaren (GGGJ) eta horien eta teknologia-
ren arteko loturaren arloan dituzten ezagutzak, 
ulermena eta  jarrera-baloreak  hobetzea da. 

Ikastaroak eta material didaktikoak  Europako 
20 unibertsitate baino gehiagoko irakasleek eta 
ingeniaritzaren, garapenaren eta nazioarteko 
lankidetzaren sektorearen arloetan esperientzia 
oparoa duten profesionalek sortuta daude. Mate-

rial akademikoak ingelesez eskura  daitezke  eta 
irakaskuntza ingelesez edo gaztelaniaz emango 
da, parte hartuko duten pertsonen arabera.

Santurtziko udalak “Emakumeen konkaketak-Re-
latos de Mujer” kontaketa laburren XV. Lehiake-
taren deialdia egin du. Hizkuntza modalitate 
bakoitzerako (euskaraz eta gaztelaniaz) 6.000 
euroko lehen sari bat eta accésit bat  daude; 
kontaketek  aukera berdintasunaren, gizon eta 
emakumeen arteko tratuaren eta gizarte eta fa-
milia barruko obligazioen erantzukidetasunaren 
baloreei buruzkoak izan behar dute. Halaber, eta 
UNESCOk adierazi duen Familiaren Nazioarteko 
Urtearen ospakizunarekin bat eginda, emaku-
meak familiaren barruan duen zeregina eta bere 
betebeharra azpimarratzen duten lanak hobetsi-
ko dira. Lanak aurkezteko epea apirilaren 27an 
amaitzen da. 

sartu

sartu

sartu

“Emakumeen konkaketak-Relatos de Mujer”  
kontaketa laburren XV. Lehiaketa 

Ahalduntzerako kulturen arteko esparrua 

Dimentsio globala azterlan teknologikoetan 
irakaskuntza eta ikerkuntzako pertsonalarentzako ikastaroak

Datorren urrian Garapenerako Hezkuntzako IV. 
Kongresua ospatuko da Gasteizen. Kongresua 
EHU/UPV  eta Hegoa, Instituto de Estudios sobre 
Desarrollo y Cooperación Internacional erakun-
deak antolatuta dago. Parte hartzeko izena ema-
teko epea maiatzaren 14an irekiko da.

Uztailaren 14ra arte egingo diren inskripzioen 
kostua 60 € izango da; egun horretatik aurrera 
egiten direnen kasuan kostua 80 €-koa izango 

da. Dena dela, inskripzioa 325 eskabideko muga-
ra iristen den unean bertan etengo da.

Aldi berean, ekarpenak eragingo dituen eta egin 
daitekeen lana praktikan era egokian bistaratze-
ko balioko  duten Garapenerako Hezkuntzako  
ideiak eta ekimenak, prestakuntza jarduerak, me-
todologiak edo bestelako modalitateak zabaltze-
ko, apirilaren 30era arte  tailerren proposamenak 
aurkez daitezke, ideiak, ekimenak eta proiektuak 
aurkezteko espazioa izango dena.

* Kongresuan parte hartzeko inskripzioa 
doan izango da tailerra egingo duten edo 
Proiektuen Laborategian parte hartuko duten 
bi pertsonentzat.

sartu

Garapenerako Hezkuntzako IV. Kongresua

http://www.santurtzi.net/es-ES/Noticias/Documents/Triptico%20bases.pdf
http://is.upc.edu/docencia-1/formacion-continua/la-dimension-global-a-los-estudios-tecnologicos-gdee/la-dimension-global-a-los-estudios-tecnologicos-gdee?set_language=es
mailto:berdintasuna@getxo.net
http://www.congresoed.org/eu/
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Datorren irailaren 30era arte irekita dago 
“2013/2014 Ikasturtea - Gradu amaierako lane-
tan generoaren ikuspegia sartzeko FRANCISCA 
DE ACULODI” sarien lehen edizioko eskabideak 
aurkezteko epea. 

Gradu amaierako lanetan generoaren ikuspegia 
sustatzeko eta ezagutzera emateko asmoarekin 
EHU/UPVk sortu dituen sari hauek  ohorezko 
izaera dute eta bi emango dira, bata euskaraz 
eta bestea gaztelaniaz, ezagutzaren adar bakoi-
tzean: Arteak eta Humanitateak; Zientzia Espe-
rimentalak; Osasunaren Zientziak; Gizarte Zien-
tziak eta Zientzia Juridikoak;  eta Ingeniaritza  eta 
Arkitektura. 

Karrerako azken urteetako ikasleentzat den “Kul-
tur Askotarikotasuna eta Globalizazioa” on-line 
Ikastaro honek  globalizazioaren eta askotari-
kotasunaren kudeaketaren arloetako berariazko 
prestakuntza ezarri du eta gure gizarteen gaur 
egungo testuinguru globalizatuari eta kultur as-
kotarikoari egokituta dauden ezagutza teori-
ko-praktikoak eta gizarte trebeziak eskuratzera 
bideratuta dago.

Ikasleentzat eta lanik gabeko pertsonentzat 20 
€-ko prezioa du  eta gainerakoentzat 50 €-koa. 
Ikastaroak guztira 100  orduko iraupena du  eta 
bost modulutan bereiztuta dago.

1. modulua.-  Iparralde Hegoalde harremanak: 
berdintasun ezak, globalizazioa eta migrazioak
2. modulua.-  Prozesu migratorioak eta  identita-
tearen eraikuntza.
3. modulua.-  Kultur askotarikotasunaren ku-

deaketa: kultur askotarikotasuna versus kulturar-
tekotasuna. 
4. modulua.-  Generoa eta  kulturartekotasuna: 
berdintasunerako heztea.
5. modulua.-  Giza eskubideak, globalizazioa eta 
kulturartekotasuna.

sartu

sartu sartu

“Kultur Askotarikotasuna eta Globalizazioa” On-line Ikastaroa 

Francisca de Aculodi I. Saria

PLURAL+ Gazteen Bideoen Jaialdia da, besteak 
beste  migrazioa, askotarikotasuna eta  gizarte 
inklusioa bezalako gaiak aztertzen dituena eta, 
aldi berean, kulturen arteko elkarrizketa, gazteen 
adierazpena, bake nahia eta mundu mailako uler-
men hobea  azpimarratzen dituena.   Nazio Ba-
tuen  Zibilizazioen Aliantza (UNAOC) eta Migra-
zioetarako Nazioarteko Antolakuntzaren, MNA,   
ekimen erkidea da eta mundu osoko erakunde 
elkartuen laguntza jasotzen du

Sarritan  ezaugarri moduan tolerantziarik eza eta 
zatiketa kulturalak eta erlijiosoak dituen mundu 
baten gazteria gizarte aldaketarako eragile bote-
retsu eta sortzaile moduan aintzatetsiz, PLURAL 
+ ekintza ondoko hauei lotuta dauden erronkei 
aurre egiteko  gonbidapena da: migranteen inte-
grazioa;  inklusioa; identitatea; askotarikotasuna, 
giza eskubideak eta gizarte kohesioa, hala toki 
mailan nola mundu osoko mailan. 

9  eta 25 urteko adineko pertsonentzat zuzendu-
ta dago eta parte hartzeko nahiko da ekainaren 

27a aurretik migrazioari, askotarikotasunari eta 
horiei lotuta dauden gaiei buruzko iraupen mo- 
tzeko bideo bat igortzea  (gehienez bost minu-
tukoa). Bideoak edozein mota, estilo, genero eta 
abarrekoak izan daitezke. Bideoek PLURAL+ren 
helburu orokorrak islatu behar dituzte. Helburuok 
hauek dira:

- Sarritan  ezaugarri moduan tolerantziarik eza 
eta zatiketa kulturalak eta erlijiosoak dituen mun-
du baten gazteria gizarte aldaketarako eragile 
boteretsu eta sortzaile moduan aintzatestea.

- Gazteria ondoko hauen moduko gaietan sartzea 
lortzea: emigranteen gizarte integrazioa;  gizarte 
inklusiboagoak; identitatea; askotarikotasuna; 
giza eskubideak eta tolerantzia sozio-kulturala 
munduan zehar.

- Parte hartzera gonbidatzea, ez bakarrik ara-
zoak eta gatazkak identifikatzera, baizik eta 
elkarrekiko begirune eta adeitasun atmosfera bat 
sustatzera.

Plural +

parte hartu

Francisca de Aculodi donostiarra munduan 
ezagutzen den lehen kazetaria izan zen. 
1687  eta 1689 urteen artean Euskal He-
rrian inprimatu zen lehen egunkaritzat har-
tzen den ‘Noticias principales y verdaderas’ 
zuzendu zuen. Hamabostero argitaratzen 
zen kazeta honek jendearentzat interesga-
rriak ziren gaiak lantzen zituen  eta berak  
idazten zituen berriak agertzen ziren.

http://www.asociacionmatiz.org/index.php/eu/aulaformacion/aulavirtual/61-euskauladeformacion/93-euskinterculturalidadglobalizacion
http://www.berdintasuna.ehu.es/p234-content/es/contenidos/premio_concurso/conv_premio_francisca_aculodi/eu_premio/francisca_de_aculodi.html
http://pluralplus.unaoc.org/
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positiboki
elkarrizketa / Manuel Vizarraga, Kale dor kayiko-ko lehendakaria

KaleDorKayikoko 
lehendakari izatea 

ohorea eta erantzukizun 
handia dira,  nire 

Herriarekin bat eginez 
umeei, kaledorkayikoak 
(etorkizuneko  mutil eta 
neska ijitoak) nik izan  
nuena baino etorkizun 
hobea izan dezaten 

laguntzeko prozesu honen 
abentura apartekoa den giza 
talde honekin konpartitzeko 
aukera ematen  didalako. 

Manuel Vizarraga, 
Kale Dor Kayiko-ko 

lehendakaria.

Ijito erkidegoak Bizkaian duela 25 urte  Kal 
Dor Kayiko (KDK) elkartea sortzeko egon zi-
ren erronka berberak ditu. Bere lehendakaria 
den Manuel Vizarragarentzat artean aurrera- 
tzeko asko dago kulturen arteko elkarrizketan 
ijitoak gizartetik kanpo mantentzen dituzten 
langak eta eragozpenak gainditzeko. 

25 urteko ibilbidea egin ostean, zein da ba-
lantzea? 
Gure misioa gizarte doiagoa sortzen laguntzea 
da, guztiontzat, Ijito Herriarentzat ere bai,  auke-
raz beteta egongo dena.  Gure ikuspegia Euska-
din ia 600 urtez bizi izan garen eta Historia, Kul-
tura eta Identitate propioak dituen Herri moduan 
Aintzatespena eta Begirunea lortzea da. Ijito er-
kidegoaren ezaugarririk behinena bizirautea izan 
da,  egoerari  kasuan kasu zetorren bezala aurre 
egitea, eta Elkarte moduan   une bakoitzeko be-
harrizanen arabera moldatzen joan behar izan 
dugu, beti ere ahaztu gabe lortu nahi dugun eta 
amesten dugun transformazio hau epe luzekoa 
dela.

Urte hauetan esku hartzen ditugun esparru guz-
tietan sendotu, hazi, heldu eta garatu egin garela 
antzematen dugu. Eskolako egoeraren bilakaera 
azpimarratuko nuke (nahiz eta oraindik ere jorra-
tu beharreko bidea  luzea izan) eta gauza bera 
emakume ijitoaren egoerari dagokionez, batez 
ere bere erreibindikazioaren eta gizarteko par-
taidetzaren arloetan; halaber,  hor dago gaztee-
nen zeregina, gizarte ijitoan garrantzitsuak diren 
aldaketen aitzindariak direlako eta, aldi berean, 
ijitoen izaeraren,  Rromanipen-aren, funtsa man-
tentzen dutelako.

Horren ondorioz balorazioa oso positiboa da eta, 
aldi berean, ilusioz beteta dago etorkizunari da-
gokionez. Lan gogorra da, izan da eta izango da, 
baldintzak ez direlako beti aldekoak, baina lan 
asko egin dugu eta poz asko jaso dugu. Denbo-
ra luze horretan KDKren pertsona lagunengan-

dik izan dugun laguntzatik gabe, gure ametsa 
konpartitzen duten beste bitarteko eta  izaki, 
erakunde, administrazio eta abarren laguntzarik 
gabe ezinezkoa izango zen balantze hau egitea 
eta, horregatik, eskerrak eman behar dizkiegu 
gure amets horretan parte hartzen duten guztiei.

Zer falta zaizue lortzeko?
Gure herriaren, gure kulturaren, gure historiaren, 
gure identitatearen… aldeko  Aintzatespena eta 
Begirunea, aurreiritziak eman aurretik ezagu- 
tzea.  Ijito guztiak ez gara berdinak eta bidegabe 
orokorrak diren estereotipoek eta aurreiritziek, 
gehienetan gizarte bereizkeria eta baztertze 
egoeretatik eratorriak  izaten direnak,  min han-
dia egiten digute eta lortu nahi dugun eraldaketa 
horretan aurrera egiten jarraitzea ekiditen digute.

Horregatik gure burua ezagutzera ematearen 
helburua daukagu gainerako gizarteari gu iden-
titate, hizkuntza, kultura, tradizio, balore… pro-

pioak dituen Herri moduan ezagutzeko aukera 
emateko eta diferentzia, elkarrenganako begiru-
nea eta askotarikotasunari balorea emateko es-
parru erkideak konpartitzeko. Gure xedea ijitoak  
baldintza berberetan bizitzea da, gainerako herri-
tarrek ere dituzten eskubide eta obligazio berbe-
rekin eta horretarako uste dugu gure Erkidegoa 
bizitzaren arlo guztietan ahalduntzeko hezkuntza 
akademikoa  eta gizarte partaidetza funtsezko bi 
zutabeak direla.

Uste dugu ona dela Herri guztiek, baita gurea be-
zalako “Estaturik Gabeko Herriek” ere, kulturak 
eta gizarteak homogeneizatzen dituzten globa-
lizazio prozesuei aurre eginez euren identitatea 
finkatzeko	eta		aldarrikatzeko	esparru	antolatuak	
edukitzea. KDK bezalako antolakuntzak  gure 
geure askotarikotasuna berriz pentsatzeko eta 
aldaketei, aurrerakuntzari… ekiteko foro egokiak 
dira.

Zein esparrutan egiten du lan KDK-k?
KDK, gizarte izakia den neurrian, gizarte eral-
daketa sortzailea da. Etorkizuneko gizarte mugi-
mendua sentiberatu, hezi, kontzientziatu, aholka-
tu eta sustatu nahi dugu. Elkartegintzan eta  
ijitoek gizartean parte hartzeko ereduan sinesten 
dugu, ijitoen arteko eta  ijitoen eta payoen arteko 
eta Gizarteko sektore guztien arteko elkarrizketa 
igualitarioan oinarrituko dena.

Gure gizarte-oinarria sendoa da eta horren ondo-
rioz  gure herriaren babesa igartzen dugu eta, aldi 
berean,  geure burua bere interesen eskuorde 
moduan ikusten dugu eta, emaitza moduan, urte 
askotako lanaren eta hausnarketaren emaitza 
den egitura eraiki dugu. Prestakuntza iraunkorra, 
kooperazioa, lankidetza, koordinazioa, sareko 
lana, partaidetza lana… elementu garrantzitsuak 
dira gure metodologian. 

Gizartean Ijito Herriaren normalizazioa, bisibi-
lizazioa eta partaidetza sustatzen ditugu egon 
dagoen ezagutza-ezari aurre egiteko estrategia 
moduan, gure ustez ezagutza falta hori aurreiri- 
tzi eta estereotipo guztien oinarria delako.  Oro 
har zortzi esparru nagusi hauetan egiten dugu 
lan: familiak, prestakuntza, hezkuntza, gizarte 
partaidetza, emakumea, osasuna, komunikazioa 
eta enplegua. Zutabe horien gainean proiektu 
desberdinak garatzen ditugu eta esan genezake, 
harro eta pozik, guztion ahalegin itzelari esker 
Elkarteak guztiekin egin duela aurrera bizi dugun 
egoera sozio-ekonomikoa gorabehera.

Ildo horretatik eskolako arrakastaren eta egon 
dagoen eskola-absentismo egoera hobetzea-
ren aldeko proiektuetan ari gara lanean;  fami-
liei laguntza integrala eskaintzeko programetan; 
osasun eta drogamenpekotasunen aurrearre-
takoetan;  emakume eta gizonen arteko berdin-
tasunekoetan, etab. Halaber, dinamika inklusi-
boetan, sentiberatze kanpainetan, kultur arteko 
ekitaldien ospakizunetan eta abarretan oinarritu-
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Joan den apirilaren 8an Bilboko Plaza Barrian    
Ijito Herriaren Nazioarteko Eguna ospatzeko 
ekintzak burutu ziren. Jardunaldiak Bizkaiko iji-
toen erkidegoa gizartean ikustarazteko, elkarbi-
zitzak guztiontzat eragiten duen aberastasuna 
aintzat hartzeko, ijitoek nortasun propioko herri 
moduan duten batasuna aldarrikatzeko eta, es-
tereotipo eta aurre iritzien aurka eginda, euren 
historia eta hetereogeneotasun kulturaka  zabal- 
tzeko da. 

Jardunaldiaren ardatz nagusia “ibaiko zeremo-
nia” izan zen. Ijito herriaren ezaugarri nagusia  
bere tradizio nomada izan da eta  baldintza ho-
rrek  bere izaera, ohiturak eta nortasuna  mar-
katu ditu. 1971. urtetik aurrera, Ijito Herriaren 
Nazioarteko Eguna apirilaren 8an ospatuko zela 
erabaki zuen Ijitoen Nazioarteko Kongresua egin 
zen urtetik,  mundu osoko ijitoak bildu egiten dira 
eta loreak botatzen dituzte ibaietara  euren izaera 
nomada hori gogorarazteko, eta kandelak pizten 
dituzte ijitoen nortasuna bizirik mantentzeko bo-
rrokatuz  hil diren pertsonen oroimenean. Bilboko 
Plaza Barrian oihal urdin handi bat izan zen ibai 
horren sinboloa eta bertaratu ziren pertsonek  

bertara bota zituzten euren loreak  eta bertan utzi 
zituzten kandelak.

Ospakizuna irekia eta inklusiboa izan zen eta 
bertan umeek izan zuten protagonismoa, ijitoek 
zein ijitoak ez  zirenek, programatuta zeuden kul-
tur arteko elkarbizitzako jardueretan parte hartu 
zutenak, tailer, jolas,  ikastetxeen ikuskizun eta 
bazkari herrikoi baten bidez partaidetza bidera- 
tzen zuen kulturen trukerako topagunea sortuz.

Apirilak 8: IJITO HERRIAREN NAZIOARTEKO EGUNA

“Askotarikotasun kulturala  bere barruan 
sartzen duen gizartea amesten dugu, histo-
ria eta identitate propioa duten herri guztien 
izaera aintzatesten duena. Horietariko bat 

Ijito Herria da, azken ia 600 urteetan Euskal 
Herrian  elkarbizitzan jardun duena, eta arrazoi 
batzuengatik edo beste batzuengatik beti, hu- 
tsaren pare, parte hartzeko prozesu sozio-po-

litikoetatik kanpo geratu dena.  Horregatik  
honen moduko ekintzak eta ekitaldiak burutu 

nahi ditugu, inklusiboak,  guztiok espazio bera 
konpartitzeko aukera ematen dutenak eta begi-

runetik abiatuta elkarbizitzeko bidea ematen 
digutenak, besteen izaera aintzatetsiz, alegia.” 

ta  Ijito Herriaren partaidetza sustatzeko eta nor-
malizatzeko proiektuak burutzen ari gara. Hori 
ez ezik, ondokoen moduko zerbitzuak eskain- 
tzen ditugu: esku hartze sozio-ekonomikokoak 
eta lanaren arlokoak;  profesionalei laguntza eta 
prestakuntza eskaintzekoak; sentiberatzekoak, 
beste eragile eta erakunde batzuekiko koordina- 
tzekoak; eta kultur artekotasun, gazteria, aisialdia 
eta sustapen kulturalen arloetan jarduketa publi-
koak ezartzeko aholkularitza iraunkorrekoak.

Zein da emakume ijitoak elkartean duen zere-
gina?
Emakume ijitoa derrigorrezko eta nahitaezko al-
daketa eragilea da Ijito Herriarentzat bizi-kalitate  
hobea lortzeko garatzen dugun lanean. Horrega-
tik gure elkartean emakumeaz arduratzen den 
arloa dugu, emakume ijitoaren ahalduntzea  sus-
tatzen duena,  prozesu sozio-hezkuntzazkoak 
eta parte hartzekoak sustatzen eta koordinatzen 
dituena,  emakume ijitoari dagokionez zaurga-

rrienak diren sektoreetan  esku hartzen duena 
eta emakume eta gizonen eskubideen berdinta-
sunaren alde lan egiten duena.

Helburu horietara iristeko genero indarkeria pai-
ratzen duten emakume ijitoak laguntzen ditugu 
eta diskriminazioaren eta genero indarkeriaren 
aurrearreta eta sentiberatzean egiten dugu lan, 
ijito gazteentzako ahalduntze eta erantzukideta-
sun tailerrak burutzen ditugu, eta  horietan guztie-
tan etxe baten eta familian egiten den bizitzaren 
ondorio diren atazak era erkidean betearaztea-
ren beharrizana lantzen da. Emakume ijitoaren 
gizarte bizitza eraldatuz sustapen pertsonalerako 
eta  “norberaren bizitzaz” gozatzeko euren iguri-
kapenak hobetzeko. Aldi berean “Romi emaku-
me ijitoaren Jardunaldiak” antolatzen ditugu;  jar-
dunaldi horietan partaidetza sustatzen dugu eta  
emakume ijitoaren ikuspegi desberdina eta gaur 
egunekoa aurkezten dugu.

sartu

positiboki

http://www.kaledorkayiko.org/inicio.asp
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Bizitzen ari garen krisi sistemikora eta enplegu 
eskasiara ikuspegi feministatik hurbiltzea bide-
ratzeko Hika Ateneoa erakundeak “¡Ni Crisis ni 
pollas!. Gure bizitzak, gure begiradak” topaketa 
antolatu zuen.

Topaketa martxoaren 26an eta 27an Bilbon egin 
ziren bi saiotan planteatu zen: lehen saioaren 
ardatza “Enplegua eta lanaren zatiketa sexuala 
krisi denboretan” izan zen.  Ekoizteko sektore 
tradizional oso maskulinizatuetan eragin handia 
izan duen krisi baten aurrean helburua lanaren 
zatiketa sexual berrirantz abiatuko litzatekeen 
fenomenoaren egiatasuna eta eraginari buruz 
eztabaidatzea zen; horren arabera familia ere-
du heterosexual tradizionala aurkezten da, non 
emakumeak bere enplegua kontserbatzen duen 
eta gizona zaintzari lotuta dauden lanak egitera 
pasatzen den.

Bigarren saioaren gaia “Krisiaren eragina zaur-
garritasunezko sektoreetan” izan zen; saio hone-
tan krisiak krisia bera hasi aurretik prekarietate 
egoeran zeuden emakumeen artean izan duen 
eragina aztertu da: migratuak, sexuaren arloko 
langileak, etxeko langileak, etab.

Zilegi	 al	 da	 justiziaren	 zerbitzura	 dauden	 finan- 
tzak eraikitzea? Galdera horri erantzuna emate-
ko joan den martxoaren 21ean “Mundua aldatzen 
duten	finantzak”	jardunaldia	burutu	zen	Koopera	
Aretoan.	 Jardunaldian	 	 finantzen	eta	garapene-
rako lankidetzaren arloan adituak antolakuntzei 
pobrezian bizi diren pertsonen bizitzetan eragi-
na hobetzen laguntzeko balio dezaketen formak  
aztertu zituzten;  azpimarratu zen  beharrezkoa  
dela pertsonengandik hurbilago egongo den sis-
tema	finantzarioa,	gaur	egungo	bankuen	erregu-
lazioak baieztatu egin duelako gizarte loturaren 
galera.

Jardualdia Oikocredit Euskadi erakundearen 10. 
urteurrena ospatzeko ekintzen barruan kokatu 
zen;	finantza	erakunde	kooperatibo	horrek	kredi-
tua eta inbertsio-kapitala eskaintzen die garapen 
bidean	dauden	herrietako	mikrofinantzen	erakun-
deei, kooperatibei eta enpresatxiki eta ertainei.

Foro Global Spain 2014 deritzonak egin zuen deialdiaren ondorioz EHU/UPVko irakasle talde batek  
gaur egungo egoera ekonomiko eta sozialaren larritasunari eta  pertsonen aldeko ekonomia baten 
beharrizanari buruzko adierazpena sustatu zuen.  Otsailaren 11tik 19ra arte  adierazpenarekin bat 
egin zuten 473 pertsonek,  batez ere  Euskal Herriko unibertsitate zentroetako ekonomiaren eta 
enpresaren esparruetako irakasleak eta baita  beste organismo  eta erakunde batzuetako ekonomila-
riak eta beste unibertsitate batzuetako irakasleak ere.

Adierazpenak gizartearen sektore handiek pairatu behar duten segurtasun–eza salatzen du eta,  uni-
bertsitatearen gizarte erantzukizunarekin bat, ondoko hausnarketak  planteatzen ditu:

¡Ni crisis, ni pollas! Topaketa

Jardunaldia:	Mundua	aldatzen	duten	finantzakPertsonen zerbitzura dagoen ekonomia

1. Ekitateak bizitza ekonomikoa antolatzeko ezinbesteko erreferentzia behar du 
izan; 

2.Lehiakortasuna ezin daiteke berezko azken helburu bilakatu, gizarte‐ eta ekolo-
gia‐efizientzia alde batera utzirik; 

3. Demokrazia eta gardentasuna ezinbestekoak dira ekonomia osasuntsu etabi-
deragarri batentzat; 

4. Kontu publikoen orekatze handiagoa lortzeko metodoek eta erritmoek testuin-
guruaren araberakoak behar dute izan; 

5. Krisia batik bat giza bizikidetzaren hondamenea gauzatu da, hazkundean izan 
daitezkeen aurrerakuntza txikietatik haratago; 

6. Globalizazioa ezin daiteke aurkeztu aitzakia gisa, ez eta eztabaida ekonomikoa 
arazo tekniko soila bihurtzeko, kontestu, politika eta balore jakin batzuetatik at; 

7. Beharrezkoa da gizarte‐ eta lurralde‐ikuspegitik orekatutako Europa bat, mun-
duaren aurrean demokrazia eta gizarte‐kohesioa defendatzeko gai izango dena.

sartu

sartu

sartu

positiboki

http://euskadi.oikocredit.es/eu/
http://www.pertsonenekonomia.info
http://www.hikaateneo.org/2014/02/17/ni-crisis-ni-pollas-topaketa/
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ekimenak
Martxoaren 8a, Emakumearen Nazioarteko Eguna

Bizkaiko Foru Aldundiak martxoaren 8a, 
Emakumearen Nazioarteko Eguna, jardunal-
di eta ekintza batzuekin ospatu nahi izan du. 
Ekintza horien helburua garrantzia emaku-
meen zereginean ezartzea izan da, historian 
zehar era aktiboan ezkutatu izan den zeregina, 
alegia.

“Emakumeak Artearen munduan” 
jardunaldiaren helburua emakumeek arlo 
horretan duten  protagonismo ahaztua 
“deskubritzea” eta arteak bilgune moduan 
eta gizartearen isla moduan duen zeregina 
erreibindikatzea izan zen eta, aldi berean, 
aitzindariak izan diren emakumeen lana 
ikustarazteko ekintzaren beharrizana 
azpimarratzea  eta emakume eta 
gizonentzat eredu berri igualitarioak 
eskatzea.

Bilboko Euskalduna Jauregian 
garatu zen Jardunaldi honetan 
Bizkaiko Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako Foroko eskuordeak 
diren 100 emakume baino gehiagok  
hartu zuen parte; Foru horren jarduera 
Bizkaiko Foru Aldundiak sustatzen du.

“Gizarte eredu berria eraikitzen joan 
nahi dugu, hau da, gure erakunde eta 
elkarteek, baina baita guk geuk maila 
indibidualean ere,  erantzukidetasuna 
duguna. Zereginak eta ereduak 
perpetuatzearen eragile izan gaitezke 
edo, ordea, gizarte hobea lortzeko 
aldaketaren eragile izan gaitezke.”
Pilar Ardanza, Gizarte Ekintzako 
foru diputatua.

Kaleko antzerkia
Aldundiak berdintasunera iristeko bidea 

irekitzen lagundu duten pertsonaia 
historikoak eta  diskurtsoak gogoratu nahi 
izan zituen martxoaren 7an antzerki obra 

antzeztuz Foru Jauregiaren ondoko kaleetan. 
Olimpia de Gouges, Rosa Parks, Polixene 

Trabudua, Virginia Wolf  edo John Stuart 
Mill-ek ahotsa berreskuratu zuten bertan 

zeudenak sentiberatzeko Utopian taldearen 
“Alas y Raíces” obraren egokitzapenarekin.

Oroimen historikoa emakumeen bidez
Emakumearen Nazioarteko Eguneko 
jardueren ardatza, Foru Liburutegian, 

oroimen historikoa izan zen. Horretarako 
emakumeen	obra	biografikoak	hautatu	

zituen, horietariko  batzuk lehen 
pertsonan idatzita daudenak, eta 

martxoan zehar 1 eta 3. solairuetako 
atondoetan erakutsi ziren.  

Emakumea eta Bertsolaritza tailerra 
Foru Liburutegiak “Emakumea eta 

Bertsolaritza” tailerra antolatu zuen. 
Irakaslea Ana Zamakona Serna izan zen; 
tailerra doakoa izan zen eta emakumeak 

bertsolaritzaren historian izan duen zeregina, 
bere gaur egungo presentzia eta etorkizunari 

begi dituen erronkak  errepasatu zituen.

Orri-markatzaileen bilduma. 
Halaber, Foru Liburutegiak emakumeen 

eskultura publikoen hamar orri-
markatzailedun bilduma egin du Bizkaia 

osoan banatzeko.
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Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak 
eta EUDELek, Euskal Udalen Elkarteak, Lurral-
deko udalerririk txikienetan berdintasun politiken 
arloan aholkularitza emateko 2011. urtean hasi 
zuten Berdinbidean zerbitzua kudeatzeko  lan-
kidetza hitzarmena berritu dute.  Gizarte Ekin-
tza Sailak 60.000 euroko inbertsioa egin du eta 
hitzarmenaren helburua  Bizkaiko udal txikienei 
emakume eta gizonen arteko berdintasuna sus-
tatzeko politikak abian jartzeko aukera ematea 
da. Aldi berean,  udal mailan edo udalen taldeen 
mailan elkarri hurbiltzea, esperientziak truka-
tzea, koordinatzea eta jarduera erkideak egitea 
errazteko xedea du, eta baita horien jarduketa 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren  Berdintasunerako 
Zuzendaritza Nagusiak abian  jar ditzakeen beste 
ekimenak koordinatzea ere.

Berdinbidean  5.000 biztanletik beherako udale-
rrietan berdintasuneko politikak dinamizatzeko 
eta udal horiei aholkularitza eskaintzeko zerbi- 
tzua da; zerbitzuak berdintasunaren arloko toki 
politikak	 sustatzeko	 eta	 finkatzeko	 programak	
garatzeko aholkularitza teknikoa ematen du, aha-
leginen eta baliabide publikoen eragingarritasun 
handiagoa bideratzeko beharrezkoak diren koor-
dinazioa eta aholkularitza teknikoa eskainiz.

Jakin dakigu tamaina txikieneko udaletan gogo-
rra izan daitekeela berdintasuna sustatzea, hain 
zuzen ere bitarteko eta pertsonal gutxiago izaten 
dutelako, eta aintzat hartuta toki mailan berdinta-
sun politikak aplikatzeak onurak ekartzen dizkio-
la erkidegoari eta, aldi berean, hori beharrezkoa 
dela  gizarte doiagoa lortzeko urratsak emateko, 
Bizkaiko Foru Aldundiak Berdinbidean-en esku 
hartzen du sareko lana sustatuz eta metatu duen 
lan esperientzia bitarteko eta baliabiderik gutxien 
dituzten udalen esku jarriz. 

Berdinbidean-ek  mankomunitate, eskualde edo 
koadrilen mailako bilerak antolatzen eta koordi-
natzen ditu, zertarako-eta esku hartzeko estra-
tegiak ezartzeko, esperientziak elkar trukatzeko   
eta egin den lanaren jarraipena egiteko eta, aldi 

berean, parte hartzen duten udalen arteko siner-
giak sortzeko edo daudenak indartzeko. 

1960.eko martxoaren 21ean Sharpeville-n, Hego-
afrikan, poliziak tiro egin eta 69 pertsona hil zituen 
apartheideko paseei buruzko legearen aurkako 
manifestazio baketsu baten. 1966.ean NBEko 
Batzar Orokorrak egun hori  Arrazagatiko Diskri-
minazioa Ezabatzeko Nazioarteko Egun moduan 
aldarrikatu zuen. 2014. urtean arrazagatiko eta 
etniagatiko diskriminazioa artean eguneroko fe-
nomenoa da, mundu osoan milioika pertsonaren 
aurrerakuntza eragozten duena, eta krisi ekono-
mikoak  izaera arrazista eta xenofoboko mugi-
menduak elikatzen ditu. 

Horregatik  joan den martxoaren 21ean CEAR-ek 
(Comisión Española de Ayuda al Refugiado) per- 
tsona migranteen eta errefuxiatuen  eskubideak 
hausten dituzten politika eta praktika diskrimina- 
tzaileen aurkako errefusatzea erakusteko komu-
nikatua jaulki zuen; aldi berean, komunikatuan xe-
detzat beste arraza eta/edo kultura batzuetakoak 
diren pertsonen  diskriminazioa, murrizketa edo 

bereizkeria duten politikak, ekintzak edo jarre-
rak salatu ziren. Halaber, eguneroko jardunean 
elkarbizitza eta integrazioa  sustatzen duten eta 
arrazagatiko diskriminazioa pairatzen duten per- 
tsonen duintasuna bilatzen duten ekimenak ain- 
tzatetsi nahi izan zituen. 

sartu sartu

Berdinbidean Bizkaia

Arrazagatiko diskriminazioa CEARen komunikatua

Helburuak
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzeko politikak abian jartzen edo egon 
daudenak sendotzen laguntzea.

Udalen arteko edo eskualdeko mailan 
berdintasunaren arloan elkarren arteko 
hurbilketa, esperientzien trukaketa era 
jarduera erkideak egitea bideratzea.

Udal eta eskualde mailako  jarduketak 
Bizkaiko Foru Aldundiaren berdintasun 
politikekin koordinatzea.

Zer eskaintzen die zerbitzuak udalei?
Emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren arloan jarduteko estrategia 
eta ildoen arloko aholkularitza eta horiek 
definitzeko	orientazioa.

Erabakitzen diren neurriak abian jartzeko 
laguntza.

Maila teknikoan eta politikoan sareak 
sortzeko xedearekin biltzeko eta 
eztabaidatzeko esparruetan parte hartzea.

ekimenak

http://www.eudel.net/destacados/berdinbidean/eu/berdinbidean-bizkaia/
http://ceareuskadi.files.wordpress.com/2014/03/cear_comunicado_da_internacional_discriminacin_racial_-20-03-2014.pdf
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apalategian

“Emakumeen Eskubideen Nazioarteko Auzite-
gia, Viena +20 Euskalherria 2013” Mugarik Gabe 
erakundearen ekimena izan zen eta 2013ko ekai-
nean garatu zen. Ekimen horren helburua zortzi 
emakumerentzat justizia sinbolikoa bilatzea izan 
zen, egunero euren eskubideak hautsita eta urra-
tuta ikusten dituzten emakume guztientzako jus-
tiziaren bilaketaren metafora eta irudikapen mo-
duan. Auzitegia nazioarteko epaitegi batek eratu 
zuen; epaitegi horretan  akademia, nazioarteko 
erakunde, mugimendu feminista eta esparru ju-
dizialeko pertsonak egon ziren, eta baita beste 
erakunde batzuetako behatzaileak ere.

Argitalpen	 honek	 adituek	 eta	 fiskalek	 aurkeztu	
zuten dokumentazio guztia eta euren lekukotzak 
aurkeztu zituzten emakumeen kasuak jasotzen 

ditu, eta baita Auzitegia egiteko aurrez erabili zi-
ren material guztiak ere.

Ikuspegi, Inmigrazioaren Euskal Behatokiaren 
argitalpen honek Barometroa 2013ko  (atzerrita-
rren inmigrazioari dagokionez euskal gizarteak 
dituen jarrerak eta iritziak biltzen dituen urteroko 
azterlana) emaitzak jaso ditu eta esparru akade-
mikoan eta gizarte erakundeen arloan adituak 
diren pertsonen ikuspegia eskaintzen du, zerta-
rako-eta fenomeno migratorioari buruzko dizipli-
na askotako izaerako hurbilketa eskaintzeko, aldi 
berean zabala eta ikuspegi askotatik egindakoa 
dena.  Gaur egun immigrazioari buruz eskuraga-
rri dauden datu guztiak biltzen dituen erreferent-
ziako testua da eta, bere analisiaren bitartez, ger-
tatzen ari diren fenomenoak ulertzeko erreminta 
eskaintzen da eta, aldi berean, hurrengo urtee-
tarako egiazko eszenatokiak planteatzen dituen 
hausnarketak egiteko aukera  ematen du.

Europar Batasuneko Funtsezko Eskubideen 
Agentziak (FRA) emakumeen aurkako genero 
indarkeriari buruz inoiz egin den inkestarik han-
dienaren emaitzak argitaratu zituen  martxoaren 
5ean. Emaitzen oinarria EBko 28 estatu kidee-
tako 42.000 emakumeri egindako  elkarrizketa 
pertsonalak dira eta ematen dituen datuak harri-
garriak dira euren tamainaren ondorioz. 

Lehenengoz emakumeek familiaren edo lanaren 
esparruetan, esparru publikoan eta interneten 
pairatzen dituzten indarkeria moten herrien ara-
berako datu konparatiboak eskuratu dira; ha-
laber, indarkeria horrek euren bizitzetan uzten 
dituen eraginak azaldu dira, edo biktimek eraso 
baten aurrean nola erreakzionatzen duten. Ho-
rri guztiari esker Europako genero indarkeriaren 

mapa egin da eta emakume europarrek hala es-
parru publikoetan nola pribatuetan pairatzen di-
tuzten gehiegikerien hedakuntza azaltzen du.

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak  
EAEko 18 eta 64 urte arteko emakumeen ohiko 
praktiketako ahalduntze prozesuak aztertzen di-
tuen txostena egin du; txostenaren xede nagusia 
gaur egungo egoera eta talde horren negozia-
zio-ahalmena	identifikatzea	da.	

Aztertu den horren moduko emakumeen hain 
talde handian egon dagoen askotarikotasunaren 
jakitun, hots, belaunaldi eta bizitza ibilbide  des-
berdinak dituztelako, emaitzak  adinen araberako 
hiru tartetan aurkeztu dira eta horrek erraztu egi-
ten du  konplexutasun horrekiko bateragarriagoa 
den errealitateari hurbiltzea.

Txostenak erasota uzten du autonomia indibi-
duala funtsezko lehentasuna dela euskal emaku-

meen bizitzan eta emakume horiek aukera ber-
dintasunaren arloan aurrerakuntzak egon direla 
ikusi eta igarri arren, uste dutela artean bereizke-
riek irauten dutela.

Emakumeen Eskubideen Nazioarteko Auzitegia 
Viena +20. Euskalherria 2013

Inmigrazioa eta krisiaren eragina:
Euskal Autonomia Erkidegoko Inmigrazioaren Urtekaria 2013

Emakumeen aurkako genero indarkeria: 
EB mailako inkesta bat 

Emakume helduen ahalduntze prozesuak  
Euskal Autonomia Erkidegoan

sartu sartu

emaitzarik nagusienak ingelesez

laburpena gaztelaniaz

sartu

http://issuu.com/mugarikgabe/docs/tribunal_internacional_de_derechos_
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_informes/eu_emakunde/adjuntos/informe.32.mujeres.adultas.eus.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-factsheet_es.pdf
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/anuarios/urtekaria_2013_eus_OK.pdf
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results_en.pdf
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nazioarteko erakundeak

VOICE, Voluntary Organisations in Cooperation in 
Emergencies-en (Larrialdietako Lankidetzarako 
Boluntarioen Antolakuntzak) akronimoa da eta 
mundu osoan laguntza humanitarioan aktiboak 
diren 83 GKE eskuordetzen dituen sarea da; 
Antolakuntzak  egoitzak ditu Europako 18 
herritan.  Bere helburu nagusia planteatzen diren 
krisi humanitarioetan GKE europarrek erantzun 
erkidea eskaintzea da.

VOICE Europar Batasunaren solaskide nagusia 
da larrialdietako laguntzari eta hondamen 
arriskuak murrizteari dagokienez eta bere 
xedea  sareak EBren gainean duen eragin 
erkidea areagotzea da eta, halaber, ekintza 
humanitarioaren oinarri humanitarioak eta 
kalitatea eta eragingarritasuna sustatzea.

NBEko Batzar Orokorrak 1970. urtean sortu zuen 
erakundea da eta Nazio Batuen Garapenerako 
Programaren bidez administratuta dago;  Nazio 
Batuetako Boluntarioak (NBB) Programa  
NBEren sistemako boluntarioen izaki nagusia 
da. Urtero  160 nazioko 8.000 pertsona inguru 
dira 130 herritan euren zerbitzuak eskaintzen 
dituztenak; horrek esan nahi du munduan bakea 
mantentzeko NBEko eragiketetan lan egiten 
duten boluntario zibil guztien herena  direla.

NBB Programak zerbitzu azkarra, eragingarria 
eta balio erantsiduna eskaintzen du ataza 
espezializatu askotan zerbitzuak emateko 
gaitasun altua duten profesionalak bilatzeko 
eta erreklutatzeko. Bakea lortzeko helburuan 
lan garrantsitsua egiten duten eta garapenean 
eragin erreala izaten duten profesionalak, alegia.

Pertsonen Berdintasunezko Partaidetzarako 
Solidaritate Europarra (European Solidarity 
Towards Equal Participation of People, 
EUROSTEP)	sare	laiko	moduan	definituta	dago	
eta nabarmen du  izaera progresista; 1990. urtean 
sortu zen bakearen, justiziaren, berdintasunaren 
eta pobreziaren ezabaketaren   arloan lan egiten 
duten GGKEen arteko lankidetza sustatzeko.  

Bere helburu nagusia erakunde europarren 
politikan eragina izatea da eta, aldi berean, estatu 
kideen mailan ekintza koordinatuak antolatzea. 

Garapenerako lankidetzarako politika europarren 
egiturari eta eraginei buruzko informazioak 
emateko eta horien analisi kritikoak egiteko era 
askotako argitalpenak egiten ditu

Halaber, nazioarteko mintegiak eta konferentziak 
antolatzen ditu eta gizarte zibileko  beste sare 

eta plataforma batzuetan parte hartzen du; hori 
ez ezik, eztabaida eta artikulazio esparruetan  
jarduten du erakunde europarrekin.

WIDE Europako sare feminista 2011.ean  
desegin ostean WIDE+ sortu zen  (Women 
in Development Europe).  WIDE+  gobernuz 
kanpoko antolakuntza da, emakumeen eskubide 
sozialak eta ekonomikoak sendotzeko lan 
egiten duena. Horretarako  Europar Batasunak 
(EB) eta munduko beste organismo batzuek, 
adibidez MMA, MB edo NDFk, burutzen dituzten  
nazioarteko politiken gaineko  presio eta 
informazio lanak egiten ditu.

WIDE+ generoaren arloan espezialistak diren 
emakumez eratuta dago, gobernuz kanpoko 
antolakuntzetan eta elkarteetan aktibistak 
direnak, giza eskubideen alde borrokatzen 
direnak eta gaur egungo sistema ekonomiko 
neoliberalaren aurrean alternatiba feminista 
bat eskaini nahi dutenak. Bereizkeria era 
guztien aurka borrokatu nahi du eta, bereziki,  
migranteek, herri indigenek eta LGBTIQ taldeek 

pairatzen dituztenen aurka, gizarte justizia eta 
giza eskubideen aldeko borroka zabalago baten  
atal moduan emakumeen eskubideak sendotuz.

VOICE

Nazio Batuetako Boluntarioak Eurostep

WIDE+

sartu

sartu

sartu

sartu

www.ngovoice.org
wideplusnetwork.wordpress.com
www.unv.org/es.html
www.eurostep.org
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sarean

“Indarkeria Ederra: Nerabearen gorputza kontrol-lurralde moduan. Emaku-
mearen autokontzeptuaren eta gorputzaren zaurgarritasunaren eta pre-
sioen aurkako erresistentziaren analisia Bizkaiko sei udalerritako nerabeen 
artean” gorputz baten, bereziki emakumeen gorputzean, maila estetikoan 
atsegin, erakargarri eta baita osasungarritzat ere jotzen den arbitrio kul-
turalak nerabezaroen duen eraginari buruzko azterlana da. Lanaren xe-
dea emakumeen gorputz nerabeen gaineko gizarte presioaren ondorioek 
osasunerako dituzten arriskuei buruzko alerta piztea eta bizitzeko eskema 
osasungarriak eraikitzeko erreminta moduan baliotzea da.

Azterketa Medicus Mundi Bizkaia erakundeak egin du Bizkaiko Foru Aldun-
diaren	finantzaketarekin	eta	Durango,	Sopela,	Getxo,	Mungia,	Muskiz		eta	
Galdakaoko 13 eta 18 urte arteko nerabeen artean autokontzeptuaren eta 
emakumearen gorputzaren gaineko presioen aurkako zaurgarritasuna eta 
erresitentzia aztertzen ditu; lanak islatzen du neskak eta, neurri txikiagoan, 
mutilak,	oso	zaurgarriak	direla	fisikoari	eta	edertasun	kanonei	buruzko	gi-
zarte presioekiko.

“Indarkeria Ederraren” barruan esaten da oso altua dela emakumeen eder-

tasunaren idealari buruzko mezu tradizionalen eragina eta adierazten du 
Bizkaiko neska nerabeak haserre daudela komunikabideetan eskaintzen 
diren ereduekin baina, aldi berean, eredu horiek baliagarritzat barneratuta 
dituztela	eta,	ondorioz,	ezin	dutela	presio	hori	gainditu.		Irudi-fikzio	horien	
irrealitatea aintzatesteko gauza izan arren maila indibidualean ezin dute ja-
saten duten presio hori gainditu. Edertasun kanon jakin batzuen inposaketa 
horren emaitzako indarkeria erabat  dago barneratuta eta normalizatuta eta 
ez da horrelakotzat aintzatesten, kolpeak edo bortxaketak baino leunagoa 
delako, baina bere arrisku maila bera da.  

“Indarkeria Ederra: Nerabearen gorputza kontrol-lurralde moduan” ikerkunt-
za Medicus Mundi Bizkaia erakundearen “Yo no me vendo, ¿y tú?” kanpai-
naren barruan kokatzen da. Kanpaina horrekin Medicus Mundi Bizkaiak 
emakumearen gorputzaren gaineko indarkeria sinbolikoa ikustarazi nahi du 
emakumeen aurkako indarkeria forma moduan. 

Kontuan hartuta emakumeen ekintzaletasunak 
aukera ekonomiko eta sozial garrantzitsuak inpli-
katzen dituela,  hala ekintzaleak direnentzat nola 
inguruan dutenarentzat, Emakundek,  Emaku-
mearen Euskal Erakundeak, EAEn emakumeen 
ekintzaletasuna laguntzeko laguntzen mapa 
egin du. Eusko Jaurlaritzak, Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoako foru aldundiek, merkataritza ganbe-
rek, toki eta eskualde mailako garapen agentziek 
eta estatuko organismoek eskaintzen dituzten 
laguntza ekonomiko, prestakuntza eta kokapen 
egitarau guztiak azaltzen dira. 

Ekimen hau  Enplegua Berraktibatzeko Egitaraua 
2012/2016 delako programaren barruan kokat-
zen da; programa horrek ekintzaletasuna  ekono-
mia hobetzeko gako moduan hartzen du  eta  lan 

merkatura iristeko eta, ondorioz,  gizarte doiago 
eta igualitarioagora iristeko, urratsak ematen ja-
rraitzeko erreminta baliagarria izan nahi du.

Irabazteko asmorik gabeko antolakuntza da eta 
bere esku hartzea esparru  sozio-hezkuntzazkoa 
da. Bagabiltza  emakumeen giza eskubideak eta 
eskubide sozialak, ekonomikoak eta kulturalak 
erabat betetzeko borrokan egiteko sortu zen, eu-
ren beharrizan eta interesei, hala praktikoak nola 
estrategikoak,  erantzunez.

25 urte baino gehiagoko ibilbide batekin esku 
hartzeko proiektuak garatu ahal izateko egiazta-
giriak eta homologazioak ditu.  

Bere misioa orientazioa, prestakuntza eta inte-
grazio soziolaborala dira, emakumeentzat bizit-
za-kalitate handiagoa eta garapen hobeagoa, 
pertsonala, soziala eta hezkuntzazkoa, bilatzen 
duten prozesuak sustatuz.

sartu

sartu

sartu

EAEn emakumeen ekintzaletasuna laguntzeko laguntzen 
mapa

“Indarkeria Ederra: Nerabearen gorputza kontrol-lurralde moduan”.

Bagabiltza

http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/eu_emakunde/adjuntos/27.mapa.ayudas.apoyo.emprendimiento.mujeres.cae.eus.pdf
http://www.bagabiltza.com/eu/
http://medicusmundibizkaia.org/digital/edertasunarenindarkeria/
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