
Teresa Laespada nauzue, Enplegu, Gizarteratze eta Berdintasuneko foru diputatu 
berria. Teresa dei nazazue. Halaxe hasi dut nire aurkezpena, hain zuzen ere, argi eta 
garbi adierazi nahi dudalako elkarrizketa sendoa ezarri nahi dudala inplikatutako 
pertsona eta erakunde guztiekin, berdintasunaren aldeko borrokan. 

Ilusioz eta energiaz beteta hasiko dut etapa hau eta Bizkaiko lurraldean berdintasun 
politikak zorrotzak, eztabaidatuak, eraginkorrak eta zeharkakoak izan daitezela lortu 
nahi dut. Bizkaiko Foru Aldundian hasiera-hasieratik sustatu nahi ditut emakumeen 
kontrako indarkeria ezabatzeko borrokatzen duten proiektuak eta programak eta 
emakumeen jabekuntza, alderdi desberdinen uztartzea eta erantzukidetasuna 
sustatzen duten ekintzak, bizitzako eremu guztietan. 

Elkarlanean arituko naiz emakume talde eta erakunde feministekin, elkarren artean 
eraldatu ditzagun gizarte bizkaitarrean dauden estereotipoak. Eta, noski, emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren gaineko eskumenak dituzten erakunde, organo eta 
unitateekin solasean arituko naiz.

Argi daukat Berdintasun Zuzendaritzak genero ikuspegia Bizkaiko Foru Aldundiaren 
politika, programa eta ekintza guztietan sar dadin lanean jarraituko duela. 

Berdintasuna zeharkako eta “funtsezko” kontua da gure lurraldea benetan eraldatu 
dadin, eta, horretarako, emakumeen eta gizonen berdintasuna, elkartasuna 
eta aniztasuna bezalako oinarrizko balioak dituzten politikak sustatu nahi ditut 
bizkaitarren artean, erakunde honen ordezkaritzan, elkartasuna eta desberdintasunen 
eta bidegabekerien aurkako borroka beti izan baitira gure erantzukizuna. 

Teresa Laespada
Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarteratzea
eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Diputatua
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“Tribial Feminista” mugikorretarako doako 
aplikazioa da, joko didaktiko ezagun horren ereduari 
jarraituz emakumeak historian duen paperari 
bisibilitatea eman nahi diona. Galderak kategoria 
batzuetan bereiztuta daude, adibidez Historia, 
Kirola, Artea eta Literatura, Geografia, Ikuskizunak 
eta Natura, eta horietan emakumeen ekarpenen 
garrantzia aintzatesten da eta hala emakumeentzat 
nola gizonentzat bidegabea eta kaltegarria den 
desberdintasuna salatzen da. 

Jokoa historia beste ikuspuntu batetik ikasi nahi 
duten adin guztietako pertsonentzat da; ekimenaren 
sustatzailea Irontec enpresa da eta Arrasate, Basauri, 
Ermua, Ondarroa eta Zierbenako udalen eta Uribe 
Kostako Mankomunitatearen laguntza izan du; aldi 
berean, Bizkaiko Foru Aldundiaren  Kultura Sailaren 
finantzakidetasuna izan du. 

Doako app hau euskaraz garatuta dago eta 
eskuragarri dago smartphone  eta Android  edo iOS 
tabletetarako.

Tribial Feminista

SARTU

parte hartu

Deskargatu aplikazioa
Android: http://bit.ly/tribial

iPhone, iPad, iPod Toch: Apple Store balidatze 
prozesuan ari da 

Kode askea: http://bit.ly/tribial-code

Prestatzeko eta gaitzeko baliabideak

SARTU

- Tokiko giza garapenari buruzko ikastaroa: Tokiko giza garapenaren ikuspuntuaren oinarri teorikoak 
ezagutzeko, garapenerako estrategia integralak edo sektorialak eratzeko helburua duten azterketarako 
eta esku-hartzeetarako tresnak zabaldu ahal izateko. Bidezkoagoa den garapen baten bila aritzen 
den nazioarteko lankidetzaren edozein esferatan lan egiten dutenentzat eta tokiko eragileentzat 
prestakuntza-tresna bat da. 
(http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/93)

- Deskarga daitezkeen ikastaroak: eduki zehatzei buruzko iraupen laburreko ikastaroak, erakundeak 
prestatzeko zereginetan erabiltzeko pentsatuak. Ikastaro bakoitzak gida didaktiko bat du, baita modu 
autonomoan ikasteko beharrezkoak diren baliabideak ere. 
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/70

- Beste erakunde batzuek sarean dituzten ikastaroetarako sarbidea: sarean eskaintzen diren 
ikastaro birtualei buruzko informazioa.
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/55

- Gaikuntzarako eskuliburuak: dituzten ezaugarriengatik eskuliburu edo gida gisa kalifikatu 
daitezkeen dokumentuak.
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/categorias/132

- Garapenerako lankidetzako eta ekintza humanitarioko hiztegia: kontsultatzeko eta ikasteko 
tresna praktikoak, dibulgaziokoa eta zorroztasun akademikoa duena. Lankidetzari, garapenari eta 
ekintza humanitarioari buruzko kontzeptu nagusiak biltzen ditu.
http://www.dicc.hegoa.ehu.es

- Tokiko garapenerako ekimen ekonomikoak: bideragarritasuna eta planifikazioa Tokiko 
garapenerako proiektuen zikloak kudeatzeaz arduratzen diren erakundeetako teknikariei eta lankidetza 
eragileei zuzendutako gida, egiten dituzten jardueren artean ekimen ekonomikoak sortzea eta 
sendotzea baldin badaude.
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/iedl/index.html

Tokiko Giza Garapenaren atariak tokiko giza 
garapenaren inguruan sortzen ari diren ekarpen 
teoriko eta praktikoen aberastasuna biltzen du. 
Nazio Batuetako erakundeak (batez ere NBGP) eta 
hausnarketa akademikoa barne hartzen ditu, baina 
baita garapena sustatzearen alde lan egiten duten 
gizarte-mugimenduak eta erakundeak ere. 

Atariaren webgunean, aldizka berrikusten eta 
eguneratzen diren prestatzeko eta gaitzeko sei 
baliabide mota aurkituko ditugu, tokiko giza 
garapenarekin zerikusia duten gaiei buruzkoak.

www.irontec.com
http://www.dhl.hegoa.ehu.es/recursos/formacion
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Lesbiana, Gay, Transexual eta Bisexualen Estatu-
federezioak (FELGTB) sustatutako kanpaina honen 
xedea futbol profesionalaren munduan dagoen 
homofobia, lesbofobia, transfobia eta bifobia 
errotik kentzea da, baita kirol horrekin zerikusia 
duten pertsona guzti-guztiei armairutik ateratzera 
animatzea ere, taldearen edo, oro har, zaleen balizko 
errefusaren beldur izan gabe eta kiroletarako 
oinetakoetan ostadar koloreko kordoi deigarriak 
jarriz.

Gurean, Gehitu elkarteak (Euskal Herriko lesbiana, 
gay, transexual eta bisexualen elkarteak) deialdi 
bat egin du kirol diziplina guztietan, bai eremu 
profesionalean, bai amateurrean, homofobia, 
lesbofobia, bifobia eta transfobia kordoi horiek 
erakutsiz errefusatzeko.

Emakumeek Informazioaren Gizartean duten 
parte hartzea sustatzearen eta informazioaren 
eta komunikazioaren arloko teknologia berrien 
erabileran konfiantza eta segurtasuna areagotzearen 
ondoreetarako Emakundek “Emakumeen konfiantza 
eta segurtasuna sarean” programa prestatu du.  
Programa doako atzipenekoa da sarean eta material 
didaktiko batzuk eta gida bat ditu.

Ortzadar Liga“Emakumeen konfiantza eta segurtasuna sarean”

SARTU

parte hartu

Nola lortu ditzaket kordoiak?

- Gehitu elkartearen egoitzan (Kolon pasealekua, 
50. Donostia)

- Kanpainaren eta Gehituren jardueren garape-
nari buruzko informazioa izan dezazun, beha-

rrezkoa izango da izen-abizenak eta harremane-
tarako helbide elektroniko bat ematea, baita zein 

talde edo ligatan kirol egiten duzun esatea ere 
(futbola, saskibaloia, boleibol, padel, txirrindula-

riza, running etab.).
- Taldeen kasuetan, pertsona batek aurkeztu 

beharko ditu interesa duten guztien datuak, eta 
ordezkariari emango zaizkio kordoiak, taldeki-

deen artean bana ditzan. 
- Postaz bidali ahal izango dira, datuak jaso eta 

gero. 

“Emakumeen konfiantza eta segurtasuna 
sarean” material didaktikoa

IKTen arloan emakumeekin lan egiten duen 
pertsonal bideratzailearentzat da. Materialak ustez 

Interneten aurki daitezkeen arriskuak aztertzen 
ditu. Emakumeen taldeekin era parte hartzailean 

lan egiteko dinamikak, aholkuak eta horiek guztiak 
prebenitzeko aholkuak sartzen ditu; halaber, 
emakumeen eta teknologia berrien egoerari 

buruzko hausnarketak egiten ditu eta terminoen  
glosario txikia era sareko bitartekoen zerrenda  bat 

ditu. 
Material horren barruan gaikako hamabi koaderno 
daude sarean konfiantza eta segurtasuna lantzeko 

pentsatuta dauden jarduera didaktikoekin: 
identitate digitala, ospea  eta pribatutasuna on-line; 
pasahitzak; zibererasoak; sextinga; estortsio sexuala 

– sextortsioa; jazarpen sexuala adingabekoei – 
groominga; eskolako zibererasoa – cyberullyinga; 

teknomenpekotasunak; iruzurra sarean – Phisinga; 
posta zaborra – spama; zurrumurrua – hoaxa   eta 

birusa  eta malwarea..

SARTU

Emakumeen konfiantza eta segurtasuna sarean” 
material didaktikoak hemen deskargatu

Emakumeen konfiantza eta segurtasuna sarean 
Gida hemen deskargatu

“Emakumeen konfiantza eta segurtasuna 
sarean Gida”

IKTek eskaintzen dituzten zerbitzuak 
konfiantzarekin eta era seguruan erabiltzeko 

eskuztaketa eta trebeziak hobetzeko erremintak 
eskaintzen ditu. Horretarako Interneten egon 

daitezkeen ustezko arriskuak aztertzen ditu eta 
horiek prebenitzeko aholkuak eta praktika onak 

eskaintzen ditu.

https://drive.google.com/file/d/0BxeMTL71NeQ7cFJjV2o3SDVlbGM/view%3Fpli%3D1
http://www.e-igualdad.net/formacion-tic/confianza-seguridad-mujeres-red
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/ConfySegurenRed_Materiales.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/sociedadInfo/formacion/docs/ConfySegurenred_Guia.pdf
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Dagoeneko martxan jarri da Berdintasun Eskola 
Birtualak emakumeen eta gizonen arteko aukera-
berdintasunari buruz dohainik eskaintzen duen 
online prestakuntzaren 6. edizioa. 

Metodologia malgu eta arina erabiltzen da, eta 
ikastaroak bai emakumeentzat bai gizonentzat dira. 

Prestakuntza bi mailatan antolatuta dago 
(oinarrizkoa eta aurreratua), eta banakakoa da. Parte 
hartzaile bakoitzak inskripzioa egiten duenean 
hasten da berarentzat ikastaroa, eta ordutik aurrera 
8 aste izango ditu ikastaroa amaitzeko. Inskripzioen 
hurrenkerari hertsiki jarraituz esleituko dira lekuak, 
eta prestakuntza eskuragarri egongo da 2016ko 
irailera arte.

Berdintasun Eskola Birtualaren 6. edizioa

SARTU

parte hartu

Helburuak:

- Gizonak eta emakumeak berdintasunaren balioaz ohartaraztea, gizarte garapenaren ardatza den aldetik.
- Enpleguaren arloan emakumeek eta gizonek lanbide-garapenerako baldintza berdinak izan ditzaten 

sustatzea, gaitasunari eta aukerei dagokienez.
- Emakumeen ahalmenak sustatzea eta haien gizarte beharrizanak asetzea, berdintasunean bete-betean 

gara daitezen. 
- Enpresei eta beste erakunde batzuei tresnak ematea emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna 

sustatzeko eta langile guztien bizitza pertsonalaren, familiaren eta lanaren arteko oreka lortzeko.
- Segurtasun indar eta kidegoetako langileei ezagutza handiagoa eskaintzea euren lanbide-jardueran eta 

euren egituretan genero-ikuspegia sartzearekin zerikusia duten gaiei buruz.
- Arlo juridikoarekin zerikusia duten profesionalei ezagutzak eta metodologiak eskaintzea araudiaren 
aplikazio praktikoan genero-ikuspegia sar dezaten, emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna 

lortze aldera. 

Bi prestakuntza maila:

Oinarrizko maila, berdintasuna interesatzen zaien 
pertsonentzat, oro har, eta segurtasun indar eta 

kidegoetako kideentzat, bereziki.
- “Aukera berdintasunari buruzko sentsibilizazioa” 

izeneko ikastaroa. 30 ordu iraungo du.
- “Aukera berdintasunari buruzko prestakuntza: 

aplikazio praktikoa segurtasun indar eta kidegoen 
esparruan” izeneko ikastaroa. 40 ordu iraungo du.

Maila aurreratua, ikastaroei dagozkien esparruekin 
lotura daukaten pertsonentzat:

- “Aukera-berdintasuna: aplikazio praktikoa 
enpleguaren arloan” izeneko ikastaroa. 65 ordu 

iraungo du.
- “Aukera-berdintasuna: aplikazio praktikoa gizarte 

zerbitzuen arloan” izeneko ikastaroa. 65 ordu 
iraungo du. 

- “Aukera-berdintasuna: aplikazio praktikoa 
enpresan eta giza baliabideetan” izeneko ikastaroa. 

65 ordu iraungo du.
- “Aukera-berdintasuna: aplikazio praktikoa arlo 

juridikoan” izeneko ikastaroa. 65 ordu iraungo du.

http://escuelavirtualigualdad.es/como-inscribirse.php
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ekimenak aldeko jarrerarekin

Elkarrizketa / Blanca Estrella Ruiz - Clara  Campoamor Elkarteko Fundatzailea eta Lehendakaria

SARTU

Elkartea 1985ean sortu zen Euskadin. Zer-nolako 
lana egiten duzue eta zein da azken urteotan 
lortutako guztiaren balantzea?

Besteak beste, Zigor Kodearen aldakuntza guztietan 
parte hartu dugu 1982tik gaur egunera arte; esatera 
baterako, gure elkarteak aurkeztu ditu onartuak 
eta txeratuak izan diren 69 zuzenketa (horien 
artean zigorrak osorik betetzeko zuzenketa).  Lortu 
dugu emakumezkoen kontrako delituak pribatuak 
izateari uztea, delitu publikoak izan daitezen, 
gizartearen kontrakoak. Desagerrarazi dugu 
zigortutako bortxatzaileak biktimaren barkamenari 
esker aske irteteko aukera. Era berean, Euskadin 
genero indarkeriaren kontra estatu osoan egindako 
lehendabiziko kanpaina aurrera eraman genuen: “Ez 
egin negarrik, hitz egin ezazu”. 

Eta lehenengo erakundea izan ginen zigor osoa 
zenbatzea lortzeko orduan, betiere delinkuente 
mota zehatz batzuei espetxe onurak ematekorakoan; 
horri Parot Doktrina iritzi zitzaion eta oso-
osorik jaso zen 2015eko Zigor Kodean. Halaber, 
hauteskunde zerrendetan gutxieneko kuotak ezarri 
zituen erakundea izan ginen –1985ean “aukeratu 
beharreko postuen %25” modura ezagututakoak–; 
kuota horiek eragin zuten gaur egun ekitatea askoz 
ere handiagoa izatea gure erakundeetan.

Eta lehenengoak izan gara estatuaren kontrako 
zigorrak lortzeko orduan, arduradun zibil subsidiario 
gisa gizarteratu gabeko presoei espetxe baimenak 
emateagatik; izan ere, irtenaldiak baliatu zituzten 
erailtzeko, adibidez Leticia Lebratoren kasuan, Olga 
Sangrador-enean, Alcásser-eko nesken kasuan eta 
bestelakoetan. 

Hogeita hamar urte igaro ondoren, elkarteak lanean 
jarraitzen du, gero eta sendoago eta gero eta 
errespetatuago. Baina, hori guztia balantzea erdi-
positiboa baizik ez da, berdintasuna oraindik ere 
benetakoa ez delako. 

Gainera, bestelako gertakari bat ere badugu 
geure artean; izan ere, gurera etortzen ari dira 
emakumezkoen eskubiderik ez duten herrialde 
eta kontinenteetako emakumezko asko. Horrek 
berekin ekarri du ibilitako eta itzulezintzat hartutako 
bidearen zati bat berriro ere jorratu beharra. 

Zeintzuk dira lortzeko dauden erronkak?
Benetako sentsibilizazio sakona sortzea klase 
politikoan, Genero Indarkeriaren gaitzari 
dagokionez. Eta bestelako aldakuntzak egitea Zigor 
Kodean, Prozedura Kriminalaren Legean, Biktimaren 
Estatutuan eta Haurrak Babesteko Legeak. 

Behar duten, gure erakundera laguntza eske 
datozen eta euren konfiantza guregan jartzen duten 
pertsonei laguntzen jarraituko diegu. Oraindik ere 
egiteko asko dago, bereziki gazteen artean eta 
beste kultura batzuetatik etorritako emakumezkoen 
artean; izan ere, horietan emakumezkoek ez dituzte 
gizonezkoen eskubide berberak. Beraz, oraindik 
ere urrats asko egin behar ditugu. Bizkaian, hala 
ere, lanean hasi gara beste leku batzuetan baino 
lehenago, eta, horregatik, ibilitako bidea eta 
lortutako sentsibilizazioa are handiagoak dira. 

Hala eta guztiz ere, badirudi nerabeek 
normaltasunez ikusten dituztela jokabide 
sexistak eta nagusitasun eta mendekotasun 
portaerak...

Gizarteak aurrera egin du, jokabide matxista asko, 
irainak edota emakumezkoen askatasunaren 
edo segurtasunaren aurka egiten zuten ekintzak 
gaitzesteraino, baina berriki ikusten ari gara 
askatasunean jaiotako belaunaldiak jokabide horiek 
onartzen dituela neke handirik gabe, horien artean 
indarkeria, arazoak konpontzeko bitarteko eta 
baliabide gisa. Profesionalek eta adituek ere ezin 
azal dezakete, baina emakumezkoek –trantsiziotik– 
eskubide batzuk eskuratu ondoren, badirudi gure 
ondorengo belaunaldiak eskubide horiei uko egin 
nahi diela. 

Clara Campoamor elkartea gizarte 
ekintza, esku-hartze juridikoa eta eragin 
politikoa uztartzen dituen erakundea 
da. Emakumezkoen eskubideen alde lan 
egiten du, horiek lan, lanbide, famili, kultur 
eta osasun munduan babesteko; halaber, 
emakumezkoen kontrako indarkeriaren 
biktimen alde ere egiten du. 

“Salaketa bai, baina bermeekin. Gure elkarteak, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Emakume Zerbitzuek 
edo udal batzuek ematen dituztenen antzeko 
bermeak. Hala ere, ez egin urrats batere bakarrik”.

“1985ean elkartea behin betiko legeztatu zen 
eta haren lehendakaria izateko erantzukizuna 
eman zidaten. Harro egoteko moduko zeregin 
hau duintasunez, zorroztasunez eta biktimekiko 
begirunez betetzeko ahaleginak egiten ditut; 
berdin jokatzen dut biktimentzako laguntza 
eskatu behar diedan erakundeekin eta gainerako 
profesionalekin, horiek baitira Clara Campoamor 
elkartearen benetako motorra.  Badakit egun 
bakoitza amaitutakoan beti egin dudala biktimaren 
baten aldeko urratsa, zoritxarrez beti egoten dela 
biktimaren bat. Eskerrak ematen jarraitzen duten 
hainbeste neskaren gurasoekin topatzen naiz eta 
horiek segitzen dute galdetzen nola dauden haiek 
artatu zituzten profesionalak; horrek ilusio guztiak 
gainditzen ditu, bai eta elkarte honetan lanean 
hasteko izandako ilusioa ere”.

“Hastapenetatik nahi izan genuen elkarteak Clara 
Campoamor izena izatea, bi arrazoirengatik: 
batetik, gizonezkoekin batera bozkatzeko 
oinarrizko eskubidea eman zigun emakumezkoa 
izan zen, eta, bestetik, Euskadiren alde sentitu zuen 
maitasunak eskarazi ziolako berton lurperatua 
izateko”. 

www.claracampoamor.com
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Gay, Lesbiana, Bisexual eta Transexualen Nazioarteko 
Elkarteak (ILGA) bere urteroko txostena argitaratu 
du duela gutxi, homosexualek eta LGTBI kolektiboak 
munduan dituzten eskubideak erakusten dituen 
mapa batekin batera.

Pertsona homosexualen eskubideak munduan 2015
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Legedia herrialde desberdinetan
Ezkontzatik heriotza-zigorrera
2015eko maiatzean:

- 118 herrialdetan legala da helduek pribatuan 
sexu harremanak izatea.  
- 75 herrialdetan legez kontrakoa da sexu bereko 
pertsona helduek sexu harremanak izatea.  
- 6 herrialdetan eta Nigeria eta Somaliako zati 
batean heriotza-zigorra aplikatzen da.
- Lanean sexu-orientazioagatik diskriminatzea 
debekatuta dago 62 herrialdetan, tartean Txilen 
(2012), Samoan (2013) eta Buenos Aires hirian 
(2015).
- 8 herrialdetan konstituzioak debekatu egiten du 
jendea beren sexu-orientazioagatik baztertzea, 
tartean Mexikon (2011) eta Birjina uharteetan 
(2007).
- Sexu-orientazioan oinarritutako krimenak arau-
haustea dira 35 herrialdetan.
- Sexu-orientazioagatik gorrotoa sustatzea 
debekatuta dago 31 herrialdetan.
- Sexu bereko bikoteen ezkontza posible da 18 
herrialdetan, tartean Luxenburgon eta Irlandan, 
2015. urteaz geroztik bi kasuetan.
- Finlandiak ezkontzeko eskubide berbera izateko 
lege bat onetsi zuen 2015ean eta 2017an sartuko 
da indarrean. Estoniak lege bat onetsi zuen 
2014an eta 2016an sartuko da indarrean.
- Sexu bereko bikoteek haurrak adoptatzea legala 
da 19 herrialdetan.
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These laws are aimed at lesbians, gay men 
and bisexuals and at same-sex activities and 
relationships. At times, they also apply to trans 
and intersex people. This edition of the world 
map (May 2015) was coordinated by Renato 
Sabbadini and Alessia Valenza (ILGA). Design: 
Eduardo Enoki. Data represented in this map is 
based on “State-Sponsored Homophobia: a World 
Survey of Laws: criminalisation, protection and 
recognition of same-sex love - 2015”, an ILGA 
report by Aengus Carroll & Lucas Paoli Itaborahy, 
available in various languages on www.ilga.org. 
ILGA thanks its member organizations which 
contributed to the annual update.

No specific 
legislatioN

RecogNitioN
Recognition of same-sex unions
34 countries and 65 entities
Joint aDoPtion
17 countries and 28 entities

Joint adoption

PROTECTION
Anti-discriminAtion lAws
69 countries and 85 entities

countries which introduced laws 
prohibiting discrimination on the 

grounds of sexual orientation 

* See ILGA's SSHR for names of States. 
When the majority of entities of one country 
has equality marriage, the whole country is 
attributed to the dark green color (Marriage). 

peRsecUtioN
Death Penalty
6 countries and parts of Nigeria and 
Somalia
imPRisonment
75 countries and 5 entities

ILGA, the InternAtIonAL LesbIAn, GAy, bIsexuAL, trAns And Intersex AssocIAtIon
The Lesbian, Gay and bisexuaL Map of WorLd LaWs May 2015

www.ilga.org

Death penalty 

 = not imPlementeD
iraq: persecution by organised 

non-state agents.

imprisonment, no precise indication 
of the length /banishment

imprisonment from 14 years 
to a life-long sentence

anti-Propaganda law without other 
legislation persecuting on the basis 

of sexual orientation

imprisonment up to 14 years

marriage

equal (almost equal) 
substitute to marriage

clearly inferior substitute to 
marriage

no specific legislation

"anti-propaganda law" 
restricting freedom of 

expression and association

http://old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored_Homophobia_2015.pdf
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Emakumeak komunikabideetan duten zereginari 
buruzko arreta deitzeko eta zeregin hori 
bistaratzeko eta, halaber,  artean egon dauden 
etenak gainditzeko aukera emango duten ekintzak 
betearaztea sustatzeko, NBE Emakumeak 100 herri 
baino gehiagotan egin duen ikerketaren emaitzak 
argitaratu ditu. 

Proiektu honek era askotako alderdiak analizatu ditu, 
adibidez genero estereotipoak sendotzen dituzten 
edo ez dituzten diskurtsoak, emakumeek zinean 
interpretatzen dituzten paperak edo protagonista 
femeninoak dituzten berrien motak, etab., eta 
ondorio moduan ikus daiteke artean iraganean 
finkatutako emakumeen irudia gizarteratzen 
jarraitzen dela.

Ikerketa: Emakumeak komunikabideetan

SARTU
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Aurrera egiten jarraitzeko neurriak 

Emakumeen gaitasuna sustatzea, bereizkeria 
murrizteko irizpide profesionalak erabiltzea, ko-
munikabideen zaintza taldeak eratzea gainikus-

kapena egitearen ondoreetarako eta emaku-
meek informazioaren teknologietan eta sare 

sozialetan duten parte hartzea azpimarratzea 
emakumeen prozesu demokratikoetan duten 

zeregina sendotzeko bide moduan.

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/media
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Nazioarteko Amnistia erakundeak “Nire Gorputza, 
Nire Eskubideak -  Mi Cuerpo, Mis Derechos” kanpaina 
jarri du abian. Kanpainaren xedea sexualitatearen 
eta ugalketaren kontrolari eta kriminalizazioari 
amaiera ematea da. Antolakuntzak gobernuei 
aurrera urrats bat emateko eta euren gorputzei  eta 
bizitzei buruzko erabakiak hartzerakoan pertsonen 
eskubideak babesten hasteko  eskatu die. 

2015. urtean  ahalegina egingo da joera hori 
geldiarazteko eta berariaz egingo dira ahaleginak 
besteak beste Aljeria, Burkina Faso, El Salvador, 
Irlanda, Nepal, Maroko, Mendebaldeko Sahara  eta 
Tunez bezalako herrietan. Hori ez ezik, eskubide 
sexualak eta ugalketaren arloko eskubideak ukatzen 
diren herriei buruzko txosten batzuk argitaratuko 
dira.

Arratia eratzen duten udalerrietako biztanleek 
tratu txarren eta sexu erasoen  biktimentzako 
arreta psikologikoko zerbitzua daukate ekainaren 
1etik. Zerbitzu hori Bizkaiko Foru Aldundiak tratu 
txarren eta sexu erasoen  biktimentzako arreta 
psikologikoko zerbitzua Lurralde osora zabaltzeko 
egiten duen ahaleginari esker ireki da. 

Deserdiratze prozesu honi esker aukera dago, 
programa honen garapenaren  abantaila nagusienak 
aprobetxatuz, arreta hurbilagokoa eskaintzeko eta 
beharrizanei toki mailan erantzuteko.

Arratia Eskualdeko Arreta Psikologikoko 
Programa Igorren dagoen Arratiako Udalen 
Mankomunitatearen egoitzan emango eta 
koordinatuko da. 

Talde profesional bat bertara joango da aldean bizi 
diren programaren pertsona onuradunei arreta 
eskaintzeko astelehenetan, 08:00etatik 15:00etara 
arte; dena dela, zerbitzuaren eskaeran hazkuntza 
dagoela ikusten bada eskaintzen den arreta hori 
zabaltzeko ustea dago.

Arreta Psikologikoko Programa honek, halaber, 
adingabeko pertsonen, adineko pertsonen eta 
desgaitasunak dituzten pertsonen  aurkako erasoei 
jaramon egiteko balioko du; horientzat guztientzat, 
halaber, beste aukera batzuk eskainiko ditu: arreta 
psikologiko indibidualizatua, laguntzarako eta 
psikoterapiako tratamenduak, arretaren xede diren 
kasuen jarraipena eta beste zerbitzu batzuekiko 
(Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak, Epaitegiak, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren Gizarte Ekintza Saila, Enplegua, 
Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Saila eta 
beste batzuk) deribazioa eta koordinazioa.

Zerbitzu hau eskaini ahal izateko Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Gizarte Ekintza Sailak lankidetza 
hitzarmena harpidetu zuen, joan den apirilean,    
Arratiako Mankomunitatearekin. 

Beraz, horrela,  azken urteetan burutu den 
zerbitzuaren deserdiratzearen prozesua amaitu 
da, gaur egun bizi dugun abagune ekonomikoa 
gorabehera, Bizkaiko Foru Aldundiak eskaintzen 
duen gizarte zerbitzuak mantentzeko eta zabaltzeko 
konpromisoa betez.

“Nire Gorputza, Nire Eskubideak” kanpaina Arratiak tratu txarren eta sexu erasoen  biktimentzako 
arreta psikologikoko zerbitzu berria dauka
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Adierazpena

- Elkarren artean adostuta dauden erlazio sexua-
lak ez dira inoiz delitua, berdin da zein den gure 

sexua, orientazio sexuala, genero identitatea 
edo egoera zibila.

- Abortu bat egiteagatik (edo inor abortatzen 
laguntzeagatik) pertsona hori EZ da  kriminal bat 

bihurtzen.
- Osasun zerbitzu  eskuragarriak, konfidentzialak 

eta kalitatezkoak, eta horien barruan metodo 
antikontzeptiboak  sartuta egongo dira, ez dira 

luxu bat, giza eskubide bat dira. 
- Sexuaren eta erlazioen gaineko hezkuntza 

osoaren oinarria  datu zientifikoak izango dira 
eta pertsona guztien eskura egongo dira.

- Pertsona guztiok inolako indarkeriarik gabe, 
bortxaketa barne, bizitzeko eskubidea dugu.

- Gure gorputzekin eta gure bizitzekin zerikusia 
duten legeak, politikak eta programak  egiten 

parte hartzeko eskubidea dugu.
- Sexuaren eta ugalketaren arloan hautatzea 

ukatzen bazaigu hori salatzeko eskubidea dugu; 
halaber, gertaerak ikertuak izateko eta justizia 

aplikatzeko eskubidea dugu.

http://www.arratia.net/eu-ES/Albisteak/Orrialdeak/20150505_Arrerta.aspx
http://www.arratia.net/eu-ES/Albisteak/Orrialdeak/20150505_Arrerta.aspx
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Hezkuntzaren arloan askotarikotasun afektibo-
sexuala eta generoa lantzeko gida-ren hartzailea 
hezkuntzaren arloko erkidego osoa da (ikasleak, 
irakasleak, ikaskuntzakoa ez den pertsonala, familiak 
eta sindikatuak) eta beldurrik gabe ekiten dio 
askotarikotasun sexualaren  gaiari, ahal den neurrian 
konponbideak eskainiz. Gida honek zentroetan bizi 
den egoera transformatzeko abiaburua izan nahi 
du, eta azpimarratu egiten du identitate afektibo-
sexuala  eta generoa aipatzen denean argi eduki 
behar dugula funtsezko giza eskubidea dela. 
Horregatik asko azpimarratzen du irakaslegoaren 
garrantzia eta ikasgelara eramateko hezkuntzaren 
arloko proposamen desberdinak egiten ditu zentroa 
askotarikotasuna baloratzen duen espazio bihur 
dadin.

Instituto Hegoak eta Seminario Interdisciplinar 
de Metodología de Investigación Feminista 
(SIMReF) erakundeak argitalpen hau aurkeztu dute. 
Argitalpen honen xedea ikerkuntza feministarako 
gaitasun teorikoak eta praktikoak  sendotzea da, 
hala unibertsitatean nola ikerkuntza-ekintzarekin 
konprometituta dauden gizarte eragile eta 
mugimendu guztien artean. Hiru ataletan 
egituratuta dago; lehenbizikoak  epistemologia  eta 
metodologia feministari buruzko hausnarketarako 
eta eztabaidarako markoa irekitzen ditu; bigarrenak 
ikerkuntza feministarako baliagarriak izan 
daitezkeen berariazko ikuspegi eta erreminta

metodologikoetan sakontzen du, eta hirugarrenak 
aldez aurretik liburuak deskribatu dituen ikuspegi eta 
erreminta metodologikoak kontuan hartu dituzten 
ikerkuntza feminista aplikatuko esperientziak 
aintzatesten eta aztertzen ditu. 

Emakundek 2009. urtean argitaratu zuen liburukiaren 
eguneratzea da; “Genero berdintasunaren arloko 
laneko eskubideen gidaren” edizio berri honek 
azken urteetan gertatu diren erreformen ondorioz  
laneko eskubideen arloan izan diren aldarazpenak 
biltzen ditu, hau da, kontziliazio eskubide batzuetan 
eragina izan dutenak eta baita laneko denboraren 
malgutasunari buruzko beste batzuetan ere.

Gida honi esker herritarrek emakumeek eta gizonek 
genero berdintasunaren arloan dituzten laneko 
eskubideei buruzko ezagutza lor dezakete. Testu 
erraz eta argi baten bidez egunero gertatzen diren 
egoerei buruzko erantzunak ematen dira eta, 
halaber, lanaren esparruan emakume eta gizonen 
arteko desberdintasuna ekar ditzaketen kasuak 
azaltzen dira. 

Ekonomiak transformatzearen eta emakumeen 
eskubideak eta berdintasuna errealitatea izatea 
lortzearen ondoreetarako NBE Emakumeak 
Emakumeen aurrerakuntza munduan 2015-
2016: Ekonomiak transformatzea eskubideak 
betearazteko txostena egin du. 

Txostenaren ardatza genero berdintasunaren 
dimentsio ekonomikoak eta sozialak dira; agiriak 
politiken eta giza eskubideen formulazioak 
proposatzen ditu  politiken munduko agendari 
hedakuntza handiko aldaketak eskatzeko eta gaur 
egun munduak gainditu behar dituen erronka eta 
kontraesan batzuetan finkatzen da. 

Hezkuntzaren arloan askotarikotasun afektibo-sexuala 
eta generoa lantzeko gida

Aintzatesteko-ezagutzeko beste era batzuk: 
hausnarketak, erremintak eta aplikazioak ikerkuntza 
feministatik

Genero berdintasunaren arloko laneko eskubideen gida 

Emakumeen aurrerakuntza munduan 2015-2016: 
Ekonomiak transformatzea eskubideak betearazteko
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Reflexiones, herramientas y aplicaciones  
desde la investigación feminista

Irantzu Mendia Azkue, Marta Luxán, Matxalen Legarreta, 
Gloria Guzmán, Iker Zirion, Jokin Azpiazu Carballo (eds.)
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El feminismo con todas sus vertientes es una de las 
corrientes críticas que más reflexión y debate aporta para 
pensar y poner en práctica otras formas de (re)conocer, 
más horizontales, ética y políticamente más responsables 
y con mayor orientación hacia la transformación social. 
En efecto, las epistemologías feministas, compuestas por 
perspectivas plurales e incluso confrontadas en algunos 
de sus aspectos, han ido conformando un corpus de 
conocimiento muy fértil, abundante y transdisciplinar. 
Con todo, la mayor parte de las aportaciones son de corte 
teórico y disponemos de pocas herramientas prácticas que 
puedan ofrecer referentes y orientaciones a las personas 
que quieren aplicar una u otra posición epistemológica en 
las investigaciones que llevan a cabo. 

Esta publicación quiere ser una contribución en este 
sentido. Hemos invitado a diferentes personas a abrir 
las puertas de la “cocina” de la investigación feminista, 
a reflexionar y a hacer transparentes las decisiones 
analíticas y metodológicas que tienen lugar en todo 
proceso de conocimiento.

http://www.steilas.eus/es/2015/05/14/genero-eta-aniztasun-sexualerako-gida/
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/329
http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/es_emakunde/adjuntos/27.guia.de.derechos.laborales.en.materia.de.igualdad.de.genero.pdf%20%20
http://www.unwomen.org/es/digital-library/publications%23sthash.5EToQYnT.dpuf
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Nazio Batuen organo honen ardura garapenari 
lotuta dauden alderdiak dira, bereziki  nazioarteko 
merkataritzaren arlokoak, hori baita bere sustatzaile 
nagusia. Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio 
Batuen Konferentziaren (UNCTAD) lana laburtzen 
duten hitzak hiru dira: hausnartzea,  hitz egitea  eta 
betearaztea.

UNCTAD, halaber, foro bat da eta bertan kideak 
diren 194 estatuetako eskuordeek era askean 
hitz eta eztabaida egin dezakete  munduan oreka 
ekonomiko hobea ezartzeko erei buruz. Bi urterik 
behin Inbertsioen Munduko Foroa ospatzen dute. 

Red Ciudadanas de Europa 2000. urtean sortu zen 
Madrilen eta helburu nagusi bat du: emakume eta 
gizonen arteko aukera-berdintasuna printzipiotik 
abiatuz, herritarrek dituzten eskubideak erabiltzea 
sustatzea eta hori lortzen laguntzea.  

Gizarteko esparru ezberdinetatik eta Europar 
Batasuneko hainbat estatutik datozen emakume 
eta gizonek eratzen dute, eta guzti-guztiek dute 
sineste sendo bat, hau da, gizarteek aurrera egiteko 
bide bakarra oinarrizko eskubideak berdintasunean 
aitortzea eta erabiltzea dela. 

Eztabaidarako foro espezializatu batek osatzen 
du sarea, baina, aldi berean, proposamenak eta 
alternatibak lantzeko edota dokumentuak eta 
erakunde publiko eta pribatuetan aurkezteko eta 
defendatzeko ikerketak antolatzeko ekimen bat ere 
bada.

Nazio Batuen Munduko Ituna munduan dagoen 
enpresa-erantzukizuneko eta garapen iraunkorreko 
borondatezko ekimenik garrantzitsuena da. 

Gizarte-elkarrizketa sustatzen du, herritar 
korporatibo eta globalak sortzeko; era horretan, 
enpresen interesek gizarte zibilaren balore 
eta eskaerekin bat egingo dute, baita NBEren 
proiektuekin, sindikatuen proposamenekin, 
GKEekin ere, besteak beste. 

Horren egitekoa enpresa-iraunkortasunari eustea 
da, giza eskubideen, laneko arauen, ingurumenaren 
eta ustelkeriaren aurkako borrokaren inguruko 
jokaerari eta ekintzari buruzko hamar printzipio 
unibertsal ezarriz.

Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio Batuen 
Konferentzia (UNCTAD)

Red Ciudadanas de Europa Munduko Ituna

Emakumeei buruzko Ikerketarako Nazioarteko Zentroa 
ICWR
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SARTU SARTU

SARTU

nazioarteko erakundeak

Munduko Itunak Nazio Batuen helburu zabalenak 
laguntzeko ekintzak aztertzen ditu, Milurtekoaren 
Garapen Helburuak barne. Gainera, negozio-eredu 
iraunkorrak ezartzen laguntzeko baliabideak eta 
kudeaketa-tresnak eskaintzen ditu.

Emakumeei buruzko Ikerketarako Nazioarteko 
Zentroa (ICWR) 1976. urtean sortu zen, emakumearen 
paperak, erantzukizunak, premiak eta ekarpenak 
ikusezinak zirenean pobreziari, analfabetismoari edo 
osasun txarrari aurre egiteko funtsak inbertitzeko 
moduak erabakitzen zutenentzat, eta garapenerako 
nazioarteko esku-hartzeak gizon eta emakumeei 
modu ezberdinean mesede egiten zietela egiaztatu 
zenean. 

Zentroa ikerketa globalerako institutua da eta 
Washington DC hirian du egoitza; hain zuzen 
ere, munduko pobrezia murriztea du helburu, 
emakumeen eta neskatilen bizitzetan inbertituz.

ICRW zentroaren ustez, emakumeak pobrezia 
globalaren aurkako borrokaren oinarrizko osagai 
dira, eta horregatik egiten du lan emakumeak 
ahalduntzearen, berdintasunaren eta munduko 
pobrezia amaitzearen alde. Ikerketak egiten ditu 
emakumeek beren erkidegoetan egiten dituzten 
ekarpenak eta dauzkaten oztopoak identifikatzeko 
(hala nola GIB, indarkeria edota hezkuntza eza), 
gizartean baldintza berberetan parte hartzen eta 
ekonomikoki egonkorrak izaten eragozten baitiete. 

http://unctad.org/es/Paginas/AboutUs.aspx
http://www.redciudadanas.org/
www.pactomundial.org
www.icrw.org
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Blog colaborativo que visibiliza el trabajo de las 
mujeres, sus logros, sus problemas, las brechas aún 
existentes entre hombres y mujeres, etc. Un espacio 
para la reflexión, el análisis, la conversación y el 
debate en torno a las desigualdades de derechos 
y oportunidades entre mujeres y hombres, que 
impulsa la participación tanto de mujeres como de 
hombres. 

Detrás de este proyecto está un grupo de doce 
mujeres formado por periodistas, lingüistas, 
ingenieras y publicistas que han sellado con este 
proyecto un compromiso compartido: hacerse 
visibles para construir un nuevo discurso, acelerar el 
cambio y romper los techos de cristal que impiden 
crecer a las mujeres. 

Badakizu proiektuan Euskomedia Fundazioak gizon eta emakume euskaldun ospetsu batzuk hautatu ditu eta 
horiei buruzko mikrobideo animatuak egin ditu; bideo horietan  euren bizitzen alderdirik adierazgarrienak 
jasotzen dira. Izeneko pertsonaia horien artean gure aintzatespena merezi duten aparteko hamahiru 
emakume daude.

Berariaz da ekintza humanitarioen eta garapenaren 
kooperazioko terminologia lantzeko; on line hiztegi 
honek diziplina askotako ekarpenak ditu, adibidez:  
ekonomia, osasuna, giza eskubideak, nazioarteko 
harremanak, soziologia edo generoaren arloko 
azterlanak. Aukera ematen du sarrera guztietara 
ordena alfabetikoan iristeko, bilaketak egileen edo 
gaikako blokeen arabera egiteko, ingeles/gaztelania 
eta gaztelania/ingles  aurkibide alfabetikora 
sartzeko itzulpenari dagokionez dudazkoak izan 
daitezkeen terminoak landuz, eta esteken bidez 
erreferentzia gurutzatuak aurkitzeko. On line hiztegi  
hau, zehatz esanda,  Karlos Pérez de Armiñoren  
“Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación 
al Desarrollo” hiztegiko edukietara iristeko sarrera 
zuena da. Hiztegi hori Icaria  eta Hegoak argitaratu 

zuten 2000. urtean eta kontzeptu, arazo, ikuspegi 
teoriko, analizatzeko metodo, irizpide operatibo, 
antolakuntza espezializatu eta nazioarteko 
akordioen atalik handiena laburtzen du.

Ekintza Humanitario eta Garapenerako Kooperazioaren 
Hiztegia

Emakume euskaldun ospetsuak 

SARTU

SARTU

SARTU

sarean

Doce Miradas

Dolores Ibarruri Gómez
Pasionaria ezizenez ezagutzen dena, meatzarien 
familia baten jaio zen Gallartan (Bizkaia) 1895.ean. 
Neskame lan egiten hasteko eskola utzi behar izan 
zuen arren politikan interesatu zen eta apurka-
apurka ospea lortu zuen hizlari eta  artikulugile 
moduan eta Partido Comunistako agintari 
izatera iritsi zen; aldi berean, emakume politikari 
garrantzitsuenetakoa izan zen Bigarren Errepublikan 
eta Gerra Zibilean. Gerra amitu zenean SESBera 
erbesteratu zen eta bertan bizi izan zen 1977. urtera 
arte, Eratze-Gorteetan  diputatu izendatu zutenean. 
Madrilen hil zen 1989ko azaroaren 12an.Chueca.com

Chueca.com LGTBIQ erkidegoarentzako edukien 
ataria da. 1997. urtean sortu zen eta gauza askori 
buruzko informazioa eskaintzen du: gaur egungo 
gaiak, zinea, TB, kultura, musika, osasun sexuala, 
zaintzak, joerak, etab. Aldi berean, sare  sozial 
nagusienetan dago; hori ez ezik, ehunka pertsonaren 
parte hartzea duten txat bat eta harremanen atal bat 
ditu.

SARTU

http://docemiradas.net
%20http://www.dicc.hegoa.ehu.es
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_WD8bOIp__o%26feature%3Dyoutu.be
http://www.chueca.com
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