
AZAROAREN 25a, DATA berezia

Sarri esan ohi da “Nazioarteko Egun” batzuk urteko 365 egunetan hartu beharko 
liratekeela kontutan. Kasu honetan, begien bistakoa da.  Momentura arte, 40 baino 
gehiago dira 2015 honetan beren bikotekideak edo bikotekide ohiak hildako 
emakumeak eta zoritxarrez, litekeena da zifra horrek gora egitea.

Urruntze-aginduekin babestutako emakumeak, seme-alabekin babes bereziko 
etxebizitzetan birkokatutakoak, psikologoarengana joan behar duten emakumeak, 
beldurraren ondorioak gogorrak, traumatikoak, ezin koponduzkoak direlako… 
indarkeriaren eta erasoen lazturatik atera nahi dutenak, izuak hartuta bizi direnak…

Berdin du nola eta zein modutan. Emakumeei egindako eraso bakoitzak emakume 
guztiak jotzen gaitu eta pertsona guztiak jo beharko lituzke. Maskulinitate berria 
behar dute gizonek, emakumeenganako berdintasuna, errespetua eta modu 
askean pentsatu eta jarduteko eskubidea aintzat hartzen ez dituen gizarte matxista 
eta patriarkalaren ankertasunaren aurrean. Hilketa eta eraso sexista dira gizarteak 

babesten dituen desberdintasunek erro-errotik bultzatutako erasoen adibiderik 
odoltsuena.

Emakume ezezagunen hainbat belaunaldik borroka ikaragarriari eutsi diote eta 
ezinezkoa izan da horren kostu pertsonala konpentsatzea. Haiei esker, eskubide 
berberak ditugu eta gizartean zenbait gauza lortu ditugu, oraindik bidea luzea eta 
neketsua bada ere.

Instituzioetatik gure gain hartu behar dugu erantzukizun sozial eta politikoa, tratu 
ona sustatzen duen gizarte bat eraikitzeko. Horretarako, norberak eta guztiok gure 
aurreiritziak, eginkizunak eta eguneroko jarrerak aztertu beharko ditugu. Horretan ari 
gara eta hala egiten jarraituko dugu.

Teresa Laespada
Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarteratzea
eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Diputatua
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Beldur Barik-en edizio berria abiarazten da, 2009. 

urtetik aurrera begirunea, berdintasuna eta 

indarkeria sexistaren prebentziorako jarduketak 

sustatzen dituen urteroko programa. Sustatzaileak 

Emakunde  eta EUDEL dira eta, halaber, euskal 

erakunde guztien parte hartzea du.

Beldur Barik jarrera garatzearen ondoreetarako 

kanpaina hau nerabeen artean  gehien hedatuta 

dauden  komunikabide nagusienetan  dago, 

adibidez www.beldurbarik.org weba, sare sozialak 

(Facebook, twitter eta tuenti) eta Youtube atarian. 

Horietan eztabaidarako edukiak eta berdintasunari 

edo nesken ahalduntzeari lotuta dauden gazteen 

beste ekimen batzuei buruzko erreportajeak  

aurki ditzakegu, edo hileroko buletina jasotzeko 

harpidetzen atalera sar gaitezke, besteak beste 

ondoko  hauei lotutako bezalako gaiak lantzen eta 

aztertzen dituena: eraso sexualak, autodefentsa 

feminista, gorputza, edertasuna, askotarikotasuna, 

maitasuna, indarkeria sexistari aurre egiteko talde 

erantzunak garatzeko estrategiak, lankidetza, 

gazteria, etab.

Beldur Barik 2015

SARTU

parte hartu

Sariak:

. Lehen saria, 500 euro. 
. 300 euroko aipamen berezia  bi kategorietan.

. 300 euroko sari herrikoia. 
. 300 euroko ikus-entzunezko ekoizpen 

onenaren saria.

Beldur Barik ikus-entzunezko lehiaketa

Beldur Barik ohikoa den bere lehiaketarekin hasten 

da, desberdintasunei aurre nola egin erakusten 

duten adierazpen artistikoak (ikus-entzunezkoen 

formatuan) saritzen dituena beti ondoko 

hauetan oinarrituta egon behar duten jarrerekin: 

begirunea, berdintasuna, askatasuna, autonomia, 

erantzukidetasuna eta indarkeria sexistari irmo 

aurre egitea. 12 urtetik 26 urtera arteko nerabe eta 

gazteentzat da eta aukera dago era indibidualean 

edo talde eran (ikastetxe moduan, ikasgela mailan 

edo elkarte moduan) parte hartzeko.

Lanak emateko epea azaroaren 11n izango da eta 

bi kategoria desberdin antolatu dira: 12tik 17 urtera 

artekoa eta 18 urtetik 26ra artekoa. 

http://www.beldurbarik.org
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Datorren otsailean Bilboko Gaylesbotrans 
nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdiaren 
hamahirugarren edizioa gertatuko da. 

Ekimenaren sustatzailea Hegoak, Asociación de 
Gays, Lesbianas y Transexuales de Euskadi da, LGTBI 
taldearen normalizaziorako eta bisibilizaziorako 
izaera kulturaleko jarduerak sortzen lan egiten 
duena.

Arautegiak eta inskripziorako formularioak eskura 
daude www.zinegoak.com webean eta horiek 
igortzeko azken eguna 2015eko azaroaren  30a da.  
2014 eta 2015. urteetan errodatu diren filmek har 
dezakete parte,  gaiei dagokienez gay, lesbikoa eta/
edo transexualak direnak eta maila komertzialean 
Euskal Herrian estreinatu ez direnak. 

Hautatuko diren filmen zerrenda urtarrilean 
argitaratuko da euren iraupena eta izaeraren arabera 
hiru taldetan sailkatuta: fikziozko film luzeak, film 
luze dokumentalak eta film laburrak.

Palabra de Mujer doakoa den mugikorretarako 
aplikazio bat da; bere helburua pentsamendu 
femeninoa historian zehar konpartitzea da. 

Aplikazioak aro guztietako emakume idazle, 
zientzialari, politiko, artista, kazetari, soziologo, 
pentsalari, filosofo eta  aktibisten hausnarketak 
eta biografiak biltzen ditu, beti ia guztiontzat 
desagertuta egon diren eta artean  neurri handi 
baten ikusezinak direnak.

Besteak beste Clara Campoamor, Simone de 
Beauvoir, Rosa Luxemburgo, Nadal al Sadawi, 
Olimpe de Gouges edo Judy Chicago bezalako 
figuren ziten bidez emakumeen ahalduntzea eta 
talde-autoestimua sustatzen ditu. 

Ireki da Zinegoak 2016rako inskripzioaPalabra de Mujer (App)

SARTU

parte hartu

Zinegoak-ek, beste sari batzuen artean, 
ondoko hauek emango ditu:

Zinegoak saria fikziozko film luze onenari, 
eta Zinegoak saria dokumental onenari, 

nazioarteko epaimahai batek erabakiko dituena

Zinegoak saria film labur onenari, 
proiekzioetara joango den jendearen artean 

botoen bidez hautetsiko dena. 

Film esperimental onenaren saria, 
“Off Zinegoak” epaimahaiaren irizpidea 

izango dena.

Hegoak saria, jarrera positiboak eta familia eta 
harreman eredu berriak sustatuko dituen film 

laburrarentzat izango dena.

SARTU

Aipamen horiek bost kategoriatan bilduta daude: 
feminista, zientifikoa, aktibista, pentsalaria eta 
artista  eta idazlea. 

Sortzailea Asociación Mujer, Ciencia y Tecnología 
elkartea da; aplikazioak sare sozialen bidez 
eskaintzen duen informazioa konpartitzea errazten 
du eta parte hartzeko  eta hobetzeko proposamenak 
eta iruzkinak jasotzeko irekita dago. 

Gaur egun app-a Android dispositiboetarako prest 
dago eta aurki  iOS dispositiboetarako ere prest 
egongo da bere www.palabrademujer.es web 
orriaren bidez.

Sariak

Aurten, berriz ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko 
Zuzendaritzak, herritarren eskubideen aurkakoak 
diren desberdintasun egoerei arreta eskaintzeko 
duen konpromisoari eutsiz, “Askotarikotasunaren 
eta Giza Eskubideen Saria” emango dio errealitate 
sozial guztietan  herritarren eskubideak ondoen 
aztertuko dituen filmari. Saria 3.000 €-koa da.  

http://zinegoak.com
http://www.palabrademujer.es
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All Out es un movimiento global con gobierno 
y financiación independientes, creado para 
proporcionar ayuda para alcanzar la igualdad para 
las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero, 
y el reconocimiento de las relaciones homosexuales. 
Empleando la organización en línea y las redes 
sociales fomenta la participación ciudadana para la 
defensa de los derechos humanos y para favorecer 
los cambios de políticas en todo el mundo.

Más de dos millones de personas se han unido ya 
a este colectivo que trabaja con activistas de todo 
el mundo. De esta forma cuando una organización 
local detecta una violación de los derechos de las 
personas LGTBI rápidamente se puede organizar 
una campaña que es amplificada gracias al apoyo de 
la red de All Out. 

Además, gracias a este apoyo la causa adquiere una 
dimensión internacional y se favorecen los debates 
en torno al amor y a la igualdad en las redes sociales 
y en los más diversos ámbitos.

Para participar en la lucha por un mundo en el 
nadie tenga que sacrificar su familia o libertad, 
su seguridad o dignidad, por ser quien es y amar 
a quien ama, puedes firmar en cualquiera de las 
campañas activas que tienen en todo momento 
en su web, o bien dejar tu correo electrónico para 
recibir actualizaciones sobre futuras campañas y 
llamadas a la participación.

La formación consta de dos niveles (básico, avanzado) 
y es individualizada. Para cada participante el curso 
comienza cuando realiza la inscripción y dispone, 
desde ese momento, de 8 semanas para finalizarlo. 
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso 
orden de inscripción y la formación estará disponible 
hasta septiembre de 2016. 

All Out

SARTU

parte hartu

Noiz eta zein ordutan: asteazkenean, 
azaroaren 5ean, arratsaldeko zazpietan

Non: Bizkaiko Foru Liburutegian, 
5. Solairuan 

Doako sarrera 
Foru Liburutegira sartzeko 

NAN edo pasaportea aurkeztu behar da 

All Out es un vehículo para que las personas 
puedan actuar unidas, ya sea  firmando una 
de sus peticiones o saliendo a las calles para 

manifestar su apoyo. 

• Porque en 76 países ser lesbiana, gay, bisexual o 
transgénero es un crimen.

• Porque en 10 países es condenable con cadena 
perpetua o pena de muerte.

• Porque cada 36 horas una persona transgénero es 
asesinada en el mundo.

• Porque sólo 17 países reconocen el matrimonio 
igualitario.

Campañas destacadas llevadas a cabo por All Out:

#FreeTheFive: libertad para las activistas chinas
Apoyamos la igualdad en Paraguay

All Out durante las Olimpiadas de Sochi
Contra las “curas” gay en todo en el mundo
El peor periódico homofóbico de Uganda

Contra un proyecto de ley transfóbico en EE.UU.
Matrimonio igualitario en Francia
No más recursos al odio de CVN

Reunimos a las Madres por la Igualdad en Brasil
Financiamiento colectivo para Iraq

Contra la esterilización forzada en Suecia
Enviando la ley homofóbica de Uganda al olvido

La “redada” anti-gay de TV9

Emakumearen Aurkako Indarkeria Ezabatzeko 
Nazioarteko Egunaren oroitzarre gisa, azaroaren 
25ean “Maitasun ona, genero-indarkeriaren aurkako 
txertoa” izeneko hitzaldia emango du Miriam 
Herbónek Bizkaiko Foru Liburutegian.  

Miriam Herbón emozioen kudeaketa alorreko 
komunikatzailea eta trebatzailea da, harreman 
osasuntsuen arloan espezializatua. Haren lanbide 
ibilbideak esku-hartzea eta trebakuntza izan ditu 
oinarri, eremu horiek ahalduntzearen ikuspegitik 
landuz. Zenbait ikerlanetan parte hartu du eta gaur 
egun trebakuntza arloa jorratzen du, ponentziak 
idatziz eta hitzaldiak, tailerrak, ikastaroak eta 
prestakuntzarako materialak emanez. Ondokoa 
da haren zeregin nagusia: nor bere buruarekin eta 
gainerako pertsona guztiekin ondo konpontzea.  

Hitzaldia: maitasun ona, genero-indarkeriaren aurkako 
txertoa 

SARTU

Linkedin Miriam Herbon
 https://es.linkedin.com/in/miriamherbon

http://allout.org/es/
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/biblioteca/pdf/egitaraua_2015.pdf
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ekimenak aldeko jarrerarekin

Teresa Laespada, Enplegua, Gizarteratzea 
eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko 
goi-arduraduna, Bizkaian egunero 
desberdintasunen aurka borrokatzen 
diren pertsonen aspaldiko ezaguna da eta 
oso ondo ezagutzen du errealitate hori. 
Deustuko Unibertsitateko  Psikologia eta 
Hezkuntza Fakultateko irakasle moduan 
duen esperientziari esker aukera izan du  
gizarte bilba honekin harremanak edukitzeko 
eta, aldi berean, inklusioa,  berdintasuna, 
enplegua  eta abar bezalako  gaiak lantzeko 
eta aztertzeko. Hiru seme-laba dituen 
Soziologiako doktore hau Alderdi Sozialistako 
militantea da “bokazioagatik eta ziur 
egoteagatik”.

Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna: 
askotariko gaiak dira eta bakoitzak  berariazko 
arreta behar du. Horietarikoren bat ardatza 
izango da legegintzaldian?
Galderaren amaietatik hasiko naiz; gakoa  pertsona 
bakar bat bera ere babesik gabe ez uztean datza. 
Ataza ez da erraza, baina hemen desberdintasunaren 
aurka borrokatzeko gaude, pertsona guztien 
duintasuna  negoziaezina den oinarria delako. Eta, 
egia esan, bai… gai asko dira eta oso garrantzitsuak, 
era batera edo bestera, gure Sailean kudeatzen 
ditugunak. 

Gure zeharkako ildoak berdintasuna  eta la 
solidaritatea dira. Giza eskubideak, gizarte 
inklusioa, genero berdintasuna, emakumeen 
aurkako indarkeria, askotarikotasunaren (sexuala, 
funtzionala, belaunaldietakoa edo kulturala)  
kudeaketa, familia-politika, gizarte ekimenen 
sustapena  edo garapenerako lankidetza aipa 
genitzake. Eta, jakina, enplegua.

Zeharkako ildo moduan berdintasuna eta 
solidaritatea aipatu dituzu. Zilegi da arlo horien 
guztien garapen paraleloa bideratuko duten 
zeharkako politikak  burutzea?
Gure apustua, eta horrela adierazten dugu behin eta 
berriz, zirkulartasuna da. Elkar elikatzeko modukoak 
diren politika zirkularren zentzuan esaten dugu. 
Kudeaketa politikoa ez dira departamentu lokabeak, 
pertsonok gauza asko garelako eta gure bizitzetan 
elkarren artean konektatuta dauden arlo asko 
ditugulako. Ezin dugu lanik egin elkarri begiratu 
gabe. Generoz ari garenean, berdin da langabezia 
edo bereizkeria  gizon batentzat eta emakume 
batentzat? Oso argi dago ezetz eta errealitate 
desberdinen aintzatespenak erakundeen jarduketa  
hobetzen laguntzen du. 

Horregatik berdintasuneko adituek eta teknikariek 
enplegu politikak emakumeei zuzentzeari buruzko 
orientazioa eta aholkularitza eman behar dute eta, 
aldi berean, enplegukoek berdintasunerantz iristeko 
orientatu behar dute, hertsiki gizonezkoenak diren 
esparruetan eta  kontrakoetan enplegugarritasuna 
nola landu behar den azalduz. Halaber, inklusiorako 
enplegua bezalako gaiak daude, edo Hirugarren 
Sektorea  lanpostu berriak sortzeko nitxo moduan 
planteatzea… derrigorrez sarean egin behar 
dugu lan  diru publikoarekin eraginkorrak eta 
herritarrentzat eragingarriak izan nahi badugu.

Zeintzuk dira arlo bakoitzak dituen erronkak?
Erronkak konplexuak dira, baina hori gorabehera  
planteamendua era oso errazean azal daiteke: 
erronka euren bizitzako ibilbideko edozein 
arrazoigatik gizarte-zaurgarritasun egoeran dauden 
eta horren ondorioz bereizkeria egoeran dauden 
pertsona guztiei laguntza ematea da; hor sartzen 
dira pobrezia, berezikeria, langabezia, aukeretara 
iristeko edo aukerak izateko desberdintasuna eta 
abar pairatzen dutenak. 

Enpleguan helburua langabezian dauden hamar 
milaka pertsonak dira, era askotako errealitateak 
dituztenak. Inklusioan xedea zaurgarritasun 
egoeran, pobrezia eta berezikeria arriskuan dauden 
250.000 pertsonak dira; eta kooperazioan  eta 
berdintasunean erronka aurrera egiten jarraitzea 
da jakin dakigulako gakoa askotarikotasunarekiko 
begirunea dela  eta beste mundu bat zilegi dela eta, 
aldi berean, Hegoaldeko herriekiko solidaritatea  
funtsezkoa dela  milioika pertsona duintasunez 
bizitzeko toki baten bila munduan zehar 
noraezean ibili ez daitezen. Horregatik Enplegu 
Mintegien estrategiak lantzen ari gara, etxerik gabe 
geratzearen aurka borrokatzen, askotarikotasunean 
sentiberatzen eta garapenerako lankidetzan % 0,7ra 
iristeko  ahalegina egiten. Lan asko, asko, dugu 
egiteke  eta artean bidea luzea izango da…

Zuzentzen duzun Sailak gatazka egoeretatik 
ihes egiten duten errefuxiatuei abegia emateko 
erronkari ekin behar dio.  Prest dago Bizkaia 
pertsona horiek era integratzaileak hartzeko? 
Gure erakundeak prest daude?
Bizkaia  prest dago. Zuzentzen dudan Sail honek 
lanari ekin dio eta gure Lurraldera iritsiko diren 
pertsona errefuxiatuei abegia eskaintzeko Goihabe 
Programa daukagu. Baina gure erantzuna are 
globalagoa da oraindik, Garapenerako Lankidetzako 
partida zabaldu dugulako gatazka dagoen 
lekuan, errefuxiatuen  esparruetan eta korridore 
humanitarioetan inbertsioak eginez. Baina Europa 
motel jokatzen ari da, motelegi, lehenago edo 
geroago derrigorrez ebatzi behar den kontu baten. 

Ez dakit, eta zintzo esaten dut, zeren zain dauden 
Europako ateetan pilatzen ari diren ehunka mila 
pertsonari destinoa emateko. Horiei destino bat 
ematen eta arazoa konpontzen gu zenbat eta 
gehiago atzeratu, are handiagoa eta zailagoa 
izango da iristen direnean egin beharko dugun esku 
hartzea, orduan inguruabarrak txarragoak izango 
direlako.

“Diputatu moduan garatzen dudan nire lanean 
gizarte berdinagoa lortzen aurrera egitea 
planteatzen dut. Generoaren dimentsiotik 
ezin dugu emakumeen aurkako indarkeria 
ezabatu horri eusten dion matxismoaren  
desberdintasunaren aurka borrokatzen ez 
badugu; eta gizarte aukeren ikuspegitik, 
pertsonentzat era eragingarrian  berdinagoa 
izango den gizartea. Berdintasunera iristea  
eragozten duten langak kendu behar dira”. 

Elkarrizketa / Teresa Laespada - Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko Diputatua
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Eusko Jaurlaritzak joan den ekinaren 23an 
Medellínen (Kolonbia) “Zerbitzu Publikoetako 
Nazio Batuen  saria”  jaso zuen Generoaren 
ikuspegiaren Sustapenaren kategorian, eta baita 
Mekanismo berritzaileen bidez  herritarrek erabaki 
politikoetan parte hartzea sustatzea kategorian ere. 
Sari horiek  sektore publikoaren bikaintasunaren 
arloan ospetsuena den nazioarteko aintzatespena 
adierazten dute.

Nazio Batuek Emakunderen berdintasuneko eta 
herritarren partaidetzako politikak saritu  ditu

SARTU

ekimenak aldeko jarrerarekin

Sariaren helburua erakunde publikoek mundu 
osoko herrietako administrazio publikoen 
eragingarritasuna eta sentsibilitatea hobetzeko 
egiten dituzten sormenezko ekarpenak saritzea 
da; halaber, sariaren xedea arrakasta izan duten 
praktikak eta esperientziak biltzea eta berriz 
zabaltzea da, zertarako-eta beste herri batzuetan 
zerbitzu publikoaren prestazioa hobetzeko 
ahaleginak  laguntzeko. 

Emakume eta gizonen berdintasunerako  
Euskal Legearen inplementazioan gertatu den 
bikaintasunaren ondorioz NBEk aintzatetsi egin 
du EMAKUNDE, Emakumearen Euskal Erakundea 
Generoaren ikuspegiaren Sustapenaren kategorian. 

Nazio Batuek, horrela, aintzatetsi egiten dute  
inplementazio horrek muga bat ezarri duela 
eta alderdi askotan ordura artekoa eta ordutik 
aurrerakoa bereiztu behar direla, adibidez eta 
besteak beste, erabaki politikoak hartzeko 
esparruetan emakumeen presentzia orekatua 
egotea, berdintasuna sustatzeko egitura 
espezializatuen gehikuntza, berdintasun planen 
areagotzea, gure herrian berdintasunaren alde 
lan egiten duten egiturak finkatzea, erakundeen 
artean lan egiteko sortu diren sareak, esparru 
publiko eta pribatuetan berdintasuna sustatzeko 
ahalegina zabaltzea eta indarkeriaren biktimak 
diren emakumeen babesa eta ongizatea hobetzeko 
bitartekoen sorkuntza.

NBEk, aldi berean, Eusko Jaurlaritzako IREKIA 
atariak garatu duen lana aintzatetsi nahi izan du, 
Europa mailan arlo honetan aitzindarietako  bat 
jotzen dena eta saria jaso duena Mekanismo 
berritzaileen bidez  herritarrek erabaki politikoetan 
parte hartzea sustatzea kategorian. 

Irekia herritarren eta administrazioaren arteko  
Internet bidezko komunikaziorako zuzeneko bidea 
da, administratiboa ez den hizkuntzan garatzen 
dena  eta hiru oinarritan egituratuta dagoena: 
gardentasuna, parte hartzea eta lankidetza.

Eudel Europako Udal eta Erregioen Kontseiluaren 
Berdintasun Batzordeko mahaiburu izango da
Euskal Udalen Elkarteak (EUDEL) Europako Udal eta Erregioen Kontseiluaren (CMRE) Berdintasun 
Batzordeko (Standing Committee for Equality) mahaiburutza  onartu zuen joan den ekainean; kontseilu 
hori  berdintasunaren arloko toki politiken organo goreneko koordinatzailea da  kideak diren herrietan. Era 
horretan  gaur egun Galdakaoko alkatea den  Ibon Uribek burutza horri ekingo dio 2017. urtearen amaierara 
arte.

Halaber, Batzorde honen aurreko burutzak “praktika egokitzat”  aintzatetsi nahi izan ditu berdintasunaren 
arloan EUDELek sustatu dituen ekimen aitzindarietako batzuk.

- Berdintasunaren aldeko Euskal Udalen Berdinsarea  Sarea: sare honek aholkularitza eta euskarri 
teknikoa eskaintzen dizkie udalei  eta Emakunderekin eta Foru Aldundiekin lankidetzan estrategiak eta 
ekintza erkideak koordinatzen ditu. 
- Virginia Woolf Basqueskola (EUDEL-Emakunde): emakume alkate eta zinegotzi euskaldunentzat 
prestakuntza eta ahalduntzea eskaintzen duen espazioa.
- Berdintasuneko Europako Gutunaren ebaluazioaren adierazleak: Europako udaletan Gutunaren 
ezarpenaren jarraipena egiteko  CMRE-ren ereduzko proiektua. (EUDEL  eta EHU/UPV dira proiektuaren 
koordinatzaileak).

1951. urtean sortu zen Europako Udal eta Erregioen Kontseiluak 100.000 toki izaki eta berrogeita hamar 
udalerrien elkarte inguru  eskuordetzen ditu. Toki autonomian, subsidiariotasunarekiko begirunean  eta 
herritarren partaidetzan oinarrituta Europa batua, baketsua eta demokratikoaren eraikuntza sustatzen du. 

Agustina Otaola: emakume baten izena duen pilotalekua
Errenteriako pilotalekuaren izen berria “Agustina Otaola, Raketista Profesionala” da bere garaiko figurarik 
ezagunetarikoa izan zen herriko raketista omenduz eta 800 profesional inguru bildu zituen emakume 
raketisten taldearen lana aintzatetsiz.

Agustina Otaola (Errenteria 1931) umetan hasi zen pilotaren munduan bere neba zen Victorianorekin, 
“Chicho”. Josefina Otaola raketista ospetsuaren iloba izan zen, “la fenómeno de la raqueta” izenarekin 
ezagutua izan zena. 15 urte zituenean jokalari profesional moduan debutatu zuen espezialitate horretako   
figura handienak lehiatzen ziren Madrileko pilotalekuan. Urte batzuetan raketistarik onenetarikoa izaera 
iritsi zen. Sakatzaile aparta eta aurrelari oso ona zen; partidak jokatu zituen Bartzelonako Principal Palace 
eta Chiqui-jai pilotalekuetan eta bere bizitza profesionalean zehar Kuba, Mexiko eta EE.BB.etako  pilotaleku 
nagusienen eskaintza ugari  jaso zuen. Jarduera oso oparoaren ostean pilotalekuak 1967an utzi zituen.

https://www.euskadi.eus/u72-contema/eu/contenidos/noticia/2015_05_08_26076/eu_26076/26076.html
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Europako Kontseiluak Europa mailan  pertsona 
transen eskubideen aldeko ebazpenik 
garrantzitsuena eta zabalena jotzen dena hartu du. 
Aldeko 68 boto, kontrako 23 eta 12 abstentziorekin 
onetsi den ebazpenak anti-trans bereizkeria blokeatu 
nahi du eta, aldi berean, eskubide horiek ez dauden 
edo urriak diren herrietan pertsona transexualen 
aldekoagoa den legeria abian jartzera animatu 
nahi ditu Estatu kideak. Onetsi den txostenaren 
ardatzetariko bat trans pertsonen   generoaren 
aintzatespen juridikoa da. 

Halaber, ebazpenak deia egiten die Estatu kideei  
maila juridikoan generoa aintzatets  dezaten, 
bereizkeriaren aurkako politikak susta ditzaten 
eta berresleipen eta osasunaren zaintzarako 
tratamenduak erraz ditzaten eta, halaber, 
informazioa, sentsibilizazioa eta prestakuntza  eman 
dezaten.

Europak pertsona transexualen eskubideak laguntzeko 
aldarrikapen garrantzitsuena eta zabalena egin du

SARTU

ekimenak aldeko jarrerarekin

Kontseiluak ondoko aginduak eman dizkie Estatu kideei: 

- Nahi duten pertsonentzat  agirietan hirugarren generoaren aukera sartzea aintzatestea.

- Prozedura azkarrak, gardenak eta iristeko errazak ezartzea pertsona transexualek izena eta sexua alda 
ditzaten jaiotza-ziurtagirietan, nortasun agirietan, pasaporteetan, diplometan eta antzeko agirietan, eta 
prozedura horiek erabili nahi dituzten pertsona guztien eskura jartzea adina, osasun egoera, egoera fi-
nantzarioa edo iraganean edo orainean  kondena bat edukitzea  gorabehera.

- Izena eta generoa aldatzeko prozedurak jasoko dituzten legeetan antzutzeko legezko  betebeharra inda-
rrik gabe uztea, eta baita medikuntzako beste tratamendu batzuk hartzekoak ere   (horien barruan buruko 
patologien diagnostikoa sartuz).

- Pertsona transexualentzat, adingabekoak barne, berresleipen tratamenduak iristeko errazak izan dai-
tezela, besteak beste  tratamendu hormonalak, kirurgia eta laguntza psikologikoa, eta bermatzea horiek 
osasun zerbitzu publikoak ordainduko dituela.

- Berariaz debekatzea genero identitatean oinarritzen den bereizkeria eta giza eskubideen arloko nazio 
erakundeen aginteen barruan pertsona transexualen egoera  integratzea, berariaz genero identitatea ai-
patuz.

- Nazio mailan erabiltzen diren patologien sailkapenak  aldatzea eta nazioarte mailako sailkapenen al-
daketa proposatzea, pertsona transexualak (adingabekoak barne) buruko  kalteduntzat  ez jotzea bermat-
zeko eta, aldi berean, estigmatizaziorik gabe  beharrezko medikuntzako tratamenduetara iristeko aukera 
izango dutela bermatzeko.

No hate speech movement

Europako Kontseiluak intolerantziaren aurkako 
‘No Hate Speech’ izeneko kanpaina sustatu du 
Interneten. Haren helburua bikoitza da: alde batetik, 
gorrotoa eragiteko egiten diren deiak gutxiaraztea, 
eta bestetik, hiritarren eta, batik bat, gazteen 
partaidetza areagotzea, giza eskubideak babeste 
aldera.  

Kanpaina horren web orrialdearen bidez egin 
dezakegu bat mugimendu horrekin. Horrezaz gain, 
webgune horretan beste atal batzuk ere badira, 
berbarako, berrien atala eta intolerantziaren 
aurkako borrokarako baliabideak, gorrotoa 
eragiteko diskurtsoari aurre egiteko bitartekoak 
eta agenda bat. Horiez aparte, Facebook eta Twitter 
sare sozialetako profilak ere baditu, kanpainari 
dagozkion ekintzak jarraitu eta pertsonenganako 
intolerantzia edo bazterkeria ororen aurka jarduteko 
bitartekoak eta motibazioa modu errazean aurkitu 
ahal izateko. 

Helburuak:

• Interneten azaltzen diren intolerantzia eta 
gorroto adierazpenen gaineko eta adierazpen 

horiek demokraziari ekarten dizkioten arriskuen 
gaineko kontzientzia areagotzea. 

• Gazteak engaiatzea, Interneten ere Giza Eskubi-
deen aldeko borrokari ekin diezaioten eta haiei 

baliabideak eta ezaguerak zuzkitze aldera. 

• Gorrotoa eragiten duen diskurtsoaren sor-
guneak eta modalitateak eta diskurtso horren 
eragin eta barneratze kaltegarriak detektatzea, 

egoeraren ezagutza orokorra izateko eta egoera 
horren onarpen-mailak murrizteko. 

• Giza Eskubideen aldeko gazteak mobilizat-
zea eta haiei prestakuntza egokia ematea, 

arrazismoaren eta bazterkeriaren aurka jardun 
dezaten. 

• On-line gertatzen diren intolerantzia eta 
gorroto adierazpenak jasaten dituzten pertsonei 

eta taldeei laguntzea eta haiekiko elkartasuna 
adieraztea. 

• Europako politikaren tresnei buruzko ados-
tasunak bilatzea, Interneten intolerantzia eta 

gorrotoa sustatzen dituzten adierazpen guztiei
aurre egite aldera.

Refugees Welcome
Duela denbora gutxi, etorkinen, asilo-

eskatzaileen eta gerrari eta jazarpenari ihes 
egiten dioten errefuxiatuen aurkako gorrotoa 

eragiten duen on-line diskurtsoa hazten ari 
denez, No Hate Speech Mugimendua pertsona 

horiekiko elkartasun handiagoa izateko eskatzen 
du; ildo horri jarraiki, on-line mobilizazioa ere 
galdegiten du, elkartasun adierazpenen eta 

kontra-narratiben bidez, asiloa eskatzen duten 
pertsonen bizi-baldintzak hobetzeko lanean 

ari diren oinarrizko erakundeentzako laguntza 
sustatze aldera. 

SARTU

http://chrysallis.org.es/discriminacion-hacia-las-personas-trans-en-europa/
http://www.nohate.es
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Joan den urriaren 22an, “Film Sozialak” deritzon 
Zinema Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdiaren 
zazpigarren edizioa egin zen Bilboko Azkuna 
Zentroko auditoriumean, sarien banaketa, zuzeneko 
musika-emanaldia eta antzerki dokumentala 
konbinatuz. Kultura, Communication y Desarrollo 
(KCD) izeneko Garapenerako Lankidetzarako GKEk 
antolatzen duen “Film Sozialak” deritzon Zinema 
Ikusezinaren Nazioarteko Jaialdian normalean 
merkataritzako zirkuituetan ematen ez diren eta 
gizarte-errealitateak erakusten dituzten lanak 
proiektatzen dira. Ondoko hauek dira gizarte-
errealitate horiek, besteak beste: generoen arteko 
berdintasunik eza, giza eskubideen urratzeak, 
gizarteko injustizia, kultura-artekotasuna, 
elkartasuna, lankidetza eta ingurumenarekiko 
begirunea.  
Jaialdi horretan zehar, 8.000 bat pertsonak “beste 
zinema bat” ikusteko aukera izan zuten, zinema 
eredu horrek ohiko pantailetan bazter utzi ohi diren 
gizarte-errealitateak ezagutzeko leihoa zabaldu 
baitzuen. Horrezaz gainera, ikusleek ere beren 
botoen bidez zenbait sari emateko parada izan 
zuten; horri esker, saritu diren sariek jendearen 
artean zabaltzeko aukera gehiago izango dute, 
ahalik eta ikuslerik gehien erdieste aldera. 

Zornotzako Lagun Onak Pilota Elkarteak 
emakumezkoek eratu duten taldea ere badu. Duela 
urte batzuk amets hutsa izan arren, gaur egun 
gauzatu egin da emakumezkoen talde hori. Elkarteak 
oztopo guztiak gainditzea eta emakumezkoen esku-
pilotaren aldeko apustua egitea erabaki du. Kirol hau 
sentitzen eta maitatzen duten bederatzi emakumek 
osatutako taldea da, kirol honekiko maite-sua eta 
zaletasuna partekatzea xede duena.  

Talde berri honen kideek aspalditik ezagutzen dute 
elkar, beren seme-alabek pilotan jokatzen dutelako; 
halako batean, Larrabetzun emakumezko eskularien 
partida bat ikusten ari zirelarik, beren taldea sortzea 
bururatu zitzaien. Orain astean birritan entrenatzen 
dira, eta taldeak irekita dauzka kide berriak sartzeko 
ateak. Talderatzeko interesa duten emakumeek 
Lagun Onak Pilota Elkarteak  Amorebieta IV 
pilota-lekuan (Zelaieta Zentroan) duen bulegora 
joan daitezke, edo bestela, 946 732 694 telefono-
zenbakira deitu dezakete, edota mezua bidali 
lagunonakzornotza@hotmail.es posta-helbidera. 

Zinema Ikusezina Emakumezkoen Esku-pilota 
Taldea Zornotzan 

SARTUSARTU
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Publikoaren saria 
Irabazlea: Marilyn Solayaren “Vestido de Novia”.

Ikasleen saria 
Irabazlea: Cristina Vergararen eta Nacho Gilen 

“Barcelone Ba Barsakh”.
Aipamen berezia: Álvaro Garcíaren “Momentos”.

Ikusezin Express saria 
Ikusezin Express, Irabazlea: Blow Films taldearen 

“Aforo limitado”. 
Ikusezin Expressen publikoak botorik gehien eman 

dion lanaren irabazlea: Blow Films taldearen
 “Aforo limitado”. 

PREMIOS Y MENCIONES 2015
Emakume batek egindako obrarik onena

Irabazlea: Marilyn Solayaren “Vestido de Novia”.
Aipamen berezia: Ivannia Villalobosen “Mujeres que luchan: defensa del agua”. 

Giza Eskubideen arloko sariak 
Irabazlea: Mario de la Torre “Primavera en el Kremlin”.

Aipamen berezia: Amal Ramsisen “La estela de la mariposa”.
Genero-berdintasunaren arloko saria 

Irabazlea: Viktoria Vellopoulou-ren “Excision”.
Aipamen berezia: Las Poderas kolektiboa. 

Garapen Iraunkorraren arloko saria 
Irabazlea: Martitxu Arroyoren “Bide berriak”.

Aipamen berezia: Begoña Soler-en “La buena fe”.
Kultura-artekotasunaren arloko saria 

Irabazlea: Javi Valdezateren “Amurallados”. 
Aipamen berezia: Natxo Leuzaren “N´Diawaldi Bouly”. 

Euskarazko obrarik onenarentzako saria 
Irabazlea: Nagore Eceizaren eta Patricia Ponce-ren “Larre Motxean”.

Aipamen berezia: Alan Azaden “L´exili de Kobani”. 

Pilotan mundu osoan jokatu izan da, hainbat 
eta hainbat modalitatetan. Sortu zenetik gizo-

nezkoei loturik egon izan da, emakumezkoek ere 
aspaldi-aspalditik pilotan jokatu izan arren.

 XX. gizaldiaren lehenengo erdialdean zehar, 
emakumezkoen pilota jokoa oso zabaldurik 

egon zen, eta andrazko erraketalariek kontratu 
profesionalaz jokatzen zuten eta mundu erdiko 

pilota-lekuak betearazten zituzten.  

http://amorebieta.com/andrazkoen-pilota-taldea-sortu-berri-da-zornotzan/
http://www.kcd-ongd.org/%23%21invisible2015/c1fig
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Kirola  beti gizonen kontua izan den arloa da eta, 
gaur egun, artean, emakumeak  bereiztuta daude  
maila guztietan. Inguruabar horrek jazarpena 
eta sexu-abusuak errazten edo bideratzen ditu 
eta ustez esaten digutena baino ohikoagoa da 
eta hertsiki dago lotuta ezarrita dauden talde-
baloreekin, kirolaren arloko antolaketa-kulturarekin 
eta boterezko gizarte harremanekin.  Emakumeek 
kirola modalitate guztietan egin ahal izateko eta 
askatasunez praktikatzeko moduko eszenatokira 
iristeko Emakundek, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Gazteria 
eta Kirolak Zuzendaritzaren lankidetzarekin 
“Kirolean emakumeen jazarpena eta sexu-abusuak 
prebenitzeko Gida” editatu du.

Gida honen helburua kirolari lotuta dauden 
pertsona guztien ezagutzan eta sentiberatzean 
laguntzea da onartezinak diren jarrerak identifikatuz  
eta kirolaren arloan emakumeen aurkako jazarpen 
eta sexu-abusuen egoerak prebenitzeko neurriak 
planteatuz. Halaber, arlo horretan gertatuko diren 
jazarpen eta sexu-abusuen kasuetan esku hartzeko 
jarduketa-protokoloak egiteko bideak ezartzen ditu.

Belén Solék eta Beatriz Díazek Bizkaiko Ikerketa 
Historikorako Elkartearentzat (ELKASKO) egindako 
lana da. Azterlan horretan, frankismoak eraginda 
emakumeek Bilbo Handian jasan zuten errepresioa 
jorratzen da. Azterlan horrek 1914. urtearen eta 
1963. urtearen bitartean jaiotako 22 pertsonari 

egin zaien zuzeneko elkarrizketa du oinarri 
(gehienak emakumeei egindako elkarrizketak 
dira); honakoa da argitalpen honen ondorioa: 
errepresio frankista gizarte osoak jasan behar 
izan bazuen ere, emakumeen aurka beren beregi 
bideratutako errepresio-bideak ere izan ziren; horri 
dagokionez, errepresio hori modu ezberdinean 
bizi izan zuten emakumezkoek eta gizonezkoek 
zenbait aspektutan. Azken idatz-zatian, eztabaida, 
azterketa eta ikerkuntzarako gaiak biltzen ditu, 
eta bai jarduerak burutzeko atala ere, Bigarren 
Hezkuntzan eta Batxilergoan, helduen prestakuntza 
arloan, emakume-taldeetan, adinekoen zentroetan, 
generoari buruzko mintegietan eta abarretan 
bitarteko gisa erabili ahal izateko. 

“Ideia bati bizia emanez. Elikadura-burujabetzaren 
arloko esperientzia ekonomikoen bideragarritasun 
integralari dagozkion prozesuak lantzeko tresna 
praktikoa” izeneko argitalpena Emaus Gizarte 
Fundazioak EHNE-Bizkaiarekin elkarlanean egin 
duen gida da, ondoan azaltzen den proposamen 
metodologikoa eskaintzen duena: nekazaritzako 
elikaduraren arloan enpresa txikiak sortu, kudeatu 
eta eraldatzea, Ekonomia Solidarioaren eta Ekonomia 
Feministaren ikuspegitik begiratuta.  Nekazaritzako 
elikaduraren arloan esperientzia ekonomikoren 
bat abiarazi nahi duten baina marko kapitalistaren 
barruan egin nahi ez duten pertsonentzat xedaturik 
dagoen kontsulta, orientazio eta laguntzarako 
materiala da honakoa; halaber, egun esperientziaren 
abian izanik beren esperientzietan aldaketaren bat 
sartu asmo duten pertsonentzat ere xedaturik dago.  

SETEM Federazioak finantza sistemako matxismoari 
buruzko ikerketa egin du; azterlana “Finanzas y 
desigualdades de género” argitalpenean jaso da. 

Azterlanak erakutsi du banku-erakundeek 
eragozpen gehiago jartzen dizkietela emakumeei 
gizonezkoei baino finantza produktu jakin 
batzuetara iristerakoan eta, hori ez ezik, pertsona 
batek banku-erakunde baten jasoko duen arreta 
mota gizona edo emakumea izatearen araberakoa 
izaten dela baieztatzen du. 

Hausnarketa teoriko eta praktiko honek, aldi berean, 
banka etikoak  generoaren arloan baztertzaileak 
diren praktikak ezabatzeko dituen erronkak 
azaleratzen ditu. 

Kirolean emakumeen jazarpena eta sexu-abusuak 
prebenitzeko Gida. Protokolo baterako  bideak.

“Beldurra bai, baina miseria areago. Emakumeak eta 
frankismoa Bilbo Handian: Errepresioa eta erresistentziak” Ideia bati bizia emanez

Finantzak eta genero desberdintasunak 

SARTU

SARTU SARTU

SARTU

apalategian

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_guias2/eu_emakunde/adjuntos/29.gida.kirola.pdf
https://elkaskoasociacion.files.wordpress.com/2014/10/pdf-eramaslamiseriaquelmiedo.pdf
http://emauscursos.com/pdf/DEF-DandoVidaBajaResolucionPliegos.pdf
http://www.setem.org/setem_ftp/euskadi/FinanzasyGenero_cast.pdf
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Genero Berdintasunerako Erakunde Europarra 
(EIGE) Europar Batasunaren erakunde autonomoa 
da, eta erakunde europarren  batasuneko 
politiketan eta estatu kideen politika nazionaletan 
genero berdintasunaren sustapenean laguntzeko 
eta berdintasun hori sendotzeko ezarri da. Halaber, 
sexuagatiko bazterkeriaren aurka egiten du lan  
eta gizonen eta emakumeen arteko  berdintasun 
gaietan herritarrak sentiberatzeko kanpainak egiten 
ditu.

EIGEk genero berdintasuneko gaiei buruzko 
ezagutza europarraren zentro bihurtu nahi du. 
Bere funtzio nagusien artean ondoko hauek 
daude: genero berdintasunari buruzko informazioa 
jasotzea, aztertzea eta zabaltzea;  generoaren 
zeharkakotasunerako erreminta metodologikoen 

garapena;  Europa mailan elkarrizketa sustatzea; eta 
berdintasun gaietan herritarrak sentiberatzea. 

Mundu osoko giza komunitateen bizi-baldintzak 
hobetzeko zeharo funtsezkoa da, alde batetik, 
oinarrizko azpiegitura iraunkorren arloko inbertsioak 
egitea, eta bestetik, proiektu humanitarioak, 
garapenerako proiektuak eta bakea sendotzeko 
egitasmoak kudeatzea, kalitatea, eraginkortasuna 
eta arau estandarrik gorenak betetzen dituzten 
emaitzak bermatuz. Hori guztia oinarri harturik, 
UNOPS Bulegoak ondoko arloak lantzen ditu 
eskaintzen dituen zerbitzuen bidez: proiektuen 
kudeaketa iraunkorra, azpiegiturak eta eskuratze 
iraunkorrak, komunitate behartsuetan ahalik eta 
eraginik egokiena izateko xedez.   

UNOPS Nazio Batuen erakundea da, pertsona 
behartsuei zerbitzuak ematea xede duena, pertsona 
horiek proiektuak, azpiegiturak eta eskuratzeak 

modu iraunkor eta eraginkorrean kudeatzeko duten 
ahalmena areagotuz. Horrezaz gainera, Bulego hori 
da, hain zuzen ere, Nazio Batuen sistemaren barruan 
bere burua erabat finantzatzen duen erakunde 
bakarra, haren diru-sarrerak ematen dituen 
zerbitzuen kariz kobratutako tarifetatik baitatoz. 

Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Erakundea (ELGE) politika ekonomikoak eta sozialak 
koordinatzea xede duen nazioarteko lankidetza-
organismoa da, 1961. urtean sortu zena. 

ELGEk bilgunea eskaintzen du, gobernuek elkarrekin 
lan egin ahal izan dezaten, esperientziak elkarrekin 
banatzen eta gobernu guztiok dituzten arazoak 
konpontzeko irtenbideak bilatzen. Erakunde 
horretan 34 herrialde kide biltzen dira, eta kide 
horiek, denek batera, munduko BPGren % 80a 
hartzen dute; mundu osoan pertsonen ongizate 
ekonomikoa eta soziala hobetu duten politikak 
sustatzea da erakunde honen xedea.  

SIGI indizea (Social Institutions and Gender Index) 
genero berdintasuna neurtzeko diseinatu den 
indizea da, desberdintasunaren atzean egon 
dauden zioak aztertzen dituena horiek eragiten 
dituzten arrazoiak bilatuz. Horretarako abiaburutzat 
gizonen eta emakumeen arteko berdintasunean 
eragina duten gizarte erakundeak jartzen ditu 
(esaterako arauak, baloreak eta jarrerak). Horrela 
SIGIk herri guztietan emakumeen garapen sozial 
eta ekonomikoari buruzko ikerketarako eta 
ezagutzarako erreminta eskaintzen du.

EDesberdintasunak eragiten dituzten gizarte-
praktikei eta legezko arauei buruzko atari honek 
emakumearen egoera herri desberdinetan 
alderatzeko aukera ematen du, arazorik gehien 
eragiten dituztenak identifikatuz  eta herri 

horietan politikak garatzerakoan arreta berezia 
merezi dutenak azpimarratuz, adibidez eta beste 
askoren artean, ezkontza goiztiarra, baztertzaileak 
diren jaraunspen-praktikak, emakumeen aurkako 
indarkeria, gizonen aldeko lehentasuna edo espazio 
publikoetara iristeko mugak eta eragozpenak.

EIGE Genero Berdintasunerako Erakunde Europarra

UNOPS, Nazio Batuen Proiektuetarako Zerbitzu Bulegoa 
OECD, Ekonomiako Lankidetza eta Garapenerako 
Erakundea

SIGI Social Institutions and Gender Index

SARTU

SARTU SARTU
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nazioarteko erakundeak

Ondoko hauek dira erakundearen helburu 
nagusietakoak, besteak beste: ekonomiaren eta 
enpleguaren hazkundea, bizi-kalitatea hobetzea, 
finantzen arloko egonkortasunari eustea, beste 
herrialde batzuen garapen ekonomikoari laguntzea 
eta munduko merkataritza arloaren hazkundea 
aldeztea. 

http://eige.europa.eu
https://www.unops.org/espanol/Paginas/Home.aspx
http://www.oecd.org
http://genderindex.org/
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Oxford-eko Unibertsitatearen Nazioarteko 
Garapenerako Sailaren Errefuxiatuei buruzko 
Azterlanetarako Zentroak Migrazio Bortxatuak 
izeneko aldizkaria editatzen du. Doakoa da eta eskura 
dago sarean eta paperean. Migrazio bortxatuen 
gaineko informazioa eskaintzen du, migrarien joan-
etorrien kariak eta ondoreak aztertzen ditu, ezbaian 
jartzen ditu politikak eta egitarauak, bere ikerlanen 
emaitzak hedarazten ditu, joan-etorrietako 
esperientziak islatzen ditu eta politikak lantzeko eta 
ekintzak jorratzeko jardun egokien eta gomendioen 
adibideak aurkezten ditu.  Profilak ditu facebook eta 
twitter-en. Horietan, beste eduki batzuk atzitzeko 
estekak eskaintzen ditu, eta migrazio bortxatuekin 
loturik dauden ekarpenak ere aurkezten ditu, 
hurrengo edizioetan argitaratze aldera.

‘Badakizu’ izeneko proiektuan, Euskomedia Fundazioak emakume eta gizon euskaldun ospetsuak hautatu 
ditu eta horiei buruzko animaziozko mikrobideoak egin ditu. Bideo horietan, haien bizitzetako alderdirik 
esanguratsuenak jasotzen dira. Pertsonaia ospetsu horien artean, besteak beste, gure aintzatespena jasotzea 
merezi duten hamahiru emakume daude. 

Hirugarren Sektoreko Behatokiak Hirugarren 
Sektoreko Erakundeen Direktorioa eta Euskadiko 
Hirugarren Gizarte-Sektoreko Erakundeen 
Direktorioa sartu ditu bere web orrialdearen 
barruan. Ondokoa da haren helburu: xede 
nagusitzat gizarteratzea eta EAEn egoerarik 
ahulenean diren pertsonen, familien, kolektiboen 
eta komunitateen eskubideak benetan egikaritzea 
duten erakunde-zerrenda eskaintzea. Tresna horrek 
erakundeengana zuzenean jotzea eta erakundeen 
arteko harremanak bideratzea errazten du; halaber, 
zenbait iragazki erabiliz zerrendak eskuratzeko 
aukera ere ematen du, hala nola, erakundearen 
izena, helbidea, figura juridikoa, jarduerarako 
duen eremu nagusia edo laguntza ematen dion 
kolektibo nagusia. Behatokiarekin harremanetan 
jarri nahi izanez gero, Direktorio hauetan egoteko 

asmoa duten edo agertzen diren datuak eguneratu 
nahi dituzten erakundeek 944003377 telefono-
zenbakira dei dezakete, edota mezua bidela 
investigación@3sbizkaia.org posta-helbidera. 

Hirugarren Sektoreko Erakundeen Direktorioa  Emakume euskaldun ospetsuak  

SARTU

SARTU
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sarean

Migrazio Bortxatuak 
On-line aldizkaria

María de Maeztu Whitney 
Pedagogo eta humanista arabar hau 1881eko 
uztailaren 18an jaio zen Gasteizen. Pedagogia 
modernoaren eta emakumearen askapenaren 
arloan aitzindaria izan zen. Magisteritza eta Filosofia 
eta Letrak ikasi ondorik, emakumearen hezkuntza 
arloan jardun zuen bete-betean, eta “Nesken 
Egoitza”ren zuzendaria izan zen erakunde hori 1915. 
Urtean sortu zenetik; hain zuzen ere, Espainian 
emakumeentzako unibertsitate-irakaskuntza 
sustatzen jarduten zuen unibertsitate-kategoriako 
lehen zentro ofiziala izan zen hori. Zentro horrek 
eragin zeharo handia izan zuen garai hartako kultura 
alorrean. Gerra Zibilaren ondorioz, zentro horrek 
Argentinan jarri behar izan zuen bere egoitza, 1937. 
urtean. María de Maeztu herrialde horretan hil zen 
1948. urtean.

“Matxismoa ikusezina da”
Zergatik gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna arautzat jo den gizartean hezi diren 
nerabeek eta gazteek ez dituzte jokabide matxistak 
identifikatzen? Galdera hau abiaburutzat hartuz, 
“Documentos TV” saioan emandako erreportaje 
honek gure kulturan egunero agertzen zaigun 
matxismoa analizatzen du; izan ere, matxismo 
hori irmoki iltzaturik dago estereotipo sexistetan, 
lanaren sexuaren araberako banaketan edota 
maitasun erromantikoaren mitoan, horrelaxe 
azaltzen baitira horiek guztiak kontsumo orokorreko 
produktu kulturaletan. Malagako Unibertsitateko 
ikasleentzako tailer baten eta El Prat de Llobregateko 
bigarren hezkuntzako institutu baten hitzaldi-tailer 
baten bidez, dokumentalak beren beregi jorratzen 
ditu komunikabideetan egunero agertzen diren 
mikromatxismoak edota familia, lan eta gizarte 
arloko harremanetan islatzen diren jokabideak. 

SARTU

http://www.fmreview.org/es/issues
http://www.3sbizkaia.org/SeleccionDirectorio.aspx
http://www.euskomedia.org/aunamendi/90923
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-machismo-no-se-ve/3191698/
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