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Duela gutxi, Munduko Jendeak Jaialdiaren 2010eko 
edizioa ospatu zen eta 30.000 pertsona baino gehiago 
(partaideak eta bisitariak) hurbildu ziren Bizkaiko esze-
natokietara. Hori dela eta, eskerrak eman nahi dizkiegu 
ekitaldia arrastaz garatzeko laguntza eman zuten 50 bat 
elkarteei. Izan ere, eremu publikoetan beren nortasuna-
ren ezaugarriak erakutsi zizkieten herritarrei, kultura ar-
teko elkarrizketa sustatzeko eta harrera-gizartearen eta 
Bizkaiko Lurralde Historikoan bizi diren herrialde des-
berdinetako erkidegoen arteko harremana bultzatzeko. 

Munduko Jendeak Jaialdiaren egoitza urtero Bil-
bo izatea ez da ustekabeko kontua. 2009ko da-
tuen arabera, Bizkaiko Lurralde Historikoan 65.985 
etorkin daude, Euskal Autonomia Erkidegoan 
erregistratutako kopuru osoaren % 49,67. Ho-
rietatik 27.976 gizon-emakume Bilbon bizi dira. 

Gure lurraldean, etorkin gehienak latinoamerikarrak 
dira (% 40,08). Talde horren barruan, gehienak Bo-
liviakoak dira (% 15,48), eta horien atzetik datoz, 
Kolonbia, Ekuador, Brasil eta Paraguaykoak; Erru-
mania da etorkin gehien duen bigarren taldea (% 
13,12); Afrikari dagokionez, Maroko da nagusia (% 
9,8) eta nahiko atzerago Senegal (% 2,44); azken 
postuetan, Portugal (% 4,21) eta Txinatik (% 3,74) 
datozen pertsonak daude. Sexua abiapuntutzat har-
tuta, Latinoamerikatik datozen gehienak emakumeak 
dira; Afrikatik eta Portugaldik gizonak datoz batez 
ere; Errumaniatik, aldiz, bi sexuetako jendea dator.

Herrialde desberdinei ahotsa eta hitza emateko, ekitaldi 
ludiko eta dibertigarriez betetako ekintzak jasotzen 
zituen kartelean programatutako hainbat jarduera 
egin ziren. Jarduera horiek bost egunetan egin ziren 
eta honako erakundeen artean sinatutako babesa 
zuten: Eusko Jaurlaritzako Immigrazio Zuzendaritza; 
Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasunerako eta 
Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusia, 
eta, Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta 
Herritartasun Arloa. Egun horietan, berdintasuna 
eta aniztasuna eraiki zituzten, bizikidetza-loturak eta 
lan komunerako espazioak sortu zituzten, ezagutza 
hedatu zuten eta beste ohitura eta tradizio batzuk 
deskubritzeko eta proiektuan parte hartu duten 
kultura desberdinak eta Bizkaiko herritarrak ba-
tzeko testuinguruan hausnartzeko aukera eratu zuten. 
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          izeneko udako ikastaroa 
“Nork ematen ditu kontuak txirotasunaren eremuan giza esku-
bideen aurka egiten diren urraketetan?”
                       Abuztuak 2-3.  Madrilgo Unibertsitate Konplutentseak antolatua

Enpresaren eraginak hegoaldeko
 herrialdeen garapenean

2010eko udako ikastaroen esparruan, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseak honako 
ikastaroa eskaini du: “Nork ematen ditu kontuak txirotasunaren eremuan giza eskubideen 
aurka egiten diren urraketetan?”. Ikastaroa El Escorialen izango da, Madrilen, eta AmnistÌa 
Internacional erakundeak antolakuntzan lagundu du.

Bi jardunalditan zehar, giza eskubideen adituek honako gaiak landuko dituzte: justizia, Es-
tatuen betebeharrak eta txirotasuna, enpresen betebeharra giza eskubideekiko, eskubide 
horien urraketa, Milurteko Garapen Helburuak (Nazio Batuek irailean goi-bilera egin aur-
retik; bertan, zeregin hauen betearazpen-maila berrikusiko da) eta eskubideen zapalketa 
dela eta enpresa-eremuan erantzukizunak eskatzeko aurrerapenak.

Enpresa-praktika batzuek garapen-bidean 
dauden herrialdeetako talde kalteberene-
tan sor ditzaketen ondorio negatiboei eta 
eraginari buruz sentsibilizatzeko asmoz, 
Mugarik Gabeko Ingeniaritza garapen-
elkarteak adierazpen artistikoaren IV. le-

hiaketa deitu du: “Enpresaren eraginak 
hegoaldeko herrialdeen garapenean.

18 urtetik gorakoek bi modalitatetan 
aurkez ditzakete beren obrak: kontaketa 
laburra edo argazkia. Lau sari ezarri 
dira: 1.100 euroko lehenengo saria; 250 
euroko accesita; 250 euroko accesita 
unibertsitate-erkidegoko partaidearentzat 
eta 250 euroko saria, jendeak aukeratzen 
duen lanarentzat.

Harremanetan jartzeko: 
Telefonoak: 913 946 480 / 913 946 481 / 91 3948408 Faxa: 913 948 407

cursvera@ect.ucm.es
http://www.ucm.es/info/cv/subweb/prog/programas/81203.html

Adierazpen artistikoaren IV. 
lehiaketa

Epea: maiatzaren 21etik abuztuaren 31ra

Mugarik Gabeko Ingeniaritza garapen-
elkarteak antolatua

Harremanetan jartzeko: 
Tel.: 915 900 190

Helbide elektronikoa:  concurso.artístico@isf.es
Posta-kodea:  Ingeniería sin Fronteras Asocia-

ción para el Desarrollo
IV Concurso de expresión artística

Cristóbal Bordiú, 19-21, 4.º D
28003 Madrid

Berdintasunari buruzko 
on line sentsibilizaziorako 

oinarrizko ikastaroa, Gizon-
duzko gizonentzat

Emakundek sustatu du Berdintasunari 
buruzko on line sentsibilizaziorako oina-
rrizko ikastaroa, Gizonduzko gizonentzat 
izenekoa, Sentsibilizazio eta Prestakun-
tzarako 2010 Programaren barruan. 
Helburua gizartea aldatu eta genero-
berezikeriarik gabeko gizarte li-
brea lortzea da. Horretarako, ema-
kumeen eta gizonen berdintasunaren 
aldeko kontzientzia, partaidetza eta 
inplikazioa sustatuko dira gizonen-
gan, prestakuntza-eskaintzaren bidez.

Programako ikastaroak programatuak eta 
ez programatuak edo nahierakoak izango 
dira eta bi modalitatetan emango dira:  
aurrez aurre edo on line. On line aukera-
ren bidez parte hartuz gero, sentsibiliza-
ziorako oinarrizko ikastaroan izena eman 
nahi duten ikasleek hainbat gai ikasteko 
aukera izango dute: berdintasun ezaren 
jatorria, gizontasun-ereduak, gizonen in-
darkeriaren azterketa, etxeko lanak eta 
zainketa eta genero-arazoen trataera.

Uneoro eskuragai: 24 ordu

Harremanetan jartzeko:  
Tel.: 945 016 700

: Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea
Manuel Iradier, 36

01005 Vitoria-Gasteiz
www.euskadi.net/gizonduz

On line masterra, garapen-lanki-
detzako estrategia, eragile eta 

politikei buruz
Izena on line emateko epea: 

ekainaren 1etik uztailaren 31ra

Garapen-lankidetzaren eremuan lan egiten 
duten pertsonen prestakuntza eta treba-
kuntza iraunkorra lortzeko masterra da eta 
honakoei zuzenduta dago: alor honetan 
aritzen diren gobernuz kanpoko erakunde-
tan eta Euskal Autonomia Erkidegoko ad-
ministrazio nagusiko eta lurralde eta tokiko 
administrazioko erakunde publikoetan lan 
egiten dutenei. 2010/2011 ikasturtean, 
lizentziatura edo titulu baliokidea egiaz-
tatzen dutenek ikasi ahalko dute On line 
masterra, garapen-lankidetzako estrate-
gia, eragile eta politikei buruz izenekoa.

18 hilabetetan zehar, ikasleek globali-

Euskal Herriko Unibertsitatea 
Hegoa Institutuak antolatua

Parte hartu
              sartu.et

a
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Indarkeriari buruzko nazioarteko III. argazki-lehiaketa:  
“Giza eskubideak”

AIBAAC elkarteak Berdintasunerako ipuin 
eta kontaketen I. lehiaketa 2011 proposatu 
du, xede honetarako: literatura sortu eta 
adierazteko eta literaturari buruz gogoeta 
egiteko lekua eratzea, sexu-bereizkeriarik 
eta emakumeen aurkako indarkeriarik 
gabeko gizarte justuagoa eraikitzen 
laguntzeko.
Kategoria hauetako edozeinek parte hartu 
ahalko du lehiaketan: helduak (18 urte-
tik gorakoak), gazteak (1992 eta 1998 
urteen artean jaiotako pertsonak) eta 
haurrak (1999 eta 2001 urteen artean 
jaiotako pertsonak batetik eta 2002. urteaz 
geroztik jaiotakoak bestetik). Banaka nahiz 
taldeka aurkeztu ahalko dituzte lanak (az-
ken modu horretan, gazteek eta haurren 
1 eta 2. kategorietakoek soilik ahalko dute 
parte hartu).

Epaimahaikideen epaia 2011ko martxoaren 
8an, Emakumearen nazioarteko egunean, 
emango da ezagutzera eta kategoria 
bakoitzeko banakako sari bakarra eta 
taldeko hiru sari emango dira. Era berean, 
eta hala badagokio, modalitate bakoitzeko 
lehiakideei ohorezko aitzatespena eman 
ahalko zaie.

 Berdintasunerako ipuin
 eta kontaketen I. 

lehiaketa 2011

La luz al final del túnel                                                      María José Vila Mas

Abenduaren 10ean Giza Eskubideen Munduko Eguna izango da, eta, hori dela eta, 
Reina Sofia zentroak jendaurrean azaldu du Indarkeriari buruzko nazioarteko III. argaz-
ki-lehiaketaren deialdia: Giza eskubideak. 
Lehiaketan edozein nazionalitateko ikasle, zale eta profesionalek parte hartu ahalko 
dute. Artelana irailaren 15a baino lehen aurkeztu beharko da eta honako sarietako bat 
jaso ahalko du:

Lehenengo saria:  2.000 euro
Bigarren saria:  1.000 euro

Hirugarren saria:  Lumix-Panasonic kamera digitala
Laugarren saria:  Lumix-Panasonic kamera digitala

Reina SofÌa zentroaren sari berezia: 500 euro eta Lumix-Panasonic kamera digitalanic

Lan sarituak, lehiaketara aurkeztutako beste argazki batzuekin batera, Reina Sofia zen-
troko erakusketa batean jarriko dira. Giza Eskubideen Munduko Eguna inauguratzeko 
proiektatuko du Reina Sofia zentroak aipatutako erakusketa.

Harremanetan jartzeko: 
Camino Casa Clemencia, 4 - 46010 Valencia

http://www.centroreinasofia.es

zazio, garapen eta estrategiei buruzko 
prestakuntza jasoko dute, honakoei da-
gokienez: lankidetza, iraunkortasuna, gen-
eroa, ekintza humanitarioa, garapenerako 
hezkuntza, giza eskubideak, erakunde 
publikoak, GKEak, tokiko garapena, udal-
lankidetza, kooperatibismoaren bidezko 
enpresa-lankidetza eta GKEen kudeaketa.  

Harremanetan jartzeko: 
Tel.: 946 017 047 (Bilbo) / 943 017 464 (Do-

nostia)
Helbide elektronikoamaribi_lamas@ehu.es

Web orria: http//www.hegoa.ehu.es/es/forma-
cion/master_on_line_2010-2011-_estrategias-_
agentes_y_politicas_de_cooperacion_al_de-

sarrollo
Posta-helbidea: Villa Soroa. Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 

Hegoa Institutua
Avda. Ategorrieta, 22

20013 Donostia-San Sebastián

             Epea:  azaroaren 8ra arte
  Asociación Internacional de Arte 
y Cultura Contemporánea (AIBAAC) 

elkarteak antolatua

Harremanetan jartzeko: 
Posta-kodea:  Brutau, 100
08203 Sabadell. Barcelona

Web orria: http://www.aibacc.com/

“Garapena, genero-berdintasuna eta 
emakumeen eskubideak: lorpenak 

eta ikasketak Beijingetik 15 urtetara” 
izeneko mintegia

             Egunak: abuztuak 9-11
  Menéndez Pelayo Nazioarteko Uni-

bertsitateak antolatua
Menéndez Pelayo Nazioarteko Unibertsi-
tateak abuztuko bigarren astean mintegia 
egiteko proposamena egin du. Mintegian, 
1995. urtean Beijineko Ekintzarako Plata-
formak hitzartutako helburuen betearazpen-
maila berrikusiko da, garapenari, genero-
berdintasunari eta emakumeen eskubideei 
dagokienez. 

Ikastaroaren bidez, krisi globalaren tes-
tuinguruan genero-berdintasuna eta ema-
kumeen eskubideak garatzeko ereduari 
buruzko eztabaida piztu eta indarreko 
lankidetza-ereduak aztertu nahi dira. 
Horretarako, hiru bilera egingo dira, eta, 
horietan, honako gaiak jorratuko dira, 
besteak beste: dikurtso/errealitatearen diko-
tomia, jabekuntza, genero-politiken bila-
kaera Espainiako eta Europako lankidetzan, 
finantzaketa, erakundeen mekanismoak, 
GGKEen zeregina berdintasunari dago
kionez eta aldaketarako lehentasunak.

Harremanetan jartzeko: 
Tel.: 942 298 800 / 942 298 810

Helbide elektronikoa: 
 información@sa.iump.es

Web orria:   http://www.uimp.es/ 
Posta-helbidea:  Palacio de la Magdalena

39005 Santander

Epea: : irailaren 15era arte
Reina Sofia zentroak (indarkeria aztertzeko Valentziako Erkidegoko Fundazioak) antolatua
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Feminismoak garapenerako agendan topaketa
Maiatzaren azken aldean EHUn Femi-
nismoak garapenerako agendan izeneko 
topaketa egin zen. ACSUR-Las Segovias 
eta HEGOA GKEek antolatutako topak-
eta horrek honako gai hauek izan zituen 
ardatz: emakumeen eskubide ekono-
mikoak, gatazka-egoeretan dauden ema-
kumeak, eta emakumeen eragin politikoa 
eta herri partaidetza.

Ekitaldian parte hartu zuten hizlariak 
hainbat herritatik etorri ziren, baita gara-
penerako lankidetzaren hainbat arlorekin 
eta gizarte eta genero desberdintasunaren 
aurkako borroka-espazioekin lotura duten 
hainbat lanbide sektoretatik ere. Gainera, 
lantaldeak eratu ziren eztabaida egiteko 
eta garapenerako agenda feminista 
lantzeko. Oraindik argitaratzeko dagoen 
agenda hori, emakumeen interesak aldar-
rikatzeko agiri gisa erabili ahal izango da, 
eta hegoalde nahiz iparraldeko erakunde 
feministen eta GGKEen lan-tresna gisa 
ere bai. 

Topaketan azaldu ziren ideietako bat izan 
zen gaur egun krisian dagoen sistema 
ekonomikoa eraldatzea premiazkoa dela, 
pertsonen bizimodua ardatz izanda, eta 
baliabide natural eta produktiboak amai-
korrak direla gogoan izanda. 

Antolaketa soziala eta ekonomikoa 
bereziki jorratu ziren, ‘zaintzaren’ ikuspe-
gitik egin beharrean, ‘merkatuaren’ ikus-
pegitik. Zaintza, giza bizitzaren berezko 
osagarria da, pertsona guztiek behar 
dute zaintza bizitzako une batean edo 
bestean, baina produkzioaren inguruan 
antolatuta dauden gizarteak eta lanak 
ahaztu egiten dute hori.

Emakumeen eskubide ekonomikoak, 
baliabideen, lanen eta denboraren bi-
dezko banaketa baten alde izenburuko 
panelean, Magdalena Leonek, Ekua-
dorreko Red Latinoamericana Mujeres 
Transformando la Economía (REMTE) 
erakundearen ordezkariak, feminismoak 
Latinoamerikako zenbait herriren (esate 
baterako Ekuador, Bolivia eta Venezue
laren) jarrera eta politika sozioekono-
mikoak aldatzeko egin ditzakeen 

Genero-ikuspegia zeharka aintzat har-
tu eta txertatu nahian, Arrigorriagako 
Udaleko  behargin, administrari, teknikari 
eta politikariek maiatzaren azken aldetik 
ekainaren hasierara bitartean generoari 
buruzko prestakuntza jarduera batzuetara 
joateko aukera izan zuten. 

Maiatzaren 21ean programako lehenengo 
ikastaroa eman zen, Genero aldetik neu-
tralak al dira politika publikoak? izenburu-
koa. Ikastaro horren edukiak berdintasuna 
lortzea helburu duten erakunde arloko 
egitura eta mekanismoei buruzkoak izan 
ziren; hona hemen egitura eta mekanismo 
horiek: Berdintasunari buruzko legea eta 
planak, mainstreaming-a esku hartzeko 
estrategia gisa, eta kasu praktikoen az-
terketa genero-inpaktu negatiboei aurrea 
hartzeko. 

Lehenengo ikastaroko publiko objektiboa 
sexu bietako pertsonek osatu zuten; Ema-
kumeen buruzagitza, genero ikuspegiz 
izenburuzko bigarren saioa, aldiz, udal 
lantaldeetako buru diren emakumeentzat 
diseinatu zen. Emakume horiek, maiatza-
ren 28an, kristalezko sabaia delakoaren 
gaurkotasun edo zahartasunari buruzko 
nozioez jabetu ziren, eta horiez gain, bo-
terearen eta buruzagitzaren arteko harre-
manez, emakumeen buruzagitzaren eta 
gizonen buruzagitzaren arteko aurkako-
tasunaz; gainera, jabekuntzan oinarrituta 
buruzagi izateko estrategiak eta jokabideak 
identifikatu zituzten.  

Ekainaren 4an Zer irabazten dugu gizonok 
berdintasunarekin?î izenburuko ikastaroa 
egin zen, eta euren eginkizunak udalaren 
eremuan betetzen dituzten gizonei zuzen-
du zitzaien. Ikastaro horretan, besteak 
beste, gai hauek aztertu ziren: gizonez-
koen identitatea, gizonak subjektu aktibo 
gisa dituzten berdintasunezko jarreren es-
perientziak, berdintasunarekiko konprom-
isoa hainbat arlotan (lana, harremanak, gi-
zartea, etxea) edo berdintasunaren eragin 
positiboa.  

Generoari buruzko prestakuntza 
programa Arrigorriagako Udaleko 
langile eta kargu politikoentzat.

2010eko ikastaroak

Informazio gehiago:
www.feminismos.info

ekarpenak planteatu zituen. Ordezkari 
horrek adierazi zuenez, historian mer-
katua izan da bizitza antolatu duen ar-
datza, eta hala bultzatu dute nazioarteko 
finantza-erakunde batzuek eta bestek. 
Merkatua xede duen arrazoibide horren 
aurrean, feminismoak bizia proposatzen 
du gizartea eta ekonomia egituratzeko 
ardatz gisa. Hain zuzen ere, hori bera da 
Latinoamerikako antzinako herrien ikus-
pegia. 

Emakumeak ez dira politikek ukitutako 
talde hutsak. Aitzitik, alderdi aktibo gisa 
hartu behar dira, aktore sozialez gain ak-
tore ekonomiko gisa ere bai, euren eka-
rpen ekonomikoak baitira sistema sozial 
ekonomikoaren euskarria, BPGdaren ka-
lkuluetan ordaintzen ez zaien lan horren 
balioa sartzen ez den arren. 

Ekonomia feministak nabarmentzen 
duenez, finantza-fluxuak eta kapitala ez 
dira berez helburu izan behar; aitzitik, 
helburua, finantza-subiranotasuna izan 
beharko litzateke, ondo bizi ahal izateko. 
Mugimendu feministak beste alderdi bat 
proposatzen du: produktibitatea ez litza-
teke egon behar amaierarik gabeko haz-
kunde eta metaketaren mendean, biziak 
eta lurrak erritmo eta fluxu diferenteak 
dauzkatelako, eta etenik eta mugarik 
gabeko hazkundea  ezin delako iraunko-
rra izan. Hori da mugimendu ekologistek 
ere bultzatzen duten tesia.

Laburbilduz, topaketan sistema aldatu 
behar dela azaldu zen, eta sistema ez 
ezik zibilizatze-eredua ere bai. Halaber, 
gaur egun munduko krisi ekonomikoan 
emakumeen egoera dela-eta planteatzen 
diren erronkak ere jorratu ziren. 
Leónek dioenez, ekonomia bizitzaren 
erreprodukzio handitua izan behar 
da. Erreprodukzio hori kapitalismoak 
proposatutakoez bestelako elementu, 
aktore eta prozesuak oinarri hartuta sortu 
behar da. Orain arte gure pentsamendua 
eta gure eguneroko bizimodua gidatu 
dituzten elementuak –langilea, enpresa 
eta estatua– alde batera utzita, alegia.

XXIX. Udako ikastaroak, XXII. Europako ikastaroak: Berdintasunerako garaia? 
enborari, generoari eta gizarte antolaketari buruzko gogoetak

P r e s t a k u n t z a r a k o 
udako programazioaren 
barruko Gizartea 
eta Gizarte-zientziak 
atalaren barruan, Euskal 
Herriko Unibertsitateak 
B e r d i n t a s u n e r a k o 
garaia? denborari, 

generoari eta gizarte antolaketari buruzko 
gogoetak izeneko ikastaroa eskaini zuen. 
Ekainaren 17an eta 18an, unibertsitate eta 
ikerketa arloko komunitate akademikoko 

hainbat adituk gizarteko aldaketei eta laneko 
denborari buruzko joeren inguruko gogoeta 
egin zuen, horiek emakume eta gizonen 
bizitza pertsonalean eta bien artean ezartzen 
diren harremanetan dituzten ondorioak 
aztertuz, eta honako hauek ere jorratu ziren: 
emakumeek denbora propioa aldarrikatu 
behar izatea, berdintasunean aurrera egiteko 
elementua delakoan; denbora erabiltzea 
gizartean borroka egiteko, diskriminazioa 
eta gobernua; eta emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren alde egiten duten 
denbora-politikak.
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Alhóndiga Bilbao antolatzaile eta 
Immigrazioaren Euskal Behatokia 
(Ikuspegi), Emakunde-Emakumearen 
Euskal Erakundea, Eusko Jaurlaritzako 
Immigrazio Saila, Eusko Jaurlaritzako 
Justizia eta Herri Administrazio Saila, 
Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila, Bilboko Udaleko 
Berdintasun, Lankidetza eta Herritartasun 
Arloa eta Euskal Herriko Unibertsitatea, 
EHU parte-hartzaile izan dituzten 
Bilbao Hiri Interkulturala: Aniztasuna, 
Erlijioak eta Bizikidetasuna izeneko II. 
Jardunaldiak Alhóndiga Bilbaon egin ziren 
uztailaren 15etik 18ra, erlijio aniztasuna 
hainbat arlotan (hezkuntzan, enpleguan, 
osasunean, gizarte ongizatean eta 
ekipamenduetan) aztertzeko, eta 
gizartearen eta erlijioaren arteko 
harremanean sakontzeko, harreman hori 
munduko gaur egungo gatazka gehienak 
ulertzeko gakoa delakoan.

Hiru egunetan egin ziren hitzaldi, mahai-
inguru eta laneko tailerren zikloaren 
barruan, uztailaren 16an ‘Erlijioa, 
feminismoa eta demokrazia’ izenburuko 
mahai-ingurua egin zen. Bertan 
moderatzaile aritu zen María Silvestre, 
Emakundeko zuzendaria, eta hitza eman 
zien Yaratullah Monturiol-i, Kataluniako 
UNESCO Elkarteko presidenteordeari, 
eta Teresa Forcadesi, Medikuntza eta 
Teologiako Doktore eta Montserrateko 
(Kataluniako) St. Benet Monastegiko 
moja beneditarrari.

Yaratullah Monturiolek erlijioei, 
feminismoei eta demokraziei buruz hitz 
egitearen komenigarritasuna nabarmendu 
zuen. Demokraziak giza eskubideen 
errespetua helburu izan behar duela 

  Erlijioa, feminismoa eta demokrazia

     MAHAI
  INGURUA

adierazi zuen, eta halaber, erlijioari 
buruzko jarrera kritikoa lantzearen 
beharrizana lehenetsi behar dela. Azkenik, 
erlijioaren eta espiritualtasunaren arteko 
diferentzia ezarri zuen.

Espiritualtasuna, gizakiaren instintua da. 
Horren poderioz dauka zerbait sakratua 
ote dagoen susmoa edo kezka. Hala 
sentitzen dutenek beren burua pertsona 
erlijioso edo pagano gisa definitu ahal 
dute, edo bestela, erlijioa bazter utzi eta 
esperientzia espirituala soil-soilik aintzat 
hartu.  

Humanismoa oinarri izanda, errukia eta 
gutxiengoen babesa kontuan hartuta, 
erlijioak indartu egiten dira taldea 
barnean hartzen dutelako ospakizun 
erritual batean, taldea babesten dutelako 
eta haren segurtasun eta salbaziorako 
erantzuna ematen dutelako. Baina beren 
akatsetan erortzen direnek, adibidez erlijio 
monoteistek, ustelkerian sar daitekeen 
boterea ekartzen dute berekin. 

Feminismoei buruz, Islamean benetako 
askapenaren teologia egoteko, 
Monturiolek hainbat jardunbideri uko egitea 
proposatu zuen, hala nola patriarkatuari; 
instituzionalizazioari, hierarkizazioari 
eta eklesiazioari; dogmari; ortodoxiari; 
lengoaiaren kristautzeari; kontzeptuen 
heleniarpenari, hitz abstraktu eta 
platonikoak desagerraraziz;  eta teoriari.

Aditu horrek, bere hitzaldiaren ondorio 
gisa, demokraziei buruzko oharra egin 
zuen. Bizikidetza eta gatazken prebentzioa 
beharrezkoak direla azpimarratzeaz gain, 
bestetasunari esker aberasteko formulak 
bilatu behar direla azaldu zuen.

Islamologoaren hitzaldiaren ostean, 
Teresa Forcadesek eliza / estatua 
banaketaren motei buruz Charles Taylor 
filosofoak egindako bereizketa hartu 
zuen oinarri: alde batetik, sekulartasun 
mota bat, estatuak erlijioa kontrolatzen 
duenekoa; gizarteak emantzipatu egin 
behar duela ulertu da historian, eta 
beraz, erlijioa da mintzakidea; beste alde 
batetik, beste sekulartasun mota bat, 
erlijio aniztasuna bideratzeko baldintzak 
sortu dituena; hemen, estatuari eta 
elizari dagokie ahots batzuk zein besteak 
entzuteko espazioa sortzea.

Halaber, espezialista horrek Jacques 
Lacan psikoanalistak lau diskurtsoei 
buruz egindako sailkapena erabili 
zuen: agintaritzarena (boterearen 
diskurtsoa), unibertsitarioa (jakintzaren 
diskurtsoa), histerikoa (boterearen 
aurkako erasoa egiteko diskurtsoa) 
eta analitikoa, eta feminismoaren eta 
demokraziaren diskurtsoak egituratzeko 
aplikatu zuen. Hala, feminismoaren 
diskurtsoan, dogma gisa erabiltzen den 
gizonezkoa/emakumezkoa dikotomia 
jarri zuen; auzitan jartzen ez den, 
emakumeen beldur izatean oinarritzen 
den patriarkatua sortzen duena. 
Demokraziaren diskurtsoari dagokionez, 
berriz, ideologiak sortzen dituzten agintari 
zibil edo sozialak azpimarratu zituen, 
ideologia horien azpian baitaude beldurra, 
ezjakintasuna, beharrizanak (ahotsik ez 
dutenak, emakumeak ordezkatzen dituen 
diskurtsoarenak).

Teresa Forcades, María Silvestre eta Yaratullah 
Monturiol



FEKOOR III. jardunaldiak: 
 Gizarteratzea: 

pobreziaren aurkako tresna

Ekainaren 9an, Euskalduna jauregian, 
FEKOOR (Gutxitasun Fisikoa duten 
Pertsonen Bizkaiko Federazio 
Koordinatzailea) jardunaldien hirugarren 
edizioan, hainbat arlotako espezialistak 
bildu ziren, desabantaila sozialei eta 
diskriminazio-egoerei aurre egiteko 
gizarteratzea indartzearen beharrizana 
modu sakonean aztertzeko. 

P o b r e z i a r e n 
eta gizarte-
b a z t e r k e t a r e n 
aurkako Europako 
u r t e a r e n 
barruan, Europar 
B a t a s u n a k  
gizarteratzearen 
aldeko apustua 
egin du, pertsona 
ezinduek oraindik 
ere jasaten dituzten diskriminazio-egoeren 
aurka borrokatzeko gakoetako bat 
delakoan. Europar Batasuneko herrietan 
aurten egin den inkesta batean argitaratu 
denez, ezintasunak dituzten herritarren 

% 80 behin edo behin diskriminatuta 
sentitu da, zuzenean edo zeharka.

Bilboko eztabaida gune hori inauguratu 
zuten Fernando Fantovak, Etxebizitza eta 
Gizarte Gaietako Sailburuordeak; Iñaki 
Ansoleagak, FEKOOR-eko buruak; eta 
Íñigo Pombok, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Pertsonen Autonomia Sustatzeko 

z u z e n d a r i 
n a g u s i a k . 
Gero, Europan 
e z a r r i t a k o 
Diskriminazioaren 
a u r k a k o 
j a r d u n b i d e 
onakazaldu ziren: 
INnet 16, ONCE 
F u n d a z i o k o 
E u r o p a k o 
P r o g r a m e n 

eta Nazioz Gaindiko Lankidetzaren  
Departamentuko kide den Javier Gemesek 
aurkeztua, eta “LivingAll” proiektua, 
Valentziako Unibertsitateko irakasle den 
Jorge Garcésen eskutik. Honako hauek 
ere esku hartu zuten: Antonio Jiménez 
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Larak, Estatuko Ezintasunaren Behatokiko 
Programen koordinatzaileak, eta Francisco 
Valverdek, pertsona ezinduen sustapen eta 
laguntzarako Fundazioko Presidenteak.

Amaitzeko, “Hirugarren Sektorea, 
pobreziaren eta diskriminazioaren 
aurkako politika publikoen ebaluatzaile 
gisa” izenburuko eztabaidan aritu ziren 
Roser Romero, COCEMFE (Espainiako 
Minusbaliatu fisikoen Estatuko 
Konfederazio       Koordinatzailea) Erakundeko 
idazkaria; Rafael Ruiz de Gauna, 
Kataluniako Hirugarren Sektore Sozialeko 
“Taula d´Entitas” izeneko erakundeko 
presidenteordea, eta Graciela Malgesini, 
Europako politika sozialeko aditua.

Francisco Valverde, Javier Güemes, Antonio Giménez, Jorge Garcés eta Juan Carlos Sola
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“Afrikako eta Espainiako ekintzaileen topaketa. 

Jabekuntza ekonomikorantz”
Emakumeek garapenaren arloan beren jarduera ekonomikoak eginez betetzen duten 
zeregina agerraraztea eta ekintzailetza bideratzen duen lankidetzaren esangura 
hartzen duten harremanak sustatzea helburu izanda, Mujeres Fundazioak Afrikako 
eta Espainiako ekintzaileen topaketa. Jabekuntza ekonomikorantz izeneko biltzarra 
antolatu zuen. Ekainaren 25a eta 27a bitartean egin zen, Nazioarteko Lankidetzarako 
Espainiar Agentziaren finantzaketaz eta Mundu Hobearen aldeko Emakumeen Sarearen 
laguntzaz.

Sinposio horretan Afrikako zein Espainiako emakume ekintzaileek, emakumeen 
jabekuntza ekonomikoan aritzen diren GKEek eta antzeko beste erakunde batzuek 
parte hartu zuten. 
. 

        

Ekitaldiaren inaugurazioaren ondoren, 
hitzaldi hau egin zen: Emakumeen 
jabekuntza ekonomikoa garapen-
estrategia bezala. Ekonomiako Lankidetza 
eta Garapenerako Antolakundearen 
(ELGA) ikuspegia. Horren ostean, 
Lanaren Nazioarteko Erakundeko, 
AECIDeko eta Mundu Hobearen Aldeko 
Emakumeen Sareko ordezkariak batera 
aritu ziren panel honetan: “Afrikako 
emakumeen jabekuntza ekonomikoari 
heltzeko funtsezko alderdiak”. Topaketa 
honen programa osatzeko, beste bi 
panel tematiko egon ziren: Emakumeen 
jabekuntza ekonomikoa sustatzeko 
funtsezko ekintzak: hezkuntza eta 
prestakuntza, eta Emakumeen jabekuntza 
ekonomikoa sustatzeko funtsezko ekintzak: 
merkatuetan ezartzea eta merkaturatzeko 
eta lankidetzarako estrategiak. Topaketa 
horren helburuak hauek izan ziren: Afrikako 
eta Espainiako emakume ekintzaileen 
artean esperientziak trukatzea, emakume 
ekintzaileen arteko lankidetza-harremanak 
sustatzea, eta Afrikako eta Espainiako 
emakume ekintzaileen sarea sortzea, 
merkataritza arloko trukea eta lankidetza 
sustatzeko.

                 

Hitzaldiak ematearekin batera, parte-
hartzaileek eta bisitariek hainbat 
erakusketa ikusi ahal izan zituzten bertatik 
bertara. Erakusketa horietan, Afrikako 
emakumeek garapen ekonomikoan izan 
duten funtzioa eta Espainiako landa-
eremuko emakumeek izan duten funtzioa 
landu ziren. Horrez gain, dokumentalen 
bidez, emakumeen egoera eta emakume 
horiek euren komunitateetako baldintzak 
hobetzeko eginiko ekarpena ezagutu 
ahal izan zituzten. Bestalde, esparruan 
(Madrilgo Kongresuen Udal Jauregian 
kokatutakoan), Afrikako eta Espainiako 
emakume ekintzaileen azoka jarri 
zuten. Azoka horretan, 100 postu egon 
ziren, eta Afrikako 28 herrialdetako 
produktuak erakutsi zituzten. Espainiako 
produktuak ere egon ziren, baina 
gutxiago. Eskulangintzako, nekazaritza 
eta abeltzaintzako, merkataritzako eta 
zerbitzuetako sektoreetatik aukeratu ziren 
produktu horiek. 

Jarduera hori jendeari zuzenduta egon 
zen. Hala ere, emakume ekintzaileen 
agendarako pentsatutako jarduerak 
emakume ekintzaileei eta egiaztatutako 
erakundeei bakarrik zuzenduta egon 
ziren; horrela, hainbat jardueratan parte 
hartu ahal izan zuten: jakintza-lantegiak, 
aholkularitza-guneak, speakers corner 
ekimenak (enpresen eta erakundeen 
aurkezpen-foroa) eta one to one izenekoa 
(emakume ekintzaileak eta erakundeak 
batzartzeko plataforma, elkarrekiko 
lankidetza sustatzeko).   

Protokoloko biltzar 
nazionala: 

Protokoloa eta
berdintasuna

Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate 
Nazionaleko Zuzenbidearen eta Erakun-
deen Historiako Sailak Protokoloa eta 
berdintasuna izeneko Protokoloko biltzar 
nazionala antolatu zuen. Ekainaren 21, 22 
eta 23an Madrilen biltzar horren barruan 
jorratutako programan his to-
riako, zuzenbideko, 
in fo rma-

z i o a r e n 
zientzietako, ge-

nealogiako, protokoloko, 
heraldikako, nobiliaria, zeremonialeko 
eta bexilologiako espezialista batzuek ho-
nako gai hauek aztertu zituzten, besteak 
beste: erlijio sinesmenen askatasuna eta 
berdintasuna Espainian, ezkontideei oho-
reen berri ematea araudi historikoan eta 
indarreko zuzenbidean, arlo juridikoaren 
eta soziologiaren ikuspuntutik, ahozkoa 
ez den komunikazioa eta protokoloa: 
emakumezkoen erreberentzia, genero 
diskriminazio gisa, gizarte protokoloaren 
gaurkotasuna, karguen eta ezkontideen 
lehentasuna eta tratamenduak, protoko-
loa eta janzkera ekitaldietan, emakumea-
ren protokolo izaera tradizionala berdinta-
sunezko arau berrien aurrean, edo gizarte 
errealitate berriak eta errealitate horiek 
protokoloan duten eragina. 

Lan-foroa Azoka



IV 
 
Munduko Jendeak 

Jaialdia 2010
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   Jeta soziala izan zuen jatorrian. 
Asmoa kulturartekotasunaren bi-
dez sentsibilizazioa sustatzea zen, 
dibertsitatearekiko errespetua, 
gizarteko kohesioa, integrazioa, 
elkartasuna, gizarte-erabakietako 
organoetako partaidetza, kultura 
arteko hezkuntza, justizia eta ber-
dintasuna errealitate bihurtuko 
dituen gizartea eraikitzeko.  

“Elkartegintzaren bidez genero-
berdintasunaren aldeko konben-
tzimendua lortzen saiatuko gara 
eta gure jatorrizko lurralde asko-
tan historian zehar sustatu diren 
indarkeria eta berdintasun eza 
baztertuko dira”

Ekainaren 17an (asteazkena), Eusko 
Jaurlaritzako, Bizkaiko Foru Aldundiko, 
Bilboko Udaleko eta Munduko Jendeak 
Jaialdiko  ordezkariek —Miguel 
González, Immigrazioko zuzendaria; 
Josu Bergara, Berdintasunerako 
eta Herritarren Eskubideetarako 
zuzendaria; Nekane Alonso, 
Berdintasun, Lankidetza eta 
Herritartasuneko zinegotzia; eta 
Wendy Mina, Jaialdiko Komunikazio 
Batzordeko bozeramailea, hurrenez 
hurren— hitzaldia eman zuten 
Bidebarrietako liburutegiko ekitaldi-
aretoan, 2010. edizioko IV. Munduko 
Jendeak Jaialdia inauguratzeko .

30.000 pertsona inguru joan ziren 
ekitaldira, besteak beste, ibiltariak, 
bisitariak eta Bizkaian elkarrekin bizi 
diren 200 kultura baino gehiagotik 
datorren jendea. Jaialdiak bokazio 
ludiko eta soziala izan zuen jatorrian. 
Asmoa kulturartekotasunaren 
bidez sentsibilizazioa sustatzea 
zen, dibertsitatearekiko errespetua, 
gizarteko kohesioa, integrazioa, 
elkartasuna, gizarte-erabakietako 
organoetako partaidetza, kultura 
arteko hezkuntza, justizia eta berdintasuna 
errealitate bihurtuko dituen gizartea 

eraikitzeko. Gainera, emakumeak kultura 
bakoitzean duen funtzioari merezi 
duen balioa emango zaio. Horretarako, 

Elkartegintzaren bidez genero-
berdintasunaren aldeko konbentzimendua 

Ekainaren 23tik 27ra, Bilbo Munduko Jendeak Jaialdiaren egoitza bihurtu zen laugarren 
urtez. Foro honetan, Bizkaiko Lurralde Historikoan kulturartekotasunaren alde lan egiten 
duten 46 elkarte egon ziren ordezkatuta.

lortzen saiatuko gara eta gure jatorrizko 
lurralde askotan historian zehar sustatu 
diren indarkeria eta berdintasun eza 
baztertuko ditugu. Horixe azpimarratu 
zen Munduko Jendeak Jaialdiaren 
adierazpenean.

Bidebarrietako liburutegia, Areatza, 
El Carmen Antzokia, Capitol zinemak, 
Bolunta zentroa eta Metro Bilbaoko 
Abando, Barakaldo, Alde Zahar, Areeta 
eta San Inazioko geltokiak izan ziren 
eszenatokiak, topaketaren testuinguruko 
bost egunetan programatu ziren jarduera 
anitzak garatzeko. Honako jarduerak 
izan ziren ikusgai: Abdou Guitté Seck 
artista senegaldarren kontzertua, poesia-
errezitaldiak, abesbatzak, antzezlanak, 
dantza tradizionalak, dantza modernoa, 
laburmetraien lehiaketa, gastronomia eta 
artisautzaren erakusketa, kalejira, haurren 
tailerrak (perkusioa, aurpegi-makillajea, 
mandala, paper-erauzgailua, txirikordak, 
kometak, eskulanak, Andeetako musika, 
kaligrafia txinatarra...) eta helduen tailerrak 
(dantzak, perkusio afrikarra, tangoa, 
gorputz-makillajea, dantza afrikarra, 
capoeira, Karibeko dantzak, disck-jokeya).

EKIMENAK

Carlos Alberto Roa, Wendy Mina, Miguel González, Nekane Alonso eta Josu Bergara



          ELKARTE PARTE-HARTZAILEAK
AMARU, Musikako Kultura Arteko Zentroa

Elkarte Argentinarra Euskal Herrian (ARVAS)

Elkarte Euskaldun-afrikarra (BASKAF)

BERDINTASUNA Elkartea

BILUTS Elkartea

Camino al Barrio Elkartea

Garapen Integraleko Ertamerikako Elkartea (ACEDI)

Kolonbiarren Elkartea (ASOCOLVAS)

LALLA BOUHIA Kultura Elkartea

LAMIEN XARMA Kultura Elkartea

MEXICO LINDO Kultura Elkarte Mexikarra

NUEVO CIUDADANO Kultura Elkartea

Sangre Boliviana Kultura Elkartea ACSABOL

Kamerundarren Elkartea Bizkaian (ACABIZ)

LU XUN Ikasketa Txinatarren Elkartea

Filipinarren Elkartea Euskal Herrian SIKAP

Fulfulde Djocreendam GKE etorkinen elkartea

IGBOS Komunitatearen Elkartea Euskal Herrian

LIPOVENIAR Errusiarren Elkartea

Dominikar Batuen Elkartea Euskal Herrian (ADUVAS)

IDATZI – IRAKURRI Elkartea

EUSKADI-KUBA Elkartea
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EUSKAL RAP Elkartea

CHILE LINDO Talde Folklorikoa Elkartea

Etorkin Ginearren Elkartea Euskal Herrian NO PINTCHA

INTI LLACTA Elkartea

KALE DOR KAYIKO Elkartea

KANSALA Elkartea

KATAIA TALDEA Elkartea

LA COMUNA Elkartea

NAHUATL ELKARTEA

NUESTRA HERENCIA Elkartea

Kulturak Batuz Garapen Integralerako Elkartea (ASDIUC)

Perkusio eta dantza afrikarreko SAPALI Elkartea

EUSKALMON Solidaritate Elkartea

Bizkaiko Senegaldarren Batasuna Elkartea TERANGA

BIZKAIKO UNI”N MARFILE—OS Elkartea

PABLO NERUDA Kultura Zentro Txiletarra

RAÍCES Kultura Arteko Zentro Boliviarra

IGNACIO ELLACURIA Gizarte Fundazioa

MUNDUKO EMAKUMEAK

EMAKUMEAK ANIZTASUNEAN

GUARANÍ TETAGUA Paraguaiarra

PROGRESO CAMERUNÉS SOLIDARIDAD Y DESARROLLO

SIERRA MAESTRA

Zein lan-eremu lantzen du Euskalmo-
nek?
Euskalmon Solidaritate Elkartearen hel-
burua kultura afrikarra kultura euskaldu-
nera hurbiltzea da; horretarako, herrita-
rrak sentsibilizatu eta mobilizatzeko eta 
garapen-proiektuak landu eta aztertzeko 
jarduerak egiten ditu.
Harrera ona izan al du Euskalmonek 
Bizkaian? Zein babes eta baliabide 
ditu bere jarduerak martxan jartzeko?
Baietz uste dut. Gure baliabide eta 
babesak batez ere udal, gizarte-erakunde 
(Bolunta), aurrezki-kutxa eta Bizkaiko 
Foru Aldunditik datoz.
2005. urtean elkartea sortu zenetik 
gaur arte, zuen ekintza-eremuari 
dagokion behar beharririk antzeman 
duzue?
Bai. Gurea kultura arteko gizartea da; 
hori horrela, beharrak egunero sortzen 
dira eta bizikidetza posible eta baketsua 
lortzeko lan egiten ari gara, ahal dugun 
neurrian
Zein erantzun ematen diete herrita-
rrek planteatzen dituzuen jarduerei? 
Zein bidez baliatzen zarete jarduerok 
ezagutarazteko?
Hasieran herritarren partaidetza pixka 

Elkarrizketa Clementine Pouatou-ri, Euskalmon Solidaritate Elkarteko buruari
bat lotsatia zen arren, erantzuna oso 
positiboa da. Denborak aurrera egin 
ahala jendea parte hartzen ari da. Oso 
pozik gaude azken urteetan lortu ditugun 
emaitzekin, gure itxaropenak bete egin 
baitira.
Zein ekarpen proposatu duzue IV. Mun-
duko Jendeak Jaialdirako?
Arte afrikarraren erakusketan eta 
“Mandalen eraikuntza” haurren tailerrean 
parte hartu dugu.
Harremanak al dituzue beste elkarte 
batzuekin? Proiektu komunetan lanki-
detzan aritzen zarete?
 Beste elkarte batzuekin harremanetan 
gaude eta proiektu komunak izateaz gain, 
hainbat jarduera egiten ditugu.
Zein ekimenetan parte hartuko duzue 
laster?
Immigrazioko tokiko plana Basauriko 
Udalean, San Migel eta Basauriko 
jaiak, Bakearen balioak tailerra, Afrika, 
emakumeak eta artea erakusketa, Afrika 
eta Haurtzaroa proiektua, Munduko 
dantzak tailerra eta Castro Urdiales eta 
Barakaldoko azokak.

Clementine Pouatou kamerundarra da, 
Soziologian lizentziatua (Kamerungo 
Yaunde I Unibertsitatean) eta Pedago-
gian diplomatua. Irakaslea izateaz gain, 
Euskalmon Solidaritate Elkarteko burua 
ere bada.

EKIMENAK
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Bihotz urdina 

izeneko 
kanpaina

Droga eta Delituaren aurkako Nazio Bat-
uen Bulegoak (UNODOC), Nazio Batuek 
Delinkuentzia Antolatu Transnazionalaren 
aurka duten hitzarmenaren aplikazioa 
behatzeko funtzioak betez eta pertsonen 
(bereziki, emakume eta haurren) sale-
rosketari aurre hartzeko asmoz, berau 
ezabatzeko eta zigortzeko protokoloari 
jarraiki, Bihotz urdina izeneko sentsibi-
lizazio-kanpaina sustatu du, pertsonen 
salerosketaren aurka borroka egiteko, giza 
eskubideen urraketa honen (nazioarte-
mailako esklabotza) ondorioak salatzeko 
eta herritarren partaidetza jendetsua sus-
tatzeko. Horretarako, bihotz urdin bat era-
man beharko du jendeak enpatia-sinbolo 
gisa, beren elkartasuna agerian utziz.   

UNODOCek honakoak iradoki ditu, 
kanpaina hedatzeko: erakunde publiko 
eta pribatuek, irabazi-asmorik gabeko 
organizazioek, gobernuen arteko 
organizazioek, estatu-kideek eta 
partikularrek bihotz urdinaren logotipoa 
erabiltzea, eta, horretarako, Facebooken 
bihotz urdinaren taldera batzea, logotipoa 
deskargatzea, beraien webguneetan eta 
erakundeen sentsibilizazio-materialetan 
logotipoa jartzea, kanpainari funtsak 
ematea eta horrekin lotutako ekintzak 
egitea.

Informazioa:
http://www.unodc.org/blueheart/es/
about-us.html

Pertsonen 
salerosketa. 

Ekainaren 9an, Emakunde-Emakumearen 
Euskal Erakundearen Zuzendaritza 
Kontseiluak emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunerako V. plana berretsi 
zuen, EAEn: IX. legegintzaldiko arauak.
Berdintasunerako V. plana esku 
hartzeko hiru ardatzetan egituratzen 
da: emakumeen jabekuntza eta balioen 
aldaketa, erantzukizun partekatudun 
gizarte-antolaketa eta emakumeen 
aurkako indarkeria. Horiek jasotzen 
dituen testuaren lehenengo zatian, 
politika publikoetan generoaren 
mainstreaminga edo zeharkakotasuna 
medio berdintasunaren aldeko 
gobernantza optimizatzeko neurriak 
azaltzen dira. Testu horren kapitulu 
nagusian azaltzen dira goian aipatutako 
ardatzak. Hirugarren kapituluan, planean 
planteatutako kudeaketa-eredua agertzen 
da eta agiri honen bidez lortu nahi diren 
helburuak betetzeko eta ezartzeko etapak 
jasotzen dira: planifikazioa, ezarpena eta 
ebaluazioa.   

Emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako V

plana EAEn: IX. legegintzal-
diko arauak, 2010

Informazio gehiago: 
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-
subhome7/es/eu/

UNESCO Etxeak, bere webgunean, 
Iraunkortasunerako hezkuntzaren esku-
liburuaren argitalpen elektronikoa dauka. 
Agiri horren bidez, garapen iraunkorrera-
ko hezkuntzaren Nazio Batuen hamarka-
darako erabakitako helburuak bete nahi 
dira.

Testua bost arlo tematikotan (hezkuntza-
dimentsioa, ingurumen-dimentsioa, 
gizarte-dimentsioa, ekonomia-dimentsioa 
eta hezkuntza-dimentsioa) banatuta 
dago eta, guztira, 19 gai lantzen ditu, 
iraunkortasunerako eta jardunbide 
onetarako hezkuntzari, klima-aldaketari, 
baliabide hidrikoei, biodibertsitateari, 
energiari, lurzoruaren degradazioari, 
hazkuntza demografikoari, garapenari, 
kultura-aniztasunari, osasunari, bizi-
kalitateari, giza eskubideei, ekonomiari, 
iraunkortsunari, aberastasunaren 
banaketari, nekazaritzari, elikagaien 
subiranotasunari, kontsumo arduratsuari, 
bakeari, segurtasunari, demokraziari, 
partaidetzari, lurralde-antolamenduari eta 
erkidego iraunkorrei buruz, maila lokal 
nahiz globaletik begiratuta.

 Iraunkortasunerako hezkunt-
zaren eskuliburuaren 
argitalpena

Informazioa gehiago: 
http://www.unescoetxea.org/ext/manual_
EDS/unesco.html

Emakume 
lesbianen bilerak

Emakume lesbianek leku aproposa dute 
iritziak, ekimenak, eta esperientzia pert-
sonalak eta taldekoak trukatzeko, AL-
DARTEn (Gay, lesbiana eta transexualen 
arretarako zentroa, sexu-askatasunen az-
terketa eta dokumentaziorako zentroa).

Hilabete bakoitzeko bigarren 
asteazkenean, arratsaldez (19:30ean), 
topaketetara joateko interesa dutenek 
eztabaidarako lekua izango dute, 
beren gizarte-harremanak hedatzeko, 
erreferentzia-lekua bat aurkitzeko, 
lesbianen kolektiboari eragiten 
dieten gaurkotasun-albisteei buruz 
eztabaidatzeko eta azken kultura-
berrikuntzak ezagutzeko.

Informazio gehiago: 
http://www.aldarte.org/cas/site/grupos-
ver.asp?id=2
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Abadinoko Udalak, Emakumearen eta 
Berdintasunaren Arloaren bidez, emaku-
meen eta gizonen arteko berdintasunare-
kiko konpromisoarekin koherentea izanik, 
Jai parekideen aldeî kanpaina planteatu 
die bere herritarrei. Horren bidez, jarduera 
ludikoetan errespetuzko balioak defendatu 
nahi ditu, pertsonek egokitzat jotzen dituz-
ten eran, eta, horrez gain, bi sexuek aisiaz 
modu parekidean gozatzeko erantzukizun 
partekatua eta genero-indarkeriaren edo-
zein adierazpenen aurreko intolerantzia 
defendatu nahi ditu.
Horretarako, emakumeek jaietan askata-
sun osoz parte hartzeko duten eskubidea 
azpimarratu ahala, gogoa adierazteko es-
kubidea  nabarmendu du udalak, printzi-
pio gisa: Emakume batek EZETZ esaten 
duenean, EZETZ esan nahi du. Gogorara-
zi nahi du, era berean, herritarrek telefono 
bidezko arreta-zerbitzua erabil dezake-
tela, emakumeen aurkako eraso fisiko, 
psikologiko, ahozko edo sexualak jasan 
edo ikusten badituzte.

  Mundubat fundazioak (Garapen Lanki-
detzarako Gobernuz Kanpoko Erakundea) 
1988an hartu zuen Paz y Tercer Mundo-
Hirugarren Mundua ta Bakea izena, eta, 
2002an, fundazio bihurtu zen. Fundazio 
honek Mundubat aldizkari elektronikoa 
argitaratzen du eta, lau hilean behin, 
Fundazioaren jardun-eremuan sortutako 
gertaera garrantzitsuenei buruzko infor-
mazioa azaltzen du bere orrietan. Honako 
hauek dira jardun-eremuak: hegoaldeko 
partikular, elkarte eta erkidegoekin lanki-
detzan aritzea Garapen Lankidetzarako 
eta Giza Laguntzarako proiektuetan; giza 
eskubideak sustatu eta defendatzeko ze-
reginetan laguntzea; hegoalde-iparralde 
arazoari buruzko sentsibilizazioa eta pres-
takuntza ematea eta aukera-berdintasuna 
eta genero-ekitatea sustatzea. Horreta-
rako, garapen iraunkorraren alde egiten 
da lan iparraldean nahiz hegoaldean eta 
ahaleginak Brasil, Kolonbia, Kuba, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, 
Nikaragua, Mendebaldeko Sahara eta Pa-
lestinara bideratzen dira.

  
          Mundubat

Haurren eskubideei buruzko hitzarmena 
1990. urtea geroztik dago indarrean eta 
nahitaez aplikatu behar da estatu-kidee-
tan. Nazio Batuen Batzar Orokorrak onet-
si zuen 1989an. Eskubideen Nazioarteko 
Itun honetan, haurrek unibertsalki dituzten 
eskubideak jasotzen dira eta garapen-
fase desberdinetan umeen ongizatea ber-
matzeko araudia xedatzen da.

Bizirauteko eskubidea, garatzeko es-
kubidea, babesteko eskubidea eta parte 
hartzeko eskubidea dira tresna honek 
jasotzen dituen giza eskubide nagusiak. 
Nazioarteko, estatuko eta erkidegoko le-
gediaren testuinguruari eutsiz, Eusko Le-
gebiltzarrak Haurrak eta Nerabeak Zaindu 
eta Babesteari buruzko otsailaren 18ko 
3/2005 Legea onetsi zuen, eta, bertan, 
bi kolektiboen oinarrizko eskubideak ba-
besteko asmoz, Haur eta Nerabeentzako 
Defentsa Bulegoa sortzea proposatu zen, 
Haur eta Nerabeen Euskal Behatokia 
ezartzeaz gain.

EDEXek eta Desclée argitaletxeak, Eus-
ko Jaurlaritzaren lankidetzarekin batera, 
Los derechos de la infancia en 10 cuentos 
para conversar bolumena argitaratu dute. 
Kontaketen bilduma hau bi ataletan bana-
tuta dago: lehenengoa haurrentzat da eta, 
bigarrena, helduentzat. Gida didaktikoa 
eta eskubideen errespetuari buruz haus-
nartzeko gonbidapena ere badauzka. 

Berdintasuna, nortasuna, osasuna, 
ongizatea, haurtzaroa, partaidetza, 
hezkuntza, familia, babesa eta jolasa 
bezalako eskubideak lantzen dira 
antologian, izenburu hauen azpian:  “Una 
mano de amigos”, “Digan lo que digan”, 
“Al pie de la letra”, “Mejor, acompañado”, 
“Los automóviles engordan”, “El daño del 
baño”, “Una barrita con un puntito”, “Una 
familia muy normal”, “Correr y contar” eta  
“Corre, corre”.

“Jai parekideen alde” 
kanpaina

Informazio gehiago:  
http://www.abadiano.org/es/igualdad/
campanas/2010/por-unas-fiestas-iguali-
tarias.html

 Los derechos de la infancia en 10 
cuentos para conversar

argitaratzea

Informazio gehiago:
http://www.edex.es/infancia/

Argitalpen digitala:
http://www.mundubat.org/

900 840 111
Larrialdiak:112
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