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 2010ko urtea

editoriala

Azaroan, “Generoak, sexualitateak eta gorputzak” jardu-
naldiak izan genituen Bilbon, Bilboko Udalak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak batera antolatuta, bi erakundeek herrita-
rren oinarrizko eskubideen alde egiten duten jardunaren 
ildotik. Oraingoan, lesbianen, transexualen, bisexualen eta 
Queer-en (LGTBQ) taldeko pertsonen eskubide sexualen 
eta afektiboen urraketaren kontra, talde horiek ikusarazi eta 
sexu aniztasunaren errespetua aldarrikatu nahian betiere.

Eztabaida eta generoaren gizarte eraikuntzari eta sexua-
litateari buruzko elkarrizketa errazteko asmoz, jardunaldi 
horien ezaugarri nagusia adituek emandako ikuspegien 
aniztasuna izan da. Izan ere, publikoarekin konpartitu zi-
tuzten euren jakintza eta jarrerak, eta zabaltasun osoz 
aztertu zen gaia, ideiak eta esperientziak elkarrekin kon-
tatzeko esparru baten barruan. Lehenik eta behin, tran-
sexualitatearen eta transgeneroaren despatologizazio 
medikoaren aldeko jarrera agertu zen, baita maskulinoa-
femeninoa adierazpen dialektikoaren berrikuspenaren 
aldekoa ere, hain zuzen ikuspegi hori gainditzeko balizko 
aukerari begira –zenbait kasuetan, gainditu beharrekoa-.

Lurralde eta autonomia arloan, Arartekoaren “Euskadiko 
pertsona transgeneroen eta transexualen egoera” izene-
ko txostenaren arabera, Bizkaian 65 emakume eta 25 gi-
zon transexual egongo lirateke.  Gurutzetako Ospitaleak 
2010eko urtarrilaz gero Genero Unitate bat duela-eta, talde 
profesional bat ari da lanean, eta psikiatra batek, endokrino 
batek eta kirurgia plastikoan espezializaturiko mediku batek 
transexualen arretarako protokoloa aplikatzen dute. Pertso-
nal psikiatrikoak zuzendutako lehen saioa da, endokrinolo-
giaren arreta jaso baino lehen, eta azkenean sexua eslei-
tzeko aukerako ebakuntza dago –zenbatespenen arabera, 
250 transexual bizi dira Euskal Autonomia Erkidegoan-.

Herri erakundeen erantzukizuna da gizartea osatzen duten 
taldeen ahotsa entzuteko guneak bideratzea, anekdotiko-
tik edo ezohikotik harago joateko eta errealitate desber-
dinak ulertzeko, hutsune demokratikoak antzeman eta 
konpontze aldera. Foro hauen bidez, gure diskurtso eta 
politika publikoak bateratu nahi ditugu, zalantzarik gabe 
gizarte inklusiboa ahalbidetzen duten bideak irekitzeko. 



InteRed Fundazioa da “Gehituz hez-
tea, aldaketaren formula” deritzon kan-
painaren erakunde arduraduna. Proiektu 
horren xedea herritarrek gizarte inklusiboa 
lortzeko prozesuan konpromisoa hartzea 
da. 2009an abiatu zen, eta indarrean 
izango da 2011ko amaierara arte InteRed 
fundazioaren eremuko autonomia erkide-
goetan, hots, Andaluzia, Aragoi, Kantabria, 
Gaztela-Mantxa, Gaztela eta Leon, Kata-
lunia, Valentziako Erkidegoa, Euskal Auto-
nomia Erkidegoa, Galizia, Madril eta Gali-
zia erkidegoetan.

“Gehituz 
heztea, 

alda-
ketaren 

formula” 
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Erlijio arteko 
jardunaldiak 2011

 Ellacuria Fundazioaren DIAR 
(Erlijio arteko Elkarrizketa, Onarpena

 eta Errespetua) taldeak antolatua 

Genero Ideologiaren I
 Nazioarteko Kongresua

2011ko martxoan edo apirilean, Ellacuria 
Fundazioaren DIAR (Erlijio arteko elkarriz-
keta, Onarpena eta Errespetua) taldeak 
Erlijio arteko jardunaldien 2011ko edizioa 
antolatuko du Bilbon. Horretarako, edukiaren 
aldetik, era askotako gaiak jorratzea azter-
tzen ari dira hala nola Islama eta Kristautasu-
na bateratzea, Asiako erlijioen eta Liburuaren 
erlijioen arteko bateratze-guneak, emakume 
fededuna eta erlijioa, erlijioetatik bizikidetza 
erreal edo mistikorako egin beharreko urra-
tsak eta erlijioak.   

Nafarroako Unibertsitateko Areto Nagu-
sian, Genero Ideologiaren I. Nazioarteko 
Kongresua izango da 2011ko otsailaren 
9tik 11ra, “Berdintasuna eta generoa” na-
zioarteko ikerketa proiektuaren barruan. 
Horren xedea “eztabaida-gunea sortzea 
da, generoaren ideologiaren premisei, 
oinarriei eta ondorio sozial, politiko eta 
juridikoei buruzko gogoeta egiteko, giza-
kia gizonekozetan eta emakumezkoetan 
banatzeko ikuspegi antropologikoaren al-
detik”, kongresua antolatzeko ardura duen 
erakundearen arabera.

Hiru saioetan, beste hiru bloke tema-
tiko hauekin lotutako gaiak jorratuko dira: 
Generoaren ideologiaren jatorria eta 
garapena, generoaren ideologiaren on-
dorio sozialak, politikoak eta juridikoak 
eta errealitatea, hainbat formaturen bidez: 
hitzaldiak, eztabaida-mahaiak eta komu-
nikazio askeak.

Harremanetarako:
Telefonoa: 944 465 992

Posta helbidea:  Arrupe Etxea
Aita Lojendio, 2-1 esk.

48008 Bilbo
http://www.diarellacuria.com/37.html

Mail: info@centroellacuria.org

2011ko otsailak 9-11

 Nafarroako Unibertsitateko Berdinta-
sun eta Generoko Arlo Arteko Ikerketa 

Taldeak antolatua

 “Berdintasunerako begiradak”

Partaidetza, Irudi Publiko eta Publizitate 
ez Diskriminatzailearen Batzordeari eran-
tzuna emanez, Burgosko Udalak, Burgosko 
Udalaren Gizarte Zerbitzu, Gazte eta Au-
kera-berdintasunerako Udal Gerentziaren 
Emakume Sailaren bitartez, VII. Argazki 
Lehiaketarako deialdia egin du, “Berdinta-
sunerako begiradak” izenburupean.

Emakumeek hainbat kulturatan duten 
errealitatea islatzen duten lanak aurkeztu 
ahal izango dituzte lehiaketaren aurreko 
edizioan saririk irabazi ez duten 18 urtetik 
gorako argazkilariek, eta emakumeek egun-
go gizartean betetzen duten eginkizunaren 
aldaketa azpimarratu beharko da. 

Zuri-beltzeko edo koloreko argazkiak 18 x 
24 cm edo 30 x 40 cm artekoak izango dira. 
Partaide bakoitzak gehienez hiru argazki 
aurkeztu ahal izango ditu, eta hurrengo 
kontzeptu hauetan baloraturiko hiru sarietako 
edozein eskura dezake: 

Lehen saria 800 euro

Bigarren saria 500 euro

Hirugarren saria 300 euro

Harremanetarako:
Posta helbidea:  Cabestreros, 2 C

09003 Burgos
http://www.aytoburgos.es

Harremanetarako:
Telefonoa: 948 425 618

http://www.unav.es/congreso/ideologiade-
genero/

Mail: ojc@unav.es

2011ko lehen hiruhilekoan, diru-laguntza 
eskaerak egiteko epea ireki zuen Bizkaiko 
Foru Aldundiak arlo hauetako jarduerak eta 
proiektuak egiteko egitasmoak aurkezten 
dituzten erakundeentzat: emakume eta 
gizonen berdintasuna, kulturartekotasuna, 
herritarren eskubideak eta garapenerako 
kooperazioa.

Berdintasun eta Herritarren 
Eskubideen Zuzendaritzaren 

diru-laguntzak

Informazio gehiago: 
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/Deta-

lleTema.asp?Tem_Codigo=5486

VII Argazki Lehiaketa

Epea: 2011ko urtarrilak 15
Burgosko Udalaren Gizarte Zerbitzu, 
Gazte eta Aukera-berdintasunerako 

Udal Gerentziaren Emakume Sailak 
antolatua

Kanpaina

Parte hartu
               sartu.et

a
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Ezinduak eskubide guztien subjektuak 
direnez gero, beren egoera normaliza-
tzeko eta independentzia lortzeko esku-
bidea dute gizartearen barruan. Ikuspegi 
hori sustatzeko, “Baliaezintasuna eta giza 
eskubideak” CERMI Saria delakoa ezarri 
zuen Espainiako Ezinduen Ordezkarien 
Batzordeak (CERMI). Aurten hirugarren 
edizioa da.

Lehiaketak 3.000 euroko sari bakarra du, 
eta lan irabazlea argitaratuko da –banako 
lana izan daiteke, beste autore batzuekin 
batera, edo entitate batek eginikoa-. Lehia-
ketan parte hartu ahal izango dute arlo ho-
rretako azterlanak edo ikerketak aurkezten 
dituzten pertsonek, euskarri elektronikoan 
eta paperezkoan, betiere Teoria Politikoa, 
Zuzenbidea, Filosofia, Soziologia, Ekono-
mia eta abarretako arloen ikuspegitik edo 
arlo anitzeko ikuspegitatik.

2011ko maiatzaren 15a baino lehen ezagu-
taraziko da epaimahaiaren epaia.

Harremanetarako:
Telefonoa:944 242 737

Posta helbidea:  Bilboko INTERED
Federico Moyua plaza, 6-7.

48009 Bilbo 
http://www.intered.org/intered/index.jsp

Mail: eus-bi@intered.org

Epea: 2011ko otsailaren 15a baino 
lehen

Espainiako Ezinduen Ordezkarien 
Batzordeak (CERMI) antolatua

III. CERMI Saria: 
“Baliaezintasuna eta giza 

eskubideak”

Harremanetarako:
Posta helbidea:  CERMIren Idazkaritza 

Teknikoa
Recoletos, 1. Etxabea

28001 Madril

 Bolunta-ren Trebakuntza 
Foroa 2010-2011: 

Trebakuntza irekia
Boluntak (boluntario eta gizarte partai-
detzarako agentzia), trebakuntza foroaren 
esparruan, trebakuntza eskaintza osoa 
proposatzen die kudeaketaren, esku-
hartzearen, elkarri eragitearen eta infor-
matikaren arloetako jakintza eskuratu nahi 
dutenei, trebakuntza irekiaren bidez eta 
haiek partaide direneko elkarteen baitan 
aplikatu ahal izateko.

Oraindik zabalik dago matrikula-epea 
2011ko urtarriletik maiatzera emango 
diren ikastaroetan izena emateko.

Kudeatu
Plangintza eta kudeaketarako

 tresnak

-  Antolatu zeure ideiak: mapa mentala
-  Hirugarren sektorea eta lan-baldintzak

-   Datuen Babesari buruzko Legea 
    elkarteen eremuan (on line)
-  Street marketing: kalearen ahalmena

-   Proiektuak diseinatzea, ebaluatzea 
   eta finantzatzea (1. maila)

-   Proiektuak diseinatzea, ebaluazea 
   eta finantzatzea (2. maila)
-   Trebakuntza erakundeetan

-   Mapa mentalak: ideiak nagusi

-   Kanpoko komunikazioa gizarte erakun- 
   deentzat
-  Gizarte proiektuak diseinatzea genero
    ikuspegitik

-  Kanpoko komunikazioa gizarte erakun-
   deentzat (on line)

Hezkuntza prozesu orotan partaide guztiak 
txertatzeko asmoarekin sortu zen esperien-
tzia, haien ezaugarri fisikoak, psikologikoak, 
etnikoak, erlijiosoak, gizarte-ekonomiakoak 
eta kulturalak edozein direla ere, zertarako-
eta hezkuntzarako eskubidearen alde egi-
teko, halako moldez non ikasteko aukera 
berdinak izango baitituzte guztiek. Sen-
tsibilizazio ekimen horren bidez, aurrekari-
tzat hartzen dira Latinoamerikako jardunak, 
agerian utzi baitituzte hezkuntza sistemen 
bazterkeria eta diskriminazioa. 

Hainbat material ditu multimedia kanpai-
nak: bideo dokumentalak, erakusketak eta 
“Bidea irekitzen gizarte bidezkoagoaren 
alde” azterlana. Horiek guztiak fundazio-
aren egoitzetan eska daitezke, ikaste-
txeetan eta gizarteko beste foro batzuetan 
erabiltzeko.

Esku-hartzea
Esku hartzeko eremuak, 
teknikak eta baliabideak

-  Zuri laguntzea eta neure burua zaintzea
-  Ipuinak kontatzea eta sortzea
-   EnREJAdas: muturreko bazterkeria

-  Indarkeria sexistaren prebentzioa bikote 
   gazteetan
-   Presoen errealitatea

-   Mimo klasikoa: mugimenduaren artea 
   eta pedagogia

-   Eustea minik eman hartu barik: indarke-
    riazko jokabideen aurrean jardutea
-   Osasunerako hezkuntza

-  Gizarte-ingurumen partaidetza eta 
    esku-hartzea gure udalerrian

-  Artea, terapia eta hezkuntza: 
    arteterapia
-   Joko kooperatiboaren bidez heztea
-   Zaintzaileek euren burua zaintzea

-   Laguntasuna ematea minean, gaixota-
   sunean eta heriotzean (1. maila)

-  Gizarte-hezkuntzako parte-hartzea
   askatasunik ez duten pertsonekin

Elkarri eragitea
Komunikazio, lidergo eta 

talde-lanerako tresnak

-   Borondatezko lana bultzatzea eta 
    indartzea (on line)
-   Bitartekotza tailerra
-   Taldeekin lan egiteko teknikak
-   Psikodrama: zuren emozien ehundura

-   Partaidetzarako Hezkunari buruzko 
   gogoeta berriak

-   Hitz egiteko dugun moduaz egin 
   dezagun berba

-   Zer egin lan-taldeko gatazketan (on line)
-   Autoestimua indartzea

-  Defentsarako moduak: maskara 
    kenduz
-   Elkarrizketari eragiten
-  Sormena landu gatazketan

-  Antolaketa dinamikak: ikuspegi 
    sistemikoa

-  Zuzendaritza batzako kideentzako
   talde-ikuskapena

-   Excel: tresna baliagarria erakundeetan
    (1. maila)
-   Ofimatika software librearekin:GNU/Linux
-   Diseinatu zure foiletoak eta kartelak

-   Excel: tresna baliagarria erakundeetan 
    (2. maila)

Informatizatu
Tresna informatikoak, IKT 

eta Web 2.0

Harremanetarako:
Telefonoa: 944 161 511 

Posta helbidea:  Ronda, z/g 2
48005 Bilbao

http://www.bolunta.org/principal.asp
Mail: bolunta@bolunta.org
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Emakumeen 
Elkarteen 

Foroaren XII. 
Mahai

ingurua
Urriaren 19an Emakumeen Elkar-
teen Foroaren XII. Mahai-ingurua 
izan zen Bilboko Hika Ateneoan. 
Hauexek hartu zuten parte elkartu 
gonbidatu gisa: Ortuellako Etxeko 
Andreak (Mendialde), Portu-
galeteko Itxas Kresala Alargunen 
Elkarteak eta Usansoloko Mirarik.

Ortuellako Etxeko Andreak, Mendialde
Foroaren dinamizatzailea izan zen 
Rosa de la Asuncionek elkarteak 
aurkeztu ondoren, Ortuellako Etxeko 
Andreak elkarteko (Mendialde) presi-
denteak, Katy Cardonak, gizarte-kul-
turako elkarte baten funtzionamendua 
eta hasitako proiektuak azaldu zituen 
auditorioan. Izan ere, 1992an martxan 
hasi zen elkarte hori, eta 300 ema-
kume bazkide inguru ditu. Haren jar-
dueren artean, eskaintza hauek ditu: 

zinten brodatua, sevillanak, joskintza, 
sabel-dantza, antzerkia, bainikak, 
puntua, kakorratz-lanak, flamenkoa 
edo yoga. Haren eskualdean (Ga-
llarta, Somorrostro… eta Meatzaldea) 
beste elkarte eta udalaren Ema-
kumeen Sail asko dagoenez gero, 
azken erakunde horiek antolatzen 
dituztenak ez bezalako programak 
eskaintzen saiatzen da Mendialde.  

Belaunaldien errelebuari dagokionez, 
Cardonak onartu egin zuen elkarteak 
bazkide berriak behar dituela. Hala ere, 
motelaldia dagoela ikusten da, zeren 
eta parte hartzeko interesa duten ema-
kume gazteek baldintza bat jartzen 
baitute: elkartearen izena aldatzea, ez 
dutelako euren burua etxeko andretzat 
hartzen. 

Portugaleteko Itxas Kresala Alargunen Elkartea
2001ean, ofizial bihurtu zen Itxas 
Kresala. Gaur egun, 260 emakume 
bazkide ditu, eta urtean laurogei 
euro jartzen dituzte. Gehienek 30-
50 urteko esperientzia dute boron-
datezko lanetan. Elkarteak XII. Ma-
hai-inguruan izan zuen bozemaileak, 
Milagros Rubiok, zehaztu egin zuen 
elkartearen helburua bazkideekiko: 
“Guk gauza bakarra nahi dugu: inor 
ez dadila etxean geldi, inola ere”, eta 
hauxe gehitu zuen: “Emakume baz-
kideek badute laguntasuna elkartean”.

Elkarteak hiru ikastaro ematen ditu 
urtean bere burua ezagutarazteko. 
Oso jarduera errazak egiten ditu; ez 
dira batere sofistikatuak. Aldi berean, 
EAEn gertatzen diren ekitaldien kultur 
agenda eta erakunde publikoek eta 
pribatuek jarritako zerbitzuak baliatzen 
ditu inguruko tokietarako txangoak an-
tolatzeko, erakusketa aretoetara eta 
zinemetara joateko. Ondoren, zine 
forumeko saioetan hartzen dute parte. 

Elkartearen etorkizunaz galdetu-
ta, sareko lana lankidetzarako eta 
elkartearen barruko erakundeen bi-
ziraupenerako joerarik bidera garriena 
dela adierazi zuen ordezkariak.

Usansoloko Mirari
Mirariko Begoña Abio diruzainak 
topaguneko partaideei jakinarazi 
zienez, haren elkartea 1994an sortu 
zen, Emakumea Sustatzeko Zentrotik 
bideratua. 100 bazkide ditu Mirarik, 
eta udalak utzitako lokala erabiltzen 
du aurretik udalari eskaera eginda. 

Doako bost trebakuntza ikastaro 
ematen dizkie elkarteko kideei. 
Elkarteko kidea izategatik, urtean 
hamar euroko kuota ordaintzen dute, 
eta trebakuntza ekintzarako, be-
rriz, 39 euro ematen dituzte urtean.

Halaber, ikastaroak emateaz gain, 
aholkularitza juridikoko zerbitzua eta 
yoga edo patchworka egiteko taile
rrak ematen ditu Mirari elkarteak, eta 
gainera, txangoak antolatzen ditu 
bazkideentzat.

Begoña Abio, Milagros Rubio eta Katy Cardona
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Otsailaren 23an, Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeetako (GGKE) 
kideek garapenerako kooperazioan genero ikuspegia txertatzeko beharki-
zunari buruzko ikastaroan parte hartzeko aukera izan zuten. Diru-laguntzen 
deialdiaren barruko ikastaro hori Foru Liburutegiko erabilera anitzerako are-
toan eman zen. 

Ondoko erakunde hauetako 85 lagunek jaso zuten, guztira, arlo horren in-
guruko trebakuntza:

Accem Ayuda Más Fundazioa
ACPP/BLB Kulturaren Gizarte Berrikuntza 

Fundazioa (FISC)
AME Elkartea-Euskadi Fundeso
Emigrad@s sin Fronteras Elkartea Huancavelicaren Lagunak
Osaginez-Tierra de Hombres 
Elkartea

Bilgune Sareko Ideasur

Zubietxe Elkartea Kooperaziorako Ingeniaritza (ICLI)
Ayuda en Acción Intered
Bateginez Baserritarrak Euskal Herrian EHNE
Bige / EHIGE Leonekin
Bultzapen Munduko Emakumeak
Cáritas Diocesana de Bilbao Mundubat
Círculo Solidario Paz con dignidad, Paz y Solidaridad
Compromiso por la Mujer (CPM) Proclade Yanapay
Lambayeque-Perú Proyde-Proega Fundaziotik
Derandein Setem
Ecuador Etxea SOS Racismo
Edex Tau Fundación
Educación sin Fronteras Trinitarios Algorta Obras Sociales
Emaús Zabalketa
Entre Amigos-Lagun Artean Zubiak Eginez
Euskadi-Cuba
Fundación Alboan

Hainbat hilabete geroago, garapene-
rako hezkuntzaren eta genero ber-
dintasunaren ikuspegia ezartzean 
ager daitezkeen zailtasunak gaindi-
tzeko, eta GKEen ekarpenak jasota 
foru kooperazioaren eragile nagusiak 
diren aldetik, beste ikastaro baten 
egitaraua egin zen GGKEentzat, eta 
Hegoak Foru Liburutegian eta Burtsa 
Jauregian eman zen urriaren 26an 
eta 27an. 35 elkarteetako 59 lagunek 
hartu zuten parte ikasle lez.

Ikastaroak bi modulu zituen: Emaku-
meen giza eskubideen alde eta 
Garapenerako hezkuntza. Lehen 
moduluan, genero ikuspegiaren kon-
tzeptuak eta kontzeptu horiek Gara-
penerako Kooperazioaren 2009-2011 
Plan Zuzentzailean jasota dauden 
modua jorratu ziren. Izan ere, plan 
hori adostu zuten Arabako, Bizkaiko 
eta Gipuzkoako foru aldundiek. Le-
henago, ordea, nazioarteko koope-
razioaren benetako kasuak aztertu 
ziren eta, horretarako, dedikazioa 
behar izaten duten sektoreak islatze-
ko premisaren araberako aukerake-
ta egin zen (erakundeen indartzea, 
ekoizpena, osasuna, hezkuntza…). 
Osoko bilkuran, genero ikuspegiaren 
kontzeptuak eta kasu praktikoak erla-
zionatu ziren, baita egoera bakoitzean 
agertzen diren eta Plan Zuzentzailean 
bilduta dauden emakumeen eskubide 
garrantzitsuekiko lotura ere (eskubi-
de ekonomikoak, sozialak, kulturala, 
zibilak eta politikoak, sexualak eta 
ugalketakoak). Modulu horren barruan, 
era berean, garapenerako sentsibili-
zazioaren eta hezkuntzaren eremuko 
benetako kasuen azterketa zegoen.

Garapenerako hezkuntzaren gaineko 
bigarren moduluan, arloari buruzko 
sarrera bat zekarren, atal hauek biltzen 
zituena: 5. belaunaldiko garapenerako 
hezkuntza, garapenerako hezkuntza-
ren dimentsioak eta Plan Zuzentzaile-
ko garapenerako hezkuntza; nazioar-
teko kooperazioaren benetako kasuen 
azterketa (1. moduluan ikusitakoak 
ez bezalakoa) eta garapenerako 
sentsibilizazioaren eta hezkuntzaren 
kasuen azterketa (horiek ere 1. mo-
duluan azterturikoak ez bezalakoak).

Genero ikuspegia ga-
rapenerako koope-
razioko proiektuetan 
txertazeari eta garape-
nerako hezkuntza eta 
berdintasuneko arda-
tzak proiektuotan sar-
tzeari buruzko ikasta-
roak.



“Gazteak eta giza 
eskubideak: Balioak eta 

jokabideak genero berdinta-
sunaren arloan” eta

"Krisialdi ekonomikoa eta 
giza eskubideak:

Bizikidetzarako errokak"
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Azaroaren 23an, hitzaldi hau izan zen Bi-
zkaiko Batzar Nagusien Aretoan: “Gaz-
teak eta giza eskubideak: Balioak eta 
jokabideak genero berdintasunaren ar-
loan”, Giza Eskubideen III. Forokoa, eta 
erakunde hauek antolatua: Deustuko Uni-
bertsitateak, Pedro Arrupe Giza Esku-
bideen Erakundeak eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak. Gazteek eta nerabeek gen-
ero berdintasunarekin, sexismoarekin edo 
emakumeen kontrako indarkeriarekin duten 
erlazioari buruzko ikuspegi orokorra eman 
zen.

Maitane Lizarrak, BFAko Gazteriako zu-
zendariak azaldu zuenez, asko hitz egiten 
da gazteriaren ikuspegitik eta gazteei bu-
ruz, baina gutxitan galdetzen zaie gazteei 
zelakoak diren, zer sentitzen duten eta zer 
pentsatzen duten. 

Harekin bat zetorren Marian Moreno, Bur-
guerako (Asturias) BHIko Gaztelania eta 
Literaturako irakaslea eta gazteen arloko 
genero berdintasun eta indarkeriako adi-
tua. XXI. mendean ere, giza eskubideak 
urratzen ari dira, bereziki haurrei eta ema-
kumeei dagozkienak; horren erakusgarri 
dira haurren sexu abusua, emakumeen 
kontrako indarkeria, pobreziaren femini-
zazioa… Gazteek berdintasun-oinarri bat 
izan beharko lukete gai horiekin bat egi-
teko. Ezjakintasuna da nagusi, ordea, hain 
zuzen desegin beharko liratekeen okerreko 
estereotipoetan eta ideietan oinarrituriko 
ideologia baten ondorioz. Horretarako, 
berdintasunaren ikuspegiak zeharkakoa 
izan beharko luke emandako irakasgai guz-
tietan, zeren eta aldaketarako eta berdin-
tasunaren inguruko kritikarako gaitasuna 
gestiona baitaiteke ikasgelan. 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko Da-
vid Lopateguik eta Tamara Arroyok adie-
razitakoaren arabera, hainbat faktorek 
erabat baldintzatzen dute gazteek euren 
bizi-proiektuak aurrera eramatea, batez 
ere emakumeek: adultozentrismoak eta 
patriarkatuak, baita lanak, prestakuntzak 

eta etxebizitzak osaturiko hirukoteak ere. 

Gazteek berdintasunari eta genero indar-
keriari buruzko informazio asko jasotzen 
dute, erantzukizunetik barik erruduntasu-
netik pentsaturiko kanpainen bidez. Gazte 
gehienek ez dute jarrera erraza eta malgua 
erakusten gai horiek aztertzean, ez direla-
ko identifikatzen balizko tratu txarrak ema-
ten dituen pertsonarekin edo 
tratu txarren edo bortxake-
taren biktimarekin. Lopateguik 
eta Arroyok beharrezkotzat 
jotzen zuten horiek ezauga-
rriak aintzat hartzea, zeren 
eta bikoteen lehen harrema-
netan sortzen baitira hasie-
rako ideiak eta estereotipoak, 
maitasun harremanetatik es-
pero denari, emakumea eta 
gizona izatearen esanahiari 
edo intimitatea konpartitze-
ko moduari buruzkoak hain 
zuzen. 

Batek eta besteak aldarrikatu 
zutenez, berdintasunean au-
rrera egin ahal izateko, hez-
kuntza afektibo eta sexual osatuagoa, 
berdintasunaren aldeko diskurtso positi-
boa ematea, autokritika eta abiarazitako 
ekintzen autobalorazioa behar dira; izan 
ere, berdintasunik eza, arazo sozial eta 
kolektiboa izateaz gain, banaka eta modu 
pribatuan aztertu beharreko kontua da.

Astebete geroago, azaroaren 30ean ho-
nako saio hau egin zen: “Krisialdi ekono-
mikoa eta giza eskubideak: Bizikidetzarako 
erronkak”. Bertan izan ziren M.ª José Fari-
ñas, Bartolomé de las Casas Institutua-
Karlos III. Unibertsitateko bozemailea, eta 
Xabier Aierdi, Ikuspegiko ordezkaria –Im-
migrazioaren Euskal Behatokia-. 

Fariñasek azaldu zuenez, beren jarduera 
ekonomikoetako arauak desegiteko eta 
betebeharrak alde batera uzteko prozesu-
an daude murgilduta estatutuak (enpresa 
pribatuen mesederako), eta hori guztia 
gure gizarteen oinarrien tradiziozko egi-
turak desorekatzen ari da. Egungo koiun-
tura- eta egitura-langabezia espekulazio fi-

nantzario globalaren ondorio 
zuzenetako bat da, baita lan-
postuak eta zerbitzuak kan-
pora ematearen ondorioa ere. 
Izan ere, XXI. mendeko sar-
taldeko gizarteetan, gizarte-
ratzeko elementua izateari 
utzi dio lanak, eta oso kuali-
fikazio txikiko lanpostuak di-
tuztenen (eta oso eskubide 
gutxi) eta oso enplegu kuali-
fikatuak dituzten (eta enpre-
sekin zuzenean negoziaturiko 
pribilegio asko) pertsonen 
arteko gizarte banaketarako 
modua bihurtu da.

Hori ikusita, taldeko elkarta-
sunerako egiturak hausten 

direnean (gizarte segurantza, doako hez-
kuntza, pentsio planak…) eta gizarteak 
gizarteratzeko eta segurtasuna emateko 
elementuak eskaintzeari uzten dionean, 
gizakiok banako “salbazioa” bilatzeko joera 
dugu. Horren ondoriozkoak dira, adibidez, 
legea eta ordena sustatzeko diskurtsoak; 
izan ere, segurtasunik ezarekin lotzen da 
immigrazioa, aniztasuna desordenarekin…

Beraz, parte hartzaileek ondorioztatu 
zutenez, premiazkoa da publikotasunaren 
aldeko borroka berreskuratzea eta gi-
zarteari berriz ideologia ezartzea ikuspegi 
etikoen eta banakoen nahiz taldekoen giza 
eskubideak bermatzearen aldetik.

Maitane Leizaola, Marian Moreno, Tamara Arroyo eta David Lopategi.

Giza 
Eskubideen III. 

Forokoa

Atalak: 
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Zein irizpide jarraitzen du Zabalke-
tak Hegoko herrialdeetan abiarazten 
diren proiektuetan laguntzeko?
 
Lehenik eta behin, onuradunen be-
netako eskariari eman behar diote eran-
tzuna, parte hartzeko diagnostiko bate-
an oinarrituta. Ondoren, erreferentziako 
gure esparru etikoaren barruan kokatu 
behar dira eta, azkenik, bideragarritasu-
nari eta iraunkor-
tasunari buruzko 
azterketa zorrotza 
egiten da. Gure 
kasuan, banako 
proiektuak baino 
gehiago ibilbide er-
taineko prozesuak 
direnez gero, sintonia handia behar da 
arlo estrategikoan.

Zein defizit du lan-taldeak arreta hez-
kuntzara bideratzerakoan?

Nire ustez, oztoporik handiena, hain 
zuzen, jendeak gogoeta egiteko eta 
pentsatzeko hartzen duen denbora 
laburra da, eta ondorioz, ez da ideal 
handirik aintzat hartzen: askotan aza-
leko bizimoduari erreparatzen diogu, 
soilik gauzarik behinenak eta per-
tsonalak oinarri hartuta. Espiritu kri-
tiko urri horren ondorioz, jendea gara-
penaren ikuslea izateaz konformatzen 
da protagonista izan beharrean.

Zelan islatzen da kooperazio proiektu-
etan genero ikuspegia sartzea?

 Elkarrizketa 
Rafael Ferrer Ortiz 

Zabalketa Elkarteko presidentea
Hasiera batean, azterketa osorako 
sistema bat jarraitzen da, proiektuak 
genero ikuspegitik eragin txarrik ez 
duela bermatzeko. Ondoren, estrate-
giak eta jarduerak planifikatzen dira, az-
ken emaitza emakumeak jabearazteko 
onuragarria izan dadin; izan ere, hori 
funtsezkoa izaten da sarritan edozein 
garapen estrategiatan.

¿Zer lortu nahi da 
Zabalketak Boli-
vian bultzatu duen 
Liderren Eskolaren 
proiektuaren bi-
dez?

Santa Cruzeko 
bailaretako baserritarren familiek 
euren lurraldea modu eraginkorrean 
garatu ahal izatea 
da helburua, eu-
ren bizi-baldintzak 
hobetzeko eredu 
parte-hartzaileen 
bidez. Horretarako, 
gizartea eraldatze-
ko lidergoa izateko 
behar diren jakintza, gaitasun, balio eta 
jarreren multzo hori gizonengan ga-
ratzen laguntzen du eskola horrek, eta 
bereziki emakumeengan.  Hortik eragin-
go du auzo elkarteetan; izan ere, elkar-
teok dituzte antolatzeko eskumenak.

Zein unetan dago Emakume Eskuak 
ekimena? Toki mailan, nazioarte mai-
lan... ezagun al da?

Finkatzeko eta hazteko aldian dago. 
Gaur egun, “Emakume Eskuak” 40 talde 
baino gehiago daude martxan sei he-
rrialdetan, eta beste batzuen eskaera 
handiei erantzuna eman ahal izateko 
baliabideak eta azpiegitura ematen 
ari gatzaizkie. Jakinekoa denez, Ema-
kume Eskuak Zabalketaren ekimena da 
mundu osoko emakume eskulangileen 
taldeei laguntzeko; sorkuntza-lanak 
egiteaz gain, euren eta familien beharrei 
erantzuteko baliabideak lortzeko helbu-
rua dute.

Zein balantze egiten du Elkarteak 
garapenerako kooperazioaren ar-
loetan 1990ean gauzatu zenetik 
hona? Eta garapenerako hezkuntza-
ren eta sentsibilizazioaren eremuan?

Oso ona eta oso 
konpromet i tua . 
Kooperazioko 60 
proiektu baino 
gehiago burutu 
ditugu eta, beraz, 
asko ikasi dugu. 
Hala, 70.000 per-

tsonarekin baino gehiagorekin egin 
dugu lan dagoeneko, eta bizitza al-
datu diegu erkaturiko emaitzen bidez. 
Aldi berean, hainbeste pertsonaren eta 
giroren egoera gordinak nolabaiteko 
egonezina sortzen du egiteko dagoen 
lan eskergaren aurrean, eta areagotu 
egiten du militantziaren zentzua. Gauza 
handia da justizia pertsona guztiengana 
eta giro guztietara zabaltzearen aldeko 
lana egin ahal izatea, baina erantzuki-
zun handia ere bada. 

Rafael Ferrer Ortiz Bilbon jaio zen, 
eta Gaztelueta ikastetxean ikasi zuen; 
bertako Ikasle Ohien Elkartetik sortu 
zen Zabalketa. Deustuko Merkataritza 
Unibertsitateko Ekonomi eta Enpresa 
Zientzietako lizentziatua da, eta gau
r egun ETE bateko finantza zuzendari-
tzako lanetan dihardu. 2004an Za-
balketako kide egin zen, berak hala 
nahita, eta presidentea da 2007az 
gero.

"Estrategiak eta jarduerak planifikatzen 
dira, azken emaitza emakumeak jabearaz-
teko onuragarria izan dadin; izan ere, hori 
funtsezkoa izaten da sarritan edozein gara-
pen estrategiatan"

“Kooperazioko 60 proiektu baino gehiago 
burutu ditugu eta, beraz, asko ikasi dugu. 
Hala, 70.000 pertsonarekin baino gehiago-
rekin egin dugu lan dagoeneko, eta bizitza 
aldatu diegu erkaturiko emaitzen bidez”



“Generoak, sexualitateak eta gorputzak” nazioarteko jardunaldiak 
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Bizkaiko Aldundiko Berdintasun eta 
Herritarren Eskubideen zuzendari na-
gusiak, Josu Bergarak, eta Bilboko 
Udaleko Berdintasun, Kooperazio eta 
Herritarren zinegotziak, Nekane Alon-
sok, ongietorria eman zieten BilboRocken 
bildutako entzuleei jardunaldien in-
augurazio ekitaldian. Bergararen ber-
betan, hauxe zen helburua: "genero 
nortasunak eta sexu nortasunak inter-
pretatu, bizi eta eraikitzeko modu des-
berdinak eta ikuspuntu desberdinak 
konpartitzea hizlariekin eta partaidee-
kin". 

Diskurtsoen ondoren, Bergarak eta 
Alonsok hitza eman zioten Íñigo La-
marca arartekoari, eta arartekoak li-
buru hau aurkeztu zuen: El género 
desordenado: , baita Gerard Coll Pla-
nas eta Miquel Missé editoreak ere.

EITB Multibox Aretoan eta Hika Ate-
neon izan ziren hitzaldi, mahai-inguru, 
ikus-entzunezko, eztabaida, solasaldi 
eta tailerren bidez, honako hauek ba-
teratu nahi izan zituen topaguneak: go-
goeta egitea, beste errealitate batzuk 
aurkitzea, jakintza handiagoa, kon-
tzeptuen aukera zabala, norberaren 
eta taldearen bizipenak, aktibismoa, 
aldarrikapena, oinarrizko eskubideak 
errespetatzea, feminismoa, antropo-
logia, historia, kazetaritza, psikologia, 
soziologia, arlo juridikoa, artea eta arlo 
ludikoa.

Azaroaren 10etik 12ra, Bizkai-
ko Foru Aldundiak eta Bilboko 
Udalak antolaturiko “Gene-
roak, sexualitateak eta gor-
putzak” izeneko nazioarteko 
jardunaldietan izan zen Bilbon. 
Jardunaldi horietan, nortasun 
sexualen eta eskubide afek-
tiboen kontzepzioak jorratu 
ziren arlo anitzetatik. 

Mari Luz Estebanek, medikuntzako li-
zentziatuak eta gizarte antropologiako 
doktoreak, atal tematiko honetan har-
tu zuen parte: “Gorputza, ikerketarako 
xedea eta gunea”, eta honako hitzaldi 
hau eman zuen“Gorputzaren erronka 
teorikoak eta politikoak. Hurbilketa an-
tropologikoak eta feministak”, eta mu-
gimendu feministaren kezka nagusia 
gorputza dela azpimarratu zuen; izan 
ere, kultur adierazpen eta aldarrikapen 
tokitzat erabili izan dute gorputza.

Materialtasuna eta agentzia nabarmen-
du zituen Estebanek gorputzari buruzko 
bere nozioan. Materialtasunaren arabe-
ra gorputza testuinguru historiko, sozial, 
ekonomiko eta kulturalean eratzen da, 
hainbat baldintza material zehatzekin 
(klasea, etnia, generoa…); hala, gene-
roari buruzko gizarte eta banakoen nor-
tasunak eta jardunak, 
funtsean, gorputzaren 
ingurukoak dira. Agen-
tziaren arabera, kontrol 
sozialerako nahiz sa-
laketa eta aldarrikape-
nerako tresna bilakatu 
da gorputza gizarte ka-
pitalistetan.

Hitz egiten duen gor-
putza gara: materialta-
suna, itxura, estetika, 
mugimendua, zentzu-
menak, emozioa, intui-
zioa, kognizioa... eta 
abar dituen gorputza. 
Hori dela-eta, emaku-
me -edo gizon- bihurtzeak gorputz lana 
dakar, zeren eta, haurtzaroan emakume 
izaera izendatu ondoren,  zenbait jarre-
ra, mugimendu ohituratan, etab. eratzen 
da gorputza eta, ondorioz, emakume 
izendaturiko pertsonek itxura edo emo-
zioa lehenesten dute. 

Feminista izateak, zentzu politikoan, 
gorputza, subjektibotasuna eta mundua 
izatea berriz eratzea esan nahi du.  Bizi 
diren testuinguruarekin gorputz kritiko 
bilakatzen dira feministak. 

Teoria feministen biko sistemak berraz-
tertuta (berdintasuna / ezberdintasuna, 
konstruktibismoa / estrukturalismo-
ondokoa izeneko ardatzak…), 90eko 
hamarkadan sortutako ikuspegia azaldu 
zuen adituak. Ikuspegi horren arabera, 

Hitzaldi hau: “Gorputzaren erronka teorikoak eta politikoak. 
                        Hurbilketa antropologikoak eta feministak”

egoera historikoak birsortzeko modutzat 
hartzen da gorputza. Generoa, aldiz, 
errepikatzen diren ekintzen multzoa 
izango litzateke eta, aldi berean, aldatu 
egin daitezke ekintzok, nortasunak eta 
jardunak munduan egoteko eta ez iza-
teko modu gisa. “gorputz ekintzak; sen-
titzeko, ibitzeko, entzuteko, hunkitzeko 
eta ausardia erakusteko moduak”.

Gorputz publikoez hitz egiterakoan, iru-
dikapen, ideia, teknika, jokabide mul-
tzoaz ari gara, pertsona zeri deritzon 
erakusten duen gorputz eraketa jakin 
batez (gizarte mugimenduak). Hainbat 
gorputz politiko daude –lesbianen gor-
putzak, musukatuak, queer gorputzak, 
Medeas-en performance-ak, ekainaren 
28koak, sindikatuen protestaldia...- eta 
horiek guztiek, koral gisa, zapalketa eta 
desberdintasuna salatzen dituzte; alda-

rrikapenak egiten dituz-
te; talde gisa existitzen 
direla berresten dute; 
esanahiak eztabaida-
tzen dituzte; esanahi be-
rria ematen diete euren 
buruari eta munduari. 
Hots, inkonformismoa, 
arauak urratzea eta 
gauzak zalantzan jar-
tzea ageri dira feminis-
ten edo beste edozein 
mugimenduren gorpu-
tzean.   

Bere mintzaldia bukatu 
baino lehen, sexua-
zioaren eta sexualiza-

zioaren dimentsioak izan zituen ardatz, 
hainbat galdera eginda: “emakumea 
edo gizona izateaz funtsean hitz egingo 
dugu soilik arauak hausteko ikuspegi 
batetik eta ikuspegi feministatik? Be-
hin eta berriz jotzen dugu maskulinoa-
femeninoa binomiora; nahiz eta binomio 
hori desegin, esanahia berria emango 
diogu. Ez al zaigu eskas gelditzen ari 
maskulino/femenino parea?” Bestalde, 
beste dimentsio batzuk (klasea, adina, 
naziotasuna…) eta beste eremu batzuk 
(zaindu beharra, lanaren sexu banake-
ta...) daudela aintzat hartuta, feminis-
moan sexualitatea lehenesteak ez al 
ditu emakumeak ikusezin bihurtzen?” 
Feminismoak, gaur egun, gorputz be-
rriak behar ditu zehaztu beharreko lane-
ko helburuetarako edo, bestela, gorpu-
tzetarako helburu berriak.

Josu Bergara eta Nekane Alonso

Mari Luz Esteban
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Bere narrazioko pertsonaiaren bidez, 
agintari publikoek hurbileko iraganean 
eginiko zapalketa dakarkigu orainera. 
Orain, legeak indargabetzea eta alda-
rrikatzea alde batera utzita, zein beste 
aldaketa garrantzitsu aipa ditzakegu?

“Bere plazer nagusia galtzontzilloak eta 
galtzerdiak erabiltzea da: memoria his-
torikoa eta sexu disidentzia” izeneko nire 
hitzaldian, “Generoa, Sexualitateak eta 
gorputzak” jardunaldietan aurkeztu nuen 
horretan, 1968an María Helena N.G.k 
jasandako zapalketaren adibidea erabili 
nuen, iragan frankista orainarekin lotzeko. 
Ildo horretan, agerikoa da gizarte aldaketa 
handia gertatu dela, eta batez ere gizar-
teak bizikidetzako beste modu batzuekin 
onarpen handiagoa erakustearekin du 
zerikusia, beste gorputz eta nortasun po-
sible batzuekin. Gehiengoaren onarpen 
horren ondorioz, lege berriak aldarrika dai-
tezke eta, aldi berean, lege horiek gizarte 
aldaketa gehiago dakartzate, betiere kon-
tuan izanda erresistentziak eta begirada 
kontserbadoreak beren horretan jarraitzen 
dutela eta indartu egiten direla aldaketa 
horrekin bakoitzarekin; euren jarrera in-
dartzen dute izandako aurrerapenei esker. 

Zergatik da hain zaila zapalketa jasan-
dako lesbianen antzeko kasuak biltzen 
diren artxibategietan sartzea?

Arrazoi ugari dago. Lehenik eta behin, les-
biana askok ez zuten jasan homosexualen 

zapalketa berdina, zeren eta hori galara-
zi baitzuten psikiatriak, medikuntzak eta 
gizarte kontrolak. Zapaldutako lesbianak 
ez dira beti jasota utziko dokumentu ida-
tzietan eta garai hartako indarreko legeak 
erabili ziren kasuan; informazio hori ez da 
erraza eskuratzen ikerketarako. 

Gazteentzat kezkagarria al da sexu aniz-
tasuna? Berdin al zaie edo naturalta-
sunez bizi dute? Funtsezko eginkizuna 
betetzen al du hezkuntzak ezberdinta-
sunen errespetuan?

Egoera paradoxikoa da gurea: batera di-
tugu askatasun berriak eta okerreko ideia 
berak eta betiko estereotipoak, hori be-
reziki garrantzitsua da gazteentzat. Infor-
mazioa eta teknologia eskuratzeko aukera 
ezin hobeak dituzte, baina ez dute zertan 
gida edo irizpiderik izan non edo zer be-
giratzen duten jakiteko, zein material di-
ren egokiak haien adinerako. Transmisio 
sexualeko infekzioak prebenitzeko modu 
bat sexu abstinentzia dela irakur dezakete, 
eta aldi berean, muturreko porno bideoa 
ikus dezakete, eskolako liburuetan gai ho-
riek aztertzen ez direla ikusi… Aldibereko 
ideien nahaspila horretan, zein informazio 
iristen zaie benetan? Zein eginkizun bete-
tzen du eskolak sexualitatea garapenerako 
funtsezko oinarri gisa agertzerakoan? Zei-
ni galdetzen dizkiote zalantzak? Norekin 
konpartitzen dituzte amodioak eta desamo-
dioak? Norengana jotzen dute arazoren 
bat badute? Funtsezko galderak dira, eta 

eskolak eta horren inguruko pertsonek 
erantzuna eman behar diete. Ezin dio-
gu betikoari heldu, bakoitzak nahi duena 
pentsa dezala esanez; bizikidetza, gizarte 
nortasun eta desioaren adierazpen modu 
desberdineko lege eta gizarte esparru ba-
tean bizi gara, gure balio-judizioak edozein 
direla ere. Modu horiek erakutsi beharra 
dago. 

Zein alderdi landu beharko lirateke ba-
tez ere eskubideen benetako berdinta-
suna lortzeko?

Lor daitekeen erronkatzat hartu behar 
da benetako berdintasuna, hori lortzeko 
urratsak egin behar ditugun neurrian. Ho-
mosexualen ezkontza edo genero norta-
sunari buruzko legea aurrerapenak dira, 
baina ez dira nahikoa eguneroko diskrimi-
nazioa, eskola jazarpena eta transexualak 
lan merkatutik baztertzea desagerrarazte-
ko, zenbait adibide jartzearren. Une hone-
tan, mobilizazio handia dago transexualen 
eskubideen alde, eta aldi berean, kezka 
handia dago gizartean bullying homofo-
bikoa dela-eta. Gainera, lesbianen osasun 
beharrak ikusarazteko moduak lantzen 
ari dira; gehiago hitz egiten hasten da bi-
sexualitateaz; LGTB etorkinen eskubideen 
alde agertzen gara; lesbiana ijitoez berba 
egiten hasi da... Nire ustez gizartean iza-
teko modu berriak aldarrikatzeko bidean 
goaz, betiere gure eskubide guztiak erabat 
aintzatetsita, eta borroka horietarako tres-
na guztiak dira baliagarriak prozesuan. 

  Elkarrizketa  Raquel Platero Méndezi

LGTBQen eskubideen aldeko ak-
tibista da Raquel (Lucas) Platero 
Méndez, eta egun irakaslea da biga-
rren hezkuntzan eta genero eta 
berdintasuneko graduatu ondoko 
hainbat programatan. 2003az gero, 
Europako proiektuan barruan ari da 
lanean, politika publikoen elkarguneei 
eta sexualitateari buruzko ikerketak 
eginez. Haren azken argitalpenen 
barruan, hauexek daude: “Bullying 
homofobikoari aurre egiteko tresnak” 
eta “Lesbianak. Diskurtsoak irudika-
penak”. 

Foto: Eva Flórez



berdintasuna  2610  

Elkarrizketa Mariví Cuartango Meléndez andreari 
Politeknika Ikastegia Txorierri, S. Koop-eko koordinazio pedagogiko eta 

orientazioko arduraduna da.

Enpresa-sorkuntzaren Kultura 
eta Berdintasun proiektuen ardura-
dun estrategikoa, Mariví Cuartango 
Meléndez, Politeknika Ikastegia 
Txorierriko zuzendari taldekoa da, 
eta bertatik zuzentzen du irakasleen 
jarduketa pedagogikoa ikastetxean 
ematen diren prestakuntza zikloetan 
eta batxilergoan. Gainera, irakasle 
taldeak koordinatzen ditu arlo akade-
mikoan eta orientazio edota tutoretzan.

Gaur egun Politeknika Ikastegia Txo-
rierrin (PIT Txorierri) aplikatzen den 
berdintasun proiektua (2010eko irai-
la – abendua) ikastetxe berean 2008-
2009 ikasturtean eginiko azterlanaren 
ondoriozkoa dela kontuan izanik, zein 
dira azterlan horren ondorioak? 

Ikastetxearen Ezkutuko Curriculuma 
aztertzean (irakasle talde batekin eta 
ikasleekin egiten dugu lan hori) hobetu 
beharreko hainbat arlo ikusi ditugu argi 
eta garbi:

•  Orientazio akademiko eta profesionale-
ko prozesuak hobetzea, lanbideen arloan 
emakumezkoak eta gizonezkoak sexua-
ren arabera eta ez gaitasunen eta inte-
resen arabera banatzen dituzten gizarte-
kulturako estereotipoei aurre egiteko.
• Programa curriculumak hobetzea; iru-
diek eta edukiek agerian uzten dute 
emakumeari bigarren mailako eginkizu-
na esleitu zaiola zientzian eta jakintzaren 
historian.
• Hizkera hobetzea barneko komunika-
zioetan eta kanpokoetan, karga sexista-
rik izan ez dadin.
•  Hezkuntza proiektuan tartean diren era-
gile guztien sentsibilizazioa sakontzea.

Proiektua garatzeko hileetan, hu-
tsuneak ikusten ari dira sentsibiliza-
zioaren arloan irakasleei, ikasleei eta 
familiei dagokienez?

Irakasleei dagokienez, balantze positi-
boa ematen zuen ezkutuko curriculuma-
ren azterketak; irakasleak ikasgelan ikusi 
zituzten ikasleek ez zuten neskekiko 
diskriminazio negatiboaren zantzurik an-
tzeman. Hortaz, ez da sentsibilizazio ara-

zoa, irakasleek erabiltzen dituzten tres-
nak aldatzeko arazoa baizik: liburuek, 
programek, ikus-entzunezkoek…berdin-
tasun falta dute emakumeei eta gizonei 
buruz ematen duten irudian eta, horrega-
tik, hobetu beharrekotzat jo dugu.

Familiak eta ikasleak jabetuta daude, 
jakina! Baina ezkutuan aurreiritziak dau-
de, eta horixe da arazoa. Eta “jantzi do-
toreez” apaintzen da, gehiegi babestu 
beharraren beharraz, adibidez: “Nolatan 
utzi dut neskatila bat industri ingurune 
"gogorragoan" sartzea, gizonak nagusi 
diren inguruan?”.

Emakumeen eta gizonen berdinta-
sunaren arloko prestakuntza eman on-
doren, proiektuan ezarritakoa, aldake-
tarik ikusi al duzue ikasleen lanbide 
trebakuntzari buruzko ikuspegian?

Horretantxe ari gara… Oso harrera ona 
dago (salbuespen gutxi batzuetan izan 
ezik), baina epe luzerako lana da, eta 
oraindik genero berdintasunari buruzko 
prestakuntza jarduerak ditugu aurreiku-
sita ikasturte honetarako, zeren eta 
helburu hori agerraraziko baita orientazio 
akademiko profesionaleko prozesuan eta 
familien Eskolan.

Zein erantzun ematen ari dira PIT 
Txorierriren inguruko erakundeek lan 
eremuko genero estereotipoak haus-
terakoan?

Gure zuzeneko esperientzia ikusita, bi 
kontu aipatu behar ditut:

• Txorierriko Behargintza laguna dugu 

gure orientazio akademiko profesiona-
leko proiektuan, eta PIT Txorierrirekin 
batera dihardu, inguruko enpresa-sarea-
rekin zubi-lana eginez.
• Txorierriko Udalen Mankomunitatea 
(Berdintasun Proiektua) eta Derioko 
bigarren hezkuntzako institutua jabetu-
ta daude genero bereizketarik gabeko 
orientazio profesionaleko proiektu bat 
eskualde mailan sortu eta abiarazte-
ko beharraz. Hala ere, bultzada handia 
eman behar diogu proiektu honi, zeren 
eta, gure jarduketak hezkuntza etapa 
guztietan koordinatzen baditugu, berdin-
tasunaren erronkaren araberako jarduke-
tak abiaraziko baititugu.

Bide horretan, funtsezkoa izaten ari da 
Bizkaiko Aldundiaren laguntasuna eta 
diru-laguntza, gure proiektuaren faseak 
garatu ahal izateko.

Zein bidetatik banatuko dira proiek-
tuari buruzko material didaktikoak, 
urtearen amaieran argitaratzekotan 
direnak?

Barne mailan, ikasgelak eta tutoretzak 
lagungarriak izango zaizkigu materialak 
ezagutarazteko, eta kanpora begira, tal-
de bat daukat, hots, ikasketa burua eta 
orientatzailea, eta nirekin batera dihardu-
te lanean sare baten bidez sortutako lan 
materialak ezagutarazten eta erabiltzen. 
Sare horrek, gutxi gorabehera, aurre-
tiazko mailako 50 ikastetxe ditu.

Laburbil ditzagun irailetik azaro-
ra lorturiko emaitza nagusiak

Atal hauetan zehaztuko nituzke aurrera-
pen nagusiak:

•  Irakasleak eta irakasleak ez diren lan-
gileak hobeto jabearaztea.
•   Material didaktikoak egitea eta “Ezagu-
tu aukeratzeko” proiekturako funtsezko 
informazioa ezagutaraztea.
• Batxilergoko programetan berdinta-
suna lantzeko akordio pedagogikoak.
•  Sareko lana indartzea Behargintza-
rekin eta beste ikastetxe batzuekin.
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Bestalde programaren 20. urteurrena dela-
eta, urriaren 27an eta 28an, Adsis Funda-
zioak Askatasunik ez duten pertsonak gi-
zarteratzeari buruzko jardunaldiak antola-
tu zituen Bilbon. Horien artean, Aida de la 
Calle eta Ana Garcia soziologoek “Bizkaiko 
emakume presoen eta presio ohien beha-
rrak eta hutsuneak detektatzeko azterlana” 
argitalpena aurkeztu zuten. Azterlan hori 
2009an egin zen Eusko Jaurlaritzaren Gizar-
te Gaietarako Sailaren diru-laguntzarekin, 
hain zuzen ere Bestaldek espetxera emaku-
me presoei eginiko bisitaldien ondoriozko 
harremanek eragindakoa.

Bizkaian askatasunik ez duten emakumeen 
behar eta gabezi nagusiak detektatzeko 
(bertakoak eta Bizkaian gizarteraturiko etor-
kinak), egoerari buruzko diagnostikoa egin 
da, inguruabar pertsonalen eta egituraren 
aldetik dauden inguruabarren arabera. Ho-
rretarako, Langraitz Okako (Araba) Espetxe-
ko 31 emakumeri egin zitzaien elkarrizketa.

Detektaturiko beharren eta gabezien artean, 
espetxeko eta erdi askatasuna lortzen dene-
ko prozesuen inguruko hurbiltasuna nabar-
mentzen da (Bizkaian ez dago emakumeen 
modulurik), eta horretarako, haiek bultzatze-
ko gizarte baliabidea behar da, gaur egun 
ez dagoena. Gainera, azterlanak dioenez, 
ezinbesteko estrategia da emakume horie-
kin genero ikuspegi argiarekin lan egitea. 

NBEren Batzar Nagusiak 2009ko irailean 
eratu zuen UN WOMEN, gobernu arteko 
organoak bultzatzeko emakumeen giza es-
kubideen aldeko politika publikoak sortze 
aldera. Hala, 2011ko urtarrilean hasiko da 
lanean. 

Erakunde berriaren burua Michelle Bache-
let izango da, eta Emakumearen aldeko 
Nazio Batuen Garapen Fondoa (UNIFEM), 
Emakumearen Aurrerapenerako Atala 
(DAW), Emakumea Sustatzeko Nazio Ba-
tuen Ikerketa eta Atzemateen Nazioarteko 
Erakundea (UN-INSTRAW) eta Emakumea-
ren Genero eta Aurrerapenaren Arloko Bule-
go Aholkulari Berezia (OSAGI) erakundeak 
batuko ditu.

“Bizkaiko emakume presoen eta 
preso ohien beharrak eta gabeziak 

detektatzeko azterlana”
Argitaratzea

Informazio gehiago:
http://www.fundacionadsis.org/es/page.

asp?id=124
Sartzeko: 

http://www.unwomen.org/es/

Mintegiak
“Nahitaezko desplazamenduak. 
Giza eskubideen urraketa migra-

zio prozesuen jatorrian”

Euskadiko Iheslariari Laguntzeko Batzor-
deak (CEAR), azaroan, hainbat mintegi 
antolatu zituen Bilboko Udalaren laguntzaz, 
izenburu honekin: “Nahitaezko desplaza-
menduak. Giza eskubideen urraketa migra-
zio prozesuen jatorrian”. Hil bereko 30ean, 
martitzenean, mintegiei amaiera emateko, 
hitzaldi hau eman zuen Mauricio Valiente 
CEAReko Gizarte Eragin eta Partaidetza Ar-
loko eta zerbitzu juridikoko koordinatzaileak: 
“Zelan antolatu giza eskubideen babesa mu-
gak kanporatzearen aurrean?”

Asilo eskubidea eskuratzea, generoaren 
ziozko jazarpena: Emakumeen eta LGTB 
taldekoen bizitzako patriarkatuaren on-
doriorik larrienak; Hegoko herrialdeetako 
eskubide ekonomiko, sozial, kultural eta 
ingurumenekoen urraketa; nahitaezko des-
plazamenduetako jatorrizko herrialdeetako 
enpresa multinazionalak. Horiexek izan zi-
ren topagunearen gai nagusiak.

Informazio gehiago:  
http://www.cear.es/index.php?section=15

“Uztartze kontzeptuan berrikunt-
zak aplikatuz”

Mirrak (Emakumearen lidergorako elkar-
tea) eta Lur Gozoak (Herritar kontzienteen 
aldeko elkartea) antolatuta eta Barne Eral-
daketarako Teknologien enpresako Rosana 
Agudok dinamizatuta, Berdintasunerako III 
World Café delakoa egin zen Bilbon, “Uztar-
tzearen kontzeptuan berrikuntzak aplikatuz” 
izenburupean, “Berdintasuna”, “Jabetzea” 

Informazio gehiago:  
http://lurgozoa.blogspot.com/2009/05/iii-

world-cafe-de-euskadi-para-la.html

eta “Uztartzea” kontzeptuen esanahiari, no-
rainokoari eta posibilitateei buruzko gogoeta 
prozesuaren azken ekitaldi gisa.

Pertsonen eta ideien aniztasunez beteriko 
gune batean, pentsamoldeak jakinarazi 
zizkioten elkarri, jokabideak eta esperien-
tziak berrikusteko eta aberasteko, honako 
galdera hauen bidez: zer erlazio dago hiru 
kontzeptu horien artean? Beharrezkoa da 
norbera jabetzea berdintasuna eta uztartzea 
lortzeko, edo aurretik berdintasuna lortu ba-
rik pertsonok ez al dugu aukerarik jabetze-
ko eta uztartzeko, gizarteak berak eta gure 
inguruneak egiten duen presioagatik? Zein 
eginkizun betetzen du hezkuntzak taldeko 
kide izatea bultzatuz? Norbera jabetzea 
zailtzen du? Gizonezkoen kontzeptu bazter-
tzailea al da “berdintasuna”? Zein mailatan 
dugu baterako erantzukizuna eta zelan ibil 
gaitezke banaka eta sareetan gizarte al-
daketaren bidean?

UN WOMEN
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