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Urtarrilean eta otsailean, Bizkaiko Foru Aldundiak 
herritarrei hurbildu nahi izan dizkie Berdintasun eta 
Herritarren Eskubide, Lankidetza eta Genero Poli-
tika Zuzendaritzako bi zutabe estrategiko nagusiak, 
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PARTE HARTU

POSITIBOKI

INTERESATZEN ZAIZU

27 zenbakia
 2011ko urtea

KOORDINAZIOA ETA MAKETAZIOA
Infópolis 2000, S.L.

Artikulen berregintza osoa edo zatikakoa baimentzen da, haien jatorria aipatzen den guztian

Erakunde argitaratzaileak ez du nahitaez, artikuluen eta lankidegoen

barnean sartzen diren iritziekin bat egin beharrik.

betiere lankidetzaren eta berdintasunaren aldeko 
gardentasun eta konpromisoa izan duten jardueren 
bitartez.

Gauzak horrela, urte hasieran partaidetza prozesu 
bat zabaldu zen (prozesu horretan Internetako gizar-
te sareen erabilerak eta webgune baterako sarbideak 
zeregin garrantzitsua bete zuten) eta horren bitartez 
Bizkaiko herritarren ekarpenak jaso ziren; gauzak 
horrela, genero berdintasunaren arloan espezialis-
tek jorra zitzaketen edukiez galdetuta, eztabaida eta 
azterketa proposamenak egin zituzten hedabideen, 
gizartearen, enpresa pribatuaren, kontziliazioaren, 
ardura partekatuaren eta ekonomiaren esparruetan. 
Ekarpenen horren ondorioz, “genero berdintasuna 
eraikiz” jardunaldiak bideratu ziren, Bizkaiko Batzar 
Nagusiek, Bilboko Udalak, BBK-k eta Foru Aldundiak 
otsailaren 10ean eta 11n antolatuta.

Jardunaldia egiteko boto gehien jaso zuten atalak 

ARGITAPENA ETA HEBIDEA
Kaiako Foru Aldundia
Ahaldun Nagusiaren Kabinetea
Berdintasunerako eta Herritarren
Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusia
Alameda Mazarredo Kalea, 63.3. Solairua
48009 Bilbo
Tel.: p44 068 000

honakoak izan ziren: komunikabideek haurren eta 
gazteen hezkuntzan duten eragina, genero balioen 
transmisioa, bikote harremanak, berdintasuna giza 
baliabideen kudeaketan, enpresen eragin ekono-
mikoa enplegu eta talentu femeninoaren galdera 
dela eta, lan egiteko eredu berriak, aurrekoen eta 
ondorengoen zainketa lanak, feminizatutako lanpos-
tuak maskulinizatutakoen aldean, emakumezkoen 
menpetasun eta independentzia ekonomikoaren ar-
teko dikotomia eta gizarte ongizatea. Jardunaldiaren 
lehendabiziko eguna atea itxita garatu zuten adituek 
eta bigarrenean herritar guztiek parte hartu ahal izan 
zuten, ondorioak ezagutzeko, Shirin Ebadi 2003ko 
Bake Nobel Saridunaren eta Carlos Lomas berdinta-
sun adituaren hitzaldiak entzun eta gero.

Garapenerako lankidetzaren jarraibidean, Bizkaiko 
herritarrek, Foru Jauregian otsailean ikusi ahal izan 
zuten Bizkaia 0,7 erakusketa; hartara, 2007-2011 
laurtekoan Foru Aldundiak nazioartean bere aurre-

BIZKAIA

kontuaren 0,7arekin bideratutako proiektuen barri 
izan zuten. Guztira ia 50 milioi euro erabili dira, 227 
proiektu abian jartzeko Afrikan, Asian eta Latinoame-
rikan; proiektuen bidez honako eremuak landu dira: 
ondasun eta zerbitzuen ekoizpena, prestakuntza eta 
hezkuntza, erakundeak sendotzeko lana, giza eta la-
rrialdi laguntza, osasuna, giza eskubideak, azpiegitu-
rak eta garapenerako hezkuntza.

Bi alderdi horietan, bai lankidetzan bai emaku-
mezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunean, 
gure erakundeak lanean jarraitu beharra dauka, gi-
zartearen zerbitzupean jarritako politika publikoen 
diseinuari, aplikazioari eta kudeaketari dagokienez.
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antiarrazistak 

                Martxoak 21-27  
Antolatzailea SOS ARRAZAKERIA

“El tiempo en femenino”

SOS Arrazakeriak Madrilera deitu ditu martxoaren 
21etik 27rako astean zehar egingo den VII Jardu-
naldi antiarrazistara joateko interesa duten per-
tsonak. Ikastaro horretan, urtarrilaren 15etik 23ra 
euren lanak aurkeztu dituzten egileen artean ira-
bazle izan direnen izenak ezagutuko dira honako 
lehiaketa hauetan: pintura “Arte por la Igualdad de 
Derechos y contra el Racismo 2011”, Ipuin konta-

Harremanetarako:
Web: http://www.sosracismomadrid.es
Mail: jornadas@sosracismomadrid.es

et
aParte hartu  

                  sartu.

  Antolatzailea:
Emakumeen Zerbitzua Deusto-San 

Inazioko Modulo Psikosoziala 

Harremanetarako:
Tel: 944 459 472, luzapena 1

Posta helbidea: Idazkaritza teknikoa
Eguzkiñe Jáuregui

Emakumearen Zerbitzua Deustua-San Inazioko Modulua
Aoiz plaza z.g. behea

48015 Bilbo
Web: http://jornadasmodulo.blogspot.com/

Mail: servimujer@telefonica.net
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Casa Áfricak - Kanpo Arazoetako eta Lankidetza 
Ministerioak, Garapenerako Nazioarteko Lankide-
tza Agentzia Espainiarrak, Kanarietako Gober-
nuak, eta Kanari Handiko Palmako Udalak osatzen 

“Casa África” 
Epea: apirilaren 22a baino lehen

Antolatzailea  Casa África Harremanetarako:
Posta helbidea:  Casa África

Alfonso XIII, 5
35003 Las Palmas de Gran Canaria

Mail: premio@africa.es

Otsailaren 1ean hasiera eman zitzaion 2011ko 
tailerrei dagozkien programazioari: “El tiempo 
en femenino”, Emakumeen Zerbitzua Deusto-
San Inazioko Modulo Psikosozialak antolatua eta 
Norma Vazquez psikologoak zuzendua.  Gaur 
egun, aurreikusitako sei tailerretatik hiru egiten 
jarraitzen dira, hauek dira: “Tiempo para cuidar”, 
“Tiempo para ligar” eta “Tiempo para reflexionar”. 

Gainerako proposamen pedagogikoen gaiak ezagutu 
nahi dituen ikasleak eta aipatutako tailerretan izen 
eman, harremanetarako datorren blogean deskrip-
zioaren sintesira sar daiteke. Bertan, ikastaroei
buruzko informazioa gordetzen joango da klase 
emateko datak hurbildu ahala.

 Tailerrak 2011

VII Jardunaldi

laria “La ciudad de las mil culturas”, eta baita 
film laburrak “Concurso de Cortos por la Igualdad 
de Derechos y contra el Racismo 2011” izenpean. 

duten erakundea - “Casa África” izeneko saiakera 
sariak antolatzen ditu. Sariek, arduradunen esa-
netan, literatura-genero hori “ezagutzeko, sustatu 
eta zabaltzeko” helburua dute, “harreman his-
pano afrikarren ezagutza hobea”ren mesedetan. 

Lehiaketa EBko eta/edo herrialde afrikarreta-
ko herritarren partaidetzara irekia dago, eta ja-
rraian aipatzen den edozein gaiez mintzatzen den 
lanekin aurkeztu ahal izango dira: Kultura Afrikan 
garapen eragile gisa edo ingurumen iraunkorta-
sunaren eta garapena Afrikan, gaztelaniaz, in-
gelesez, frantsesez edo portugesez aurkeztuak. 

Erakundeak 2011ko uztailaren 22a baino lehen egin-
go du publiko epaia, 4.000 euroko saria jasoko dute 
aipatutako kategoria bakoitzean saria merezi duten 
bi lanek.    

Saiakera sariak



b

Ekonomia Publikoa, Soziala eta Kooperatibari 
buruzko Ikerketa eta Informazioaren Na-
zioarteko zentroaren (CIRIEC-Espainia) espai-
niar delegazioak, eta CIRIEC-Nazioartekoak 
izan dira kongresuaren erakunde susta-
tzaileak. Kongresuaren helburua ekonomia 
sozialaren rola analizatzea da -kooperatibak, 
irabazi asmorik gabeko elkarteak eta bolun-
tarioak, mutualitateak, elkarteak eta beste-
lako enpresa sozialak osatutakoa-, garapen 
ekonomiko iraunkorraren eredu berria izan 
baitaiteke, bai iparraldeko bai hegoaldeko he-
rrialdeetarako.    

Topagunea lau gai blokeetan antolatzen da: 
ekonomia sozialaren potentzialtasuna ipa-
rraldeko eta hegoaldeko herrialdeetan era-
gile sozioekonomiko gisa, eta aldaketa soziala 
eta ekonomikoaren bektore gisa, ekonomia 
sozialaren aliatuak garapen sozioekonomiko 
iraunkorraren eredu berrian edo estatuen eta 
nazioarteko erakundeen funtzioa Ekonomia 
sozialaren aurrean. 

CIRIECeko III Nazioarteko Ikerketa 
Kongresua Ekonomia Sozialean:  

Apirilak 6-8

Cádizeko Filosofia eta Letrak Fakultatea 
Unibertsitatea eta Garapenari lankidetza 
V. Kongresuaren egoitza izango da. Ho-
rrek lau hausnarketa ildoetan oinarrituko da:  
Garapenari Lankidetza unibertsitarioa (CDU) 
krisian dagoen munduaren erronken aurrean; 
unibertsitate-jarduera garapenari lankide-
tzaren praktika gisa; tresnak eta antolaketa 
egiturak CDUrako; eta CDUaren beste eba-
luazio eta eraginaren ikuspuntu batzuk.

Topagunean, profesionalak eta unibertsitate 
eremuko ikertzaileak, hainbat unibertsitateko 
garapenari lankidetza unibertsitarioaren ar-
loko arduradunak eta eremu nazionalean eta 
nazioartekoan arlo honetan aritzen diren era-
gileak, parte hartuko dute.   

            Apirilak 6-8
  Antolatzaileak:

 CIRIEC-Espainia eta CIRIEC-Nazioartea
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“La Economía Social, pilar de 
un nuevo modelo de desarrollo 

económico sostenible”

Harremanetarako:
Tel: 963 828 489

Posta helbidea: Idazkaritza teknikoa
Ekonomia Fakultatea

Laranjondoak etorbidea z.g. - bulegoa 2P21
46022 Valentzia

Mail: ciriec@uv.es
Web: http://www.seconferenceciriec.es/

Unibertsitatea 
eta Garapenari 

lankidetzaren V. 
Kongresua: 

“La 
cooperación 

universitaria al 
desarrollo ante 
los retos de un 

mundo en crisis”

  Antolatzailea:
 la Red Andaluza de Cooperación 

Universitaria al Desarrollo (RACUD)

Harremanetarako:
Tfno: 956 015 653

Web: http://www.quintocongresocud.com/index.php/UYD/VICUyD
Mail: quintocongresocud@gmail.com

Immigrazioar-
en gaineko V. 
Jardunaldia: 

“Migraciones 
y deporte”

Red Íncola, eskasia egoeran dagoen biztanle-
ria immigranteari laguntzea, euren eskubideak 
sustatuz bizitza duina izan dezaten, helburu 
duten kolektibo sare batean sartuta dagoen 
erakunde kristaua da eta une honetan Immi-
grazioaren gaineko V. Kongresua presatzen 
ari da:  “Migraciones y deporte”, Valladoliden 
izango da apirilaren 12tik 14ra.

Apirilak 12-14

  Antolatzailea: Red Íncola

Harremanetarako:
Tfno: 983 307 083

Posta helbidea: Plaza de España, 12
47001 Valladolid

Web: http://www.redincola.org/evento.php?id_eve=69
Mail: info@redincola.org

 I. Nazioarteko Kongresua

Genero, Garapen eta 
Testualitateari buruzko 

Genero, Garapen eta Testualitateari buruzko 
I. Nazioarteko Kongresua, Vic-en, honako 
honetan oinarritzen da: emakumeei buruzko 
ezagutza interdiziplinarioa goitik behera aldatu 
duten funtsezko testuen eta euren garapena 
lagundu duten ekarpenak ezagutzea. Gara
pena hiru ikerketa arlotan ardaztuko du: litera-
tura, pedagogia eta historia testuak; literatura 
eta saiakera testuen itzulpena; eta testu ju-
ridikoak, instituzionalak eta nazioarteko adie-
razpenak.

             Ekainak 15-17
  Antolatzaileak:

Cátedra UNESCO, Dones, desenvolupament i 
cultures; Grup d´Estudis de gènere: traducció, 
literatura, història y comunicació (GETLIHC) y 

Centre d´Estudis Interdisciplinaris de les Dones 
(CEID)

Harremanetarako:
Teléfonoa: 938 861 222 Ext. 6392

Posta helbidea: Centre d´Estudis Interdisciplinaris de les 
Dones

Carrer Perot Rocaguinarda, 17
08500 Vic. Barcelona

Web: http://www.uvic.cat/
Mail: congres_genere@uvic.cat
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Emakume eta Gizonen Berdintasunerako I. 
Foru Plana 2000. urtean martxan jarri zenetik, 
Bizkaiko Foru Aldundiak estrategia ezberdinak 
bultzatu ditu, administrazio honetako langile 
guztiak aktiboki esku harrarazteko genero ikus-
pegi hau kudeaketa publikoan aplika dezaten.

Hasiera batean, karrerako prestakuntzaren 
eremuan egin zuen, hain zuzen ere helburu gisa 
betetzen den lanpostuarekin zerikusia duten 
edo ez duten gaitasun eta ezagutzak garatu eta 
hobetzea duen horretan.

Egindako lehenengo prestakuntza progra-
metatik, 1998. urtean, genero berdintasunaren 
gaian, nazioarte, Europa, autonomia, foru eta 
toki mailan bultzatutakoak informazio eta do-
kumentazio bide ezberdinak ezagutarazteko 
egindakoak, gaur egun egindako programa be-
rrienetaraino (genero ikuspegia duten proiek-
tuak Planifikatzea edo Genero Inpaktuaren Eba-
luazioak egitera zuzendutako alderdiak lantze-
ko), karrerako 26 prestakuntza ikastaro egin da 
eta 295 prestakuntza ordu inbertitu dira foru Ad-
ministrazioaren zerbitzura dauden langile poli-
tiko eta teknikoetan, eta hori Murgibe bezalako 
Aholkularitza espezializatuen eskutik egin da.

Aurrerantz egindako beste urrats batean, gizon 
eta emakumeen berdintasunerako prestakuntza 
gehitu egin zaio lanposturako prestakuntza dei-
tzen zaion horri. Helburua gaitasunak hobetzea 
eta lanpostura etengabe egokitzea da. Ho-
rrela, genero politikak berriro ere zeharkakotzea 
lortzen da, prestakuntza modu hau edozein lan-
postutan berezkoa izan behar dela uste den 
heinean eta, beraz, lanpostu hori betetzeko 
ezinbestekoa. Helburu horri erantzunez, 2009. 

eta 2010. urteetan zehar, prestakuntza programa 
bat garatu da genero ikuspegia daraman plan-
gintzan eta programazioan, eta hori Aldundiko 
buruzagitza guztiei eskaini zaie eta 83 ardura-
dunek parte hartu du. Programa hau Aldundiko 
langile orori zabalduko zaio 2011. ekitaldian ze-
har, hizkuntza eta irudien berdintasuneko erabi-
leraren gaian prestakuntza ematearen bitartez.

Azken batean, prestakuntza jarduerak bultza-
tzen jarraituko da, Aldundiko sail ezberdinetako 
pertsona guztiei prestakuntza eta sentsibili-
zazioa emateko beharrari erantzuteko. Helbu-
rua berariazko tresna eta baliabideak ematea 
da, genero ikuspegia sar dezaten beren laneko 
programa eta eremuetan. Horrela, Emakume 
eta Gizonen arteko Berdintasunerako III. Foru 
Planarekin hartutako konpromisoari erantzungo 
zaio.

Zeharkako prestakuntza plangintza horrekin, 
hurrengo helburuak lortu nahi dira:

1.BAdministrazioak gizon eta emakumeen arteko 
Aukera eta Tratu Berdintasunaren gaian duen ere-
du izatearen papera indartzea, langileen sentsibili-
zazioaren eta prestakuntzaren bitartez. 

2. Norberaren jarrerez, portaerez eta auto-pres-
takuntzako beharrez jabetzea gai honi dagokio-
nez.

3.   Bakarkako eta taldeko hobekuntza neurriak 
hartzea, bai barrukoak, bai jendeari begirakoak.

4. Tresnak eta baliabideak ematea Bizkaiko Foru 
Administrazioko langileei, lan eremuan Emaku-
meen eta Gizonen Berdintasuna sustatzeko.

5. Erabakiak hartzen diren egituretan langileen 
parte-hartze maila areagotzea, eta emakumeek 
eta egiturek eurek dituzten oztopoei buruz haus-
nartzea, zuzendaritzako lanpostuak lortzeari da-
gokionez.

6. Genero ikuspegia zeharkako elementua eta 
elementu irmotua izango den laneko kultura bat 
sortzea.

Genero politiken 
gaiko prestakuntza, 

Bizkaiko Foru 
Aldundiko langileei 

zuzenduta
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2008. urtean, Bilboko 
Udalak, Bilbao Bizkaia 
Kutxak eta Bizkaiko 
Foru Aldundiak, jato-
rriko komunitateetan 
jada martxan dauden giza garapeneko proze-
suetan laguntza ematen duten erakunde 
sustatzaile diren partetik, eta Antioquiako 
Gobernantzak eta Medellingo Alkatetzak, 
Antioquia-Mendellin Bizkaia-Bilbao (AM-BBI) 
Programa burutzeko lankidetza hitzarmena 
sinatu zuten erakunde onuradunak izan ziren 
partetik, Medellingo 8 eta 9 komunak sendotu 
ziren sozioekonomikoki, eta baita Kolonbiako 
Errepublikako Antioquia Departamentuko Ipar 
eta Mendebaldeko eskualdeko beste sei udal-
erri ere. 

Gizarte, hezkuntza eta ekonomia garapeneko 
aukerak sortzen lagunduz hobetu egingo da 
emakume eta gizonen bizi kalitatea horiek 
garatzen ziren tokian; esku-hartzearen hel-
burua da 2011ko abenduaren 31ra arte in-
darrean egongo den proiektua garatzea, eta 

hori laguntza ematen 
dio Hegoa Erakundeak 
(Nazioarteko Lankidetza 
eta Garapenari Buruzko 
Ikasketa Institutua).

Orain dela gutxi, urtarrilaren 16tik 23ra, Bil-
boko Udaleko eta Bizkaiko Foru Aldundiko or-
dezkariak, Programa hau bultzatu, koordinatu 
eta haren gaineko jarraipena egiteko lanak 
gauzatze aldera eta horien bilakaera balo-
ratzeko, Medellinera joan ziren eta han in situ 
egiaztatu zuten aplikazioaren eragina. Hor-
rek eragin berezia eduki du emakumeen au-
tonomia eta parte-hartze aukerak zabaltzeari 
dagokionez ingurune publikoan, horretarako 
mikroekimenak baliatuz. Mikroekimenak 
enpresa txikien sorreran gauzatu dira ema-
kumeentzat (okindegiak, jatetxeak, artisau-
tza...); haiei, aldi berean, prestakuntza eman 
zaie berdintasunaren, oinarrizko eskubideen, 
indarkeria sexistaren eta sexu eta ugalketa 
eskubideen gainean. 

AM-BBIPrograma 
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Antzerki  
 “Derrigorrezko migrazioak 
ezagutu antzerkiaren bitartez”

Derrigorrezko migrazioei eta errefuxiatu 
egoeran dauden pertsonen errealitateari 
buruzko ezagutza bultzatze aldera, Erre-
fuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzor-
deak (CEAR-Euskadi), “Teatro en Vías 
de Desarrollo” taldearekin batera eta 
Basauriko Udalaren eta ZIRT-Zart Gazte 
Informazioko Bulegoaren laguntzarekin, 
antzerki sozialeko ikastaroak antolatu zi-
tuzten azaroan (19, 22, 26 eta 29an) eta 
abenduan (10, 13, 17 eta 20an), 19:30etik 
21:30era bitarteko ordutegian.

Doako izaera eduki zuen ekimen hone-
tan, interpretazio zaletu ziren gazteek 
parte hartu zuten, 16 eta 35 urte arteko 
adin tartekoak. Hauek sentsibilitate be-
rezia zuten politika, ingurumen, genero 
arrazoiengatiko jazarpenaren... ingurua-
barrekiko, horiek protagonistek nahi ez 
zituzten migrazio fluxuen sortzaile dire-
nean.
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Bizkaiko Foru 
Aldundiaren 2011ko 

diru-laguntzak

emakumeen eta gizonen berdinta-
sunaren gaian eta herritarren es-

kubideen berdintasunaren, kultura 
artekotasunaren eta bereizkeria 

ezaren alorrean.

Abenduaren 29an, Bizkaiko Foru Aldun-
diak Gobernu Kontseiluan onetsi zituen 
hainbat diru-laguntza dekretu, 2011. ur-
tean gauzatzeko emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasunaren sustapena, bate-
tik, eta herritarren eskubideen berdinta-
sunari, kulturartekotasunari eta bereiz-
keria ezari buruzko jardueren garapena, 
bestetik. Horren guztiaren finantzazioa 
jarraian datorren taulan xehatuta dator:

Entitate hartzaileak Zenbatekoa Eskabideak aurkezteko epea
Emakume Elkartea

Irabazteko asmorik gabeko 
entitateak

5.000 biztanletik beherako 
biztanleria duten udalak 105.000 euro Otsailaren 25era arte

I. Berdintasuna sustatzeko proiektuak eta planak

II. Herritarren eskubide berdintasuna, kulturartekotasuna eta bereizkeria eza sustatzeko
 jarduerak

Modalitateak Zenbatekoa Eskabideak aurkezteko epea
Etorkin elkarteen antolamendu 
egitura sendotzea. 245.000 euro

Kulturartekotasunaren gaian eta 
herritartasun barneratzailearen 
gaian sentsibilizazio jardueren 
programak egitea, etorkin elkar-
teen edota horiei laguntzeko 
erakundeen partetik.

325.000 euro

Otsailaren 28ra arte

Sentsibilizazio jardueren progra-
mak egitea, sexu orientazioko 
eskubideetan eta lesbianen, ga-
yen, bisexualen eta transexualen 
(LGTB) taldearen eskubideetan 
bereizkeria jasatearen aurka bo-
rrokatzen duten elkarteen parte-
tik.

80.000 euro

Bizkaiko Foru Aldundiaren 172/2010 Foru Dekretua, 
abenduaren 29koa, zuzenbidean 5.000 biztanle baino 
gutxiago izan eta emakumeen eta gizonen berdintasuna 
sustatzea helburu duten jarduerak abiabidean jartzeko 
proiektu eta planak burutzera zuzenduta dituzten Bizkaiko 
udalerriei 2011. urtean diru-laguntzak ematea arautzen 
duena 
      (BAO, 6. zk.a, 2011ko urtarrilaren 11koa).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 173/2010 Foru Dekretua, 
abenduaren 29koa. Honen bidez, araupetu da nola eman-
go zaizkien diru-laguntzak 2011n emakumezkoen eta 
gizonezkoen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuak 
egingo dituzten emakume elkarteei eta irabazteko as-
morik gabeko  erakundeei.   
                                           
   (BAO, 6. zk.a, 2011ko urtarrilaren 11koa).

Bizkaiko Foru Aldundiaren 174/2010 Foru Dekretua, 
abenduaren 29koa, herritarren eskubideen berdintasunar-
en, kulturartekotasunaren eta bereizkeriarik ezaren arlo-
etan jarduerak egiteko ahaldun nagusiaren kabineteak 
norgehiagoka araubidean ematen dituen diru-laguntzak 
arautzeko oinarriak eta deialdia onetsi dituena 

 (BAO, 6. zk.a, 2011ko urtarrilaren 11koa).

Araudia:

720.000 euro Martxoaren 4ra arte

Araudia:

http://infopolis.es/descargas/online/DF_172_2010_c_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/DF_172_2010_c_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/DF_172_2010_c_e.pdf


Zerk eragin zuen 1999. urtean Azraf Elkartear-
en sorreraren erabakia? 

Azraf bi inguruabar elkarrekin agertzearen ondo-
tik sortu zen: batetik, etorkin bereberren taldeak 
erakunde aldetik bizi zuen hutsunea betetzeko 
eta jarduera soziokulturalak eta identitatekoak ga-
ratzeko, etorkin bereberrei nahiz harrerako gizarte 
berriari –nagusiki bizkaitarra eta euskalduna, 
orokorrean– zuzenduta; eta, bestetik, pertsona 
hauek gizartearekin duten militantziaren konpro-
misoarekin –beste ikuspegi batetik oraingoan– ja-
torriko herrialdeetan eta harrerakoetan jarraitzeko 
duten nahia asetzeko. Azraf etorkin bereberren 
elkarte gisa sortu zen Euskadin, eta Etorkin ma-
rokoarren Euskadiko Elkarte izatera igaro da.  

Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan ga-
ratutako proiektuak emandako datuak, ba-
karrik dauden adingabekoen eta zabalkunde 
prozesuan dauden adigabekoen gaineko 
jarraipenaren gainean.

Gure jardun eta ekarpena 2001. urtean hasi zen, 
Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan lehenen-
go proiektua garatu zenean. Bi urteko iraupena 
izan zuen, 2001etik 2002ra eta 2002tik 2003ra, 
eta jada existitzen ziren adingabekoen zentroetan 
hizkuntza eta soziologia bitartekaritza egitera 
zuzenduta zegoen, eta baita aisialdiko jarduerak 
eta adingabekoei laguntzekoak garatzera ere. 
Halaber, 2009. urtean, “Ksar Bilboren” bigarren 
fasean, lagundu egin genuen adingabekoen eta 
emantzipatuen topaleku izateko aisialdi, aholku-
laritza eta laguntza egitekoen bitartez. Aldundia-
rekin eta Ikuspegirekin batera landutako saiakera 
azterlanean, Euskadin finkaturiko etorkin ma-

 Elkarrizketa
Mohamed Arrachedi 

(AZRAF Elkarteko presidentea)

rokoarren familien artean egon zitezkeen harrera 
aukerak baloratu ziren adingabeentzat. 

Azrafen helburuetako batek emakumearen sus-
tapenari heltzen dio. Nola gauzatzen da hori?

Hiri balioekiko eta genero berdintasunarekiko 
gure konpromisoa nabaria da. Emakumeak gi-
zartearen erdia dira, beraz, haien aldarrikapenak 
eta haien eskubideak funtsezkoak dira. Azrafen, 
emakume talde bat dugu eta bere helburu nagu-
sia zera lortzea da: emakume etorkin marokoarrak 
harrerako etxebizitza berrian parte-hartze aktiboa 
eduki dezatela. Gurea bezalako elkarte batek di-
tuen mugetatik, jarduerak, ikastaroak, hitzaldiak, 
emakumeentzako jaialdiak, barne foroak, sukalde 
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Alhucemasen jaioa (Erdialdeko Rif), Moha-
med Arrachedik Ingeles Filologiako lizen-
tziaturako ikasketak (Hizkuntzalaritza) egin 
zituen Marokon, eta DES (Goi Mailako Ikas-
keten Diploma - Masterra) Itzulpengintzan 
eta Interpretazioan EIIn (Mons-Hainauteko, 
Belgika, Nazioarteko Interpreteen Eskola). 
1999. urtean, Euskadin finkatu zuen bere 
bizitokia eta 2001. urtetik parte hartzen du 
Azfarren.

Web: http //www.azraf.org.

tailerren prestakuntza, arropa eta jantzi bereberren 
erakusketa... antolatzen ditugu. Horren guztiaren 
helburua antolamendu eta jarduera gaitasuna 
sustatzea da, hau da, elkartegintza bultzatzea.

Zure elkarteak zer jardueretan esku hartu du 
garapenerako lankidetza sustatzeko etorkin 
marokoarren jatorriko udalerrietan?

Lagundutako garapena Azrafen lan eremu bat 
izaki, “filosofia propioa” edukitzeagatik harro ager 
gaitezke. Horren arabera, uste dugu gure lana, 
jatorriko gure herrialdeko GKEen eta Euskadiko 
erakunde eta GKEen artean, eramaile eta topa-
gune gisakoa dela, proiektu zehatzetan parte 
hartzeari uko egin gabe, betiere. Horrela, Rifen 

ezarritako proiektu ezberdinetan parte hartzen 
dugu. Lehenengoa, Alhucemaseko lurrikararen 
ondotik iritsi zen 2004. urtean. Esate baterako, Al 
Amal GKE Sarea finkatzeko laguntza solidarioko 
ekintzarekin lanean aritu ginen, garapen lagun-
dua bideratzeko. Horretarako, eskola autobus bat 
erosi genuen Douar Beni Abdellahrentzat, tokiko 
GKEarekin lankidetzan; eztia landu eta merkatu-
ratzeko proiektuan parte hartu genuen, Gernikatik 
Mundurarekin lankidetzan eta Izemmouren udal-
erriko tokiko GKEarekin lankidetzan; material in-
formatikoarekin ere jardun genuen Beni Abdellah 
ikastetxearentzat, Iizemmoureneko emakumeen 
zentroarentzako material didaktikoarekin ere bai... 
Orain, Gernikatik Mundurarekin batera, Alhuce-
maseko baserritarrei zuzendutako proiektu batean 
parte hartzen ari gara, erdiguneko Rifen.

Elkarte gisa eratu zinetenetik, uste al duzu 
herritar bizkaitarrek ezagutza areagotu dutela 
kultura marokoarraren gainean eta, beraz, 
baita beren sentsibilizazioa ere biztanleria 
honekiko?

Eragina egon, badago. Baina lanak jarraitu egin 
behar du eta iraunkorra izan. Garai txarrak eta 
zailak dira, xenofobia egoeretarantz irristada 
negatiboak egoteko benetako arriskuak daude; 
ondorioz, zuhurtzia, sosegua eta elkarrekin 
egindako lana nagusi dira. Aitzitik, Bizkaian eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan, orokorrean, biziki-
detza hori lortu da, eta guri dagokigu hura sustatu 
eta indartzea.

n “Orain Alhucemaseko baserritarrei zuzen-
dutako proiektu batean parte hartzen ari 
gara erdiguneko Rifen, Gernikatik Mundura 
elkartearekin batera”

n “Xenofobia egoeretarantz irristada nega-
tiboak egoteko benetako arriskuak daude; 
ondorioz, zuhurtzia, sosegua eta elkarrekin 
egindako lana nagusi dira”
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Elkarrizketa
Loli Villanueva Orrantia 
(Argizka Emakume Elkarteko presidenta)
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Ezkondu eta gero, Loli 
Villanueva Orrantia Gor-
dexolara joan zen bizitzera. 
Han garatu diren ia jardue-
ra guztietan parte hartu 
du eta, bertan, orain ha-
mar urtetik hona, Argizka 
Emakume Elkarteko presi-
dente da. Hari eskaintzen 
dio bere denboraren zati 
garrantzitsu bat, nahiz eta 
senarrarekin, semearekin, 
errainarekin eta Iratxe bi-
lobarekin ere partekatzen 
duen denbora hori. 

Gordexolako emaku-
mezkoen biztanleriak egin-
dako zer eskaerari erantzu-
ten dio Argizkak?

Aisialdi soziokulturalaren es-
parrura zuzentzen gara nagusiki, hori delako 
udalerrian gutxien estalita dagoen eremua. 
Zorte bat da guretzat udalak ikastaro aukera 
ezberdinak ematen dituela, bai gimnasiaren 
aldetik, bai eskulanen partetik, baina aisial-
diaren eremua zabalik geratzen da. Eta Gor-
dexolan ez dugu garraio publiko arinik, antzo-
ki, museo... ezberdinak bisitatu ahal izateko, 
horiek fisikoki urrun egon ez arren. 

Zer bilakaera eduki du elkarteak egindako 
hamar urte hauetan zehar? 

Elkarte guztien kasuan bezala, uste dut, zai-
la da. Hasiera ilusioz beterikoa da; lehenen-
go urtean, herriko emakume guztien babesa 
ikaragarria izan zen, berria izate horregatik 

pentsatzen dut. Pixkanaka-pixkanaka, ordea, 
beherantz joan zen. Bazkideak galdu geni-
tuen. Azken bi urteetan, ordea, babes hori be-
rreskuratu dugu, eta beste jarduera berri eta 
ezberdin batzuk sartu ditugu. Horietan parte-
hartze handiagoa igarri dugu. Lortu ez duguna 
da Zuzendaritza Batzordean jende gehiagok 
esku hartzea, elkarte batek egunero duen la-
nean laguntzeko.

Garatutako proiekturen bat edo egun ga-
ratzen ari den proiekturen bat bereziki ai-
patzeak merezi al du?

Alderdi kulturalaz gain, ez dugu ahazten al-
derdi aldarrikatzailea. Gure kezken artean ba-
daude ere honakoak: Gordexolako emakume 

guztiei genero indarkeriari buruzko informa-
zio egokia, nagusiki eragiten gaituzten osa-
sun arazoei buruzko informazioa, bularreko 
minbiziari buruzkoa batez ere, eta, funtsean, 
gure bazkideek jakinarazten dizkiguten behar 
guztiei buruzko informazioa eramatea. Behar 
horiek herrian sortzen direnak eta Udalari 
konponbide bat bilatzen saiatzeko jakinaraz-
ten dizkiogunak izaten dira.

Kultura esparruan diharduzue. Jarduera 
eremua beste alor batzuetara zabaltzea 
pentsatu al duzue?

Alderdi kulturalaz gain, ez dugu ahazten al-
derdi aldarrikatzailea. Gure kezken artean 
badaude ere honakoak: Gordexolako emaku-

me guztiei genero indarkeriari 
buruzko informazio egokia, 
nagusiki eragiten gaituzten 
osasun arazoei buruzko infor-
mazioa, bularreko minbiziari 

buruzkoa batez ere, eta, funtsean, gure baz-
kideek jakinarazten dizkiguten behar guztiei 
buruzko informazioa eramatea. Behar horiek 
herrian sortzen direnak eta Udalari konponbi-
de bat bilatzen saiatzeko jakinarazten dizkio-
gunak izaten dira.

Zu presidente zaren erakundeak duen 
egoera aintzat hartuta, bideragarria al da 
beste elkarte batzuekin sarean lan egitea?

Noski baietz; 2010. urtean, sarean sartu gara 
gure blogean, eta bertan egiten gabiltzanaren 
berri ematen dugu. Harremanetan jartzeko 
helbide elektronikoa ere badugu:  

argizkaelkartea@gmail.com.

n  “Alderdi kulturalaz gain, ez dugu ahazten al-
derdi aldarrikatzailea. Gure kezken artean ba-
daude ere honakoak: Gordexolako emakume 
guztiei genero indarkeriari buruzko informazio 
egokia, nagusiki eragiten gaituzten osasun 
arazoei buruzko informazioa, bularreko minbi-

ziari buruzkoa batez ere, eta, 
funtsean, gure bazkideek jaki-
narazten dizkiguten behar guz-
tiei buruzko informazioa ema-
tea”

n  “Azken hiru urteetan Eus-
kal jaia ospatu dugu, ekaineko 
azken iganderako antolatzen 
dugun herri jaia, eta bertan he-
rriko beste elkarte batzuk gure-
kin parte hartzea lortu dugu”

n  “2010. urtean, sarean sartu 
gara gure blogean, eta bertan 
egiten gabiltzanaren berri ema-
ten dugu. Harremanetan jar-
tzeko helbide elektronikoa ere 
badugu:  
argizkaelkartea@gmail.com”
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 Bilboko Euskalduna Jauregian otsailaren 10 eta 11n egin zen “Genero berdintasuna eraikiz” izeneko            
jardunaldia; topaketa horren antolatzaileak honakoak izan ziren: Bizkaiko Batzar Nagusiak, Bilboko 

Udala, BBK eta Bizkaiko Foru Aldundia.

Herritarrek genero des-
berdintasunei buruz 
duten iritzia ezagutzea 
eta kontrastatzea; era-
gile garrantzitsuekin 
hausnarketak egitea 
komunikabideetan, gi-
zartean, enpresan… 
eta aurrera egiteko 
ondorioak eta joerak 
ateratzea; eta horiek 
herritarrei aurkeztea 
eta, horren haritik, 
politika publikoak ga-
ratzea Bizkaian gi-
zarte berdintsuagoa 
lortze aldera. Horiek 
izan ziren jardunal-
diaren helburuak. Ur-
tarrilean garatutako 
lehendabiziko fasean 
jardunaldia informazio eta komunikazio tekno-
logiez baliatu zen, herritarren partaidetza sus-
tatzeko, gizarte sareak erabiltzeko gonbitari eta 
www.generoberdintasuna.com webguneari es-
ker. Webgune horretan honako galdera honi 
erantzuna eman ahal zitzaion: “genero berdin-
tasunarekin zerikusia duten gaietatik zein nahi 
duzu guk aztertzea?”

Hedabideei, gizarteari, enpresa pribatuari, kon-
tziliazioari, ardura partekatuari eta ekonomiari 
buruzko ardatzen inguruko edukia zuen plantea-
menduari erantzunez, otsailaren 10ean 41 es-
pezialista bildu ziren, herritarren proposamene-
tan sakontzeko; halaber, bost eztabaida mahai 
(bat gai bakoitzeko) eratu ziren eta jardunaldia 
amaitu aurretik horietan bost diagnostiko egin 
ziren; horiek guztiak otsailaren 11n aurkeztu zi-
ren genero berdintasunaren eraikuntzan aurrera 
egiteko joerekin batera, Mario Fernandez BBK-
ko lehendakariak, Iñaki Azkuna Bilboko alkateak, 
Ana Madariaga Bizkaiko Batzar Nagusietako 
buruak eta José Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun 
nagusiak inauguratutako ekitaldi batean. 

Egun berean Shirin Ebadi 2003ko Bakearen 
Nobel Sariak parte hartu zuen jardunaldian “Ber-
dintasunaren kultura” izeneko ponentziarekin, 
bai eta Carlos Lomas berdintasuneko adituak 
ere, “Bestelako maskulinotasuna posible al da?  

Gizonezkoak, feminismoak eta berdintasuna” 
izeneko konferentziarekin.

Patxi Juaristik, komunikabideei buruzko mahaiaren 
bozeramaileak, jakinarazi zuen ‘Komunikabideen 
eragina hezkuntzan (haurtzaroa eta gaztaroa)’ eta 
‘Komunikabideen erantzukizuna genero balioen 
transmisioan’ gaiek puntuaziorik handiena lortu zu-
tela bozketetan. Mahai horretako partaideek beha-
rrezkotzat jotzen zuten komunikabideak kontzien-
tziatzea eta heztea, ikuspegi kritikoarekin hizkuntza 
orekatuagoa erabiltzeko, emakumezkoek gizarteari 
egindako ekarpenak ezagutarazteko eta kirol lorpe-
nen oihartzun mediatikoa hedatzeko. 

Mar Esquembrek, gizarteari buruzko mahaiaren 
dinamizatzaileak, bi gai hauek azpimarratu zituen: 
“gizon-emakumeen berdintasunaren garrantzia 

(soldatari, etxeko zereginei eta abarrei dagokienez)” 
eta “bikote harremanak”; azken horri dagokionez, 
autoestimu-begirunea erlazioan eta menpetasun-
erasoa erlazioan oinarritutakoak bereizi zituen. Pre-
miei dagokienez, mahai horretako kide batzuek be-
harrezkotzat jotzen zuten benetako andre-gizonei 
buruz hitz egitea ez “idealez”, eta eremu publikoa 
birdefinitzea, batzuen eta besteen aspirazioak txer-
tatuz. Hori dela eta, premiazkoa da emakumezkoek 
gizartean botere handiagoa lortzea eta haien ekar-
penak aintzatestea eta hezkuntzako edukietan gai-
tasun emozionalak eta balioak txertatzea.

“Berdintasuna giza baliabideen kudeaketan” eta 
“enpresetako eragin ekonomikoa enplegu eta ta-
lentu femeninoaren galera dela eta” izan ziren 
enpresaren mahaian boto gehien lortu zuten gaiak; 
mahai horretarako bozeramalea Itziar Mena izan 
zen, eta Berdintasunari buruzko Legea aplikatzeko 
derrigortasuna azpimarratu zuen eta talentu feme-
ninoaren galeraren eragin ekonomikoa murrizteko 

metodo gisa jardun ego-
kien ezarpena aipatu 
zuen (malgutasuna, per-
tsonengan oinarritutako 
antolakuntza…), kostea-
ren mitoak uxatzeko eta 
onurak agerian jartzeko; 
halaber, mahaian hitzar-
men kolektiboak aldatze-
ko premia aipatu zen, bai 
eta berdintasun plangin-
tzak enpresa bakoitza-
ren errealitate zehatzera 
egokitzeko orientazioa 
eta hizkuntzaren erabile-
ra ez-sexistaren kontrola 
ere. 

Inmaculada Maízek, kon-
tziliazio eta ardura parte-
katuari buruzko mahaia-

ren ordezkariak, honakoak 
azpimarratu zituen: “ordutegi malgutasuna eta lan 
eredu berriak” eta “ardura partekatua etxeko zeregi-
netan eta ondorengoak, adinekoak… zaintzeko la-
netan”. Mahaiko partaideek aitatasun eta amatasun 
baimen berdinak eta besterenganaezinak exijitzeko 
esan zuten eta aitatasun afektiboa aldeztu zuten, 
bai eta zainketaren etika maskulinotasun berriak 
eratzeko ezinbesteko faktore gisa, emakumezkoen 
balioen aldaketa, lehentasun eskala berrien ezar-
pena edo enpresa kulturaren aldaketa ere. 

Azkenik, Pablo Angulok zuzendutako ekonomia-
ri buruzko mahaian ondoko gaiak jorratu ziren: 
“postu feminizatu eta maskulinizatutako postuen 
existentzia” eta “emakumezkoen menpetasun edo 
independentzia ekonomikoa eta haien ongizatea; 
halaber, mahaian balantzea egin zuten aukera ba-
tzuk zehaztuz: “pertsonentzako zerbitzuek” BP-
Gean duten eragina, etxeko lanen ordainketa lor-
tzea, soldata diskriminazioko prozesuak salatzea 
eta alargunen pentsio sistema aldatzea. 

“Genero berdintasuna eraikiz”

Ja
rd

un
al

di
a

Iñaki Azkuna, Ana Madariaga, Shirin Ebadi, José Luis Bilbao eta Mario Fernández.

Joera
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Hezkidetza kontuetan, zeintzuk dira ikas-
gelan neska eta mutilak bereizten dituzten 
jarrerak? 
Oro har, nesken jarrera aldekoagoa da ber-
dintasunaren gaiari dagokionez; izan ere, ja-
kitun daude andre eta gizonen arteko ekitate 
handiagoa lortuz gero, horrek berekin ekarriko 
duela euren itxaropenen horizontea zabaltzea. 
Hau da, neskek ondo dakite, berdintasunean 
heziak izanez gero, irabazteko asko dutela. 
Aitzitik, mutilek berdintasunaren kontu hone-
kin ez dutela ezer irabazten nabaritzen dute 
eta pribilejioak galtzen dituztela, bai eta biri-
litatea ere; hau da, gizon eta emakumezkoen 
arteko berdintasuna defendatzea feminista 
dela pentsatzen dute, hau da, femeninoa edo 
afeminatua. Nerabezaroaren moduko garai 
batean, segurtasun falta denean, ez da erra-
za mutilei irakastea andre eta gizonen arteko 
berdintasuna giza eskubideetan lehenengoa 
dela eta horrek berekin dakarrela bizitza eki-
tate molde berriak eraikitzea. 

Bigarren hezkuntzako irakasle gisa, gene-
ro zeharkakotasuna sartzen duzu ikasketa 
programan? Zeintzuk dira horren emai-
tzak?
Gizon eta emakumeen arteko berdintasunari 
buruzko ikaskuntzak izan beharko luke ikas-
kuntzarik oinarrizkoena eta beharrezkoena 
hezkuntza demokratiko batean. Eskoletan 
ideia hori zabaltzen ahalegintzen naiz per-
tsonen arteko harremanetan eta hizkuntzaren 
erabileran; halaber, telebista eta publizitateko 
sexismoaren kritika sustatzen saiatzen naiz, 
bai eta literaturako misoginiarena ere, eta 
materialen eta irakurketen hautaketan orien-
tatzen saiatzen naiz… Zoritxarrez, irakasleen 
zati bat ez dator bat hezkidetzaren lana uler-
tzeko modu horrekin. Horri familiaren eta kul-
turaren testuinguruaren eragina eta kontrako 
ingurune mediatikoa gehituz gero, erraz uler 
daiteke oraindik ere bide asko geratzen zaigu-
la, nahiz eta bidea egiteko ibili behar den.

Maskulinotasuna pluralean adierazia…
Bai; izan ere, ez da egia gizonezko guztiak 
berdinak direnik. Ez dago maskulinotasun 
eredu bakarra. Egia da maskulinotasunaren 
ikaskuntza tradizionalak sustatu dituela eta 
sustatzen jarraitzen duela emakumezkoen 
kontrako bortizkeria, tratu txarrak eta gutxies-
pena; azken horien artean, gizonezkoek du-
ten inhibizioa sartzen da, etxeko zereginei eta 
familiaren barruan besteak hezi eta zaintzeko 
lanei dagokienez. Nolanahi ere, lanarekin, li-
dergoarekin eta emakumezkoak seduzitzeko 
joerarekin obsesionatutako dimentsio baka-
rreko gizon hori ez da jadanik gizona izateko 
modu bakarra, ez gizarte demokratikoetan 
behinik behin. “Emozioei eta maitasunei za-
balik dauden gizonak gero eta gehiago dira, 
bai eta seme-alabak zaintzeaz arduratzen di-

Carlos Lomas Gaztelania eta Literatu-
ra katedraduna da Gijoneko bigarren 
hezkuntzako institutu batean eta azken 
urteotan espezialista modura hartu du par-
te femeninotasun eta maskulinotasunaren 
eta genero desberdintasunen ikaskuntza 
kulturalean, hainbat tokian izandako jar-
dunaldi eta ikastaroetan, esate baterako 
Espainian, Portugalen, Brasilen, Mexikon, 
Venezuelan, Txilen eta Kolonbian. Besteak 
beste honako liburu hauek idatzi ditu:  ¿To-
dos los hombres son iguales?, Los chicos 
también lloran eta ¿El otoño del patriarca-
do? Luces y sombras de la igualdad entre 
mujeres y hombres.

Carlos    Lomas
        Garcíari                    

renak eta benetako gizona izateko gizona iza-
teari utzi eta gizakiagoa izaten ahalegintzen 
direnak. Gizon horiek ikusezinak dira, albiste 
ez direlako, liderrak ez direlako, telebistaren 
fokuen azpian ez daudelako, iruzurrik egiten 
ez dutelako, bortxatzen ez dutelako, hiltzen ez 
dutelako…
Gizartea eraldatuko lukeen estrategia bate-
rako oharrik? 
Jarraitu behar dugu politika publikoak bultza-
tzen familiaren, eskolaren eta gizartearen ere-
muan, sexuen arteko berdintasun harremanak 
sustatzeko; aurreiritzirik gabe beste maskuli-
notasun eredu batzuk bultzatzeko premia 
etikoaz eta estrategikoaz jabetu behar dugu. 
Eta eginkizun horretan gizonezkoek zerbait 
esan beharko dute.

n “Emakumezkoen eta gizonezkoen arte-
ko ekitatearen ikaskuntzak ikaskuntzarik 
funtsezko eta beharrezkoena izan beharko 
luke hezkuntza demokratiko batean”

 
n “Emozioei eta maitasunei zabalik dau-
den gizonak gero eta gehiago dira, bai eta 
seme-alabak zaintzeaz arduratzen direnak 
eta benetako gizona izateko gizona izateari 
utzi eta gizakiagoa izaten ahalegintzen di-
renak. Gizon horiek ikusezinak dira, albiste 
ez direlako, liderrak ez direlako, telebistaren 
fokuen azpian ez daudelako, iruzurrik egiten 
ez dutelako…”

 elkarrizketa
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49,5 milioi euro 277

Otsailaren 2tik 18ra bitartean, Bizkaiko herrita-
rrek Foru Jauregira jo ahal izan zuten, garape-
naren aldeko lankidetza proiektuen bolumena 
zein den jakiteko; izan ere, Bizkaiko Foru Al-
dundiak bere aurrekontuaren %0,7 erabili du 
horretarako 2007-2011ko epean zehar.

Erakusketa gehienbat egituratu da lankide-
tzaren jarduerek bideratzen dituzten zehar 
lerroen zabalkunde gisa; izan ere, jarraibide 
horiek tokian tokiko giza garapenari, genero 
berdintasunari eta garapenaren hezkuntzari 
lotzen zaizkio, Garapenerako 2009-2011ko 
Lankidetza Plangintza Zuzentzailean zehaz-
ten den bezala. Gauzak horrela, plangintza 
horren helburu nagusia honako hauxe da: 
garapenerako lankidetza politika koordinatu 
eta kalitatezkoa aurrera eramateko, betiere 
pobreziaren kontra borrokatuz eta genero ber-
dintasunaren nahiz gizarte kontzientzia kritiko 
eta eraldatzaile baten alde eginez. 

Era berean, helburua bete nahian, plangintza 
zuzentzaileak bi lanabes erabiltzen ditu: lan-
kidetzaren arloan ibilbiderik ez duten gizarte 
eragileek aurrera eramandako ekimen zeha-
tzen finantzazioa eta laguntza teknikoen kon-
tratazioa, hegoaldeko herrialdeetan dauden 
erakundeetan genero ikuspegia erakundetzen 
errazteko.

Astelehenetik ostiralera, goizeko 10:00etatik 
14:00etara eta eguerdiko 13:00etatik 
16:00etara, erakusketaren egoitzara hurrera-
tu ziren pertsonek ibilbide soziokultural horre-
taz gozatzeko aukera izan zuten, informazio 
paneletan geldituz eta garapenerako lankide-
tzako espezialisten azalpenak entzunez.

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalek eska 
dezaketen erakusketa honen bitartez jakina-
razten da guztira 227 proiektu aurrera eraman 
direla eta guztira 49,5 milioi euro inbertitu di-
rela, eremuen araberako diru-laguntza atal 
hauetan, taulan ikus daitekeenez:

Kopurua
Garapen ekintzen

 kopurua eta desglosea Eremu onuradunak
Sektoreen arabera sailkatutako ekarkin eko-
nomikoen banaketari dagokionez, ongizate 
eta zerbitzuen kapituluan 8,5 milioi euro bai-
no gehiago sartu dira; 7 milioi baino gehiago 
prestakuntza eta hezkuntza arloan; 7 milioi 
euro inguru osasunean; 5 milioi baino gehiago 
erakundeak sendotzeko arloan; 4 milioi ingu-
ru garapenerako hezkuntzan; 3 milioi baino 
gehiago giza eskubideenean; 2 baino gehiago 
larrialdietan (Haiti, Pakistan, Gazako zerren-
dan natur hondamendiek nahiz gatazka arma-
tuek eragindako efektuak apaltzera zuzendu-
tako proiektuen jarduketa eremua); 945.000 
euro inguru azpiegituren eremuan; 600.000 
euro inguru etxebizitzarenean; 500.000 euro 
gutxi gorabehera garapen osoaren esparruan; 
169.000 euro ingurumenean, 120.000 euro 
kulturan, 91.400 saneamenduan; guztira, 
berez, 40.495. 264,75 euro. Gauzak horre-
la, 2011ri begira, jarduketa berriak martxan 
jar-tzeko asmoz, 9.070.932 euro daude; diru 
kopuru hori aipatu berri dugun kopuruari 
gehituta, kopuru zehatza, beraz, 49.566.196.75 
eurokoa da.

46 Afrika
24 Asia

207 Latinoamerika

erakundea 



Nazio Batuen batzar orokorrak 2009ko aben-
duaren 18an, 65. osoko bilkuran, onartutako 
A/RES/64/169 ebazpenean 2011 Afro-on-
dorengoen Nazioarteko Urtea aldarrikatu 
zuen, honen mesedetan: “neurri nazionalak 
eta eskualde eta nazioarteko lankidetza sen-
dotzea afro-ondorengoen onuran, eskubide 
ekonomiko, kultural, sozial, zibil eta politikoak 

2011 
Afro-ondorengokoen Nazioarteko Urtea

Argibide gehiago: 
http://hegoak.com/

 
“Jazarpena genero eta asi-
lo eskubide arrazoiengatik:  

testuinguru globaletik tokiko 
konpromisora”

dokumentua
CEAR-Euskadik, Eusko Jaurlaritzako Gara-
pen Lankidetza Zuzendaritzaren finantza-
zioarekin, azaroaren 27an Eragin Politikoaren 
Markoa izeneko dokumentua argitaratu zuen 
proiektu honen testuinguruan: “Jazarpena 
genero eta asilo eskubide arrazoiengatik: 
testuinguru globaletik tokiko konpromisora”. 

Bolumena premisa honetatik abiatzen da; 
globalizazioak, giza eskubideak uniber-
tsal bihurtzearen zerbitzura dagoen tresna 
bat izan ordez, eskubide horiek urratzen 
laguntzen du, batez ere emakumeei eta 
LGTB biztanleriari dagokienez, gure sistema 
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osotasunean izatea, gizartearen alde politiko, 
ekonomiko, sozial eta kultural guztietan parte-
hartzea eta integratzea, eta euren herentzia 
eta kulturaren aniztasunaren ezagutza han-
diagoa sustatzea eta errespetatzea”.  

Nazioarteko Urtearen ospakizuna bereizgarri 
izango duen eduki eta konpromisoen garapen 
osoari laguntzeko asmoz, estatu kideei, Nazio 
Batuen erakunde espezializatuei eta gizarte 
zibilari eskatzen zaie arrazismoaren aurkako 
borroken aldeko ekimenak hartzea, biztanleria 

Argibide gehiago: 
http://www.un.org/spanish/events/calendario/years/doc_y2011.html

beltzaren funtsezko eskubideen aldarrikape-
na eta babesa, kasu. 

soziopolitikoa eta kulturala patriarkatuan 
oina-rritzen baita.   

Egoera honi aurre egiteko, nazioarteko ko-
munitatetik giza eskubideen egiturak bi es-
trategien bidez erantzuten du: emakumeen 
eta eskubide sexualen eta ugalketaren 
giza eskubideak bultzatzeko eta babesteko 
nazioarteko tresnak azaltzea; indarrean 
dauden tresnen berrikustearekin batera 
genero ikuspegitik, horien artean, besteak 
beste, asilo eskubidea dago.

Argitalpenean hainbat estrategia plan-
teatzen dira eragin politikoen prozesuak 
ikuspegi desberdinetatik sendotzeko, adi-
bidez aldarrikapen/eragin, sentsibilizazio, 
ikerketa, trebakuntza, arreta eta esku-
hartzearen artean ematen den harrema-
nean gertatutakoa, lana sarean eta organi-
zazio sendotzea.  

Argibide gehiago: 
http://www.cear.es/index.php?section=15
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  Zinekluba: 
Cuatro décadas de cine GLBT
Lau hamarkada GLBT zineman  

Zinematografiaren zaleak diren pertsonak 
oraindik garaiz dabiltza Hegoak-ek, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren laguntzarekin, programa-
tutako zenbait pelikulen emanaldira joateko, 
Zineklubera: Cuatro décadas de cine GLBT / 
Lau hamarkada GLBT zineman. 

Hegoak Elkartearen lokalak, Bilboko Maiatza-
ren 2a kalean, ziklo zinematografiko hori har-
tzen du azaroaren 5etik ostiralero arratsalde-
ko 20:00etan, publikoak horretaz gozatu ahal 
izango du apirilaren 15era arte.

Izenburuak Emanaldiak
Get real

Simon Shore, G. 
B., 1999

Martxoak 4

American Psycho
Mary Harron, 
EUA, 2000

Martxoak 11

Ur gainean ibiltzen
Lauren Miel, EUA, 

2001
Martxoak 18

Bidaia
Ligy J. Pullappally, 

EUA, 2004
Martxoak 25

Ur gainean ibiltzea
Eytan Fox, Israel, 

2004
Apirilak 1

Shortbus
John Cameron 
Mitchell, EUA, 

2007

Apirilak 8

Nire izena Harvey 
Milk da

Gus Van Sant, 
EUA, 2008

Apirilak 15



Komunikabideetan aritzen diren 42 pro-
fesional osatutako kolektibo batek gene-
ro ikuspegia zuen sare bat osatu zuen, 
horren bitartez proposatu zuten ikuspegi 
hori txertatzea euren funtzioen zeregine-
tan, hamaika helburuetara leial izanda: 
komunikabideetan genero arrazoiengatiko 
diskriminazio eta segregazio edozein es-
presio modu salatzea; bitarteko horietatik 
diskriminazio bikoitzak lantzea: atsoa, txi-
roa, ama, haurra, lesbiana, immigrantea, 
zuria ez den beste etnia batekoa, ezgai-
tua...; generoaren arazo desberdinak ikas-
tea eta ikertzea ikuspuntu interdiziplinario 
batetik, eta gizartea aldatzen eta kultura 
eralda-tzen laguntzea emakumearen ga-
rapenaren mesedetan eta berdintasun 
harreman eta gizarte justuagoaren eraiki-
tzea sustatzea; giza eskubideen babesa-
ren sustapena egitea aukera berdintasuna, 
elkar-ulertzea, begirunea eta tolerantziaren 
onurarako delako, ontzat hartzen dituelako 
aukera sexual eta familiarrak egotearena; 
berdintasun programak zabaltzea aska-
tasun, solidaritate eta pertsona guztien 
garapen gaitasunei arreta berezia ipiniz; 
elkarlanean aritzea gainerako sareekin eta 
komuneko helburuak dituzten beste berri 
batzuen sorrerari laguntzea:    feminis-
tak, gizonak berdintasunaren alde, LGTB, 
kazetarien elkarteak eta genero ikuspe-
gia hartzen duten edo hartu nahi duten 
GKEak...

Euren blogean, gai sailkapen baten ara-
bera, kazetari-artikuluen aipamenak topa 
daitezke: jadunbide egokiak, bortizkeria 
sexista, genero rolak, emakumeen eskubi-
deak, maskulinitatea, gizonak berdinta-
sunaren alde, LGTB, transexualitatea edo 
adierazpen askatasuna.   Halaber, aipame-
netara, argitaratze-dataren arabera antola-
tuak, modu honetan sar zaitezke: Artxiboa 
izeneko aplikazioaren bitartez kontsultatu 
nahi duzun hilabetea eta urtea hautatuta.

Abenduan, Les-
biana, Gay, 
Transexual eta 
Bisexualen Es-
tatu-federazioak 
(FELGTB), bere 
Kultura Arlotik, “La 
Culta” webgunea 
editatu zuen. Es-

pazio hori LGTB kul-
tura sustatzeko eta zabaltzeko asmoarekin jaio 
da, kolektiboaren egintza kulturalen balorazio 
eta ikusgarritasuna azpimarratuz, “-partaideek 
esaten duten moduan- aisiatik harago, geure 
kosmoikuspenaren, balioen eta esperan-
tzen eta beldurren adierazpen sakona baita”.   

Orrialdeak kolektiboaren identitate ezauga-
rrien adierazpen bitarteko gisa funtzionatzen 
duten atalak ditu. Horien bidez, jendeak ekin-
tza kulturalen agendara sar daiteke, galeria 
birtuala bisitatu, autonomia erkidegoetan os-
patzen diren ekitaldi nabarmenenak mapan 
kokatu, dokumentazioa jaitsi eta FELGTBra 
eramaten zaituzten esteken gainean sakatu, 
partaide diren elkarteen arlo kulturaletara eta 
Estatuan dauden ikus-entzunezko jaialdietara.

Kazetarion Berdinsarea. Genero 
Ikuspegia duen Euskal Kazeta-

rien Sarea
Red Vasca de Periodistas con 

Visión de Género
Sartzeko:

http://kazetarionberdinsarea.blogspot.com/

“La Culta”

Sartzeko:
http://www.laculta.org/
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b zenbait gai

ZIBERINTERES@ZAITEZ

Diskriminazio biktimen 
eskubideei buruzko 

Tratu Berdintasun eta Arraza edo Etnia 
jatorriagatik pertsonen diskriminazio eza 
Sustatzeko Kontseiluak bere web orria 
inauguratu zuen pasa den azaroan. Ho-
rren helburua, gizarteari osotasunean es-
kubideen gaineko informazioa ematea da 
eta bereziki arraza edo etnia jatorriagatik 
diskriminazio biktimei.

Atal desberdinen bitartez, webgunean 
Kontseiluaren beraren sorrera, eraketa 
eta funtzionamenduari buruzko datuak 
eskuratu daitezke; “diskriminazio” eta “ber-
dintasun” kontzeptuen argitzea, Europako 
eta Estatuko eremuetan diskriminazio mai-
lari buruzko ikerketa estatistikoak; legedia 
gai honetan eta diskriminazioa gertatzean 
eman beharreko pausoak; biktimei lagun-
tza emateko zentroen sarea (19 autono-
mia erkidegotan eraginkor eta honako en-
titateak osatuta; Espainiako Gurutz Gorria; 
Fundación CEPAIM; Fundación Secre-
tariado Gitano; Intolerantziaren aurkako 
Mugimendua; Bakearen, desarmearen eta 
askatasunaren aldeko Mugimendua; Aco-
ge sarea, Unión General de Trabajadores 
eta Unión Romaní; baliabide erabilgarriak, 
horien artean legedia kontsultatzeko auke-
ra adibidez eta aipatutako gaiei dagozkien 
argitalpenak; eta baita egungo berrien ata-
la ere.

Sartzeko:
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/
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