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2011n Bizkaiak 8.143.704,59 euro bideratu 
ditu Garapenerako, Sentsibilizaziorako eta 
Garapenerako Hezkuntzarako 87 proiektuta-
rako, garapenerako ekintza puntualetarako 
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PARTE HARTU

POSITIBOKI

INTERESATZEN ZAIZU

31 zenbakia
 2011ko urtea

KOORDINAZIOA ETA MAKETAZIOA
Infópolis 2000, S.L.
LEGEZKO GORDAILUA
Bi-2479/02
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.

eta sentsibilizaziorako ekintza puntualeta-
rako; denak 2009-2011 Foru Lankidetzarako 
Lehenengo Plan Zuzentzailean sartuta daude 
eta Plan Zuzentzaile hau Bizkaia, Araba eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiek adostutako tresna 
da. 

Diru laguntzetarako aurkeztutako ekimenak 
haztatzeko, baremazio sistema bat erabili 
da eta sistema hau Tokiko Giza Garapena-
ren (TGG), Genero Berdintasunaren (GB) 
eta Garapenerako Hezkuntzaren (GH) ikus-
pegietan oinarritu dira.  Hirurtekoa ixtean, 
gure Lurraldeak 2011n gainditu ditu Planak 
aurreikusitako xedeak lehenengo bi ikuspe-
gietan: %72 TGG ikuspegian (estimatutako 
%66aren gainetik) eta %76 GB ikuspegian 
(estimatutako%55aren gainetik). Ikuspegi 

ARGITAPENA ETA HEBIDEA
Bizkaiko Foru Aldundia
Berdintasunerako Zuzenderitza Nagusia
Gizarte Ekintza Saila 

Alameda Mazarredo Kalea, 63.3. Solairua
48009 Bilbo
Tel.: 944 068 000

hau dela eta, hiru foru aldundiek azpimarratu 
dute garapenaren alorrean lanean dabiltzan 
GKEk emakumeen eskubideak errebindikatu 
eta babestu behar dituztela eta hau egiaztatu 
egin behar dela. 

Emakumeek duten bake-eraikitzaile funtzioari 
tokia egin zaio Giza Eskubideei buruzko IV. 
Foroan. Foro hori azaroan izan da, garape-
nerako eskubidearen Aitormenaren 25. ur-
temugan. Foru erakundeak antolatu zuen 
ekitaldia UNESCO Etxearekin lankidetzan 
eta topaketako lau saioen gai nagusia bakea 
izango zela erabaki zen. Aditu ugarik adierazi 
zuten hezkuntzaren garrantziaz duten iritzia, 
eskubideak eskatzen dituzten gazteen zere-
ginaz dutena (udaberri arabiarra eta 15 M, 
kasu), 1325 emakume bakea ehuntzen argi-

talpenaz dutena eta garapenerako eskubidea-
ren eboluzio historikoaz eta egungo erronkez 
dutena.

Hitzaldi ziklo hau egokia izan zen ezagutzak 
igortzeko, hausnartzeko eta elkarrizketarako 
eta honen bidez Foru Aldundia giza eskubi-
deen, bakearen eta garapenaren artean da-
goen lotura herritarrei helarazten saiatu da.

- BILBOKO ‘FILM SOZIALAK’ ZINEMA IKUSEZINAREN NAZIOARTEKO HIRUGARREN JAIALDIA

- EUROPAKO PARLAMENTUAREN IRAILAREN 28KO EBAZPENA, NAZIO BATUEN GIZA 

  ESKUBIDEEI, SEXU ORIENTAZIOARI ETA GENERO NORTASUNARI BURUZKOA

- ATZERRITARREN ZUZENBIDEARI BURUZKO ESPEZIALIZAZIO JARDUNALDIA

- “BAKEAREN KULTURA, GIZA ESKUBIDEAK ETA GATAZKEN KONPONBIDEA” ESPEZIALIZAZIO

  IKASTAROA   

- REPSAREN III. URTEKO BILTZARRA: “GIZARTE-POLITIKEN ERAGILEAK ERALDAKETA 

  TESTUINGURU BATEAN”

- “SAREAN SARTU / ENREDATE MUJER” TAILERRAK

- ELKARRIZKETA SARAI MONTES AGUILARRI (ERRESPETUZ-EKO, TRANSEXUALEN ALDE EGITEKO 

   ETA GIZARTERATZEKO EUSKAL ELKARTEA, PRESIDENTEA)

- ELKARRIZKETA ROSA MARÍA MIELGO AGUIRREZABALARI (IDATZI-IRAKURRI ELKARTEKO 

   PRESIDENTEA)

- 2009-2011 FORU LANKIDETZAREN PLAN ZUZENTZAILEAREN EBALUAZIOA

- GIZA ESKUBIDEEN IV. FOROA. ELKARRIZKETA MANUELA MESA PEINADO

- “GENERO INDARKERIAKO EGOERETAN EMANDAKO 

  ARRETARI BURUZKO ZIFRAK BIZKAIKO LURRALDE 

  HISTORIKOAN: BABES SOZIAL, POLIZIAL ETA JUDIZIALAREN 

  ARLOA, 2010” TXOSTENA

- 2010EKO AZKEN TXOSTENA “EMAKUMEEN BERDINTA-

  SUNERAKO OTSAILAREN 18KO 4/2005 LEGEAREN BETETZEA, 

  GARAPENA ETA APLIKAZIOA JARRAITZEA”

- JARDUN ONAK ETORKINEN FAMILIEN ETA ESKOLAREN 

  ARTEKO HARREMANETAN

- “GARAPENERAKO KOOPERAZIO DESZENTRALIZATUA: 

  AZTERKETARAKO ETA EBALUAZIORAKO PROPOSAMEN 

  METODOLOGIKOA”

- ARGITALPENA “BIZKAIA: KULTURARTEKOTASUNAREN 

  GUNEAK, KULTURAK ETA (ELKAR)BIZITZAK-KARTOGRAMAK, 

  PROTAGONISTEK EMANAK”

- GIS BERDINTASUNA
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- TREBAKUNTZA FOROA 2011-2012

- BOLUNTARIO LINGUISTIKOEN EGITARAUA: “HITZ EGIN NIREKIN”

- EMAKUME MIGRATZAILEEN EUROPAKO SAREA (ENOWM)

- ERAKUSKETA “DEBEKATUTA HEGAN EGITEA. HAURRAK ETA GATAZKA   

  ARMATUAK” 

- ABANTO-ZIERBENAKO UDALAK MARTXOAREN 8AN SAREAN OSPATZEA
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Irailaren 12tik irekita dago Boluntak (Gizarte Par-
taidetza eta Boluntarioen Agentzia) 2011-2012rako 
programaturiko trebakuntza irekiko ikastaroetan 
matrikula egiteko epea.

Ekitaldiko lehen hiruhilekoari dagokion trebakuntza 
2012ko urtarriletik 2012ko maiatzera arte jaso nahi 
dutenek eta erakundeak eskaintzen dituen lau arlo-
tako edozeinetan -Kudeatu, Esku hartu, Elkarri era-
gin eta Informatizatu- trebatu nahi dutenek ondoko 
proposamen hauen edukia ezagutzeko aukera dute 
erakundearen web gunean sartuta: 

Harremanetarako:
Posta helbidea: Erronda, z/g

48005 Bilbo
Tfn.: 944 161 511

Posta elektronikoa: bolunta@bolunta.org
Web orria: http://www.bolunta.org/

Harremanetarako:
Durangoko Udala

Posta helbidea: Durangoko Udala
Barrenkalea, 17
48200 Durango

Tfn.: 946 030 000
Posta elektronikoa: durango@durango-udala.net

Web orria: http://www.durango-udala.net/

“Hitz egin 
nirekin”

Bi helburu lortu nahi dituzte Durangoko eta Ermuko 
udalek egitarau honen bidez: alde batetik, gaztela-
niazko oinarrizko jakintza duten etorkinei gaztelaniaz 
hitz egiteko aukera ematea harremanetarako ingu-
rune batean, lasaitasun osoz; bestetik, euskarazko 
oinarrizko maila duten etorkinei euskararen ikaskun-
tza hobetzeko aukera ematea elkarrekin aritzeko 
gune informaletan eta hemengo euskaldunekin.

Hamar asteetan, astean ordubetez hitz egiteko prest 
dauden 18 urtetik gorako euskaldunek eta gaztela-
niadunek kandidatura aurkez dezakete udaletxeetan 
atzerritar batekin elkarrekin hitz egiteko, betiere bo-
luntario linguistikoen kanpainaren baitan. Halaber, 
euskarazko edo gaztelaniazko ahozkotasuna lantze-
ko eskaera egin dezakete hizkuntza batean nahiz 
bestean alfabetizazio prozesuak jarraitzen dituzten 
eta adin nagusikoak diren atzerritarrek.

Durangoko Udalaren Immigrazio Sailak eta 
Ermuko Udalaren Gizarte Zerbitzuen Saileko 

Immigrazio Zerbitzuak 
antolatua

TREBAKUNTZA IREKIA

 Plangintzarako
eta kudeaketarako tresnak kudeatu

- Jendaurrean eraginkortasunez eta ondo pasatuz 
   hitz egiteko modua
- Datuen Babesari buruzko Legea elkarteen arloan
- Kontabilitatea egunean gure erakundeetan
- Hizkeraren erabilera ez sexista
- Eraldaketarako gizarte berrikuntza
- Proiektuen diseinua, ebaluazioa eta finantzazioa 
  (2. maila)
- Kanpoko komunikazioa gizarte erakundeentzat
- Prototipoak sortu: Eraiki eta garatu jarduteko
- Gizarte proiektuak genero ikuspegitik diseinatu

Boluntak antolatua

- Emakume prostituta, bere errealitatearen protagonista
- Presoen errealitatea
- Artea hezkuntzarako tresna gisa
- Birziklaturiko jantzien pertsonalizazioa
- Geure buruari eustea kalterik egin eta eragin gabe: 
  Jokabide oldarkorren aurrean jardun
- Egoera zailei aurre egin besteen laguntza behar 
  duten adinekoekin
- Errealitatea genero ikuspegitik: Azterketako oinarrizko
  jarraibideak
- Biodibertsitatea Bilboko itsasadarrean: Bizitza burdina
  ren ondoren
- Minean, gaixotasunean eta heriotzan laguntasuna 
  ematea (2. maila)
- Ipuinak kontatu eta sortu
- Geure burua hezten joko kooperatiboen bidez 
  (euskaraz)
- Gizarte-hezkuntzako esku-hartzea presoekin
- Tratu txarrak antzematea gure erakundeen emakume
  erabiltzaileekin
- Balkoi eta lokal jangarriak
- Hurreko basoak ezagutuz: Bilboko parkeak
- Badugu zer esan

  Esku hartu: 
Esku hartzeko eremuak, teknikak eta baliabideak

Elkarri eragin: 
Komunikazio, lidergo eta talde-lanerako tresnak

- Borondatezko lana abiaraztea eta indartzea
- Coach liderra: Erakundean erantzukizuna erabiltzeko 
   beste modu bat
- Zuzendaritza-batzak antolatzea eta indartzea
- Polaritateak: Neure gogoan iratzarri dagoena eta  lotan 
  datzana
- Parte hartzeko gakoak
- Gorputza bitartekotzan
- Sinergiak
- Hitz egiteko dugun moduari buruz hitz egin dezagun
- Entzuten duten erakundeak, helburuetara bideratuak
- Zer egin talde-lanetako gatazken aurrean
- Erakundea sistema gisa

Informatizatu: 
Tresna informatikoak, IKT eta Web 2.0

- Ordubete Linux ezagutzeko
- Excel: Tresna baliagarria erakundeetan
                        (1. maila)
- Internet: Komunikazioa eta software librea
- Diseinatu zure foiletoak eta kartelak
- Excel: Tresna baliagarria erakundeetan
                       (2. maila)

Irabazteko asmorik gabeko gizarte erakundeak; 
gizarte erakundeen zuzendaritza-batzak; herri ad-
ministrazioak eta ekintza solidarioarekin lotutako 
administrazio atazak; ikastetxeak; aisialdi eskolak 
eta heziketarako beste erakunde batzuk; eta gizarte 
ekintzarekin lotutako beste gizarte eragile batzuk: 
horiek guztiek osatzen dute Boluntak trebakuntza 
itundua “kartara” ematen dion balizko publikoa, hain 
zuzen ere bere beharrizan guztien azterketa egin 
ondoren trebakuntza hori eskatzen duten erakun-
deentzat. 

Hortaz, bere esperientzia, jakintza eta espeziali-
zazioa jartzen ditu hainbat arlotan hala nola elkar-
teekin eta boluntarioekin, informazio eta komunika-
zioaren teknologiekin eta esku hartzeko eremuekin, 
betiere hirugarren sektorearen zerbitzurako. 

BOLUNTARIO  
LINGUISTIKOA

Informazio gehiago edota izena emateko, 
ondoko zerbitzuetara jo dezakezu:

DURANGONERMUAN

Ermuko  
Udala 
Immigrazio Zerbitzua 
(Gizarte Zerbitzuak) 

Erdikokalea, 21 

Tel.:   943 17 91 61 
943 17 91 62

Durangoko  
Udala 
Immigrazio  
Saila. 

Barrenkalea, 17. 

Tel.:   94 603 00 00  
(Luz.: 1132)

TREBAKUNTZA ITUNDUA 
GIZARTE ERAKUNDEENTZAT

Boluntario 
linguistikoen 

egitaraua

Ermuko Udala
Posta helbidea: Ermuko Udala

Erdiko kalea, 21
48260 Ermua

Tfnoak.: 943 179 161
943 179 162

Posta elektronikoa: administrador_web@udalermua.net
Web orria: http://www.ermua.es/eu_index.asp

Trebakuntza 
foroa 20112012



b

3
Berdintasuna   31

PA
R

TE
 H

A
R

TU
zerrenda jarduerak

P
O

SI
TI

B
O

K
I

EK
IM

EN
A

K

IN
TE

R
ES

A
TZ

EN

Erakusketa irekita egongo da urtarrilaren 21etik 
apirilaren 15era arte. Gai bera islatzen duten 
16 argazki-kazetarien argazkiak biltzen ditu: 
gerrek haurrengan duten eragina.

Erakusketak testua eta irudia uztartzen ditu 
gatazkek eragindako zazpi faseen eta hau-
rrengan duten eragina elkarren segidako lan 
batean, hots, haurrak soldadu gisa trebatzea, 
dagoeneko soldatu bihurturiko haurren bizitza, 
haien familiak desegitea, pertsonaren kontrako 
minen ondorioak, gerra ondokoa edo helduen 
bizitzarako trantsizio goiztiarra, traumak gain-
ditzeko prozesua eta bakerako hezkuntza. 

s a r e a n 
o s p a t z e a 

Save the Children erakundeak, Gernikako 
Bakearen Museoa Fundazioak eta Aieteko 

Bakearen eta Giza Eskubideen Etxeak 
antolatua

Harremanetarako: 
Posta helbidea: Berdintasun eta Genero Politiken Saila

Abanto-Zierbenako Udala
Meatzarien Etorbidea, 2, behea

48500 Abanto-Zierbena
Tfn.: 946 361 737

Posta elektronikoa: berdintasuna@abanto-zierbena.org
Web orria: http://www.abanto-zierbena.org/eu-ES/Orrialdeak/

Abanto-Zierbena udalerriko herritarrak gonbida-
tuta daude 2012ko martxoaren 8an manifestu bat 
irakurtzeko ekitaldira, ondoko ikastetxe hauetan 
urtarrilean eta otsailean Lehen Hezkuntzako 5. 
eta 6. mailako ikasleekin batera tratu onei buruzko 
tailerraren barruko baterako heziketa-saioen on-
dorioz egingo den ekitaldira: Etorkizun Ikastola, 
Buenos Aires LHI, El Casal LHI eta Askartza Isasi 
Maisua LHI.

2011ko azaroan eta abenduan eginiko baterako 
hezkuntza-egitarauaren ondoriotzat hartu behar 
dira saio horiek. Egitarau horretan parte hartu 
zuten Ikasleen Gurasoen Elkarteek nahiz lau 
ikastetxeetako zuzendaritza-taldeek. 

“Debekatuta hegan egitea
          Haurrak eta gatazka armatuak”

E r a k u s k e t a

Abanto-Zierbenako Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako 2008-2011ko II. Planak esku 
hartzeko baterako hezkuntza-egitarau hori bere 
testuinguruan kokatzen du zeren eta, Hezkuntza 
Sailari dagokionez, hainbat jarduketa ezarri baitira 
zenbait ezaugarri sustatzeko hala nola baterako 
hezkuntza, baterako erantzukizuna eta zaintzaren 
etika ikastetxeetan.

Sexuen arteko bizikidetza bultzatzea da helburua, 
elkarrekiko zapalketatik urrun eta justiziaz, erres-
petuz, armoniaz eta zoriontasunez beteriko harre-
manak lortzeko. Horretarako abiaraziko da egita-
raua; izan ere, tailerrak egiteko Berdintasunaren 
aldeko dekalogoak dakartzan (lehen hezkuntzako 
ikasleek idatzia 2005ean) printzipioak erabili ditu.

Harremanetarako:
Posta helbidea: Gernikako Museoa Fundazioa

Tfn.: 946 270 213
Posta elektronikoa: zuzendaritza.museoa@gernika-lumo.net
Web orria: http://www.museodelapaz.org/eu/index_eu.php

Abanto
Zierbenako 

Udalak

martxoaren 8an

http://www.abanto-zierbena.org/eu-ES/Orrialdeak/default.aspx
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Kultura, Komunikazioa eta Garapena GGKEk 
(KCD) ekitaldiaren hirugarren edizioa hartu zuen 
irailaren 6tik urriaren 4ra. Komunikazio soziala-
ren eta kulturalaren bidez, pentsamendu baka-
rraren ereduaren beste informazio aukera batzuk 
eskaini nahi izan ditu, eta beste nortasun nazio-
nal eta kultural batzuen legitimitatea eta anizta-
suna agerrarazi dira.

Bilboko Alhondiga aukeratu zuten antolatzaileek 
Jaialdiaren inauguraziorako eta klausurarako 
egoitza. Herrialde hauetan eginiko produkzioak 
eta koprodukzioak, berriz, Bizkaiko hainbat 
erakundetako aretoetan proiektatu ziren: Kana-
da, AEB, Mexiko, Argentina, Bolivia, Brasil, Ko-
lonbia, Kuba, Ekuador, Guatemala, Honduras, 
Peru, Venezuela, Nikaragua, Mexiko, Angola, 
Kongo, Egipto, Etiopia, Ghana, Guinea Bissau, 
Maroko, Mozambike, Sahara, Senegal, Bosnia, 
España, Frantzia, Italia, Errumania, Afganistan, 
Bangladesh, India, Nepal eta Filipinak: Bilboko 
FNAC, Barakaldoko Haladizpo Kultur Elkartea, 
Erandioko Tartanga Ikastetxea, Mungiako BHI, 
Bilboko Golem zinemak eta Bilboko Alde Zaha-
rreko EHUren Esperientzia Gelak.

Epaiaren erabakiak 
 http://www.kcd-ongd.org/idiomas/euskera/

web gunean ikus daitezke
kategoria 

hauetakoak:
 

Metraje luzerik onena, 
Metraje laburrik onena,

Giza eskubideak, 
Genero berdintasuna, 

Emakume batek eginiko 
Lanik onena,

 Ikulturartekotasuna, 
Garapen iraunkorra, 

Ikasleen saria, 
Publikoaren saria

Zinema 
Ikusezinaren

Nazioarteko 
Hirugarren 

Jaialdia       

‘Film 
Sozialak
2011’

Bilbo
 ko

Europako Parlamentuaren irailaren 
28ko Ebazpena
Nazio Batuen

 giza eskubideei, sexu orientazioari eta 
genero nortasunari buruzkoa 

Europar Batasuneko erakundeek oinarrizko es-
kubideei, sexu orientazioari eta genero berdinta-
sunari buruz emandako adierazpenak, ebazpenak, 
txostenak eta dokumentazioak bildu ondoren, 
Europako Parlamentuak adierazpena egin zuen 
irailean 17 puntu dituen ebazpen honetan.

Horien bidez, besteak beste azpimarratzen da 
giza eskubideen urraketagatik eta sexu orien-
tazioaren eta genero nortasunaren ziozko dis-
kriminazioagatik Europar Batasunaren baitan 
dagoen kezka, baita beste herrialde batzuetan 
ere; Nazio Batuen Giza Eskubideen Kontseilua-
ren saioen hemeretzigarren epealdian mahai-
inguruaren antolaketa bultzatzen du -2012ko 
udaberrian egingo da —, eta horren xedea da 
sexu orientazioaren eta genero nortasunaren 

zioz pertsonek jasaten duten diskriminazioari eta 
indarkeriari eta legeriaren inguruko elkarrizketari 
eustea; ordezkari gorenari, EBko erakundeei eta 
estatu kideei eskatzen die honako arlo hauetan 
laguntza eman dezatela: homosexualitatea ez 
zigortzea mundu osoan, berdintasuna, diskri-
minaziorik eza eta giza eskubideen alde egiten 
dutenak babestea. Aldi berean, gaitzetsi egiten 
du oraindik ere homosexualitatea, bisexualita-
tea edo transexualitatea buruko gaixotasuntzat 
hartzea, eta bizipen transexualaren eta transge-
neroaren desikitrizazioaren alde, tratamendua 
emateko talde arduraduna askatasunez aukera-
tzearen alde, nortasun aldaketa erraztearen eta 
gizarte segurantzaren pentzura ematearen alde 
agertzen da.
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Atzerritarren 
Zuzenbideari

buruzko espezializazio 
jardunaldia

Bizkaiko Jaurerriko Abokatuen Kidego Txit Go-
renean izan zen topaketa urriaren 26an eta 
27an, ekintzarako informazio proiektuaren bai-
tan: Arlo juridiko eragileek generoaren ziozko 
jazarpenean duten eginkizuna; CEAR-Euskadik 
bultzaturiko ekimena. 

Testuinguru horretan, generoaren ziozko jazar-
penari eta estatuko asiloaren sisteman duen 
aintzatespen mailari buruzko hezkuntza-egita-
rau bat eman du Bizkaiko Zuzenbidearen arloan 
jarduten dutenentzat.

Aitzol Aslak (Bizkaiko Abokatuen Kidegoko Jar-
dun Juridikoko Eskolako zuzendaria) eta Pa-
tricia Bárcenak (Bizkaiko Abokatuen Kidegoko 
abokatua) lagunduta hartu zuen parte Xabier 
Legarretak (Bizkaiko Foru Aldundiaren Gizar-
te Ekintza Sailaren Berdintasuneko zuzendari 
nagusia), eta ondoren, arloko hainbat adituren 
hitzaldiak izan ziren, atzerritarrek Espainian 
dituzten eskubideei eta askatasunei eta horien 
gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Orga-
nikoaren Araudia onetsi zuen apirilaren 20ko 
557/2011 Errege Dekretuaren (2/2009 Lege 
Organoaren bidezko erreformaren ondotik) in-
guruko haien argudioei buruzkoak, gai hone-
takoak: zigorrak ezartzeari buruzko araudia; 
Europar Batasuneko epealdi luzerako baimena 
eskuratzea; nazioarteko babesari buruzko juris-
prudentzia edo gizakien salerosketen biktimei 
laguntzea.

Euskadiko Gazteriaren Behatokia da ikastaroa 
antolatu duen erakundea. 2011ko azaroaren 
1ean hasi eta 2012ko maiatzaren 31ra arte 
izango da, aurreikuspenen arabera.

Herri administrazioko gazteria saileko teknika-
rientzat, gazteriaren arloan dihardutenentzat 

“Bakearen 
Kultura, Giza 

Eskubideak eta 
gatazken 

konponbidea”

eta gazteen elkarteen arduradunentzat da pro-
posamena, eta helburua da gazteriako eragile 
gisa duten trebakuntza sustatzea, oinarrizko 
printzipioak, teknika metodologikoak eta Bakea-
ren Kulturaren, Giza Eskubideen eta gatazken 
konponbidearen arloko tresnak emanez. Propo-
samena sei modulutan egituratu da, eta hainbat 
eduki aztertzen dira bertan: bakearen kultura, 
giza eskubideak, bakerako hezkuntza gizarte 
esku-hartzean, gatazken konponbidea, komu-
nikazioa eta, azkenik, bitartekaritza eta nego-
ziazioa.

REPSaren III. 
Urteko Biltzarra:

 “Gizarte-politiken eragileak 
eraldaketa testuinguru batean” 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Arrosadia Campusean izan zen, aza-
roaren 24tik 26ra, REPSaren III. Urteko Kongresua. Horren xedea zen gizarte 
politikei buruzko gogoetan aurrera egitea, hain zuzen ere krisialdi ekonomikoa 
gizarte politiketan izaten ari den eragina nagusia deneko garaian.

Gizarte lana, lankidetzarako politika, gizarte erakundeak, iritzi publikoa eta on-
gizate estatua krisialdietan, immigrazioa eta gizarteratzea ekonomi eta finan-
tza krisialdietan, migrazio eta herritarren partaidetzari buruzko politiken gober-
nantza, hazkuntza osasungarrirako eta mendekotasunerako arreta egokirako 
ekarpen publikoa eta pribatua, partaidetza, Amerika Latinoko gizarte politiken 
egungo erronkak, gizarte bazterketa eta pobrezia, gizarte eragileen eginkizuna, 
gizarte eragileen eginkizuna (sindikatuak eta enpresa erakundeak) eta hiruga-
rren sektorea gizarte kohesiorako politiken funtsezko eragile gisa: horiexek izan 
ziren etorkizuneko gizarte politikak birmoldatzeko diseinu estrategikoa izan nahi 
zuen sinposioaren arreta gune nagusiak.

 “Sarean sartu / Enrédate mujer”
tailerrak

“Sarean sartu / Enrédate mujer” egitarauaren 
xedea Getxoko emakumeen jabekuntza izan 
zen, gizarte sare digitalen bidez jardun deza-
ten, eta Getxoko Udalak finantzaturiko ekitaldi 
horren antolakuntza Getxoko Blogger-en Elkar-
tearen (GetxoBlog) pentzura izan zen.

Udalerriko emakumeek azaroaren 4a eta 18a 
eta abenduaren 2a eta 16a hartu zituzten ho-

nako hauek bildu zituen ekimen batean parte 
hartzeko: emakumeek gizarte sareak erabili 
beharrari buruzko eztabaidarako aurkezpen-
hitzaldia, tresna horien erabilerari eta aztarna 
digitalari buruzko bi tailer eta bateratze kafea 
Twitter-en baitan.

espezializazio 
ikastaroa
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Elkarteak

Errespetuz-ek hasitako jarduketaren oina-
rrizko ildoak.
Errespetuz-en jarduketaren ildo nagusia tran-
sexualei eta laguntasuna behar duten haien 
inguruko guztiei laguntza emozionala eta 
psikologikoa ematea da. Aldi berean, horre-
tarako sortu genuen elkartea, zeren eta geure 
esperientziak erakutsi egin baitigu ez dugula 
inon gauza oinarrizkoagorik uler zaitzakeen eta 
egoera bizi izan duen pertsona batekin hitz egin 
ahal izatea baino.

Halaber, aldarrikapenerako ekintzak egiten ditu-
gu egun zehatz batzuetan hala nola transexuali-
tatearen despatologizazioaren aldeko eguneko 
elkarretaratzeak eta transexualek jasandako 
erasoetan beharrezko protesta ekitaldiak.

Gurutzetako Ospitalean 2009an eraturiko 
Genero Unitatean, zure ustez, protokolo 
egokia jarraitzen da? Prozesu horretan esta-
dioren bat sartzea edo kentzea garrantzizkoa 
dela irizten diozu?
Ez, ezarritako protokoloa jarraitzen da, baina ez 
da egokia.

Zaharkituta dago Espainiako genero unitateek 
jarraitzen duten protokolo medikoa eta, neurri 
handi batean, ez du zentzurik.

Patologiatzat hartzen da, psikiatra baten 
kontsultara joanarazten gaitu noiz-eta tran
-sexualitatea buruko arazoa ez denean; kontu 
fisiko hutsa da eta, horregatik, arlo fisikotik tra-
tatzen da konponbide medikoa (tratamendu hor-

 Elkarrizketa
Sarai Montes Aguilarri   

(Errespetuz-eko, Transexualen Alde Egiteko eta Gizarteratzeko Euskal Elkartea, 
presidentea)

Elektrizitateko diplomaduna da eta idazketaren 
gaineko gaitasuna du Sarai Montes Aguilarrek, 
elkartea 2008an sortu zenetik Errespetuz elkarte-
ko presidentea denak.

Web orria:
http://errespetuz.blogspot.com/

n   “Errespetuz-en ildo nagusia transexua-
lei eta laguntasuna behar duten haien in-
guruko guztiei laguntza emozionala eta 
psikologikoa ematea da”

n  ”Medikuntzaren arloan oraindik ere pro-
fesional askok uste du transexualitateak 
psikearekin zerikusia duela, baina horrek 
ez du inolako zentzurik; izan ere, arlo zien-
tifikoan erabat frogatuta dago kontu fisikoa 
besterik ez dela, eta transexuala izateak ez 
du inola ere zerikusirik buruko ezein pato-
logiarekin”

monalak eta kirurgia hala behar dutenentzat).
Bestalde, protokoloak “benetako bizitzaren 
testa” deritzona eginarazten du; horrek ez du 
zentzurik, eta askotan pertsona bera suizidio 
sozialera behartzean datza; zeure burua sen-
titzen duzun moduan (gizona edo emakumea) 
bizitzeko agintzen dizute, baina jakin barik egin 
behar duzu, inolako tratamendurik hasi gabe.

Ez du zentzurik emakume transexual bat lane-
ra edo eskola joatera behartzea emakumea 
dela esanez eta munduarekin borrokan aritu 
beharra esaten duenaren alde egiteko bere 

irudia aldatu barik: non aurkituko duzu lana 
elkarrizketa batera emakume jantzita eta biza-
rrarekin joanda?

Protokolo medikoak ez du gaixotzat tratatu 
behar pazientea eta, batez ere, sufrimendu 
gehiago ekidin behar zaie zentzurik gabeko 
suizidio sozialera behartu barik. Halaber, ge-
nero unitateen barruan, transexualak txertatu 
beharko lirateke, zeren eta gure arazoa erabat 
uler dezaketen genero unitate bakarrak egoera 
bizi izan dutenak baitira.

Zein eskaritan datoz bat elkartean parte hart-
zen duten emakume eta gizon transexualak?
Batez ere gizartearen gainerakoekiko eskubi-
deen benetako berdintasunean, transexualita-
tearen despatologizazioan eta transexualak iza-
tearen ziozko lan eta gizarte diskrimina-zioan. 

Transexualitataren despatologizazioa lortzeko 
eragozpenak.
Arazo nagusi bat dugu: eskuliburu psikiatrikoak 
egiten direnean, ez da kontuan hartzen gure 
errealitatea, ezta pertsona transexualak berak 
ere.

Medikuntzaren arloan oraindik ere profesional 
askok uste du transexualitateak psikearekin 
zerikusia duela, baina horrek ez du inolako zent-
zurik; izan ere, arlo zientifikoan erabat frogatuta 
dago kontu fisikoa besterik ez dela, eta trans-
exuala izateak ez du inola ere zerikusirik buruko 
ezein patologiarekin.

Errespetuz-en epe laburrerako edo ertain-
erako proiektuak.
Lan egiten ari garen ildo beretik jarraitzea la-
nean, gehienbat behar duten pertsona tran-
sexualei laguntza emozionala eskainiz.
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Elkarteak

 Elkarrizketa
Rosa María Mielgo Aguirrezabalari

 (Idatzi-Irakurri Elkarteko presidentea)

Gaur egun Idatzi-Irakurri Elkarteko legezko or-
dezkaria naiz, batzarrak presidente berretsi bai-
ninduen.

Unibertsitateko lankide batek elkartearen 
proiektua kontatu zidan. Elkartean sartzea onar-
tu nuen, orduantxe nituen kezkei erantzuten bai-
tzien elkarteak eta, denboraren joan-etorriarekin, 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasun ere-
dua bilatu dugu idazketaren bidez.

Web orria:  http://www.escribe-lee.es/

n   “Decires gure argitalpenaren bidez, gure 
idatziak argi eta garbi adierazteaz gain, 
beste pertsona batzuengan piztu nahi ge-
nuen gure gogo handia, pertsona gehiagok 
izan zezatela elkarte bateko kidea izateko 
aukera eta elkarteko kidearen ezaugarri 
onen berri izan zezatela”

n “Suposamendu ezberdinetatik ekiten 
zaio idazteari, zeren eta askotan izaten 
ez den heziketa, fantasia, komunikatzeko 
gaitasun eta beharrezko beste ahalmen 
batzuen araberakoa baita, baina bilatu eta 
garatzen saiatu beharra dago, gizona edo 
emakumea izatea alde batera utzita”

n   “Trebakuntza eta gune ludikoak parteka-
tzen ditugu beste elkarte batzuetako 
emakume askorekin, bat gatoz hainbat ar-
lotan. Horri esker, lagunak egin ditugu eta 
elkarteetan egiten ari garen bideari buruzko 
gogoeta egiteko ere lagungarria izan zaigu”

Ibilbideko hamahiru urteotan, zein aldaketa 
izan ditu Idatzi-Irakurri elkarteak?
Zalantza askorekin hasi ginen emakume gutxi 
batzuk, eta esperientzia eta eskuraturiko jakin-
tza lagungarriak izan zaizkigu eragozpenak 
gainditu eta hasieran planteatzen genituen hel-
buruak sakontzeko, esperientziaren eta treba-
kuntzaren bidez hartutako tresna hobeekin.

Zuen Decires aldizkako argitalpenaren oi-
hartzuna.
Beti piztu du gurengan ilusio handia Decires 
gure argitalpenak, eta gure idatziak argi eta 
garbi adierazteaz gain, beste pertsona batzuen-
gan piztu nahi genuen gure gogo handia, per-
tsona gehiagok izan zezatela elkarte bateko 
kidea izateko aukera eta elkarteko kidearen 
ezaugarri onen berri izan zezatela. Hala, oraindik 
elkartekoa ez den pertsona bati egiten diogu 
gonbitea argitaratu beharreko ale bakoitzean. 
Emakume berezien profila ere ezagutarazten 
dugu, eta gehien jardun dutenak nabarmendu 
izan ditugu. Nolabait eskatzen dugu emaku-
meen eta gizonen eskubideak eta aukerak ber-
dinak izan daitezela. Idazteko tokia eskaintzen 
dugu beste elkarte batzuek, bereziki emaku-
meek, haien egiturari, ilusioei eta helburuei bu-
ruz hitz egin diezaguten. Hainbat helburu plan-
teatu eta burutu direnez Decires argitaratuta, 
oihartzun handia izatea espero dugu. 

Elkarteko emakumeek eta gizonek suposa-
mendu ezberdinetatik lantzen dute idazketa?
Nire ustez oso akats handia da gizonei edo 
emakumeei buruz orokorrean hitz egitea, talde 
berekoak izanik ere, bereizketa horrek ez baita-
kar azkenean bateratzea edo homogeneota-
suna, batez ere idazteaz gari garela. Izan ere, 
banaka egiten den jarduera da eta, beraz, nor-
berak bakarrik. 

Suposamendu ezberdinetatik ekiten zaio 
idazteari, zeren eta askotan izaten ez den hezi-
keta, fantasia, komunikatzeko gaitasunaren 
eta beharrezko beste ahalmen batzuen ara-
berakoa baita, baina bilatu eta garatzen saiatu 

beharra dago, gizona edo emakumea izatea alde 
batera utzita Norberaren barnerako egiten den 
jarduera da idaztea eta, sarritan, bizitzari buruz 
dugun geure ikuspegia islatzen dugu.

Sormenezko idazketari, ahotsaren interpre-
tazioari, tai-chiari eta literatur kritikari buruz 
ematen duzuen trebakuntzari dagokionez, 
ezberdintasunik ikusi al duzue gizonezkoen 
edo emakumezkoen gustuetan tailer batean 
edo beste batean parte hartzeko?
Gizartean geratzen denaren isla dira gure tai-
lerrak, eta emakumeen eskaria bada pixka 
bat handiagoa, baina tailerretan parte hartzen 
duten gizonek nahiz emakumeek antzeko inte-

resa erakutsi dute eskaintzen zaizkien arloetan.

Beste kultur elkarte batzuekiko lankide-tzari 
buruzko balantze laburra.
Trebakuntza eta gune ludikoak partekatzen 
ditugu beste elkarte batzuetako emakume 
askorekin, bat gatoz hainbat arlotan. Horri es-
ker, lagunak egin ditugu eta elkarteetan egiten 
ari garen bideari buruzko gogoeta egiteko ere 
lagungarria izan zaigu.

Elkarteekin parte hartzen urteak darama-
tzagunez, lagunak eta harreman onak di-
tugu emakumeen elkarte askorekin, bereziki 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdintasun Zu-
zendaritza Nagusiko foroan daudenekin.
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2009-2011 
Foru Lankidetzaren 

Plan Zuzentzailearen
aurrekariak 

eta
 ezaugarriak

2009an hasi zen Foru Lankidetzaren Plan Zu-
zentzailea 2009-2011, Euskal Herrian egiten den 
ezaugarri hauetako lehenengo erakunde arteko 
plana. Hiru foru aldundiek elkarrekin definitu zu-
ten garapenerako lankidetzarako politika publikoa 
plan honen jarraibideen arabera. Gure ustez ga-
rrantzi berezia izan du hiru erakundeek egindako 
ahaleginak, euren tresnak bateratu eta eragileak 
definitzeaz gain, batera hartu behar izan baitituzte 
norabide politikoak edo ikuspegiak, euskal lanki-
detzari eduki argiagoa eta berariazkoagoa eman 
ahal izateko.  

2009-2011 
Foru 

Lankidetzaren 
Plan 

Zuzentzailearen 
ebaluazioa 

- Tokiko Giza Garapena.
- Genero berdintasuna.
- Garapenerako hezkuntza.

Zehatz esateko, lankidetzarako baterako politika 
horren diseinua hiru ardatzen inguruan eratu zen:

Planteamendu hau hartu zen eskura genituen ba-
liabideak hobeto erabiliko zirelakoan. Baliabideak 
urriak izan dira beti, baina desberdintasunak eta 
pobrezia sortu eta betikotzen dituzten egiturazko 
alderdiak eraldatzen saiatzeko behar dira.

P l a n  Z u z e n t z a i l e a r e n  e b o l u z i o a  i n d a r r e a n  e g o n  d e n  u r t e e t a n

                              2009                               2010                               2011

         A          C           A           C          A          C

        

        

        

        

        

       

                                                          Taulako lehenengo zutabeko zenbakien esanahia (baita 2.4 taulakoena ere):
1: Deialdiaren aurrekontua.
2: GKEek eskatutako kopurua guztira.
3: Eskatutakoaren eta deialdian eskura dagoen aurrekontuaren arteko erlazioa.
4: Aurkeztutako proiektu kopurua.
5: Onartutako proiektu kopurua.
6: Aurkeztutako eta onartutako proiektuen arteko erlazioa. 
7*: Aurkeztutako GKE kopurua. “C” zutabeko proiektuetan 3. tituluan bai baina 1.ean aurkezten ez diren GKE berriak baino ez dira adierazi.

Ikuspuntu kuantitatibotik, eta goian adierazitako erreferentzia-markoan gaudela, datu hauek 
azpimarratzen ditugu labur-labur.

2.1 Garapen
 proiektuak

A: 1. Izenburuko proiektuak.. C: Ekintza puntualak.

2.2  Aurkeztutako garapen 
proiektuak, kontinenteen arabera

A: 1. Izenburuko proiektuak. C: Ekintza puntualak.

1
2
3
4
5
6
7*

7.233.504
13.959.808
 %19312

97
48

%4912
64

110.000
477.319,90

%43412
20
 8

 %4012
13

6.699.922
12.836.766
  %19212 

92
46

  %5012
65

110.000
296.105

  %26912
18
8

  %4412
12

6.146.705
14.187.148

 %23112
117
46

  %3912
79

150.000
528.778

  %35312
30
9

  %3012
22

A: 1. Izenburuko proiektuak. C: Ekintza puntualak.

2009-2011 Foru Lankidetzarako Plan Zuzentzai-
lean jarraipen mekanismo bat ezarri zen, onartu-
tako proiektuen multzoan goian aipaturiko ikus-
puntuak zenbateraino sartzen ziren baloratzeko. 
Jarraian dauden bi ondorioetan alderdirik positi-
boena eta negatiboena daude, hurrenez hurren.

- Foru lankidetzaren ohiko garapen-proiektuaren 
argazkia egin beharko bagenu, protagonismo han-
diago edo txikiagoarekin erakunde publikoek (ge-
hienetan udalek) parte hartzen duten ekintza litza-
teke eta osagai nabarmen bat edo bakarra izango 
lukete: emakumeen eskubideen defentsa aktiboa. 

- Baina beste alde batetik, Bizkaian sentsibiliza-
ziorako eta garapenerako hezkuntzarako arloan 
egindako parte hartzea hobetu egin behar dela uste 
dugu. 

                 2009                  2010                 2011

     A      C      A          C        A      C

        

        

Latinoamerika
Afrika
Gainerakoak

71
15
11

11
7
2

71
24
9

12
6
0

82
26
9

15
12
3

2.3 Onartutako garapen proiektuak, 
kontinenteen arabera

                 2009                  2010                 2011

     A      C      A          C        A      C

        

        

Latinoamerika
Afrika
Gainerakoak

40
5
3

5
2
1

43
 3
 4

2
6
0

42
 4
 0

6
3
0

                              2009                               2010                               2011

         A          C           A           C          A          C

        

        

        

        

        

       

2.4 Sentsibilizazio eta garapenerako hezkuntza proiektuak Bizkaian

A: 1. Izenburuko proiektuak. C: Ekintza puntualak.

1
2
3
4
5
6
7

1.056.000
1.479.413
 %14012

36
21

  %5812
31

70.000
55.787
%8012

5
5

%10012
5

1.078.862
1.615.387
%15012

36
20

%5612
28

70.000
108.238
%15512

9
5

%5612
7

975.000
2.103.646
%21612

50
23

 %4612
43

100.000
144.121
%14412

11
9

%8212
9

P l a n  Z u z e n t z a i l e a r e n 
b a l o r a z i o a
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Bizkaiko Foru Aldundiak, UNESCO Etxeare-
kin lankidetzan, Giza Eskubideen IV. Foroa 
antolatu zuen, helburu honekin: giza eskubi-
deen eta diskriminazio-ezaren kultura sus-
tatzea, balio hauek babestuta: dibertsitatea, 
eskubideen unibertsaltasuna eta aukeren ber-
dintasuna, iritziak trukatzeko gunea eskainiz.    
 
Bizkaiko Batzar Nagusien Ekitaldi Aretoan 
azaroko astearte bakoitzean egin ziren saioe-
tan, gai hauek aztertu ziren: hezkuntza, bakea 
eraikitzeko estrategiatzat hartuta; gazteek 
eskubideak aldarrikatzea, arabiar udaberria 
eta 15-M mugimendua adibidetzat erabilita; 
emakumeen ekarpena bakea lortzeko; eta 
garapenerako eskubidea. Izan ere, 25 urte 
bete dira garapenerako eskubideari buruzko 
Deklarazioa egin zenetik. 

Saio horietan, gai hauetan adituak diren per-
tsonak aritu ziren hizlari: bakerako hezkun-
tza, Ekialde Ertaina, zuzenbidearen filosofia, 
nazioarteko garapena eta lankidetza, Nazio 
Batuak, eta nazioarteko zuzenbide publikoa.

Giza Eskubideen IV. Foroa

 Elkarrizketa
Manuela Mesa Peinadori
 Bakerako Hezkuntza eta Ikerketako 

Zentroko (CEIPAZ) zuzendaria 

“1325 bakea eraikitzen duten emakumeak” 
proiektuaren esparruan, aipatuko dizkiguzu 
1325 mujeres tejiendo la paz argitalpeneko 
biografia-azalpen batzuk? 
Honako hauen historiak aipatuko nituzke: Vera 
Grabe, Gertrude Mongella, Eleanor Roosevelt, 
Dalila Taleb, Wangari Maathai, Nawal El Sa-
adawi edo María Zambrano. Liburuak emaku-
meen 70 biografia-azalpen jasotzen ditu, 
bakearen ikuspegi zabal batetik (gerra, gara-
pena, giza eskubideak, justizia, ingurumen-
iraunkortasuna...). Horren xedea da bakea 
eraikitzeko eginiko lanean ezagunak eta ano-
nimoak diren emakumeen ekarpena aintzatetsi 
eta ezagutaraztea. 

Bizitzako historia horiek 25 egilek idatzi dituz-
te, eta lau bloketan egituratuta daude: bake-
negoziazioak, gatazkak eta berradiskidetzea; 
giza eskubideak; garapena, hezkuntza eta 
iraunkortasuna; eta parte-hartze politikoa. His-
toria horiekin batera, Diseinugile Grafikoen Ibe-
roamerikako Biurtekoan (BIMAD) parte hartu 
duten 45 profesionalek eginiko ilustrazioak ere 
ageri dira.  

Obra positiboa argitaratu nahi izan dugu, hau 
adierazteko: emakumeak ez dira biktimak soi-
lik, baizik eta baita bakea eraikitzeko eragileak 
ere.

Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluak 1325. 
Ebazpena eman zuenetik, 11 urte igaro dira. 
Orduan botere publikoei egin zitzaizkien es-
kaerak zein neurritaraino bete diren. 
Konprometitutako 32 herrialdeetako batzuek, 
horien artean Espainiak, Ekintza Plana egin 
dute, Ebazpena gauzatzea bermatzeko. Hala 
ere, zaila da. Arazoetako bat da erretorika asko 
eta ekintza gutxi dagoela. Izan ere, planak za-
balak dira, baina ez da jasotzen egin denari 

eta egiteko dagoenari buruzko informazio be-
reizirik. Horrela, genero-esparruaren barruan, 
galdera hau sortzen da: “Gerra bat izan den 
herrialdeetan, garapenerako lankidetzarekin lo-
tutako elementu espezifikorik al dago, emaku-
meei laguntzen diena, babesten dituena, eta 
prozesu batzuetan hitza ematen diena?” 

Ebazpenetik, hau azpimarratu nahi dut: bakea-
ren alde lan egiten duten emakumeen nazioar-
teko mugimendua indartu du, bai eta Ekintza 
Planak dituzten herrialdeena ere, lankidetza-
bideak eta elkarrekiko laguntza bilatzeko.  Ho-

rrez gain, Ebazpena tresna garrantzitsua da 
gobernuei exijitzeko emakumeen partehartzea 
bultzatzeko erabakiak hartzeko prozesuetan, 
bake-negoziazioetan edo gerraosteko birgai-
tze-programak diseinatzean. Borondate poli-
tiko gehiago falta da. Funtsezkoa da erabakiak 
hartzen diren lekuetan emakumeak egotea, bi-
dezkoa delako eta ikuspegi ezberdina eskain-
tzen dutelako: bake-prozesuetan, boterearen 
eta lurraldearen banaketa aztertzen da, baina 
ez herrialdearen hasiera berriarekin lotutako 
gaiak (hezkuntza, justizia, osasuna edo ge-
rraren ondorioz elbarri geratu diren pertsonen 
etorkizuna). Emakumeek eskaintzen duten 
genero-agenda funtsezkoa da indarkeria jasan 
duen herrialde baten etorkizuna berreraikitzeko. 

Bakea eraikitzerakoan, esku hartzeko zein 
arlok dauka premiarik handiena? 
Testuinguruen arabera. Beharrak desberdi-
nak dira gerra bat jasan duen herrialde batean 
eta, gerrarik jasan gabe, gatazka-maila handia 
egon daitekeen herrialde batean. Lehenen-
goan, berehalakoari, gerraosteko ondorioei 
eman behar zaie arreta (zaurituei, elbarri ge-
ratu direnei laguntzea, erakundeak eraikitzea, 
justizia-sistema sortzea...).

Alde anitzeko bake-kontzeptu zabal batetik 
abiatu behar da, eta gizarte bakoitzean non 
egin behar den aurrera ikusi behar da (giza 
eskubideetan, justizian, parte-hartze politikoan, 
hezkuntzan...).

Informazio gehiago:
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/
http://www.ceipaz.org/

http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_vera.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_vera.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_gertrude.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_eleanor.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_dalila.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_wangari.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_nawal.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_nawal.html
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_maria.html
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Bizkaiko Genero Indarkeriaren Behatokiak azaroan 
argitaratu du agiri bat, hain zuzen Bizkaian dihar-
duen baliabide-sareak emandako laguntzari bu-
ruzko estatistika datuak ezagutarazteko. Laguntza 
hori jaso dute bikotekideen edo bikotekide ohien 
indarkeria 2010ean jasan duten emakumeek. 
 
Txostenean zehazki eta zabal azaltzen da autono-
mia, foru eta udal administrazioetako ordezkariei 
jarduketa sozial, polizial eta judizialari buruz eman-
dako informazioa. 

Baliabideen funtzionamenduaren ondorioz eman 
den arretaren bolumenari buruz egiaztaturiko zen-
bait alderdi sartu ditugu.

“Genero indarkeriako egoeretan emandako arretari buruzko zifrak 
Bizkaiko Lurralde Historikoan: 

Babes sozial, polizial eta judizialaren arloa, 2010”
txostena

  n   Bizkaiko Foru Aldundiaren Premiazko Harrera 
       Zerbitzua: 101 pertsona (55 emakume, 45 adinga-
       beko eta mendekotasuna duen pertsona heldu 1).
 n Egonaldi ertain edo luzeko foru harrerako foru 
       baliabideak: 29 pertsona.
  n Udal harrerako baliabideak: 109 pertsona (55 
      emakume atzerritar —%58,2— 49 adingabe eta 
       mendekotasuna duten 5 pertsona heldu).
 n Aholkularitza juridikoko foru baliabidea: Emaku-
       meen beste 377 kasu.
 n Arreta psikologiko foru egitaraua: 366 pertsona.
 n Familiako Esku-hartzean Espezializatuko 
       Egitaraua: 61 emakume eta 51 adingabe haien 
       ardurapean. 
 n Telefono bidezko arreta zerbitzua: 1.822 dei 
       Bizkaitik eginak.

  n   Emakumeen biktimak genero indarkeriagatik: 
       2.366 (%75 bikotekideak edo bikotekide ohiak 
      emandakoak; %20 familia barruko indarkeriaga-
      tik; eta %5 sexu indarkeriagatik). 

   n  Aurkezturiko salaketak: 1.903; horietatik %76 
        biktimek jarritakoak.
 n Auziperatzeak: 411 gizon; %32 atzerritar.
    Z igorren ebazpena: Epaien %79,4.
 n Biktimei laguntzeko zerbitzuaren arretak: 475 
       emakume. Horien %62,8ren adina 45 urtekoa edo
       gutxiagokoa izan zen. 
 n Etxeko indarkeriaren edota sexu erasoen arloko
       (txanda espezifikoa) abokatuaren laguntza 
       espezifikoko txandako arreta Bizkaian: 1.262 
       emakume (%37,40 atzerritarrak). 
 n Genero indarkeriari edo etxeko edo familia 
       barruko indarkeriari edo sexu erasoei buruzko 
       espediente judizialak, Auzitegiko Medikuntzako 
       Euskal Erakundeak emanak. 1.391. 
 n  Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundeak 
       eginiko azterketa medikoak: 2.046.

Gizarte arloa

Polizi arloa

Arlo judiziala
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2010eko azken txostena:

“Emakumeen 
berdintasunerako 

otsailaren 18ko 
4/2005 Legearen 

betetzea, 
garapena eta 

aplikazioa 
jarraitzea”

 

Berdintasunaren euskal legea promulgatu zene-
tik bost urte igarota, EAEk duen egoera agerian 
utzi du Emakundek, berdintasunezko gizartea lor-
tzeko hain zuzen ere haien izenburuetan bildutako 
neurriak hartzeari dagokionez.

Horretarako, 18 jarduketa-arlotan abiarazitako jar-
duketei buruzko ebaluazioa eginarazi du erakun-
deak; jarduketa-arlo horietatik zenbait aipa daitezke 
labur-labur.

2010ean, Eusko Jaurlaritzaren sailek, nahiz EHUk, 
hiru foru aldundiek, 49 udalek eta bost mankomuni-
tatek berdintasun eta genero politiketan trebaturiko 

teknikariak eta berdintasun unitateak dituzte. Au-
rreko legealdian, eginkizun garrantzitsua bete dute 
aldundiek eta udalek koordinazio erakunde poli-
tikoak eta teknikoak eratzeko.

Berdintasun politikak agenda politikoan sartu dira 
administrazioaren hiru mailetan (autonomikoa, foru-
koa eta tokikoa), eta halaxe dela frogatu da berdin-
tasunerako planak praktikan jarrita. 

Emakumeek eta gizonek herri administrazioeta-
ko zuzendaritza erakundeetan eta kide anitzeko 
erakundeetan duten presentzia orekatuari dago-
kionez, aurrera egin da Eusko Jaurlaritzaren kargu 
gorenetan (emakumeek Sailburutzetako postuen 
%50 betetzen dute, baina Sailburuordetza eta idaz-
karitza nagusietan presentzia txikia dutela baieztatu 
da). Aldundietan gora egin du emakume diputatuen 
kopuruak, parekotasuna lortu arte; zuzendaritzetan, 
berriz, emakumeen presentzia txikiagoa dago postu 
berean dauden gizonekiko. 
Toki mailan, emakumeek presentzia txikiagoa dute 
erantzukizun politikoko karguetan.

Jardun onak 
etorkinen 

familien eta es-
kolaren arteko 
harremanetan

Guía de Buenas Prácticas 
en las relaciones entre 
familias inmigrantes y 
escuela

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO  
Y ASUNTOS SOCIALES

Pepe Motosok 2009an eginiko Familiaren eta es-
kolaren arteko harremanak aniztasun kulturalaren 
eta sozialaren aldetik alearen gida laburtua argi-
taratzen du Eusko Jaurlaritzaren Lan eta Gizarte 
Gaietarako Sailak. 

Baieztapen hau dakar testuaren hitzaurreak: “se-
me-alaben heziketaren arrakasta haien migrazio 
prozesuaren arrakasta da. Horregatik, funtsezkoa 
da hezkuntza etorkinen familia gehienentzat”, ho-
nako gai hau planteatu baino lehen: zein lankidetza 
eta partaidetza mota bultzatu beharko litzatekeen, 

hain zuzen ere arrakasta duten ikastetxeetan 
abiarazitako partaidetzarako ekintzak zehaztu baino 
lehen. 

Aztertu diren familiaren eta eskolaren arteko lanki-
detza eta partaidetza moduen artean, gurasoen 
gaitasunak garatzeko familiei emandako laguntza 
nabarmentzen da argitalpenean (bideak: Seni-
deentzako heziketa proiektuak ikastetxeetan ber-
tan, elkarrekiko konpromiso kontratuak, familiak 
eskolari laguntzeko modu bideratzen duten on-line 
baliabideak); eskolari laguntzea familien kapital kul-
turalaren aldetik; komunikazioa: Kulturalaren alde-
tik zuzendutako komunikazio prozesuak ezartzeko 
orientazioa; etxean ikastea; boluntarioak; erabakiak 
hartzea; erkidegoarekin batera aritzea.
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:  Guía de Buenas Prácticas 
en las relaciones entre 
familias inmigrantes y 
escuela

ENPLEGU ETA GIZARTE 
GAIETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO  
Y ASUNTOS SOCIALES
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http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/Genero_Indarkeria/eu_zifrak_2010.html
http://infopolis.es/descargas/online/familias_migrantes.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/informe_2010_c_e.pdf
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Azaroaren 11n, “Kulturen arteko elkarbizitza 
Bizkaiko politika, gizarte eta herritarren agendan” 
izeneko jardunaldia egin zen Bilboko Errepro-
dukzioen Museoan, eta liburu hau aurkeztu zuen 
CEAR-Euskadik: “Bizkaia: Guneak, kulturak eta 
(elkar)bizitzak”, 2010ean liburu honekin hasitako 
argitalpen sortako bigarrena: “Araba: Guneak, 
kulturak eta (elkar)bizitzak”. 

Sartzeko:  
http://www.cear.es

Hegoa Erakundearen Garapenerako Koopera-
zioaren Politiken azterketari eta ebaluazioari bu-
ruzko ikerketa taldearen lana da. Garapenerako 
kooperazioaren arloan ikusitako oinarri teoriko 
urriari erantzuna eman nahi zaio dokumentuan, 
baita kooperazio hori aztertzeko eta ebaluatzeko 
erreferentziako eremua sortu ere.

Hori dela-eta, prozesu analitiko eta ebaluazio 
prozesuetarako sortutako metodologia aztertu 
ondoren, autonomia erkidegoek erabiltzeko ba-
lizko adierazle-multzo bat proposatuko da, non 
diseinua ebaluatzeko kasuetarako aldagaiak eta 
aplikazioa ebaluatzeko zehaztasunak ere bilduko 
diren. 

Sistema horren talde arduradunak azken ohar-
bideetan ohartarazi duenez, mugak daude koo-
perazio deszentralizatuko politikak aztertzeko eta 
ebaluatzeko proposaturiko metodologian; hiru 
puntu hauekin daude lotuta muga horiek: Ga-
rapenerako kooperazioaren arloari datxezkion 
ñabardura mota ugaria, emaitzen ebaluazioak 
edo arlo horretarako eragina baztertzea -egokia-
goak dira denboran eta tokian zedarrituriko plan, 
egitarau eta proiektuetarako-, alderdi positiboak 
edo nahikoak ez direnak argitzeko adierazleak 
sortzeari buruzko kooperazio politiken ezauga-
rrien arteko ezberdintasunak.

Araba eta Bizkaiko kulturartekotasunaren karto-
gramak proiektuaren baitan: Kulturarteko elkar-
bizitzaren gizarte sustapenari buruzko jakintza 
transferitzea bi lurralde historikoetako eragile so-
zial eta politikoei eta herritarrei. Mapen bilduma 
eskatzen da argitalpenaren orrietan, non EAEn 
elkarbizitza eta areriotasunaren aldetik biltzen 
den kulturarteko aniztasuna adierazten baita. Gi-
zarte, kultura eta herritarren arloetan parte har-
tzen duten 100 eragileren laguntzari esker egin 
da diseinua.

Beste hainbat ekarpenetan ere lagundu dute: 50 
proposamenen bidez, kulturak baztertzeko mo-
dua eraldatu eta bizikidetza baketsu bihurtzeko 
ekarpenak dira. 50 planteamenduetatik, esate ba-
terako, hamaika hautatu dira CEAR-Euskadiren 
ERANIA-K (Gogoetarako eta Kulturarteko Ekin-
tzarako Gunea) ezagutarazteko jardunaldian.

GIS Berdintasuna sistemari esker, genero ber-
dintasunaren EqualX indizea aplikatzearen ondo-
riozko kalkulua zein den jakin daiteke Bizkaiko 
Lurralde Historikoko eskualdeetan eta udalerrie-
tan. 

Genero berdintasunaren EqualX indizea lortzeko, 
sexuaren arabera banakaturiko zazpi adierazle 
gehitu behar dira:

GIS 
Berdintasuna

Sartzeko:
GIS Berdintasuna

“Garapenerako 
kooperazio 

deszentralizatua: 
Azterketarako eta 

ebaluaziorako 
proposamen

 metodologikoa”

  n  Giza eskubideen ikuspegia kultur aniztasunaren 
       ekintzetan.

 n  Bederatzi kategoriatako ekintzak dira: Gizarte 
       eragile guztien partaidetza izan dute; kulturar
       tekotasunaren aldetik: “Ez egun batez bakarrik”; 
       bi arriskuren kontra: Desberdintasuna eta aurreiri-
       tziak; aurreiritzien kontra, emozioaren aldetik; 
       aurreiritzien kontra, natur guneen eta zuzeneko 
       harremanen aldetik; aurreiritzien kontra, sorme
        narekin eta tresna berriekin; hezkuntzaren aldetik
       zentratuak; gizarte hibrido baterako bidean; ko-
       muneandauden gauzak ikusaraztekoak; eta nor-
       berak bere buru kritikatzetik hasiko dira.

“Bizkaia: 
Kulturartekotasunaren guneak, 

kulturak eta (elkar)
bizitzak-kartogramak, 

protagonistek emanak”

Argitalpena

ZIBERINTERES@ ZAITEZ EqualX-ekin eragiketak egin ondorengo emaitzak 
ikus daitezke multzo kartografiko batean, kolore sis-
tema batean oinarrituta. Horren arabera, tonurik ilu-
nena erabiltzen da tokian bertan islatzeko desber-
dintasunik handiena ikusitako herriak. Irudikapen 
hori osatzeko, taula ordenatuen zerrenda bat ageri 
da —lehen tokian ageri dira berdintasunik handiena 
duten eskualdeak edo udalerriak-, baita indizeak al-
dagai bakoitzerako dituen denbora serieak ere.

   n  Ordaindutako lana dutenak (%),
 n Goi mailako ikasketak dituzten pertsonak (%),
   n Enpleguaren sektorekako banaketa,
 n 24-34 urteko gazteak,
 n Lan bila ari diren pertsonak (%), diferentzia,
 n Lan bila ari diren pertsonak (%), maila,
 n Udal zinegotzietako pertsonak.

GIS Berdintasuna dagoen web gunea aldizka 
eguneratzearekin batera, EHUren Ekonomia Pu-
blikoko Erakundeak Bizkaiko genero berdintasuna-
ren egoerari buruzko txostenak ematen ditu. Hala, 
2011ko dokumentuan, “EqualX indizea Bizkaian” 
delakoan, Bizkaiko eskualdeek berdintasunaren 
sailkapenean duten tokiari buruzko 2010eko on-
doko datu hauek ematen dira ondorio gisa:

       Tokia                 Eskualdea    EqualX

1.ª                  Eskuin Aldea           3

2.ª                              Bilbo       3,29

3.ª             Plentzia-Mungia 4,14

4.ª            Markina-Ondarroa 4,43

5.ª              Gernika-Lumo 5,14

6.ª                Ezker Aldea 5,57

7.ª
               Durangaldea
               Enkartazioak

6,43

8.ª              Arratia-Nerbioi 6,57Sa
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http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2530&Idioma=EU
http://infopolis.es/descargas/online/cooperacion.pdf
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