
Bilboko Gaylesbotransen Nazioarteko Zinema eta 
Arte Eszenikoen Jaialdiak bere hamaika-

garren edizioa ospatu zuen pasa den 
urtarrilean. Jaialdi hori urte askotan 

zehar pertsona askok egindako 
lanaren eta esfortzuaren emaitza 
da, eta lortu dute jaialdi hori al-
darrikapen-ekitaldi gisa eta LGT-
BI kolektiboaren elkargune gisa 
sendotzea, bai eta lehen mailako 
zinema-, arte- eta kultura-ekitaldi 
gisa finkatzea ere. Zorionak!

Bizkako Foru Aldundiak epaima-
hai-lanak egin ditu eta “Zinegoak” jaial-

diaren aurtengo edizioa antolatzen ere 

lagundu du, Berdintasunerako Sailaren bidez. Halaber, 
1.500 euroko balioa duen “Aniztasuna eta Giza Eskubi-
deak Saria” ere eman du. Hala, Bizkaiko Foru Aldundiak 
bere konpromisoa berresten du, ekonomia-egoera txar 
honetan, sexu-nortasunagatiko eta –orientazioagatiko 
desberdintasunak kentzen lan egiten duten erakundeei 
laguntza ekonomikoa ematen jarraituz, bai eta herrita-
rren eskubideen defentsan sentsibilizatzeko ekintzak ba-
bestuz ere, hala nola Zinegoak.

Bizkaiko Foru Aldundiak funtsezkotzat jotzen du sexuali-
tatea bizitzeko eta sentitzeko beste modu batzuen berri 
izatea, tabuak apurtzeko eta pertsona guztienganako 
errespetuan aurrera egiteko. Hori dela eta, Berdintasu-
nerako eta Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza 
Nagusiak abian jarritako helburuen eta politiken artean 

dago herritarren eskubideak murrizten dituzten desber-
dintasun-egoerak, besteak beste, sexu-nortasunagatiko 
eta –orientazioagatiko bereizketa, etengabe artatzeko 
konpromisoa. 

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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Feminismoaren arloko Ikerketarako Metodolo-
giaren Diziplinarteko Mintegiak (SINRef) “Femi-
nismoaren arloko Ikerketarako Metodologiaren 
Funtsak” ikastaro birtuala antolatu du. Epistemo-
logia feministari buruzko aurretiazko ezaguerarik 
eduki ez arren arlo horren gaineko interesa duten 
pertsona guztiak dira ikastaro birtual horren ja-
sotzaileak. 

Ikastaroa 2014ko otsailean hasi eta ekainean 
amaituko da, eta hilabete bana iraungo duen 3 

modulutan egituraturik dago: Epistemologiaren 
eta Metodologia Feministaren sarrera, Eztabaida 
Kuantitatiboa eta Genero Ikuspegia, eta azkenik, 
Ikerketa Aktibista.  

Bilboko 2014ko “Film Sozialak” izeneko Zinema 
Ikusezineko Nazioarteko Jaialdiaren seigarren 
edizioan parte hartzeko deialdia zabalik egon-
go da 2014ko maiatzaren 1era arte. Jaialdi hau 
KCDk (Kultura, Comunication y Desarrollo) an-
tolatzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza-
rekin, eta haren xedea gizarte arloko obrak eza-
gutaraztea da, hots, pantaila konbentzionaletan 
maizetan baztertu ohi diren ondoko gai hauek 
jorratzen dituzten obrak plazaratzea: Garapen 
Iraunkorra, Giza Eskubideak, kulturen arteko ha-
rremanak eta Genero Berdintasuna. 

Edizio honetan munduko bazter orotako edozein 
pertsonak eman dezake izena, bai norberaren 
izenean eta bai talderen baten izenean ere, ha-
lako moldez non lehiaketarako lan bat edo gehia-
go aurkeztu baitaitezke (fikzio, dokumental eta 
animazio alorretako film luze eta laburrak). Giza 
eskubideak edo talde-eskubideak larriki urratzen 
diren tokietan egindako obrak lehenetsiko dira, 
eta bai emakumeek ekoitzitako lanak eta herrial-
de pobretuetatik datozen obrak ere.  

Emakumea “printzesa” izan nahi izatera eroan 
dezaketen hainbat eta hainbat dinamika daude 
gure gizartean. “Desprintzesamendu Tailerra”k 
emakumea benetan izatea zertan datzan lantzen 
du, eta bai emakume bakoitzak zein emakume 
mota izan nahi duen jorratze aldera behar dituen 
funtsezko tresnak ere. Tailerrak lau arlo nagusi 
ditu, eta haren iraupena, guztira, 16 ordukoa da:  

• Emakumeei inposatzen zaien edertasunaren 
eredua eta beronen atzean ostentzen diren in-
teresak, bai eta eredu hori norberarenganatu 
ezinak eragiten dituen ondorio pertsonalak eta 
sozialak ere. 
• Maitasun erromantikoaren eraikuntza sozio-kul-
turala, osagarritasuna desberdintasuna eragiteko 
aitzakiatzat jotzen duena eta emakume batzuek 
beren autonomia pertsonala eta askatasuna gu-
txitzea eragiten duten harremanak izatea ahalbi-
detzen duena.
• Lanaren banaketa sexista, zaintza-atazak 
(gutxien baloratzen eta ordaintzen direnak) 
emakumearen esku baino uzten ez dituena eta 
emakumea lan-merkatuan bigarren maila eze-
gonkorrean kokatzen duena. 

• Desirarekiko harremanak eta norberaren nahie-
rak aintzatetsi eta asetzeko ezintasun inposatua, 
inoren desirak asetzen aurreratzeko joerarekin 
kontrajarriz. 

‘Inquietarte’ Fundazioak ‘Visualízame, Audiovi-
sual & Mujer’ izeneko Jaialdiaren IV. ediziorako 
deialdia egin du. Jaialdi hori ekainaren 26tik 28ra 
egingo da Madrilen, Siluro Concept aretoan, eta 
berdintasuna artearen bidez sustatzea da haren 
xedea. 

Jaialdi hori emakume errealizadore, produktore, 
gidoigile edota zuzendarientzat xedaturik dago; 
Espainiako Estatuan jaioak izatea edo bertan 
erroldaturik egotea da parte hartzeko beharkizun 

bakarra. Gehienez bi lan bidali ahal izango dira 
kategoria bakoitzeko (fikzioa, dokumentala, ani-
mazioa, jatorrizko gidoia eta interpretazioa), eta 
lanek, gehienez, 20 minutuko iraupena izango 
dute. Aurkezten diren ikus-entzunezko guztiek 
2012ko urtarrilaren 1etik aurrera ekoitzitakoak 
izan behar dute, eta jatorrizko formatua grabazio 
askekoa izango da. Lanok 2014ko ekainaren 7a 
baino lehen aurkeztu behar dira. 

KCD ONGD
Kultura, Communication y Desarrollo

Tfnoa./Faxa: +34 94 602 46 68
info@kcd-ongd.org
www.kcd-ongd.org

Argibide gehiago: www.simref.net
(Jarduerak atala, ikastaro birtualen 5. 

edizioa). 

Saio kopurua: 8 (16 ordu guztira) 
Egunak: astearteak, 2014ko otsailaren 18tik 

apirilaren 8ra arte (denak barne) 
Ordutegia: 18:00-20:00 

Matrikula: 10 € 
Argibide gehiago: 94 612 41 00 o 

marienea@basauri.net 

sartusartu
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+  Zinegoak 2014
Pasa den urtarrilean Zinegoak 2014 ospatu zen 
Bilbon, Bilboko Gaylesbotrans 11. Nazioarteko 
Zinema eta Arte Eszenikoen Jaialdia. Hegoakek, 
Euskadiko Gay, Lesbiana eta Transexualen 
Elkarteak, antolatuta, Zinegoak zinema-, arte- eta 
kyltura-ekitaldi bat da, baina baita aldarrikapen- 
eta gizarte-ekitaldi bat ere. Hori dela eta, aurten 
berriz Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa izan du, 
herritarren eskubideak kaltetzen dituzten desber-
dintasun-egoerak artatzeko konpromisoari eus-
ten baitio.  Testuinguru horretan, Bizkaiko Foru 
Aldundiko Berdintasunerako, Lankidetzarako 
eta Herritarren Eskubideetarako Zuzendaritza 
Nagusiak “Aniztasuna eta Giza Eskubideen Sa-
ria”, 1.500 euroko balioa duena, eman du aurten. 
Gizarte-errealitate desberdinetan herritarren es-
kubideen egoera aztertzen duten filmei (fikziozko 
metraje luzeko filmak edo dokumentalak) zuzen-
duta dago sari hori, eta aurten Marta Cunningham 
egilearen “Valentine Road” lanari eman zaio. 
Zinegoak jaialdia urtetik urtera sendotuz doa, eta 
horregatik, aurten areto, espazio, arte eszeniko, 
sari eta proposamen gehiago barne hartzeaz 
gain, jaialdiak Bilboarteren lankidetza izan du 
Off Zinegoak sekzioan, eta Suberviola Espazioa 
erabili ahal izan du, arte-lanen mikroproiekzioe-
tarako. Era berean, Fundizioak, Bilborockek, 
Golem Alhondigak eta Amnistia Internazionalak 
jaialdi hau babestu dute.  Aurtengo edizioan, 
nazioarteko jaialdi garrantzitsuetatik etorritako 
lanak proiektatu dira, hala nola Cannes, Berlina-
le, Sundance eta Locarno jaialdietatik, eta haurt-
zaroari eta nerabezaroari buruzko gaiei heldu 
diete. Fikziozko Metraje Luzeko Film Onenaren, 
Fikziozko Metraje Luzeko Gidoi Onenaren eta Fi-
kziozko Metraje Luzean Interpretazio Maskulino 
Onenaren saria Herbehereetako “Matterhorn” fil-
marentzat izan zen, Diederik Ebbinge egilearena, 
eta Zinegoak Ohorezko Saria 2014 San Peters-
burgoko Bok o Bok (Side by Syde) Nazioarteko 
LGTB Zinema Jaialdiarentzat izan zen. 

SARI OFIZIALAK
- Fikziozko Metraje Luzeko Film Onena: Die-

derik Ebbinge egilearen “Matterhorn”.
- Metraje Luzeko Dokumental Onena: Joa-

quim Pinto egilearen “E agora? Lembra-me”. 
- Fikziozko Metraje Laburreko Film edo Me-
traje Laburreko Dokumental Onena: Estela 

Osorio egileraren “El Pastel”.
 Bigarren lekuan Jose Antonio Cortes egilea-

ren “Desnudos” geratu zen.
- Lesbianismo eta Genero Saria: 

Sébastien Lifshitz egilearen “Bambi”.
Anna Margarita Albelo egilearen “Who’s 

Afraid of Vagina Wolf?”.
- Aniztasuna eta Giza Eskubideak Saria: Mar-
tha Cunningham egilearen “Valentine Road”
- Aipamen berezia: Shaun Kadlec eta Deb 

Tullman egileen “Born This Way”
- Film Esperimentalik onena: Jonesy egilea-

ren”Wildblood”
Aipamen berezia: Navid Sinaki egilearen 

“Pop”

SARI EZ OFIZIALAK
- Fikziozko Metraje Luzeko Gidoi Onena: 
Diederik Ebbinge egilearen “Matterhorn”.
Xavier Dolan egilearen “Tom à la ferme”.
- Fikziozko Metraje Luzeko Filmean Inter-
pretazio Femenino Onena: Leea Klemola, 

“Kerron sinulle kaiken”filman egindako antze-
zpenagatik.

- Fikziozko Metraje Luzeko Filmean Interpre-
tazio Maskulino Onena: Ton Kas, “Matter-
horn” filmean egindako antzezpenagatik.
- Aipamen berezia Frithjof Gadwenda eta 

Heiko Pinkowski aktoreentzat, “Ich fühl mich 
disco” filman egindako antzezpenagatik.

- Gazteriaren Saria Metraje Laburreko Film 
Onenari: Alice Douard egilearen “Extrasysto-

le”. sartu
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María Viadero Acha GGKE batzuetan militatzen 
hasi zen unibertsitateko ikaslea zen garaian. 
Gaur egun Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Kontseiluko kidea eta Mugarik Gabeko genero 
arduraduna da, eta azken horretan hamar urte 
baino gehiago daramatza lanean. 

Zein da Mugarik Gaberen misioa?
Gure misioa giza garapen integralaren eskubidea 
sustatzea da: ekitatiboa emakume eta gizonen 
artean, herri desberdinen artean, eta jasangarria 
etorkizuneko belaunaldientzat. Gure ustez gara-
pena zerbait globala da, herrien arteko interde-
pendentea, eta   eraldaketa   soziala, pertsonala, 
politikoa, ekonomikoa  eta egiturazkoa bilatzen 
dugu.  Giza eskubideak munduko eskalan urrat-
zen direla salatu nahi dugu, eta gauza bera  bizi 
garen eredu kapitalista eta patriarkalari lotuta 
dauden inpunitatearekin  eta justizia-ezaren 
egiturazko zioekin baina, aldi berean, alternati-
bak bilatu nahi ditugu. Derrigorrez berriz defini-
tu behar ditugu bizitza eta erlazioak, ekonomia 
solidarioa, emakume eta gizonen arteko gizar-
teko harremanak ulertzeko era berriak, “bizitza 
onerako denbora”  eta “gutxiagorekin hobeto 
bizi”  erreibindikatuz, gutxitze ekonomikoaren eta 
erdian bizitza izango duen ekonomiaren  aldeko 
apustua  eginez. Aldi berean, antolakuntzaren 
berdintasunaren adierazgarri bezala, barru  mai-
lan genero ekitatea, askotarikotasun kulturala 
eta parte hartze horizontala   sustatzen  ditugu; 
subiranotasun pertsonala eta askatasuna, gara-
pen pertsonalaren eta sozialaren oinarri moduan; 
koherentzia, solidaritatea eta elkarren laguntza, 
justizia izateko derrigorrezko alderdi moduan  eta 
ingurumenarekiko begirunea, pertsonen eta gure 
inguruaren arteko  elkar-erlazioaren gako mo-
duan.

Zeintzuk dira zuen jarduketaren ildoak?
Gure lanaren ardatzak jarduteko 3 ildo dira: era-
gin politikoa, plataformak, aliantzak edo sare eta 

esparru erreibindikatiboetan parte hartuz edo 
horiek indartuz; hezkuntza, garapen neoliberal 
eta patriarkalaren gure ereduaren kritika batetik 
abiatuta, alternatibak eta hausnarketa bultzatuz, 
eta “nazioarteko kooperazioa eta solidaritatea”, 
Latinoamerikako  toki antolakuntza, emakumeen 
eta emakume nekazarien eta talde indigenekiko 
prozesuei lehentasuna emanda eta, herrien su-
biranotasuna lagunduz,  hala Latinoamerika nola 
EAEko gizarte mugimenduei lehentasuna eman-
da.

Elikadura Subiranotasuna proposatzen dugu al-
ternatiba bideragarri, ekologiko eta gizarte jasan-
garritasuneko alternatiba delako, eta baita ekoi-
zpena berriz egokitzea eta kontsumoa murriztea 
ere. Genero ekitatearen alde eta Herri Indigenen 
eskubide indibidualen eta talde eskubideen de-
fentsan egiten dugu lan eta parte hartzea eta sa-
reko lana sustatzen ditugu, zertarako-eta gizarte 
zibila parte hartze aktiboa duten pertsona politiko 
bihurtzeko.
Helburu horiek buruan ditugula Guatemalan, El 
Salvador, Nikaragua, Kuba, Kolonbia eta Bolivian 
prozesuak sustatzen ditugu beste antolakuntza 
sozial batzuk lagunduz nazioarteko lankidetza-
rako proiektuekin. Proiektu horiek, gehienbat,  
prestakuntzakoak, gizarte mugimenduak eta sa-
reak indartzekoak,  emakumeak ahalduntzekoak, 
eragin politikokoak, komunikaziokoak, elikaduren 
subiranotasunekoak eta kontsumo kontziente 
eta arduratsukoak izaten dira.  Gai horiek guz-
tiak  hala antolakuntza bazkideekin beste herri 
batzuetako prozesuak lagunduz nola  berton, 
antolakuntza eta taldeen lankidetzarekin, garat-
zen ditugun jarduerekin lantzen dira. Halaber, es-
kubideen erreibindikazio  prozesu eta Amerikan 
sortarazten diren alternatiben aurkezpen  horiek 
guztiak hemen zabaltzen ditugu, espazio desber-
dinetan, jardunaldien bidez, parlamentuak eta 
komunikabideak bisitatuz, liburuak argitaratuz, 
etab.

Zeintzuk dira aurtengorako ezarri dituzuen 
helburuak?
Argitaratu berri dugu  euskal erakunde publi-
koentzat eta lankidetza eta solidaritatearen ar-
loko beste eragile batzuentzat Mugarik Gabek 
egin dituen proposamenak jaso dituen agiri bat 
(Lankidetza eraldatzaile baterako ardatzak Gara-
penerako Lankidetzan eta Nazioarteko Elkarta-
sunean Euskadin - Claves para una Cooperación 
Transformadora en la Cooperación al Desarrollo 
y la Solidaridad Internacional en Euskadi),  uste 
dugulako  orain inoiz baino garrantzitsuagoa dela  
kooperazioaren oinarriak eta funtsak gogoratzea,  
jende askorentzat eredugarria izan den eta orain, 
krisia bezalako arrazoiengatik, indarrik galdu ezin 
duen eta galdu behar ez duen euskal lankidetza-
ren 25 urteetan ikasi duguna. 

Bizi dugun mozketen eta eskubideen galeren tes-
tuinguru honetan Mugarik Gabe erakundetik uste 
dugu,  beste antolakuntza eta gizarte mugimendu 
askok bezala, erakunde eta komunikabideekiko 
eragin politikoa lankidetza eta solidaritatea gure 
gizartearen identitate adierazle moduan baieztat-
zeko bitartekoa direla eta  horrela egiaztatu dugu 
aspaldiko urte hauetan munduko toki desberdin 
askotan egin dugun lanean. 

Horregatik 2014. urtean gakoak diren jarduera 
batzuekin jarraituko dugu eta herri horietako gi-
zarte antolakuntzen bidez prozesuak lagunduko 
ditugu Guatemala, El Salvador, Nikaragua, Kuba, 
Kolonbia eta Bolivian nazioarteko lankidetzarako 
kooperaziorako. Bizkaiari dagokionez besteak 
beste   “Transformaziorako alternatibak eraikiz” 
prestakuntza ikastaroa egingo dugu, eta baita 
indarkeria matxisten  aurkako erakusketa globa-
lak ere, edo “Emakumeen Eskubideen Nazioar-
teko Epaitegia Viena +20. Euskal Herria 2013” 
delakoaren emaitzako jarduera batzuk, adibidez 
liburu bat argitaratzea eta bideo bat editatzea; 
horiek ez ezik,  gutxitzeari buruzko topaketak 

edo “Plataforma abortatzeko eskubidearen” edo 
“Martxoaren 8 / 25A koordinadoraren” inguruko 
jarduerak ditugu.

+  elkarrizketa / María Viadero Acha, Mugarik Gabeko genero arduraduna

“Partaidetzari dagokionez ahal diren mailetan 
pertsona guztien inplikazioa garrantzitsua da, 

batez ere elkartegintzako bilban. GGKEe-
tan parte hartzeak gizarte bidegabekerien 
kausarik orokorrenak ulertzen laguntzen 

digu. Mugarik Gabe bezalako taldeetan edo 
GGKEetan parte hartzen badugu hobeto 
ohartzen gara errealitateak konektaturik 

daudela eta, aldi berean, errealitate horiei 
buruz kontzientziatzen eta  espazioak sortzen 

laguntzen digu”.

“Uste dugu orain inoiz baino garrantzitsuagoa 
dela  kooperazioaren oinarriak eta funtsak go-
goratzea,  jende askorentzat eredugarria izan 
den eta orain, krisia bezalako arrazoiengatik, 
indarrik galdu ezin duen eta galdu behar ez 
duen euskal lankidetzaren 25 urteetan ikasi 

duguna”.

sartu

María Viadero Acha

POSITIBOKI
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Familiaren ardura bere gain duten laurehun 
emakumek baino gehiagok eskuratu ahal izan 
dute enplegua eta hogei mikroenpresa inguru 
sortu dira Antioquia - Medellín (Kolonbia) ere-
muan, Bizkaiko Foru Aldundiak emandako babe-
sari esker.

2008. urtetik aurrera, Bizkaiko Foru Aldundiak, 
Bilboko Udalak eta BBK sustatutako, eta Antio-
quiako Gobernaketak eta Medellíngo Udalak ku-
deatutako programa batek hazkuntza, hezkuntza 
eta funtsezko zerbitzuak izateko aukera eskaini 
die Antioquiako herritarrei. Hori dela eta, pasa 
den azaroan, Bizkaiko Foru Aldundiak ohorezko 
sari bat jaso zuen. Sari horren bidez, laguntza 
horren onuradunak izan diren emakumeen tal-
deek eskertu egin zuten Bizkaiak Antioquia Me-
dellín-Bizkaia hitzarmenaren bidez mantentzen 
dituen lankidetza-proiektueei esker beren bizit-
za-kalitatean izandako hobekuntza.

+ Bizkaiko Foru Aldundiak lankidetzaren arloan 
egindako jardunbideari esker ona 

sartu

Medellín, Antioquia departamenduko hiri-
burua, itsasoaren mailaren gainetik 1.500 
metrotara dago. Hiriburua ehungintzagatik, 
merkataritzagatik eta zerbitzuengatik nabar-
mentzen da. Bere orografia berezia, baldint-
za meteorologikoak eta ekonomia-hazkuntza 
dela eta, Medellín Kolonbiako hiririk erakarga-
rrienetako bat da inbertsoreentzat.

Antioquia – Medellín Bizkaia - Bilbao (AM-BBI) 
programak, erakunde publikoen artean sare-
ko lankidetza zuzeneko programa pilotoak, 
genero-zuzentasunaren printzipioei eta giza 
eskubideen defentsari buruzkoak, helburu du 
desberdintasunak eta pobreziak gogor astin-
dutako Antioquiako sei udalerritako eta Mede-
llín hiriko bi komunatako gizon-emakumeen 
bizi-baldintzak hobetzea.

Pasa den abenduaren 10ean Giza Eskubideen Nazioarteko Eguna ospatu zen. Jendeari hausnarra-
razteko, Aldartek, Gay, lesbiana eta transexualen arreta zentroak, adierazpen hau idatzi zuen:

+ Giza Eskubideen urraketa etengabea bistaratuz

sartu

Idatzi honen bidez salatu nahi du, gaur egun, 
homosexuala edo bisexuala izatea (se-
xu-orientazio hori sarritan ez da aintzat hart-
zen) 78 herrialdetan delitua dela oraindik, eta 
herrialde horietako seitan (Iran, Saudi Ara-
bia, Somalia, Sudan, Nigeria eta Mauritania) 
heriotza-zigorraz zigortzen da. Nazio Batuei 
arren eskatzen diegu giza duintasunaren aur-
kako eraso horren aurka borroka egiteko, ez 
baikara bigarren mailako herritarrak.

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala uko 
ezin ezinezko eta ezin besterenduzko 30 es-
kubidez osatuta dago. Hala ere, LGTB pertso-
nen eskubideak egunero urratzen dira, maiz 
agintarien onespenaz. Esate baterako, norba-
nakoaren bizitzarako, askatasunerako eta se-
gurtasunerako eskubidea etengabe erasotzen 
dute harreman homosexualak zigortzen dituz-
ten (kartzela, edo lehen esan dugun bezala, 
heriotza-zigorra) herrialdeek edo LGTB pert-
sonen aurkako indarkeria aktiboki jazartzen 
ez duten herrialdeek. Horren adibide dugu 
Hegoafrika, non poliziak oso gutxitan ikertzen 
dituen emakume lesbianek pairatzen dituzten 
“bortxaketa zuzentzaileak”.

Hala ere, gure oinarrizko eskubideen aurkako 
erasoak ez dira indarkeria-ekintza horiek soi-

lik. Agintariek behin eta berriz urratzen dituzte 
joan-etorri askerako edo asilorako eskubidea; 
eta zer esan ezkontzeko eskubideari buruz, 
munduko herrialde gehienetan sexu bereko 
bikoteei ukatzen baitzaie. Eskubide horren 
azken urraketetako bat Kroazian gertatu da 
aste honetan, non elkarte katoliko batek erre-
ferendum bat deitu zuen, berdintasunezko 
ezkontza konstituzioaren bidez eragozteko, 
eta bere aldekoa atera zaie. Kasu tamalgarri 
horrek argi eta garbi adierazten du oraindik 
egiteko asko dagoela, baita Europaren mui-
nean ere.

Deklarazioaren 1. artikuluak esaten duen be-
zala, “Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen 
dira, duintasun eta eskubide berberak dituz-
tela. Gure eskubideak utziezinak dira, haie-
kin jaiotzen gara, eta inork, ez indarkeriaz ez 
legediaren bidez, urratu beharko ez lukeen 
duintasuna ematen digute. Ezinbestekoa da 
gizarteari eta gobernuari lesbianen, gayen, 
transexualen eta bisexualen eskubideak giza 
eskubideak izatearen kontzientzia harraraz-
tea, eta giza eskubideak diren aldetik, horrela 
babestu behar direla ikusaraztea, LGTB tal-
dearen eskubideen urraketak askotan ahaztu 
egiten dira edo axolagabetasunez tratatzen 
dira.

POSITIBOKI

http://www.programaambbi.org
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Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sai-
lak diruz lagunduko die Bizkaiko emakumeen 30 
talderi. Guztira, 228.000 euroko inbertsioa egin-
go du, bere bitartekari-sarea 64 pertsonara arte 
zabaltzeraino. Tartekari Sarea gizarte-lagunt-
zako eragileen sarea osatzen duten talde horiek 
bikoteek edo bikotekide ohiek tratu txarrak ema-
ten dizkieten emakumeak babes. eta segizio-la-
nak egiten dituzte.

Bizkaiko Foru Aldundiko Gizarte Ekintzako Sai-
lak oso balorazio ona eman dio proiektu horri. 
Duela bi urte jarri zen abian proiektu hau eta 
ekonomia-zuzkidura horri esker, 2014-2016 
biurtekoan mantenduko dela ziurtatzen da, tratu 
txarren egoerak pairatu dituzten emakumeei gi-
zarteratzea eta gizartean parte hartzea erraztuz 
eta gizartea sentsibilizatzen lagunduz.

+ Bizkaiak bere
   bitartekari-sarea 

zabaldu du 

sartu

2008an sortu zen Kairoko Emakumeen Nazioar-
teko Zinema Jaialdia eta emakumeen lehen zi-
nema-jaialdia izan zen arabiar munduan. Edizioz 
edizio, jaialdia hazten joan da eta mugak gain-
ditzen, eta seigarren edizio honetan, jada na-
zioarteko jaialditzat har dezakegu, mundu osoko 
emakumeen lanak aurkezten dituena. Lan horien 
bereizgarri nagusiak dira beren kalitate tekniko 
altua, ikusiko hizkuntza eta beren edukia.

KCDren lankidetzarekin (Kultura, Komunikazioa 
eta Garapena) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eta nazioarteko beste erakunde batzuen ba-
besaz Klaketa Árabek antolatutako jaialdi hau 
emakumeek egindako ikus-entzunezko ekoizpen 
onenen aurkezpen-kanal gisa sendotu da, eta 
interes handiko zinema-gai sozialak goraipatzen 
laguntzeagatik. 

+ Kairoko Emakumeen Nazioarteko 6. Zinema Jaialdia
25 herrialde baino gehiagoko 35 film egon ziren 
erakusgai Kairon iazko azaroan, eta film ho-
rietako batzuk 2014. urteko lehen seihilekoan 
emango dira Kuban nahiz Mexikon. Horrez gai-
nera, ekainaren amaieran, film sorta bat Bilbon 
emango da “Komunikazioa, Gatazkak eta Gara-
penerako Lankidetza” topaketan, “Film Sozialak” 
Zinema Ikusezinezko Nazioarteko Jaialdiari lotu-
takoan. Hala, emakume zinemagileek egindako 
ekoizpenik garrantzitsuenetako batzuez gozatze-
ko aukera eskainik oda, bai ideiak eta esperient-
ziak elkarri azaltzekoak ere.

POSITIBOKI
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sartu

Bizkaiko Foru aldundiak 65.000 euroko partida 
erabiliko du, emakumeen ekintzailetza sustatze-
ko jarduera-ildoa abian jartzeko.

Tresna berritzaileen bitartez, Bizkaiko emakume 
ekintzaileen talentua, ideiak eta alderdi sendoak 
aprobetxatu nahi dira, eta horretarako, emaku-
meei trebakuntza berezia emango zaie, mento-
ring eta coaching prozesuak abiaraziz.

Bilbao Metrópoli 30 erakundea arduratuko da 
laguntza horiek kudeatzeaz eta garatuko diren 
jarduerak koordinatzeaz. Jarduera horiek ardatz 
bi izango dituzte: emakume ekintzaileentzako la-
guntza eta aukera-berdintasunean ekintzaile iza-
teko sentsibilizazioa.

+ Bizkaiko ekintzaileentzako laguntza

Jardueraren ardatzak eta egin beharreko 
jarduerak:
• Emakume ekintzaileentzako laguntza
• Emakumeek sustatutako enpresa txiki eta 

ertainentzako trebakuntza
• Ahalduntze sortzailea
• Enpresa bat sortzeari buruzko zalantzak 

konpontzeko emakume adituek emandako 
coaching espezializatua 

• Mentoring programa; haren bidez, Bizkai-
ko AED eta Emakumeekin erakundeetako 
aholkulari batzuek emakume ekintzaile be-
rriei lagunduko diete enpresa berri bat sort-
zen eta garatzen

Aukera-berdintasunean ekintzaile izateko 
sentsibilizazioa
• Genero-ikuspegia kontuan hartzen duten 

ekintzailetza-programak egiteko trebakunt-
za.

• Mahai-inguru bat antolatuko da ekiteko 
prozesuan generoak duen eragina aztert-
zeko 

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna-
ri buruzko azterlanak sustatzeko eta gai horri 
buruzko sentsibilitatea sortzeko, Emakundek hiru 
bekatarako deialdia egin du, 69.999 euroko diru 
kopuruarekin, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna lortzen lagunduko duten ikerlanak 
egiteko.

Benetako berdintasuna lortzeko, aztertu behar 
da zer genero-harreman eta -rol dauden egun 
emakumeen eta gizonen artean eremu guztietan 
dauden ezberdintasunen oinarrian. Azterlan ho-
riek garatu eta zabaltzea nahitaezkoa da eztabai-
da publikorako eta erabaki politikoak hartzeko.

Adjudikazioa lehiaketa-prozeduraz ebatziko da. 
Bereziki ezagutza, trebakuntza eta esperientzia 
baloratuko dira, baita zehazteko eta adierazte-
ko gaitasuna, bekaren xede den lanean aritzeko 
aukerak eta ikerlanaren proposamenaren intere-
sa eta ikusmoldea. 

Eskariak aurkezteko epea otsailaren 10ean 
amaituko da. 

+ Berdintasunaren arloko ikerketa-lanetarako bekak, 
2014

Beken edukia: 
• Gizarteko eremu guztietan balio-aldaketa 

gauzatzen lagunduko duten eta gizartea 
berdintasunerantz eramango duten ekime-
nak eta proposamenak bilatzea, eta horre-
tarako dauden faktoreak aztertzea. 

• Egoerak eta desberdintasunak aztertzea 
askotariko bereizkeria jasateko arriskuan 
dauden emakumeen kolektiboan, eta be-
reziki, baliabide sozial eta ekonomikoez ba-
liatzerakoan, eta segurtasunean.

• Sistema patriarkalaren presentzia, eragina 
eta sistema horrek iraun dezan laguntzen 
duten gizarte-fenomenoak aztertzea. 

Betekizunak:
• Ikerlana Euskal Autonomia Erkidegoan lan-

dua izatea.
• Ikerlana hizkera ez sexista erabiliz idatzita 

egotea 
• Lehenago erakunde publiko edo pribatu ba-

tek emandako beka berdina edo antzekoa 
jaso ez izana. 

EKIMENAK
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Berdintasunak zinean daukan tratamendua sako-
nago aztertzeko asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiak 
iragan abenduan gogoeta-jardunaldia antolatu 
zuen. Jardunaldi horretan, Emakume eta Gizo-
nezkoen arteko Berdintasunerako Gunea osat-
zen duten erakunde eta elkarteek parte hartu 
zuten. 

Gure gizartean, ikus-entzunezkoen arloa komu-
nikaziorako eta adierazpenerako edo entreteni-
mendurako tresna hutsa baino gehiago da, eta 
gizartearen isla bilakatzen da. Horregatik, Bizkai-
ko Foru Aldundiko Berdintasunerako Zuzendarit-
zaren ustez, artea orokorrean, eta zinea bereziki, 
bitarteko garrantzitsuak dira, bai emakumeen eta 

gizonen arteko desberdintasunak deskubritze-
ko, bai gizarte-eredu berrien eraikuntza-lanean 
aldaketarako tresna gisa agertzeko. Horregatik 
zineari gizarte egitura duinagoak (eta, beraz, ber-
dintasunezkoagoak) definitzen zeregin aktiboa 
har dezala eskatzen zaio.

Jardunaldi horietan aditu talde zabala egon zen, 
adibidez Casilda de Miguel, UPV/EHUko Infor-
mazio Zientzien Doktorea, María Castejón, His-
torian Doktorea, eta Isabel Alba, idazle eta gidoi-
gilea. Miren Gabilondo euskal zine-zuzendariak 
ere parte hartu zuen, “Amaren eskuak” film luzea-
rekin. Film hori Karmele Jaioren nobelan oinarri-
tuta dago. 

sartu

+ Berdintasuna, zinea ardatz hartuta
Emakume eta Gizonen Berdintasunerako VI Pla-
nak euskal erakundeen berdintasun-helburuak 
konprometituko ditu legegintzaldi honetan, eta 
gizartea eraldatzeko beharrezkoa den balio al-
daketa jartzen du bere jardueraren ardatzean. 
Pertsonen usteetan eta gizartearen ordena sin-
bolikoan eragiteko helburuz, Plan hau bi arlo 
handietan egituratzen da. Arlo horietan helburuak 
zehazten dira eta helburu horiek lortu ahal izate-
ko unean uneko ekintzak ezartzen ditu.

• Berdintasunaren aldeko gobernantza hobet-
zeko neurriak. Berdintasunerako unitate ad-
ministratiboak sortu eta indartzea, kontrata-
zioetan berdintasun klausulak txertatzea edo 
estatistika, ikerketa, legeetan eta aurrekon-
tuetan berdintasun ikuspegia txertatzea.

• Berdintasunaren arloan esku hartzeko ardat-
zak. Zortzi programa espezifiko aurkezten 
ditu balio aldaketaren eta ahalduntzearen 
arloan, erantzukizun partekatudun gizarte 
antolaketan eta emakumeen aurkako indar-
keriaren desagerpenean ekiteko. 

Balioek edozein gizarte-eredu iraunarazten eta 
justifikatzen dute, eta eredu androzentriko eta 
matxista batetik berdintasunezko eredu batera 
igarotzen laguntzeko, beharrezkoa da gizartea 
gidatuko duten beste balio batzuk garatzea. Ho-
rregatik, epe luzerako aldaketa sozialaren berme 
modura planak indar berezia ematen dio haur eta 
gazteekin egin beharreko lanari, garrantzi handia 
emanez hezkuntza-prestakuntza alorrari, eta bai-
ta komunikabideei eta sare sozialei. Gizartearen, 
hedabideen, gizarte-eragileen eta beste erakun-
de eta entitate batzuen parte hartzea ere indartu 
nahi du, berdintasunean oinarritutako gizarte bat 
eraikitzeko. Emakumeenganako indarkeriaren 

aurkako borroka, era berean, gizartearen balio 
aldaketari lotuta dago, eta aldaketa hori funt-
sezkoa da indarkeria ezabatzeko eta behar be-
zala eta behin betiko konpontzeko. 

+ Balio-aldaketa, gizartea eraldatzeko ardatza

EKIMENAK
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Agiri horretan Mugarik Gabe erakundeak Eus-
kal Herri Erakundeei eta lankidetza eta elkarta-
sun arloetan jarduten duten eta garapenerako 
Lankidetza ezartzeko erronkari eusten dioten 
beste eragile batzuei egiten dizkien proposa-
menak jasotzen dira eta lankidetza eraldatzaile 
solidarioa gauzatu ahal izateko gako nagusiak 
aztertzen dira. Argitalpen horretan adierazten de-
nez, “lankidetza eta elkartasuna gure gizartearen 
nortasun-ezaugarriak dira”, eta “eginbehar eta 
konpromiso etikoa eta politikoa dugu gaur egun 
planetan zehar bidegabekeriak eta eskubideen 
urratzeak jasaten dituzten eta geroz eta txarrago 

dauden milioika pertsonarekin eta ehunka he-
rrialderekin”. 

Diskogintza arloan, arlo horretan gizonezkoek 
baitute monopolioa, emakumeen lorpenek gizo-
nenek baino laudapen eskasagoa jaso izan dute 
beti. Emakumeak musika garaikidearen historian 
merezi duen tokia emate aldera, Toni Castarnado 
kazetari kataluniarrak “Emakumeak eta Musika” 
idatzi zuen 2013an, musika herrikoian bakarlari 
gisa eragin nabarmena eduki duten emakumeak 
biltzen dituen idazlana alegia. Argitalpen horren 
arrakastaren ondorik, bigarren liburuki hau pla-
zaratu da, bandetan aritu izan diren emakume 
musikarien ibilbidea eta bilakaera sakonki jorrat-
zen eta musikari bakoitzaren diskorik adierazga-
rrienaren berri ematen duena. 144 disko horie-
tan musikari klasikoak jasotzen dira, berbarako, 
Blondie, Portishead, Pretenders, The Supremes, 

The Velvet Underground, baina bai modernoa-
goak ere, Mazzy Star, Florence + The Machine, 
The Runaways edo Alaska y Dinarama, adibidez.  

Maiz gertatzen da migratzaileek garapenari egi-
ten dioten ekarpena beren herrialdeetara bidalt-
zen duten diru-kopuruaren arabera neurtu izatea; 
baina, nolakoa da, benetan, migratzaileen bizit-
za, emigratzeko hautatzen duten herrialdea gora-
behera?, zein eragin du migrazioak pertsonen bi-
zitzetan?, migrazioak zein neurritan ahalbidetzen 
du hobeto bizitzea?. Migrazioetarako Nazioarte-
ko Erakundea (MNE) galdera horiei erantzuten 
saiatu da arestion aipatu dugun txosten horretan, 
pertsonak eurak abiaburutzat hartuz eta migra-
zioak pertsonen ongizatean duen eragina azter-
tuz, diru-sarrera altu, baxu edo ertaineko herrial-
de batean bizitzea gorabehera. 

Horretarako, txosten honek 150 herrialdetan bizi 

diren 25.000 migratzaileren ahotsa jasotzen du, 
mundu osoan egindako galdera-sorta baten bi-
dez; inkesta horretan, migrazioak pertsonen bi-
zi-kalitatean eta berorien giza garapenean duen 
eragina aztertzen da, hainbat arlo jorratuz: mi-
gratzaileen diru-sarrerak, enplegua, osasuna, 
segurtasuna eta pertsona horien ongizateari da-
gozkion beste zenbait alderdi.  

2005. urtean Guatemalako Polizia Nazionalaren 
Agiritegi Historikoa (PNAH) sortu zen. Agiritegia-
ren balio dokumentala bistaratu beharrak “Giza 
Eskubideen eta Agiritegi-Ikerketaren alorretako 
Espezializazio Ikastaroa” bultzatu zuen; horrela, 
herrialde horren 116 urteko historia gorabeherat-
sua laburbiltzen duten 80 milioi orrialde aztertu 
ahal izan ziren. 

Hegoa argitaletxearekin batera editatu den argi-
talpen honetan, ikastaro horretako hiru tesinarik 
onenak jasotzen dira. Ikerketa horiek, ikuspegi 
historikotik abiatuz, ikuspegi kritikoa eraikitzen 
laguntzen dute, zuzenbideak eta lege-araubi-
deak demokrazia sendotzeko eta justizia erdies-
teko bidean izan duten zeregina aztertzen dute 

eta, giza eskubideak babeste aldera, agiritegie-
tan biltzen den informazioa hobeto erabiltzeko 
eta egokiro gordetzeko proposamenak ere aur-
kezten dituzte. 

+ Lankidetza eraldatzailerako gakoak Garapenerako 
Lankidetzaren eta Nazioarteko Elkartasunaren 
alorretan Euskadin  

+ “Emakumeak eta musika. Erlazio hori bermatzen 
duten 144 disko gehiago” 

+ Munduko migrazioei buruzko 2013ko Txostena:
   Migratzaileen Ongizatea eta Garapena 

+ Denboraren lekukoak: Agiritegiak eta giza 
eskubideak 

sartu

sartu sartu

APALATEGIAN
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Ondokoa da Emakumearen Kontrako Bazter-
keria Ezabatzeko Batzordearen (CEDAW) hel-
burua: arlo politikoan, arlo sozialean, arlo eko-
nomikoan, arlo zibikoan eta arlo kulturalean 
emakumeen berdintasuna baldintzatzen duen 
bazterkeria behin betiko bukaraztea.  Batzordeak 
iradokizunak eta gomendio orokorrak formulat-
zen ditu, Emakumearen Kontrako Bazterkeria 
Modu guztiak Ezabatzeari buruzko Konbentzioa 
aplikatzen denentz kontrolatzen du. 2012. urtera 
arte, 187 herrialdek berretsi zuten Konbentzioa, 
honako konpromiso hauek beren gain hartuz: be-
ren nazio-legerian genero berdintasuna berariaz 
ezartzea, beren legeetako xedapen baztertzaile 
guztiak indargabetzea eta emakumearen bazter-
keria ezabatu eta emakumea babesteko xeda-
pen berriak ateratzea. 

Emakumearen Izaera Juridiko eta Sozialaren 
Batzordea Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte 
Kontseiluaren menpeko batzorde organiko gisa 
eraturik dago. Hain zuzen ere, genero berdinta-
suna eta emakumearen ahalduntzea soil-soilik 
sustatzea xede duen nazioarteko eta gobernuar-
teko organo nagusia da Batzorde hori.  
Emakumearen Izaera Juridiko eta Sozialaren 
Batzordeak berebiziko lana egiten du emaku-
mearen eskubideak sustatzen, emakumeek mun-
du osoan bizi duten errealitatea dokumentatuz 
eta genero berdintasunaren alorreko nazioarteko 
arauak gertutuz. Halaber, Emakumeek politika-
ren, ekonomiaren, eremu zibilaren, gizartearen 
eta hezkuntzaren arloetan dituzten eskubideak 
sustatzeari buruzko gomendioak eta txostenak 
ere prestatzen ditu. 

Urtean-urtean, Estatu Kideen, sozietate zibila-
ren eta Nazio Batuen erakundeen ordezkariak 
New Yorken biltzen dira, NBEren egoitzan. Bat-
zar horretan ondoko gai hauek jorratzen dituzte: 
genero berdintasunaren aurrerapena ebaluat-
zea, erronkak identifikatzea, estandar orokorrak 
ezartzea eta mundu osoan genero berdintasuna 
eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko politi-
kak formulatzea.

1963an ezarritako erakunde hau, institutu au-
tonomoa da Nazio Batuen sistemaren barruan. 
Garapen-prozesuen alderdi sozial eta politikoei 
buruzko mundu osoko ikerketa konparatiboa 
sustatzeko sortu zen. Bere eginkizuna, berdin-
tasun soziala, inklusioa eta justizia garapenaren 
pentsamolde, politika eta jardunbidean funtsezko 
atalak izan daitezela zaintzea da. Eduki soziala 
azpimarratzen du, baita garapen-prozesuek edu-
ki horretan dauzkaten ondorioak eta erakunde, 
harreman eta eragile sozialek garapenerako po-
litiken eta bideen definizioan duten zeregina ere.  

Diziplina anitzeko ikerketak eta politiken azterke-
tak egiten ditu. Hala, gobernuei, garapen-agent-

ziei, oinarrizko erakundeei eta eremu akademi-
koari, garapenean eragina duten gaur egungo 
arazo sozialak hobeto ulertzeko bidea ematen 
die. Hala, garapenerako politikak hobetzen la-
gundu nahi du, eta horrez gain garapen bidean 
dauden herrialdeen ikerketa-gaitasuna sendotu. 

Horretarako, ideien elkartrukerako gunea es-
kaintzen du. Gune horretan garrantzia ematen 
zaie garapenaren korronte nagusiak auzitan 
jartzen dituzten eta sarritan baztertu egiten diren 
ikuspuntuei, eta politika alternatiboak eskaintzen 
dira. 

Nazio Batuen Garapenerako Programaren 
(PNUD) helburua, herrialdeei konponbideak 
ezartzen laguntzea da, eta hori hainbat arlotan 
egin nahi da, besteak beste: gobernagarritasun 
demokratikoa, pobrezia gutxitzea, krisiei aurre 
egitea eta krisietatik suspertzea, energia eta in-
gurumena edo GIB/HIES. Uneoro giza eskubi-
deen babesaren alde egiten du, bereziki emaku-
meen jabekuntzari dagokionez.

Nazio Batuen Batzar Nagusiak sortu zuen 
1965ean. Gobernuekin eta pertsonekin elkar-
lanean aritzen da 177 herrialde eta lurraldetan, 
munduan eta nazioetan garapenaren inguruan 
sortzen diren erronken konponbideak aurkitzen 
laguntzeko, eta 1990az geroztik Giza garapenari 
buruzko txostena edo Giza garapenaren indizea 
egiten du.

+ Emakumearen Kontrako Bazterkeria Ezabatzeko 
Batzordea (CEDAW) 

+ Emakumearen Izaera Juridiko eta Sozialaren 
Batzordea (CSW) 

+ Gizarte Garapenerako Nazio Batuen Ikerketa 
Institutua (UNRISD)

+ Nazio Batuen Garapenerako Programa (PNUD)
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http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/CEDAWIndex.aspx
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/
http://www.unrisd.org
http://www.undp.org
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‘Babel Munduko Emakumeak’ jatorri ezberdine-
tako emakumeek 1999. urtean eratu zuten elkar-
tea da. Elkarte horren helburua hemengo emaku-
meen eta emakume etorkinen arteko topaguneak 
sustatzea da, estereotipoak zalantzan jartzea 
aldeztu eta bizikidetza suspertzea xede duten 
balore partekatuak eraikitze aldera. Ondoko 
hauek dira elkarte horren lan-gakoak: elkarrekiko 
laguntza, inplikazioa eta partaidetza areagotzea, 
talde-interesak eta norberaren interesak sustat-

zea eta elkartruke, bilera eta hausnarketarako 
guneak sortzea, kultura bultzatu eta ezaguerak 
eta esperientziak partekatzeko xedez.   

Elkartean lantzen diren jardueren zerrenda luzea 
da, baina ondokoak azpimarra daitezke, besteak 
beste: prestakuntza eta sentsibilizaziorako taile-
rrak, erakusketak, dibulgazioaren arloko liburu, 
aldizkari eta liburuxkak gertutzea, hitzaldiak, fo-
roak, biltzarrak, azokak eta abar. 

EmakumeEkin emakume ekintzaileen plataforma 
bat da, ondoko xede hauek dituena: beren lanean 
beste emakume ekintzaile batzuei laguntzea, es-
perientziak partekatzea eta lankidetzaren arloko 
sareak sortzea. Taldearen blogean emakume 
ekintzaileentzako informazio interesagarria argi-
taratzen dute. 

Emakumeek alor ekonomikoan duten eragina 
garatu eta areagotzeko, eta bai arlo horretaz 

sentsibilizatzeko ere, bideratzen diren proiektuak 
lantzeaz gain, honako produktuak eta zerbitzuak 
ere eskaintzen dituzte, besteak beste: ekintzai-
letza eta enpresaren sendotze arloan ideiak 
sortzeko sormena lantzea, mentoring, coaching, 
negozio-planaren garapena, aholkularitza juridi-
koa, marketing alorreko estrategiak diseinatzea, 
salmenta arloko prestakuntza eta aholkularitza 
edo finantza- eta merkataritza-kudeaketaren ar-
loko trebakuntza. 

Ondoko hauek dira Elkartearen helburu nagu-
siak: gizarte matxistak sorrarazten duen egitu-
razko bazterkeriaren aurka lan egitea (funtsean, 
emakumeen eta pertsona ez-heterosexualen 
aurkako diskriminazioa saiheste aldera) eta gizo-
nek berdintasunaren alorreko jarrerak berenga-
natzen laguntzea. Haren jarduerek oinarrizko hiru 
ardatz dituzte: ardatz pertsonala, esku-hartze 
tekniko-profesionala eta gizarte-eragina.  Elkar-
tearen web orrialdean hainbat eta hainbat eduki 
eta hausnarketa aurkituko ditugu. Horrez gain, 
gizonezkoen ikuspegitik berdintasunaren ahotsa 
entzun ahal izateko gunea ere eskaintzen digu. 

‘Cine en Violeta’ ikus-entzunezkoei buruzko blo-
ga da, ikuspegi feministatik begiratzen duena. 
Haren helburua ondoko hau da: zenbait arrazoi-
rengatik zirkuitu komertzialetan sartzerik ez du-
ten edo ezohiko gaiak modu ezberdinean jorrat-
zearen kariz jendearengana iristerik lortzen ez 
duten profesionalen lanak ezagutaraztea. 

Blog horrek antzerkiari, dokumentalei, film labu-
rrei eta luzeei eta abarrei buruzko informazioa 
eskaintzen digu, eta bai berdintasunarekin eta 
feminismoarekin loturik dauden gaien gaineko 
elkarrizketak eta estekak ere.  

sartu
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+ EmakumeEkin

+ Genero Berdintasunaren aldeko Gizonen Elkartea
   (AHIGE) 

+ Cine En Violeta

+ Babel Munduko Emakumeak

SAREAN

http://www.emakumeekin.org
http://www.cineenvioleta.org
http://www.ahige.org
http://www.mujeresdelmundobabel.org
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