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BIZKAIKO EMAKUMEEN PARTAIDETZARAKO KONTSEILUA 
Ohiko batzarra (2022-06-11) 

Ordua: 10:00 
 
Parte-hartzaileak: 26 elkarte eta erakunde eta 38 ordezkari 
  

13 ARROSA GORRI ELKARTEA María Luisa González eta Nuria Rodríguez Elorduy 

EMAKUME EKINTZAILEEN ELKARTEA, EEE Begoña Murguialday 

MATIZ ELKARTEA Irati Padilla Valenzuela  

AMUGE Tamara Clavería Jiménez  

ONEKA, EMAKUME PENTSIODUNEN ELKARTEA Mertxe Méndez eta Loli Bison  

SARE LILAK 
Begoña Izarra, Eulalia Rodríguez Alonso eta Teresa Beitia 
Bastida 

ANDRA BARRIAK ELKARTEA Begoña Artegui Aurteneche eta Maite Gurrea García 

ETXEKO ANDRE EMAKUME-ELKARTEA Montserrat Barquin Canales eta María Ángeles González 

INURTXI Clara Lázaro Liras eta Maribel Salvador 

ETXALDEKO EMAKUMEAK Amaia Carpio Muñoyerro 

NINAIZ ELKARTEA Visitación Corpas Guijarra 

BIZITU Margarita Aguilar eta Mar de Miguel 

EMAKUMEON INDARRA Arantza Herce Ugalde eta Adela de la Fuente Núñez 

ERAGIN Eskarne Larrinaga Goionaga eta Teresa Beitia Bastida 

MIGRATUTAKO EMAKUME EKINTZAILEAK Maylin Vergara Reyes 

DIZ-DIZ Cristina Mayor Bernaola 

ERLANTZA 
Raquel Miragaya Fernández  
(Kontseiluko lehendakaria) 

BIDEA EGINEZ ELKARTEA Estibaliz San Sebastián 

“MAITE ALBIZ” EMAKUMEEN DOKUMENTAZIO-
ZENTROA 

Begoña Sagasti 

BAGABILTZA FUNDAZIOA Yolanda Barona 

GALTZAGORRI Marije Etxebarria 

GIZATIAR Itziar Alberdi 

EMAKUMEEN ETENGABE JABEKUNTZA ELKARTEA 
María Manuela López Roca, Esther González Cabieces 
eta Nieves Fernández González 

Comisión de Mujer por la Igualdad de  FEKOOR Sara Andres 

ESCRIBE-LEE ELKARTEA (on line) Andrea Uña eta Ana María Iglesias  

AMALAN (on line) Jone Gardoqui Arriortua  

 
Bizkaiko Foru Aldundiaren aldetik:  

- Patricia Campelo, Berdintasunerako zuzendari nagusia eta Kontseiluko lehendakariordea. 

- Cristina Sarduy, Genero Politiketarako idazkari teknikoa eta Kontseiluko idazkaria. 

- Laguntza teknikoaren, Equipare tekniken eta INCYDE – Iniciativas de Cooperación y Desarrolloren 
aldetik, Eva Sáenz de Ugarte eta Esther Canarias. 
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GAI-ZERRENDA 
 
1. Ongietorria 

2. Aurreko Batzarreko akta onartzea 

3. Sartu diren kide berriak onartzea 

4. Batzorde kudeatzaileko kide berria hautatzea 

5. Bi batzarretan jarraian parte hartu ez duten elkarteak bazter uztea onartzea 

6. Kontseiluari buruzko informazioa: Batzorde kudeatzailea eta lan-batzordeak. 

7. Galdera-txanda eta batzorde batean parte hartzeko interes nagusiei buruzko hausnarketa. 

8. Kontseiluak gure erakundeen inpaktua sustatzeko moduei buruzko esperientzia-trukea 

9. Beste zenbait 

10. Agurra eta itxiera 

 

 
 

1. Ongietorria  

Kontseiluko lehendakariak, Raquel Miragayak, ongietorria egin die parte-hartzaile guztiei eta batzarrean 
eta Kontseiluan aktiboki parte hartzera animatu ditu, trukerako eta intzidentzia politikorako esparru bat 
baita. 
 

2. Aurreko Batzarreko akta onartzea  

Aurreko batzarreko akta onartu da.  
 

3. Sartu diren kide berriak onartzea 

Kontseiluaren batzarrak onetsi egin du Batzorde kudeatzaileak 3 erakunde berri sartzeko hartutako 
erabakia:  

• ABANTOKO TALDE FEMINISTA, Abanto-Zierbenakoa. 

• GIZATIAR erakundea, Getxokoa  

• EMAKUMEEN ETENGABE JABEKUNTZA ELKARTEA, Ugao-Miraballesekoa. 

Gainerako parte-hartzaileek txalo artean hartu dituzte. 

4. Batzorde kudeatzaileko kide berria hautatzeko bozketa  

Ez da hautagairik aurkeztu Batzorde kudeatzaileko kide berri izateko; beraz, ez da bozketarik izan. Cristina 
Sarduy Kontseiluko idazkariak parte hartzearen garrantzia gogorarazi du eta elkarteak beren hautagaitza 
aurkeztera animatu ditu, 2022ko abenduko batzarrean batzorde kudeatzailearen erdia berritu beharko 
baita. Hala, batzordearen erdiak taldean jarraituko du eta haien ezagutza baliatuko da, eta beste erdia 
berrituko da. Badakigu lanpetuta gabiltzala elkarteetan eta ahalegin bat eskatzen duela batzorde horretan 
sartzeak, baina ahalegin hori, aldi berean, aberasgarria da. Beharrezkoak gara batzorde kudeatzaile 
horretan.  
Anima zaitezte.   

5. 6 elkarte BEPKtik kanpo uztea onartzea 

Cristina Sarduy Kontseiluko idazkariak azaldu du zenbait elkarte Kontseilutik kanpo geratuko direla, ez 
dutelako bete bi batzarretan jarraian parte hartzeko hartutako konpromisoa. Elkarte horiek Kontseiluko 
kide izateari utziko dioten arren, datorren astetik aurrera BFA berriro jarriko da haiekin harremanetan, 
haien egoera ezagutzeko eta, ahal den neurrian, berriz parte hartzeko aukera emateko.  
 
 
 
Hauek dira kanpo utzitako elkarteak: 
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• FIREKUTZEN 

• COLECTIVO FEMINISTA LANBROA 

• ASOCIACIÓN SUSTERRA 

• BAAX AYE 

• EUSKAL HERRIKO MUGIMENDU ABOLIZIONISTA 

• SASKIA - Bizkaiko emakumeekin eta landa-eremuarekin konprometitutako zenbait esparru eta 

sektoretako emakume enpresari eta ekintzaileen elkartea 

6. Kontseiluari buruzko informazioa 

6.1. Batzorde kudeatzailea 

13 ARROSA GORRI elkarteak (Marisa González) agurra egin du eta informazio hau azaldu du: 
 
Batzorde kudeatzailea da Kontseiluaren jardun egokia kudeatzen eta ziurtatzen duen organoa. Erakunde 
hauek osatzen dute: Erlantza (hark du lehendakaritza), Amalan, AED, 13 arrosa gorri, Famek, Oneka eta 
Sare Lilak. 
 
2021eko abenduan azken batzarra egin zenetik, bost aldiz bildu gara eta gai hauek jorratu ditugu: 

 
• 2021eko biltzarraren balorazioa, zeina elkarte parte-hartzaileek eman zitzaien galdetegi bati 

emandako erantzunak eta jarduerak eta ideiak trukatzeko garaian bildu ziren iritziak aztertuz 
egin baitzen. 

• Batzorde kudeatzaileak 2021ean egin zuen lana baloratu da; uste dugu BEPK aurrera eraman 
ahal izateko eta batzordeetan eta sortuko diren beste gai batzuetan lanean jarraitzeko zutabeak 
finkatu direla. 

• Kontseiluak Pandemiaren eta Genero Indarkeriaren Batzordeetan egiten duen lanaren jarraipen-
proposamena onartu da, eremu parte-hartzailea eta erabilgarria izan dadin eta elkarteen parte-
hartzea susta dadin. 

• Hausnarketa bat egin da kontseiluak Bizkaiko emakumeen elkarteentzako topagune berriarekin 
izan dezakeen harremanari buruz. Foru Aldundiko Berdintasun Sailak sustatu du hausnarketa 
hori, eta 2021eko abenduaren 2an aurkeztu zen, 14 elkartetako ordezkarien parte-hartzearekin. 
Kontseiluaren helburua intzidentzia politikoa da, eta gune horren helburua topaketa ludikoak 
sortzea litzateke. 

• Era berean, kontseiluak 2021ean egindako lanari buruzko Batzar Nagusien txostena onartzeko 
lan egin da. 

• Kontseiluan sartu nahi duten eta eskatutako baldintza guztiak betetzen zituzten erakundeen 
eskaerak onartu dira. 

• Eta, azkenik, Batzar hau prestatzeko egindako lana. 

 

6.2. Pandemiaren ondorioak aztertzeko batzordea 

• ERAGIN (Eskar Larrinaga) elkarteak azaldu du batzordeak 6 hilabete hauetan elkarte guztiek jaso 
duten galdetegiarekin egin duela lan. Oso garrantzitsua da emakumeen parte-hartze 
soziopolitikoa nola sustatu jorratzeko.   

• ANDRABARRIAK (Bego Artegi) elkarteak adierazi du batzordeak 2021ean nola funtzionatu duen 
eta funtzionamendua, erabilgarritasuna, harremana, zainketa eta hobetzeko proposamenak 
aztertuz hasi duela batzarra. Abenduko batzarra ere baloratu da. BFAk Kontseiluko elkarteetako 
emakumeen parte-hartze soziopolitikoari buruzko azterketa bultzatzeko UPV/EHUrekin 
egindako proiektua aurkeztu du. 

• SARE LILAK (Lali Rodríguez) taldeak elkarteak galdetegian parte hartzera bultzatzeko eta 
jarraipena egiteko lana aurkeztu du. Batzordeko elkarte bakoitzak UPV/EHUko profesionalen 
taldeak hasieran pentsatu zen galdetegian egin duen egokitzapena aztertu du eta hobetzeko 
proposamenak egin dizkie. Elkarteekin harremanetan nola jarri ere planifikatzen da (kideak nola 
banatu; bakoitzari lau kide dagozkio). 
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• ONEKAk (Mertxe Méndez) esan du 2022ko martxoan Kontseiluko 
erakundeekin harremanak izaten hasi zirela lana aurkezteko; harreman haietan erantzutera 
animatu ziren, zalantzak argitu ziren, haiekin galdetegia egin... Kontaktuak posta elektronikoaren 
bidez egiten dira, eta, ahal denean, telefonoz eta WhatsApp bidez. Zenbait kontaktu-txanda egin 
dira bi hilabetez. Martxotik maiatzera bitartean, batzordea bi aldiz bildu zen erantzunei eta 
kontaktuei jarraipena egiteko eta egutegia berrantolatzeko.  Erantzun gehiago iristen ari dira. 
Erantzunen ehunekoa % 66,67 izan da, eta kontuan hartzen badugu 5 erakunde atzean geratu 
direla ez zirelako azken bi batzarretara etorri, % 75 izango litzateke. 

• FEKOOR (Sara Andrés) elkarteak azaldu du 2022ko irailetik aurrera prest egongo dela txostena 
eta batzordeak aztertuko duela, dagozkion ondorioak aterako dituela eta proposamenak egingo 
dituela hura hedatzeko moduari eta Kontseiluan lantzeko moduari buruz. 

6.3.  Indarkeria matxistari buruzko batzordea 

EMAKUMEON INDARRA (Adela de la Fuente eta Arantza Herce) elkarteak azken 6 hilabeteetan 
egindako lana aurkeztu du:  
 
Indarkeria Batzordeak dokumentu bat bidali zion Kontseiluko lehendakariordeari, indarkeria matxistaren 
biktimei laguntzeko foru-zerbitzuak eta Tartekari Sarea hobetzeko identifikatu zituen eskaerak jasotzen 
dituena, Gizarteratze Zuzendaritzara helaraz zitzan eta planteatutako eskaerak itzultzeko bilera bat egin 
zedin. 
 
2022ko apirilaren 7an, Oscar Seco Gizarteratze arloko zuzendaria batzorde horrekin bildu zen, bere 
saileko zerbitzuetan indarkeria matxistaren biktimei laguntzeko ezarri diren aldaketak azaltzeko. Hala, 
adierazi du urte eta erdi daramatela eraldaketa- eta aldaketa-prozesu batean, beharrei egokitutako arreta-
sistema integral berri bat formulatzeko, zeinak banan-banan lagunduko baitu eta emakumeen izenean 
erabakiak hartzea saihestuko baitu.  
 
Era berean, indarkeria matxistaren ondorioen konponketan jarri nahi dute arreta, baldintzatzaile, muga eta 
ahalmen guztiekin. 
 
Batzordeak baliabide horien jarraipena egin nahi du, kontuan hartuta, batez ere, iaz lan horretan 
identifikatutako eskaerak.  
 
Halaber, hurrengo urterako kontuan hartzen ditu ekaineko eta iraileko bileretan landuko diren beste 
proposamen batzuk ere. 
 

Galdera-txanda 

• AED (Bego Murguialday) elkarteak batzordearen proposamenak unibertsitateari ematen diona 

baloratzeko UPV/EHUk egin dituen ekarpenei buruz galdetu du. 

ERAGIN (Eskar Larrinaga) elkarteak erantzun du UPV/EHUk ekarpenak egin zituela ordenatzeko 
eta errepikapenak saihesteko, eta batzordeak proposatu zuena hartu zuela oinarri, ideia eta item 
asko zituelako. 

 
• DIZ-DIZ (Cristina Mayor) elkarteak erakundeen balorazioaren ondoren jaso diren ekarpen motei 

buruz galdetu du. 

ERAGIN (Eskar Larrinaga) taldeak erantzun du dena jaso dela eta orain UPV/EHUko taldeak 
aztertuko duela.  
 
ONEKA (Mertxe Méndez): erantzunaren balorazioa positiboa da % 75en, emaitzak UPV/EHUk 
emango ditu irailean, eta irailetik azarora bitartean lantzea eta emaitzak abenduan aurkeztea da 
asmoa. 

 
• Cristina Sarduyk (Kontseiluko idazkaria) esan du galdetegiaren zailtasunetako bat Datuak 

Babesteko Lege Organikoa (DBLO) izan dela, pandemiaren ondorioak aztertzeko batzordeak ez 

zuelako telefonoak eskuratzeko aukerarik, kontaktua zailagoa izan delako eta harreman 

pertsonal hori egiteko lan handia egin dutelako. 
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7. Galdera-txanda eta batzorde batean parte hartzeko interes nagusiei buruzko 
hausnarketa 

Bego Izarrak (SARE LILAK), Batzorde kudeatzaileko kide den aldetik, eskerrak eman dizkie gure 
emakumezko arbasoei, aukera eman baitigute hemen egoteko eta gaur egun aintzatetsita eta baloratuta 
sentitzeko.  
 

2005ean, Eusko Legebiltzarrak lege bat onartu zuen, erakunde guztiek emakumeen elkarte eta 
erakunde guztien parte-hartzea sustatu behar dutela dioena, gizonen eta emakumeen arteko 
berdintasuna lortzeko. Horren harira, parte-hartzea sustatzeko hainbat modu izan dira, eta 
Bizkaiko Batzar Nagusiek Berdintasunerako Foru Araua onartu zuten 2018an. Arau horretan, 
elkartutako emakumeen Bizkaiko Emakumeen Partaidetzarako Kontseilua sortu zen.  
 
2020ko otsailaren 18an Kontseilu hau abian jarri zuen foru dekretua onartu zen. Pandemiak 
eragindako konfinamenduak ez du haren jarduera geldiarazi. 7 elkarte dira Behin-behineko 
Batzorde Kudeatzaileko kide, eta 2021eko maiatzean elkartu zen Kontseilua lehen aldiz aurrez 
aurre. 
 
Kontseiluaren funtzionamendua ahalbidetzen duten guztien izenean, Begoña Izarrak adierazi du 
une, eskaera, ideia edo iradokizun denak balioesten dituztela.  
 
2020ko azaroan eratu zen kontseilua, on line egindako batzar baten bidez. Hala sortu zen bi lan-
batzorde sortzeko erabakia: pandemiaren ondorioak aztertzeko batzordea eta indarkeria 
matxistarena. Batzorde kudeatzailea ere aukeratu zen, zeina Zuzendaritza Batzorde antzeko bat 
baita. Batzarra da organo gorena. 
 
Begok azpimarratu du Kontseilua eragin politikoa izan nahi duen organo aholku-emaile bat dela, 
eta horizontala izan nahi duela, ez bertikala, hau da, BFAko Berdintasunerako Zuzendaritzaren 
eta Bizkaiko emakumeen elkarteen artean berdinen arteko elkarrizketa sortzea nahi duela. 
Kontseiluak hiru printzipio ditu oinarri: intersekzionalitatea, gardentasuna eta irisgarritasun 
unibertsala (azken hori Foru Arauak aurreikusten zituen beste biei gehitu zien batzorde 
kudeatzaileak). 
 
Hala dio Begok: Badugu ahalmena. Hura gauzatu dezakegula sinestea falta zaigu batzuetan. 
Horregatik, jendea hau pentsatzera animatzen du: “parte hartu nahi dut, eta nola egin dezaket 
zerbait nire kideekin martxan jartzeko”.  

 
Batzarreko parte-hartzaileei galdetu zaie elkarteek zer interes nagusi dituzten Kontseiluko batzorde 
batean aktiboki parte hartzeko. Biltzen diren ideiak Batzorde kudeatzailean aztertuko dira kontuan 
hartzeko. 
 
 Zer interes duzue elkarte edo talde gisa batzorde batean parte hartzeko?  
 

• FEKOOR (Sara): sentsibilizatzea eta ikusaraztea ezen, desgaitasunen bat izan arren, emakumeak 
garela, eta edozein pertsonak eta beste edozein emakumek bezala parte hartzeko eskubidea 
dugula. Garrantzitsua da emakumeok gure bizitzaren eta erabakien jabe izatea.  

• BIZITU (Mar): indarkeriaren biktimei laguntzeko sisteman egiten ari diren hobekuntzei buruz 
galdetu du, bere elkarteak uste baitu prozesuak ez duela ongi funtzionatzen. Emakumeei 
laguntzen diete, eta emakume gehiagorengana iritsi nahi dute. Horregatik, erraztasunak eskatzen 
dituzte emakume horiengana iristeko. 

• ERLANTZA (Raquel) taldeak lantaldean parte hartzera animatu du. 

• SARE LILAK (Bego I.) elkarteak gogorarazi du edozein unetan sar daitekeela batzordeetan. 

• Cristina Sarduyk (Kontseiluko idazkaria) esan du indarkeria matxistaren arloko lantalde bat 
izateko arrazoietako bat BIZITUk esandakoa dela. Hain zuzen ere, oso zaila dela gai horri ekitea, 
erakundeek oso zeregin garrantzitsua dutela horretan, garrantzitsua dela elkarteetako 
emakumeen ahotsa ezagutzea eta egoera horiek ez direla egun batetik bestera konpontzen. Egin 
den galderari erantzunez, adierazi du elkarte batean parte hartzeko arrazoia elkarte horrek 
lantzen duen gaia izan daitekeela. 
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• Evak (Kontseiluaren dinamizazioa) proposatu du batzordeetan elkarteko 
edozein pertsonak lan egin dezakeela; dagoeneko elkarte bateko kideren bat egon arren, ez 
dagoela kopuru-mugarik. Oso autonomoak dira. 

• FEKOOR (Sara) elkarteak gogorarazi du BFAk Tartekari Sarea proiektua sortu zuela 2012an, 
ohartu zirelako emakumeek ez dituztela eskura izatez dauden baliabideak. Azaldu du pandemian 
indarkeria matxistaren kasu gehiago izan direla. 

• AMUGE (Tamara) elkarteak azaldu du batzorde batean parte hartzeko interesa pertsonala 
izango litzatekeela batetik, ikasi egiten duzulako eta beste pertsona batzuekin harremanak izaten 
dituzulako, eta, bestetik, gizarte-erakunde gisa duen erantzukizuna eta emakume ijitoei ahotsa 
ematea litzateke interesa. Azkenik, intersekzionalitatea sartuta gauzak aldatu egingo direla 
sinestea.  

• MIGRATUTAKO EMAKUME EKINTZAILEAK (Maylin): interesa batzordeetan dauden 
pertsonen informazioa eta jakintza jasotzea da, eta, era berean, beraiek, hainbat modutan, 
sentsazioak, iritziak eta informazioa transmiti ditzakete, irtenbide guztietara iristeko. Gauzak 
konpondu daitezkeela jakitea motibagarria da. Beste esparru batzuetan, bilerak egin eta hitz egin 
besterik ez da egiten, eta dena gelditu egiten da; baina irtenbideak lortuko direla jakinez gero, 
interes pertsonal eta talde-interes handia pizten da. Elkartetik emakumeen elkarte guztiekin 
harremanetan jarri nahi dute, elkarte guztietara iritsi nahi dute eta.  

• Evak (dinamizazioa) esan du interesgarria iruditzen zaiola dibertsitatea eta intersekzionalitatea 
nola lotu jakitea, ideia hori batzordeetan dagoelako, eta ikuspegi hori nola txertatu galdetu du.  

• AMUGE (Tamara) elkarteak azaldu du nola galdetzen zaien gorputz arrazializatuei, askotariko 
emakumeei, ezinbestekoak direla sentiaraziz. Gure ardura da indarkeria matxistari buruzko 
batzordean egotea, eta bertan parte hartzeko konpromisoa hartzen dugu.  Batzordeetan eta 
Kontseiluan aniztasunetik parte hartzea pentsatzen denean ere garrantzitsua litzateke denborak 
aztertzea: zainketei eusten badiegu, larunbat goizetan parte hartzea zaila izango da. 

• MIGRATUTAKO EMAKUME EKINTZAILEAK (Maylin): egoteko konpromisoa ere nabarmendu 
du, eta eskertu du edozein pertsonak parte hartzeko aukera izatea; izan ere, askotan oztopo bat 
da beti pertsona bera izatea, nekatu egiten baita. Beren esperientziak partekatuko dituzte.  

• FEKOOR (Sara): intersekzionalitateari dagokionez, uste du oso garrantzitsua dela errealitate 
desberdinak ezagutzea; informazioak ahalmena ematen du nola jokatu jakiteko. 

• BIZITU (Marga) elkarteak erakundeekin komunikatzeko dagoen aukerari buruz galdetu du, 
emakumeek esaten dutena kudeatzeko interesa duten, eta zer ekarpen egiten duten erakundeek. 

• ERLANTZA (Raquel) elkarteak erantzun du hasieran uste zutela ez zutela kasurik egingo. Aurrera 

egin da eta komunikazioa arina da; egin ditugun galdera guztiak erantzun dizkigute. Batzordean 

beste Zuzendaritza baten parte-hartzea eskatu zen, eta Óscar Seco etorri zen. Entzuten gaituzte. 

Errespetatzen gaituzte. Abenduan kontatuko dizuegu zer esan ziguten.  

 
Patricia Campelok (lehendakariordea) esan du kontseilua aholku-emailea dela eta gutxi gorabehera 2 urte 
dituela. BFArentzat oso garrantzitsua da elkarteek proposatzen dutena entzutea. Gero, Berdintasunerako 
Zuzendaritzak ikusi behar du nola birbideratu kontua eskumenen arabera, dagokionari interpelazioa egin 
eta erantzunak eskaini ahal izateko. Zuzendaritza bitarteko elementu moduko bat da, ideiak eta interesak, 
eskaerak eta Kontseiluan egituratutako beharrak biltzen dituena eta galdera edo eskaera garraioetara, 
gizarte-ekintzara, kulturara, kirolera... bideratzen duena, kasuaren arabera. 
Kontseiluak 2 urte baino gutxiago ditu, urte konplexuak izan dira, eta orain dagoeneko baditu egiturak; 
beraz, hemendik aurrera, kide diren elkarteen parte-hartzearekin, eragin-lan hori egin daiteke. 
Zuzendaritzak elkarteek egiten dituzten galdera asko partekatzen ditu, eta garrantzitsua iruditzen zaio 
hori bultzatu eta galderak eta eskaerak bideratzea. 
 

• BAGABILTZA (Yolanda): jakitea zein den berdintasun legala – berdintasun-plana eta legearen 
aldaketa proposamenak arrazoitzeko tresnak dira, emakumeen eskubideen euskarri baitira. Lan-
ildo oso interesgarria litzateke. Arau horiek emakume guztiek ulertzea da garrantzitsuena, 
haietan jasotzen baitira gure eskubideak. 

• ERAGIN (Eskar) elkarteak adierazi du berdintasunaren gaia lantzeko beste modu bat dela, 
konpromisotik eta ekintza oso zehatzetatik, beste elkarte batzuetako emakumeekin egotea eta 



  
 

7 

 

 
  

guztien sinergiak lantzea, eta botere-guneetara iristeko aukera izatea. 
Ekintzarako arrazoiak eta beste elkarte batzuengandik jasotako arrazoiak izatea, espazio 
zehatzak okupatu ahal izatea, emakume desberdinak biltzeko lekuak izatea; prestakuntzekin 
jarraitzea; lanean eta motibatuta jarraitzeko prozesu inspiratzaileak izatea.  Gure gizartean 
berdintasunezko aldaketak lantzeko.   

• SARE LILAK (Bego I.) elkarteak proposatu du pandemiaren ondorioak aztertzeko batzordeari 
izena aldatzea. 

 

8. Kontseiluak gure erakundeen inpaktua sustatzeko moduei buruzko esperientzia-trukea  

 
AED elkarteko Bego Murgialdayk esperientziak trukatzeko dinamika parte-hartzailea aurkeztu du. 
Oraingo honetan, galdera hau eztabaidatu eta landuko da: Nola susta dezake Kontseiluak gure 
erakundeen eragina? 
 
Dinamika hasi aurretik, Batzorde kudeatzaileak elkarteen eragina handitzeko proposamena egin dio 
Batzarrari: WhatsApp taldearen bidez konektatuta egotea, elkarteen jarduerak zabaltzeko.. Horretarako, 
orri bat banatu da elkarte bakoitzak adostasuna sina dezan, ados badago. 
 
Hiru taldetan lan egin ondoren, non parte-hartzaileak txandakatuz joan baitira eta ideiak aberastera eta 
zehaztera animatzen baitira, Bego M.-k (AED) eta Evak eta Estherrek (dinamizazioa) bateratze-lana egin 
dute:  
 
Talde berdea: 
 

• Elkarteen artean eta aldundiarekin berarekin komunikazioa areagotzeko ekintzak bultzatzea.  

• Elkarteen eta Kontseiluaren beraren bizitza gehiago ikusaraztea. Adibidez, sare sozialen bidez, 
gazteengana iritsi nahi bada batez ere. Halaber, Kontseiluaren webgunean atal bat jarriko da 
elkarteek beren jardueren berri eman dezaten, eta elkarte bakoitzak sartuko ditu jarduera horiek 
webgunean.  

• Urtero Bizkaiko elkarteen agenda feminista egitea. 

• Eremu ludiko bat berreskuratzea, elkarteak ikusgarri eginez, eta jakintzak partekatzeko espazio 
dinamikoagoak sortzea. 

• Komunikazioari dagokionez, behin eta berriz esan da intersekzionalitateari eta irisgarritasun 
unibertsalarekin zerikusia duen orori eutsi behar zaiola. Mezuak, irudiak eta abar zaintzea. 
Kontseiluaren komunikazio-kabinete bat abiarazteko aukera proposatu da, kontseiluko 
emakumeek eta esparru horretako profesionalek parte har dezaten.  

• Azken txandan, Kontseiluak bi urte dituela jakinda, jaso da indarra barrurantz egin daitekeela.  
Zer ikasi nahi dugun, nola indartu hori, zer behar dugun. Bi urterako ekintza-plan bat zehaztea. 
Ahalduntze- eta prestakuntza-estrategiak izan daitezke. Kontseiluaren helburua ez da gizartea 
oro har, baizik eta aldundiarekin hitz egitea eta agenda politikoa egiten jarraitzea.  

 
Talde lila: 
 

• Egiaztagiri “ofizialen” bat duten Kontseiluko kideen prestakuntza sustatzea, baita curriculumean 

sartu ahal izatea ere.  

Prestakuntza hori duten emakumeek beren elkarteetako emakumeei eman diezazkiekete eduki 

horiek.  

Hurrengo txandetan ez da ekimen horrentzako ekarpenik egin. 

 

• Elkarteen ohiko kezka bat belaunaldi arteko txanda izaten da. Horregatik proposatzen da 

emakume gazteekin zubiak eraikitzeko ekintzak bultzatzea. 

Adimen artifizialaren gaia jorratzeko lan-batzorde bat sortzeko ideia zehatz bat azaldu da, 

gazteentzako gai interesgarria baita. Halaber, azpimarratu da emakume gazteek parte hartzen 

badute batzordeak erakundearen autonomia handiagoa izan beharko lukeela, gazteek ez baitute 

esparru instituzionaletan parte hartu nahi izaten.   
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Jakintzak partekatzeko topaketa bat egiteko ideia ere aipatu da. 

Bigarren txandan, adierazi da emakumeen elkarteak hurbildu daitezkeela gazteek parte hartzen 

duten guneetara. Hau da, BEPK izatea gazteengana hurbilduko dena.  

Hirugarren txandan, mugimendu feminista duten emakumeen elkarteek M8 bultzatzeko 

esparruan elkarrekin parte hartu izanaren esperientzia kontatu da. Hortik dator zubiak 

eraikitzeko ideia, baina interes komun batetik abiatuta. Halaber, azpimarratu da elkarteen eta 

emakume gazteen arteko zubi horiek tokiko ingurunean eraiki behar direla, udal mailan gehiago 

BEPK mailan baino.  

 

• Bigarren txandan, adineko emakumeak ez direla ahaztu behar ere adierazi da, bakarrik daudenak 

batez ere, eta, gainera, gure elkarteetatik hurbilago egon daitezkeela. Adineko emakumeengana 

iristeko irratsaio bat bultzatzeko ideia sortu da.  

 

• Sare Sozialetan BEPKren profil bat sustatzea, elkarteen jardueren berri emateko eta, hartara, 

haiek ikusarazteko. Kontaktu handiagoa izateko aukera emateaz gainera, teknologia berriak 

erabiltzean gazteengana hurbiltzeko aukera emango luke.  

Hurrengo txandan, Instagramen profil bat sortzeko aukera aztertu da, gazteengana hurbiltzeko, 

baita Telegramen kanal bat sortzeko aukera ere, Kontseiluko elkarteen jardueren berri emateko.  

 

• Komunikabideetan BEPK ikusaraztea eta BEPKren webgunea elikatzea, iritziak jasotzeko 

galderak eginez.  

Hirugarren txandan, erantsi da Kontseilua ikusarazi beharra dagoela tokiko mailan, udalerrietan, 

berdintasun-tekniken bidez.  

 

• Emakumeen arteko topaketa eta haien parte-hartzea eta ahalduntzea sustatzeko, hirugarren 

txandan Bizkaiko udalerrietan Emakumeen Etxeak bultzatzearen garrantzia aipatu da. Zehazki, 

Bilbon eta Barakaldon dagoeneko abiatu diren prozesuei laguntzea.   

 

• Azkenik, esan behar da Kontseiluak jarduera garrantzitsua duela dagoeneko abian dituen bi lan-

batzordeekin, eta batzorde horien lanak eragin nabarmena izan dezakeela. Zenbat eta ekintza 

gehiago egin, orduan eta handiagoa da sakabanatzeko arriskua. Ez da ahaztu behar Kontseiluaren 

izaera politikoa. 

 
Talde horia: 
 

• Batzordeen aurrerapenei buruzko informazioa modu jarraituagoan ematea, bi batzarren zain 

egon gabe, elkarteek haien berri izan dezaten eta lehenago aprobetxatzeko aukera izan dezaten. 

Horretarako, WhatsApp-eko hedapen-talde bat sor daiteke, non administratzaileak soilik izango 

baitu erantzunak idazteko eta ikusteko aukera.   

• 2. txandan, Batzorde kudeatzaileak proposatu dituen elkarteen jarduera-multzotik bereizi eta 

taldearen helburua errespetatu behar da, gehiegi bete ez dadin.  

 

• Eremu publikoetan emakumeen errealitateak ikusaraztea, estereotipoak hausteko; adibidez, 

emakume migratuenak edo desgaitasunen bat duten emakumeenak. Horretarako, proposatzen 

da BFAren webgunean atal bat izatea, elkarte bakoitzak urtean jarduera garrantzitsu bat sar 

dezan (argazkia+laburpena).  

 

• Bigarren txandan, elkarteak ikusarazteko argazki-erakusketa bat egitea proposatzen da.  

3. txandan, proposatu da jendeak erabiltzen dituen bitartekoetan zabaltzea zer elkarte dauden, 

zer egiten duten, nora joan daitezkeen (bakartuta dauden emakumeei beste batzuekin elkartzen 

laguntzea).  

 
• Halaber, azaldu da xede diren emakume horiek dauden lekuetara joan behar dela: erretiratuen 

zentroetara adinekoen kasuan, eta txoko edo lokaletara, gazteen kasuan. 
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• Kanpainak egitea metroan edo beste lekuren batean, eta udalek beren 
eginkizuna bere gain hartzea, elkarteen lana eta proposamenak ikusaraziz (jardueren zerrendak 
edukitzea…). Gida bat egitea eta emakumeen elkarte guztien publizitatea egitea gida horretan.  

Elkarteak eta haien jarduerak ikusarazteko eta ezagutarazteko ildo horretan, 3. txandan 
azpimarratu da garrantzitsua dela Emakumeen etxe bat izatea udalerri guztietan eta, bereziki, 
Bilbon, erreferentzia-leku gisa, edozein adin eta baldintzatako emakumeek hara jotzeko aukera 
izan dezaten, eta elkarteek aktiboki parte har dezatela eta ekintzak antola ditzatela. 
 

• Bilboko Koloretxe Emakumeen Etxearen sorrera bultzatzea, zeina emakumeek kudeatua baita 
eta jarduerak, tailerrak eta abar baititu. Gaur egun 5.000 emakume bazkide ditu. 

• Ondoren egin den esku-hartze batean nabarmendu da garrantzitsua dela emakume nekazarien 
proposamenen balioa eta ekarpena agerian jartzea eta kontuan hartzea (entzutea eta gauzatzea). 

• Kontseiluko erakundeek “Maite Albiz” emakumearen dokumentazio-zentroa (Bilboko Burtsa 
eraikinean) ezagutu, erabili eta balia dezatela. Zentro hori lanean ari da 1982az geroztik, eta funts 
bat dago elkarte horien eskura, eta haiek nahi duten informazioa biltzen dute. Liburutegien Sare 
publikoan dago. 

• Ahalduntze-eskoletan duela 15 urtetik bultzatzen ari diren prestakuntza eta ahalduntze-
lantegiak aintzatestea.  Hirugarren txandan, hezkuntza ez-formal hori aintzatestearen eta 
baloratzearen garrantzia nabarmentzen da, emakumeen feminizazioaren zati garrantzitsua 
baitira. 

• Aintzatespenaren ildotik, Zirgari sarien barruan lehiaketaz kanpoko atal bat egotea proposatu da, 
elkarte baten lana zuzenean aintzatesteko.  

Bigarren txandan balorazioaren garrantzia azpimarratu da, eta proposatu da kontseiluak 
elkartegintzaren urteko saria izatea. 

• Hirugarren txandan espazio – batzorde bat sortzea proposatu da. Kontseiluko erreferentziako 
pertsona-taldea, elkarteen babesle gisa jardungo duena, elkarteek dituzten eta beste batzuek 
konpondu ditzaketen zailtasunak azaltzeko (adibidez, udalekin hitz egiteko zailtasunak, diru-
laguntzak, etab. ). 

 

9. Beste zenbait 

Cristina Sarduyk (idazkaria) azaldu du Batzorde kudeatzailea Bizkaiko emakume-elkarte guztientzako 
jardunaldi ireki bat prestatzen ari dela. 3 ordukoa izango da eta urriko ostiral arratsalde batean egingo da. 
Jorratuko den gaia hainbat lekutako emakume-kontseiluen esperientziak izango dira. Bizkaiko Kontseilua 
ikusaraztea eta hurbiltzea eta beste esperientzia batzuetatik ikastea da helburua.   
 
SARE LILAK (Bego Izarra) elkartearen esanetan, ikerketa medikoetan ez da kontuan hartzen emakumeek 
osasun-sistemaren erabiltzaile gisa duten berezitasuna. Ekimen bat sortu da change.org bidez sinadurak 
biltzeko, emakumeek eta animalia emeek osasun-ikerketetan parte hartzeko aukera izan dezaten eta, 
hartara, berezitasun horiek kontuan har daitezen. Emakumeen errealitatea islatzen ez duen diru publikoz 
finantzatutako ikerketa medikorik ez egotea azpimarratu nahi da. Kanpaina aktibatzen denean laguntzeko 
eta hura zabaltzeko gonbita egin zaie. 
 
Patricia Campelo Berdintasunerako zuzendari eta Kontseiluko lehendakariordeak adierazi du 2023ko 
urtarrilerako emakume guztien eta Bizkaiaren arteko nazioarteko biltzar handi bat antolatzen ari dela 
Berdintasunerako Zuzendaritza.  Urtarrilaren 17tik 20ra. www.emakumeak.eus webgunea gaitu da. Izen-
ematea doakoa da. Irailetik urtarrilera, motorrak berotu nahi dira, eta herri askotan jarduera asko 
antolatzen eta planifikatzen ari dira.  
 
 

10. Agurra eta itxiera 

Raquel Miragayak (ERLANTZA), lehendakari gisa, Batzarra itxi du guztiei eskerrak emanda, eta aurrera 
jarraitzera animatu ditu. Saioa 14:00etan amaitu da. 
 

http://www.emakumeak.eus/
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Virginia Imazekin izandako clownclusioak saioak landutakoaren ikuspegi bat eman du, 
konplizitatez, sakontasunez eta dibertsioz betea.  
 
Abestiarekin agurtu da saioa, eta, bide batez, mokadua hasi da. 
 
Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik  
 
 
 
 
 
 


