
Nazio Batuetako 
Boluntarioak 

Giza eskubideetan eta bakearen 
kulturan heztea gizarte bidezkoago 

bat eta solidarioago bat lortzeko 
funtsezko eta beharrezko 
elementutzat hartuta, 
Bizkaiko Foru Aldundiak Giza 
Eskubideen Foroa jarri zuen 
abian duela zazpi urte. Foro 
horren helburua da urtero 
giza eskubideen defentsarekin 
eta sustapenarekin lotutako 
eguneroko gaiak bistaratzea 

eta gizarteari helaraztea, tokiko 
esparrutik nazioarteko esparrura. 

Horrez gainera, foroa komunikazio-
kanal bat da, Bizkaiko Foru 

Aldundiko Berdintasuna, Lankidetza eta Herritarren 
Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusiaren zenbait arlok 
egindako lanaren berri emateko herritarrei.

Zazpigarren edizioan, joan den azaroan ospatutakoan, 
foroaren ardatza “Informaziorako eta adierazpen-
askatasunerako eskubidea” izan da. Hainbat hizlariren 
esku-hartzeen bidez, mundu osoan eskubide horiei egin 
ohi zaizkien ohiko urraketak bistaratu dira, eta hala, 
eskubide hori unibertsalki betetzen dela eta guztiontzat 
berdina dela bermatzeko behar diren herri-ekintzako 
jarraibideei buruzko hausnarketa egiteko gune bat sortu 
da.

Foroa irekia da eta publiko mota orori zuzenduta 
dago. Giza eskubideen esparruari buruzko eztabaidak 
proposatzen ditugu herri-administrazioekin eta gizarte 

zibileko zenbait eragilerekin batera. Elkarrizketa bizi 
eta natural bat sustatzen dugu, bizkaitarren trukearen, 
elkarketaren eta parte-hartzearen bidez etorkizuneko 
baterako estrategiak eraikitzen joateko aukera ematen 
diguna, herritarren mobilizazioa eta konpromisoa 
sustatuz, pertsona guztiak duintasunez eta aukera-
berdintasunean bizitzea lortzeko.

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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sartu

Genero indarkeriaren aurkako eta berdintasuna sustatzeko 
prebentziozko erreminta bezala Bilboko udalak “Bikote-harremanen 
barruko tratu onen alde” tailerra antolatu du. 

Tailerraren diseinuaren xedea artean gaur egun bikote-harremanen 
barruan gertatzen diren menperatze eta opresio baldintzak  
gazteei ezagutzera ematea da eta aztertzen dituen gai nagusiak 
hauek dira: genero estereotipoak eta rolak, maitasunaren inguruan 
existitzen	diren	mitoak		eta	nola		identifikatu	eta	nola	jardun	genero	
indarkeria kasuetan.

Tailerraren hartzaileak bigarren hezkuntzako bigarren zikloko, 
batxilergoko eta prestakuntza zikloetako, ikastetxe publiko eta 
zentro pribatu itunduetako  ikasleak  eta irakasleak eta familiak 
dira.

Parte hartzea eskatzeko posta elektronikoko mezu bat igorri behar 
da smujer@ayto.bilbao.net  helbidera edo Berdintasun, Lankidetza 
eta Hiritargo Saileko 944 204 838 telefono zenbakira deitu behar 
da. 

sartu

Tailerra: “Bikote-harremanen barruko 
tratu onen alde.”

Berdintasun, Lankidetza eta Hiritargo Saila
Venezuela plaza, 2
48001 Bilbo
Telefonoa: 944 204 838
Emaila: smujer@ayto.bilbao.net

parte hartu

Emakumeen Aurkako Indarkeria Ezabatzeko Munduko Nazioarteko 
Eguna ospatzeko azaroaren 25ean “Te quiero pero no más que a 
mi vida” hitzaldia-eztabaida egingo da Bizkaiko Foru Liburutegian; 
hizlaria Janire Estébanez izango da. Maitasun erromantikoaren 
inguruko topaketa izango da, maitasun horrek erlazio gatazkatsuen  
edo, areago, biolentoen mantenuan duen eragina  aztertuz; 
halaber, menpekotasunik eta sufrimendurik eragiten ez duten 
bestelako maitasun modalitate batzuk ere aztertuko  dira.

Hitzaldiak sarrera askea izango du harik-eta aforoa bete arte; Foru 
Liburutegira sartzeko derrigorrez aurkeztu behar da NANa edo 
pasaportea. 

sartu

Hitzaldia- estabaida: “Maite zaitut, 
baina nire bizitza gehiago”

Data: azaroak 25.
Ordua: 18:00. 
Tokia: Bizkaiko Foru Liburutegiko 5. solairua.
Hizlaria: Janire Estébanez
Hizkuntza: Gaztelera.

sartu

Eztabaida Irekian pertsona 
transexualen bereizkeria nola ekidin 
gaiari buruz

Irekia, Eusko Jaurlaritzak herritarren parte hartzerako duen 
erreminta “Transexualek sexua berriz esleitzeko prozesu batean 
daudela egiaztatzeko administrazio-agiriak nola eskuratu 
arautzen duen dekretu-proiektua” deritzonaren eztabaida-fasean 
dago. Fase horrek abenduaren 29ra arte iraungo du 

Kontuan hartuta pertsona transexualek  erregistro hutsaren 
esparrua gainditzen duen laguntza integrala eskatzen dutela, 
Eusko Jaurlaritzak herritarren iritziak ezagutu eta bildu  nahi ditu  
eta eztabaida sustatu nahi du eta, horregatik pertsona interesdunei 
iritzia emateko, euren argudioak azaltzeko, alde edo aurkako 
botoa emateko edo parte hartzeko prozesurako interesgarriak 
izan daitezkeen agiriak aurkezteko eskatzen die.

Besteak beste ondoko galdera hauek planteatu dira:
•	 Zure	 ustez,	 nola	 saihets	 daitezke	 transexualen	

kolektiboaren kontrako diskriminazioak?
•	Uste	duzu	nahikoa	dela	dekretu	hau	onartzea,	edo	

zerbait hobetuko zenuke?
•	Zure	 ustez,	 beste	 ikuspegiren	bat	 ere	 sartu	 behar	

litzateke?

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Servicio_FA&cid=3008544645&language=eu&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Servicio_FA%2FBIO_Servicio
http://www.irekia.euskadi.net/eu/debates/1008?stage=discussion
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=14103&Idioma=EU&bnetmobile=0
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“Emadazu minutu bat…” 
nazioarteko lehiaketa urtero 
egiten da, eta ikus-entzunezko 
lanik onenak saritzen ditu, 
minutu batean gai direnak 
pertsona guztientzako giza 
eskubideak sustatzeko, 
urratzeak salatzeko eta 
eskubide horiek defendatzeko; 
justizia soziala, berdintasuna 
eta pertsonen eta herrien giza 
garapen duina defendatzeko, 
haien eskubide guztiak beteko 
direla bermatuz.

Lanak aurkezteko epea 
2015eko otsailaren 1ean 
amaituko da. Bideoek 
gehienez minutu bat iraun 
dezakete (kreditu tituluak 
aparte). Edozein hizkuntzatan 
egindako lanak aurkez 
daitezke, bakarka nahiz 
taldean, eta ez dago mugarik 
kopuruan, nahi beste lan 
aurkez daitezke.  

Euskal Herriko UNESCO 
Etxeak sortu zituen “Emadazu 
minutu bat… “ sariak, 
Bizkaiko Foru Aldundiko 
Berdintasunerako eta 
Herritarren Eskubideetarako 
Zuzendaritzaren laguntzaz, 
2010. urtean, gizartea giza 
eskubideez kontzientziatzeko 
eta gizartearen sormena eta 
irudimena sustatzeko.

Informazioaren eta komunikazioaren teknologien 
(IKT) sektoreak abantaila nabarmenak dituen 
arren, neskato askok ez dute pentsatu ere egiten 
sektore horretan karrera bat garatzeko aukerari 
buruz.

IKTek eskain dezaketenari buruzko 
informazioaren inguruan ez-jakintasun handia 
dagoela eta jendeak informazio horren berri ez 
duela jakinda, Telekomunikazioen Nazioarteko 
Batasunak kontzientzia sortzeko, ahalduntzea 
indartzeko, eta neskak eta emakume gazteak 
IKTen inguruko ikasketak eta karrerak egiteko 
aukerari buruz hausnartzera bultzatzeko ahalegin 
global bat babestu eta koordinatzen du.

Hala, “Neskak IKTetan” (Girls in ICT) ataria 
sortu da, neskek eta emakume gazteek IKTen 
sektoreari buruzko ikuspuntu bat izateko tresna 
bat. Horrez gainera, jada teknologian lan egiten 
duten emakumeen adibideak aurkezten ditu, eta 
bekei, lehiaketei, prestakuntzei eta praktikei eta 
abarri buruzko informazioa ematen du. Horrez 
gainera, apirilaren laugarren ostegunetan, “Girls 
in ICT Day” egunaren ospakizuna koordinatzen 
dute. IKTak are gehiago gerturatzeko egun 
bat da. Beste hainbat ekitaldiren artean, neska 
parte-hartzaileei IKTen enpresetako bulegoetan, 
gobernuaren erakundeetan eta irakaskuntza-
erakundeetan eguna igarotzera gonbidatzen 
zaie, sektoreak zer aukera eskaintzen dituen 
zuzenean ezagut dezaten. 

sartu

sartu

“Emadazu minutu bat… giza eskubideen alde”
Ikus-entzunezko lehiaketa

Neskatoak IKTetan / Girls in ICT

Argibide gehiago:
dame1minutode.wordpress.com 
webgunean edo Facebookeko

www.facebook.com/minutu1minute orrian

parte hartu

Basauriko Emakumeen Etxeak, Marieneak, Teoria 
Feministari buruzko Ikastaroa antolatu du. Teoria 
feminista	filosofiko	politikoari	buruzko	oinarrizko	
prestakuntza jaso nahi duten pertsonentzat da 
ikastaroa, eta azarotik 2015eko apirilera arte 
emango da. 2 orduko 6 saiotan dago egituratuta.

Ikastaroaren bidez, jardun feminista, ezinbestean, 
azterketa teoriko batzuekin lotuta dagoela 
erakutsi nahi da; izan ere, azterketa horiek gero 
eta osatuagoak dira, baina konplexuagoak ere 
bai. Teorizazio feministaren hastapenak aztertuko 
dira ikastaroan (ezinbestean jardun politikarekin 
lotua). Feminismoaren kontrako jarrerei aurre 
egitea zen funtsezkoena, baina gaur egun 
eztabaidarik garrantzitsuena ez da horrenbeste 
feminismoa eta haren arerioak, baizik eta iritzi 
eta azterketa feminista desberdinen artekoak. sartu

Teoria Feministari buruzko Ikastaroa

Irakaslea: Teresa Maldonado
Saio kopurua: 6 (12 ordu)
Datak: Azaroak 27, urtarrilak 15, otsailak 26, 
martxoak 26, apirilak 16 eta 23.
Ordutegia: 18:00-20:00
Matrikula: 10€

Harremanetarako eta matrikularako:
Marienea, Basauriko Emakumeen Etxea 
(Kareaga Goikoa 54)
Telefonoa: 94 612 41 00
E-posta: marienea@basauri.net

http://girlsinict.org/es
http://www.dame1minutode.org/bai/index.html
http://www.basauri.net/sites/www.basauri.net/files/marienea_boletin.pdf


4PARTE HARTU POSITIBOKI EKIMENAK APALATEGIAN NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK SAREAN

desatseginak dira, eta nire ustez, gehiago izan 
beharko lukete. Baina gero eta arriskutsuagoa 
da giza eskubideei buruz hitz egitea edo zure 
berriak giza eskubideen ikuspuntutik bideratzea, 
edo ingurumenarekin eta natura-baliabideekin 
zerikusia duten gaiei buruz mintzatzea, oso 
interes estrategiko garrantzitsuak badira, hala 
nola ura eta energia. Gerra gehienak natura-
baliabideen kontrola lortzeko hasten dira. 

Indarkeriazko egoera horietan, nori dagokio 
prentsa-askatasuna babestea?
Herrialdetik herrialdera egoera aldatu egiten da, 
baina nik uste dut kazetaritza-enpresak oso arazo 
larria direla. Hasteko, langileak ez daude soldata-
baldintza duinetan, eta horrek ere nabarmen 
eragiten du kazetari baten segurtasunean. 
Enpresek izan behar dute kazetariak babesten 
eta defendatzen aurrenekoak, zerbait gertatzen 
bazaie. Sarritan, leku batzuetan kazetari bat 
mehatxatu egiten dute, eta komunikabideak 

positiboki
Bizkaiko Giza Eskubideen VII. Foroa
“Informaziorako eta adierazpen-askatasunerako eskubidea”

Azaroaren 17an eta 18an Giza Eskubideen 
VII. Foroa ospatu zen EITBren Multibox 
aretoan. Aurten informaziorako eta adierazpen-
askatasunerako eskubidea izan da foroko 
aztergai nagusia. Bizkaiko Foru Aldundiko 
Gizarte Ekintza Sailak, UNESCO Etxea - Centro 
UNESCOren lankidetzarekin, antolatu duen foro 
hau topagune bat izango da, tokiko mailan nahiz 
nazioartean, giza eskubideen defentsarekin eta 
sustapenarekin, lotura duten eguneroko gaiei 
buruz eztabaidatzeko eta gogoeta egiteko. 

Ehun pertsona baino gehiago gerturatu ziren 
eskubideak urratu zaizkien kazetarien lekukotzak 
eta hausnarketak zuzenean ezagutzeko, bai 
eta munduko prentsaren askatasunarekin edo 
komunikabideetan emakumeen presentziarekin 
lotutako gaietan adituak diren pertsonen 
esperientzia gertutik ezagutzeko ere.

“Gizabanako guztiek dute iritzi- eta adiera-
zpen-askatasuna. Eskubide horrek barne 

hartzen du erlijioa eta sinismena aldatzeko 
askatasuna eta bakoitzaren iritziengatik 
inork ez gogaitzeko eskubidea, ikerketak 

egitekoa eta informazioa eta iritziak mugarik 
gabe eta nolanahiko adierazpidez jaso eta 

zabaltzekoa”.
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala. 

19. artikulua

sartu

Kazetaria eta Nazioarteko Informazioan 
eta Komunikazioan, Gizarte Aldaketan eta 
Garapenean aditua. UNESCOko aholkularia 
izan zen komunikabideen garapeneko eta 
adierazpen-askatasuneko arloan, “Nosotras 
en el país de las comunicaciones. Voces y 
miradas de mujeres” liburuko koordinatzailea 
eta Nazio Batuen Erakundeko kazetarien 
segurtasunari eta zigorgabetasunaren gaiari 
buruzko Ekintza Plana idazteko arduraduna. 
Radio France Internationale irratian lan egiten 
du gaur egun. 

 “Kazetaririk gabe ez dago kazetaritzarik, eta 
kazetaritzarik gabe ez dago demokraziarik”
Guztiz ados nago. Kazetariaren funtzio nagusia 
da herritarrei gertatzen denaren berri ematea, 
eta kazetariek gertatzen ari diren gauzei 
buruz emandako azalpenak entzun, irakurri 
edo telebistan ikusten dituztenean, herritarrek 
bizi diren gizartean parte har dezakete eta 
informatutako erabakiak hartu. Horrek ez du 
esan nahi gizartean funtzio hori duen pertsona 
bakarra denik, baina egia da funtsezko elementu 
bat dela gizartearentzat, informazioa ulertzen eta 
inguruan gertatzen ari dena ulertzen laguntzeko. 
Hori da demokrazia, parte hartzeko tresnak 
izatea.

Arriskutsua al da kazetaria izatea?
Herritarrek uste dute gerra-kazetaritza dela 
arriskutsuena. Hala, hil, mehatxatu edo estutzen 
dituzten kazetari gehienak tokiko kazetariak 
dira, botereak azaleratzea nahi ez duten gaiak 
ikertzen dituztenak. Gerra baino askoz ere gai 
arriskutsuagoak daude, hala nola ustelkeria, 
krimen antolatua edo baita bien arteko lotura ere. 

Komunikabide askok ez dituzte azaleratzen 
ustelkeriari buruzko ikerketa-kasuak edo 
herritarrentzat funtsezkoak diren gai ugariri 
buruzko kasuak. Kazetariek gogaitu egiten 
dute. Gobernu batzuentzat kazetariak pertsona 

Elkarrizketa / Silvia Chocarro Marcesse

“Kazetaritza funtsezko elementu bat da 
gizartearentzat informazioa eta inguruan 

gertatzen dena ulertzen errazteko”.

Silvia Chocarro Marcesse

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=9139&idioma=EU&bnetmobile=0&dpto_biz=3&codpath_biz=3|3797|5897|7602|9139
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positiboki
kazetari hori lekualdatu egiten du, defendatu 
ordez. Horrenbestez, bistakoa da komunikabideak 
sustatzen duela segurtasun-eza. Zuk norbait 
isilarazi nahi baduzu, kontatzen ari dena komeni 
ez zaizulako, mehatxatu, hil... egiten duzu. Zuk 
hori egiten baduzu eta inork ezer esaten ez 
badizu, kazetaria isilik geratzen da, badaki eta 
inork ez duela babestuko.

Prentsaren aurkako indarkeria areagotuz joan da, 
baina nire ustez, badago zerbait positiboa: azken 
urteetan gai hori gero eta publikoago bihurtu da. 
Duela 10 urte ez zen hitz egiten segurtasun-
ezari eta kazetariek jasotzen dituzten mehatxuei 
buruz, eta nire ustez, gero eta gehiago hitz egiten 
da horri buruz. 

Eta horri esker, bistakoa den bezala, gero eta 
jende gehiagok hartu du kontzientzia, gero eta 
jende gehiagok daki gauza horiek gertatu egiten 
direla, eta horrenbestez, talde handiagoek 
gaitasun handiagoa dute hori gertatzeari uzteko 
presioa egiteko. Beraz, zentzu horretan, gaur 
egun oraindik emaitza positiborik ikusten ez 
dugun arren, nire ustez, uneren batean, hori ere 
iritsiko da, jendeak kasuen berri baitu, kasuei 
jarraipena egiten baitie, eta gero eta erakunde 
gehiagok babesten baitituzte kazetarien 
eskubideak. 

Elkarrizketa / Mónica González Mújica
Txiletar kazetaria, UNESCO/Guillermo Cano Prentsa Askatasunaren 
Munduko Saria eman zioten 2010. urtean eta Txileko Kazetaritzako 
Ikerketa Zentroko zuzendaria da.

Hizkuntza inklusiboa, ez-sexista, komunikabideetan erabiltzeak 
derrigorrezkoa izan beharko al luke?
Pertsonala da, baina gaztelaniaz “los” eta “las” erabiltzea niri askotan 
zaila gertatzen zait. Nire ustez, askoz ere gauza sakonagoak dira. Nire 
ustez, batzuetan, hizkuntza norberak errespetatzen duela ikusarazteko 
argudio gisa erabiltzen da… Nik eguneroko bizitzan sentitzen dut, politikoki 
zuzenaren formula horrek, zenbaitetan, eztabaidak hasten lagundu ordez, 
amaitzen laguntzen duela, norberak formula politikoki zuzenak erabiltzen 
dituela argudiatuz. Nire herrialdean, Txilen, etxeen %65etan emakume 
bakar bat da hornitzailea, familia horretan aita falta 
da beti.

Nola ez da izango garrantzitsua politika publiko 
egokiak diseinatzea, genero errealeko politikak?. 
Jada ez da errespetuagatik bakarrik, baizik eta 
familia gehienak erosotasunez bizirauteagatik, 
familiek irain gehienak “guacho”, aitarik gabekoa, 
ez diren gizarte batean bizitzeko gai izan behar 
dute. Hizkuntza matxista erabiltzeak ikaratzen 
nau, baina modu berean ikaratzen nau, formula 
politikoki zuzen horiez baliatuz, gizonezko eta 
emakumezko ziniko askori emakumeak, haien 
identitatea eta zerizana ez errespetatzearekin 
lotutako izugarrikeriak egiten jarraitzen laguntzen 
ari garela pentsatzeak. 

Emakume kazetariaren lana agerikoa al da?
Emakume kazetariak, neurri handi batean, ugaritu egin dira lekuan bertan 
aurreneko su lerroan egiten den lanean.  Mexikon kazetaritza indartu egin 
dela ikusi dut, emakumeen eskutik egia erretratatzen ari dira. Ikaragarria 
da mexikar emakume kazetariek egia agerian uzteko egiten duten borroka 
(bankaren ustelkeria, industria farmazeutikoaren ustelkeria, laborategiak, 
politiko on bat...). Gai nagusiak, botere matxistak, normaltasunezko 
ikuspuntu bat inposatu nahi duela ohartzen zarenean, ulertzen duzu 
oso zaila dela aurrera egitea bereizketa errealean.  Eta hemen oso gai 
garrantzitsu bat dator: emakume kazetariaren aurka bitan erabiltzen da 
indarkeria, batetik, kazetaria delako, eta bestetik, emakumea delako. 
Eta bigarren indarkeria hori da gehien ezkutatzen dena. Frogatuta dago 
emakumeak inoiz edo ia inoiz ez duela sexu-eraso bat salatzen zapaldua, 

atxilotua, torturatua eta espetxeratua denean, edo ezta hiltzen dutenean 
ere. Lazgarrikeriaren kulturaren zati bat da hori, emakumeak ez du ezer 
esaten eta oso arrazoi sinpleagatik, ez dio lotsa bikoitz bati aurre egin nahi. 
Indarkeria horrenganako beldurrari aurre egiten diozunean, are gehiago 
beldurtzen zaitu gelditua izateak. Indarkeria pairatu duen emakume baten 
kontakizunak entzuteko gizartea nola prestatuko dugun aztertzen hasi 
behar gara, une honetako zereginik garrantzitsuenetako bat da, baina 
zaila da. Isildutako emakumeez hitz egitea baino, nola prestatu emakume 
horiei sendatzen laguntzeko. Sexu-indarkeria, zapalketaren indarkeriarekin 
batera, areagotzen ari da Latinoamerikako herrialde batzuetan.  Nire 
gorazarrea emakume horiei guztiei, hoztasun eta basamortu horren erdian, 
itxaropen-mezu bat ateratzen jakin baitute, gaur egun etxeetan gero eta 
zale gehiago lortzen ari dena. 

Defenda al daitezke giza eskubideak 
indarkeriazko eta zigorgabetasunezko egoera 
horretan?
Zigorgabetasuna, justizia-eza esan nahi duenak, 
Latinoamerikan eguneroko bizitzari egin zaion 
kalterik handienetako bat egiten ari zaio, eta 
egin dio. Kazetariei dagokienez, jaso ditugun 
kolpeen ondorioz, elkarri eskua emateko eta 
solidarioagoak izateko egoera hobean gaude, eta 

taldean lan egiten dugu. Nik emakumeek Mexikon duten egoerari buruz 
hitz egin nahiko nuke, Mexikoko gaia premiazkoa dela iruditzen baitzait eta 
bertan esku-hartzea presazkoa dela baiteritzot. Mexikar kazetariak, batez 
ere “Periodistas de a Pie” elkarteko emakumeak, aspalditik ari dira salatzen 
hori, eta mundu osoak Mexiko demokrazia bat dela (eta ez da) pentsatzen 
jarraitzea eragiten duten erakunde multilateralen erabateko axolagabetasuna 
jaso dute. Eta hori ulertzen ez badugu ez dugu erreakzionatuko behar den 
bezala, eta Mexikon pertsona asko hiltzen jarraituko dute. Jada 27.000 
pertsona desagertu dira azken zortzi urteetan eta 60.000 hildako baino 
gehiago da. Ez da errespetatzen bizitzarako eskubidea. Taldean lan egin 
behar dugu, komunikabide guztiek, eta egia atera. Demokrazia dagoela 
esaten da eta ez dago, eta emakumeek pairatzen dute hori batez ere, inoiz 
ez zaie ematen erabakitzeko boterea.

“Ikaratu egiten nau hizkuntza inklusiboaren 
formula politikoki zuzenak erabiliz emaku-
meak, haien identitatea eta zerizana ez 

errespetatzearekin lotutako izugarrikeriak 
egiten jarraitzen laguntzen ibiltzea”. 
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positiboki
Elkarrizketa / Frank La Rue

2008ko abuztutik Nazio Batuen Errelatore Berezia da eta 
adierazpen askatasunaren egoera aztertu eta monitorizatu du  
mundu osoan. Exekuzioak, zentsura, prekarietatea… prentsa 
askatasuna benetan zilegi al da gaur egun?

Zoritxarrez munduan oro har indarkeria maila oso altuetara 
itzultzen ari gara baina, halaber, baita bereziki kazetarien aurkako 
indarkeriari dagokionez ere.  Hori ez da bakarrik gatazka armatuen 
ondorio, besteak beste hor agertzen direlako krimen antolatua eta 
funtzionario publikoen ustelkeria salatzearen beldurra bezalakoak. 
Emaitza argia da: gero eta kazetari mehatxatu gehiago. Baina, 
aldi berean, prentsak gero eta gai gehiago lantzen ditu, ezagutza 
gehiagorekin eta askatasun handiagoarekin. Ikerketa-kazetaritza 
gehiago dago, ustelkeriagatiko salaketa gehiago, ikerketa historiko 
gehiago; informazio publikora iristeko legeek asko aurreratu dute...

Beste alde batetik, komunikabideetan gainmerkaturatzearen 
arazoa dago.  Lehen bokazioa eta informatzeko gogoa ziren 
ezaugarririk garrantzitsuenak, kazetaritza ona egitea eta hori 
guztia era profesionalean egitea. Gaur egun  ikuspegirik behinena  
merkatukoa da, zuzentasuna eta kazetaritzaren kalitatea bilatzeari 
garrantzirik eman gabe.Hori fenomeno ikaragarria da. Dena dela, 
aurrerakuntzak daudela adierazten duten elementu zehatzak 
daude, baina indarkeria eta  gainmerkaturatzearen ondorioz  gure 
aurrekoa oso eszenatoki konplexua da.

Norena da prentsa babestearen eta gizarteak informaziora 
iristeko duen eskubidea bermatzearen erantzukizuna?
Estatuak kazetariak babesteko obligazioa du eta, oso argi dagoen 
bezala, Estatu askok ez du obligazio hori betetzen, baina badago.  
Pertsona guztiok eskubide berberak ditugu, baina informazioa 
emateko atazak,  gertaerak dokumentatzeak eta gizarteari 
jakinarazteak, beren beregiko arreta merezi du. Hori zeregin politiko 
demokratikoaren funtsezko betebeharra da. Ezin da demokraziarik 
egon informazioarekiko atzipenik, gardentasunik eta  ezagutzarik 
gabe. 

Babes		hori	ez	da	fisikoa	bakarrik.	Aldi	berean	informazio	askatasuna	
eta prentsa askatasuna babestuko dituen legezko marko batek 
egon behar du, inpunitatea ezabatzen lagundu behar duen marko 
judizial batek eta, aldi berean, neurri politikoak hartu behar dira.  
Oso garrantzitsua da gobernu guztiek eta goreneko agintariek  
prentsa askatasunaren aldeko jendaurreko adierazpenak egitea 
eta hori lortzeko politika publikoak ezartzea.

Prentsaren bidezko prentsa eta informazio askatasuna eskubide 
bikoitza da.  Alde batetik informazioa bilatzeko eta jendeari 
informazioa emateko informazio emaileen eskubidea da, hala 
komunikabidearena nola kazetariena baina, bestetik, gizarteak 
ondo informatuta egoteko duen eskubidea da.

Egia ezartzea oinarrizko eskubidea da eta horretan ezin da mugarik 
egon.  Bortxaketen biktimek egiaren, justiziaren eta ordaina 
jasotzearen eskubidea dute. Ematen du elkarrekin doazela. Baina 
egia bera bakarrik oso boteretsua da. Nazio Batuen inpunitatearen 
aurkako oinarriek esaten dute batzuetan egiaren boterea erabili 
behar dela inpunitatearen harresia apurtzeko. Eta egia da, bai, egia 
bera bakarrik gauza dela gertaerak eta jazoerak mugiarazteko.  
Baina egon dago, halaber, barkatua izateko eskubidea. Baina 
barkamena ezin da izan, inoiz, ahanztura.  Gertatu zenaren egia 
ezagutzen duenak erabakitzen du barkatzen duen ala ez. Baina 
ezin zaio historia ukatu  eta aurrerantz jarraitzeko eskatu. Ukatzen 
den historia  errepikatu egingo da.

Teknologia berriak eragozpena edo aukera  dira egiazko 
informazio batera iristeko bitarteko moduan?  
Teknologia berriak, bereziki internet,  adierazpen askatasuna 
betearazteko bitartekorik onena dira. Horregatik dira horren 
beldur erregimen totalitarioak, komunikazioa asko zabaltzen 
bada, kazetariek ikerketa-kazetaritza egiteko aukerarik badute, 
euren materialak urrunago hedarazteko aukerarik badute  edo 
herritarrek kazetaritza egiteko biderik badute,  gaur inoiz baino 
eragin handiagoa duelako. Horregatik ikaratzeko elementuak, 
mehatxuak eta abar hazi egin dira, baina baita agintariek ezartzen 
dituzten legezko mugak ere, besteak beste demandak, difamazioa, 
kalumniak, etab. 

Beste barik eskaintzen duten informazioaren kantitateagatik, nahiz 
eta egiaztapenaren arazoa egon, baina hori prentsa handiarekin 
ere gertatzen den kontua da, teknologia berriek alternatibak 

sortzen dituzte. Gaur beste kontinente batzuetako komunikabideak 
irakur genitzake; egon dago erkatzeko eta kontrastatzeko aukera. 
Halaber, komunitateek internetera iristeko aukera duten neurrian, 
hazi egiten da euren komunikabide propioak sortzeko ahalmena. 
Konpondu gabeko arazoa, pertsona guztien atzipena bermatzen 
ez den bitartean, interneten etorkizuneko garapena da.

Maila errealean existitzen al da herritarren kazetaritza deritzon 
hori?
Nik herritarrak kazetari bihurtzen diren une historikoak egon 
daudela erreibindikatzen dut. Sorpresa uneak dira, hondamendi  
naturalak edo hondamendi politikoak gertatzen direnean.  Gatazka 
sozial batek eztanda egiten duenean eta bitarteko eta baliabide 
profesionalik ez dagoenean herritarrak izaten dira, euren telefono 
mugikor eta bideokamerekin, gertatzen dena dokumentatzen 
dutenak. Une jakin batzuetan munduari informazioa ematea 
herritarren mende egoten da eta hori ez da txarra. Baina hori ezin da 
izan informazio iturri bakarra, aldi berean kazetaritza profesionalak 
ere egon behar duelako. Baina gizarteari interesatzen zaion berri 
jakin bat estaltzea denean bai esan genezakeela herritarren 
kazetaritza dagoela.

Frank La Rue jaunak historial zabala du giza eskubideen 
defentsari dagokionez. 2008 urtetik 2014.era arte Iritzi eta 
Adierazpen Askatasunerako Nazio Batuen Errelatore Berezia 
izan da.
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ekimenak

«Askeak eta berdinak» munduko heziketa 
publikoko kanpaina bat da, pertsona lesbianen, 
gayen, bisexualen eta transgeneroen (LGBT) 
berdintasunaren aldekoa. Helburua da milioika 
pertsonak kanpainarekin bat egitea, indarkeria 
eta bereizketa homofobikoari eta transfobikoari 
buruzko kontzientziazio handiagoa sortzen 
laguntzeko elkarrizketetan parte har dezaten, 
eta hala, mundu osoan LGBT pertsonen 
eskubideenganako errespetua susta dadin.

XXI. mendean, sexu bereko pertsonekin sexu-
harreman pribatuak eta adostuak izateak 
exekutatua izateko arriskua dakar gutxienez 
bost herrialdetan, eta munduko herrialdeen 
heren batean baino gehiagoan, pertsona horiek 
kartzelara joan daitezke. Horrez gainera, eta 
munduko leku guztietan, LGTB pertsonen 
giza eskubideak urratu egiten dira: eraso 
fisikoak,	 bortxaketak,	 hilketak,	 eremu	 pribatuan	
bereizketazko tratua, larderia eta abar. Hori dela 

eta Nazio Batuen Erakundearen Giza Eskubideen 
bulegoak ekimen hau jarri du abian, indarkeria eta 
bereizketa homofobikoaren eta transexualaren 
inguruko kontzientzia areagotzeko, eta mundu 
osoan LGBT pertsonen eskubideenganako 
errespetu handiagoa izatea sustatzeko.

Jakinda genero-desberdintasuna gure garaian gehien errepikatzen den giza eskubideen urratzeetako 
bat dela, eta duela urte batzuetatik hona esparru oso desberdinek genero-berdintasuna sustatu duten 
arren, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak modu krudelean agertzen direla oraindik, NBE 
Emakumeak erakundeak “He for She” kanpaina kaleratu du, genero-berdintasunaren eta emakumeen 
ahalduntzearen aldeko elkartasunezko mugimendu bat.

Kanpaina honek azpimarratu nahi du genero-berdintasuna ez dela emakumeei soilik eragiten dien kontu 
bat, baizik eta gizaki guztiei eragiten dien gai bat dela: emakumeei eta neskatoei, gizonei eta mutikoei. 
Hori dela eta, gizonak eta mutikoak inplikatu nahi ditu, genero-berdintasuna lortzeko aldaketaren eta 
emakumeen eskubideen defendatzaile eta eragile izan daitezen. 

“He for She” web-orria da kanpainaren ardatza. Web-orri horretan mundu osoko gizonek gizarte-
elkartasunezko mugimendu horrekin bat egin dezakete, eta emakumeenganako eta neskatoenganako 
edozein indarkeria eta bereizketa motaren aurkako ekintzak hasteko konpromisoa har dezakete.  
Kanpainaren helburua da 2015eko uztailerako mila milioi gizonek bat egitea konpromiso horrekin, 
eta hala, mundu osoko komunitateek genero-berdintasuna sustatzen duten programa iraunkorrak eta 
eraldaketa-programak	garatzen	laguntzea.	 Horrez	gainera,	web-orriak	“Ekintzarako	kit”	bat	eskaintzen	
du, kanpaina gauzatzeko egin dena. Kit horrek informazioa, abian jartzeko neurri soil batzuk eta 
eskuragarri dauden tresnen eta baliabideen zerrenda bat eskaintzen ditu. Kanpaina Twiter bidez ere 
mugitzen da #heforshe hashtag-aren bidez.

MI Mundo mundu hobe bat lortzeko Nazio Batuen 
Erakundearen munduko galdeketa da. Herritarren 
iritzia 2015 eta gerorako etorkizuneko garapen-
agendari buruzko eztabaidan sartzea du xede. 
2015. urtean amaitzen da Milurtekoko Garapen 
Helburua lortzeko esleitu zen epea. 

Helburu horiek taxutzen dute pobreziaren 
aurkako borrokaren munduko ekimenak. Adin, 
sexu eta jatorri guztietako herritarrei zuzenduta 
dago, eta batez ere planetako komunitate 
pobreenei eta bazterrekoenei. Herritarren iritziak, 
lehentasunak eta ikuspuntuak lortu nahi ditu, 
munduko buruzagiei jakinarazteko, munduan 
pobreziaren aurkako borrokaren agenda global 
berria zehazteko esparruan.

16 galderak (sei jarduketa-esparru) osatzen 
dute galdeketa hau (ez da datu pertsonalik sartu 
behar), analisi- eta kontsulta-prozesu sakon baten 
emaitza. Nazio Batuen Erakundeak 2015. urtera 

bitartean ahalik eta pertsona eta herrialde kopuru 
handienak parte hartzea espero du. Emaitzak 
idazkari nagusiaren eta munduko agintarien 
aurrean aurkeztuko dira, 2015 ondoko hurrengo 
garapen-agenda prestatzeko prozesuan.

sartu

“He for She” kanpaina MI Mundo, mundu hobe baterako galdeketa

HeForShe konpromisoa
”Genero-berdintasuna ez da emakumeen gai bat soilik, baizik eta nire parte-hartzea behar 

duen giza eskubideen inguruko gai bat da. Emakumeen eta neskatoen aurkako indarkeria eta 
bereizketa mota guztien aurkako ekintzak abiatzeko konpromisoa hartzen dut”.

Hemen egin daiteke galdeketa

sartu

Askeak eta berdinak

http://vote.myworld2015.org/es/
http://www.heforshe.org/es/
https://www.unfe.org/es
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más información

ekimenak

accede

Joan den irailaren 26an, Nazio Batuen 
erakundeko Giza Eskubideen Kontseiluak “Giza 
eskubideak, sexu-orientabidea eta genero-
identitateari” buruzko ebazpen historiko bat 
(L.27/Rev. 1) onartu zuen, sexu-orientazioa eta 
genero-identitatea zio duten indarkeriaren eta 
bereizketaren aurka borroka egiteko.

Ebazpen horren bidez, estatu kideek kezka handia 
adierazi zuten munduko eskualde guztietan 
sexu-orientazioagatik eta genero-identitateagatik 
pertsonen kontra egiten diren indarkeriazko eta 
bereizketazko ekintzengatik. Horrez gainera, 
Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-
komisarioari eskatu zitzaion sexu-orientazioa 
eta genero-identitatea oinarri zuten indarkeriari 
eta bereizketari buruzko 2012ko azterlana 
eguneratzeko (A/HRC/19/41), indarkeriaren eta 
bereizketaren aurka egiteko eginbide eta modu 
egokiak partekatzeko, indarreko giza eskubideen 
arauak eta nazioarteko zuzenbidea aplikatuz. 

Ebazpen hori LGBTI pertsonen giza eskubideak 
aitortu zituen tresna baliagarria da, eta aldeko 
25 botorekin, kontrako 14 botorekin eta 7 
abstentziorekin onartu zen.

Ondorengoak izateko erabakia eta ondorengoak 
izateko unea da pertsonek bizitza osoan zehar 
bizi behar duten gai intimo eta pertsonalenetako 
bat. “2/2010 Legeak, martxoaren 3koak, 
Sexu- eta ugalketa-osasunari eta haurdunaldia 
borondatez eteteari buruzkoak” helburu ditu sexu- 
eta ugalketa-osasunaren esparruan funtsezko 
eskubideak bermatzea, haurdunaldiaren 
borondatezko etenduraren baldintzak arautzea 
eta botere publikoei dagozkien betebeharrak 
ezartzea.

Lege horrek bermatzen du haurdunaldiaren 
borondatezko etendura egitea eskatzen duen 
emakumearen oinarrizko eskubideak babesteko 
eta eskubide horien eraginkortasuna lortzeko 
modurik aldekoenean egin ahal izango duela 
ebakuntza hori, batez ere nortasunaren 
garapen	 askerako,	 bizitzarako,	 osotasun	 fisiko	
eta moralerako, intimitaterako, askatasun 
ideologikorako eta bereizketa-ezarako 
eskubideak.  

sartusartu

Nazio Batuen Erakundeak LGBTI pertsonen giza 
eskubideak aitortu ditu, ebazpen historiko baten bidez

Sexu- eta ugalketa-osasunaren eta haurdunaldiaren 
borondatezko etenduraren legea 

Legea zuzentzen duten printzipioak:
- Sexualitatea askatasunean bizitzeko, 
sexualitate kontzientea, segurua eta 
atsegingarria eta osasungarria izateko 
eskubidea. 
- Askatasunez aukeratutako amatasunerako 
eskubidea.
- Bereizketa-eza, eta sexu- eta ugalketa-
osasuna bermatzeko behar diren baliabideak 
ezartzeko erantzukizun publikoa bermatzea.

Ebazpenaren botazioa
Aldeko botoak: 
Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Txile, 
Costa Rica, Kuba, Txekiar Errepublika, 
Estonia, Amerikako Estatu Batuak, Frantzia, 
Irlanda, Italia, Japonia, Mexiko, Montenegro, 
Peru, Koreako Errepublika, Errumania, 
Hegoafrika, Mazedonia, Erresuma Batua, 
Venezuela eta Vietnam.
Ebazpenaren kontrako botoak: 
Saudi Arabia, Algeria, Botswana, Boli Kosta, 
Arabiar Emirerri Batuak, Etiopia, Gabon, 
Indonesia, Kenya, Kuwait, Maldivak, Maroko, 
Pakistan eta Errusia.
Abstentzioa: 
Burkina Faso, Txina, Kongo, Kazakhstan, 
India, Namibia, Sierra Leona.
Ez zen etorri: Benin.
Ebazpenaren baterako babesleak: 
Albania, Argentina, Australia, Austria, Belgika, 
Bolivia, Brasil, Bulgaria, Kanada, Txile, 
Kolonbia, Kroazia, Txekiar Errepublika, 
Danimarka, Estonia, Finlandia, Frantzia, 
Alemania, Grezia, Honduras, Hungaria, 
Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxenburgo, 
Malta, Monako, Montenegro, Herbehereak, 
Zeelanda Berria, Nikaragua, Norvegia, 
Polonia, Portugal, Errumania, Eslovakia, 
Eslovenia, España, Suedia, Suitza, Britainia 
Handiko Erresuma Batua eta Ipar Irlanda, 
Uruguai.

Haurdunaldiaren borondateko 
etendurarako baldintzak eta betekizunak:
Haurdunaldiaren borondateko etenduraren 
prestazioa	osasun-sistemak	finantzatzen	
die Legeko baldintzak betetzen dituzten 
emakume guztiei, prestazioa eskatzen 
dutenei eta osasun-laguntza publikorako 
eskubidea dutenei. 
Haurdunaldiaren borondatezko etenduraren 
praktika haurdunaldiaren lehen 14 asteetan 
egin daiteke, eta emakumeak eskatu 
egin behar du soilik. Epe hori iragaten  
denean, haurdunaldiaren borondatezko 
etendura medikuak aginduta egingo da, 
umekiak anomaliak baditu edo emakumeak 
gaixotasunen bat badu. 
Haurdunaldiaren borondatezko etendura 
osasun-etxe publiko edo pribatu ziurtatu 
batean egin behar da.

http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_27_L27_rev1.pdf
http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_folletos/eu_emakunde/adjuntos/folleto-IVES.pdf
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apalategian

Garapenaren aurrerapen iraunkorrarekin                 
arduratuta dauden pertsonentzat irakurgai 
gomendatua, batez ere pertsonarik ahulenen 
garapenarekin arduratuta daudenentzat: 
Giza garapenari buruzko txostena 2014: Giza 
aurrerapenak iraunarazi: kalteberatasunak 
murriztu eta erresilientzia eraikitzea”. Txosten 
horrek, modu independentean eta oinarri enpiriko 
nabarmenarekin, garapenaren esparruko kontu, 
joera eta politika garrantzitsuenak aztertzen ditu.

Nazio Batzuen Garapenerako Programak 
argitaratuta, pertsonak ardatz dituen 
ikuspuntua hartzen du, eta herrialdeen arteko 
desberdintasunei, bai eta herrialdeen barruko 
desberdintasunei ere, arreta berezia jartzen die.

Horrez gainera, egiturazko ahulezia duten 
pertsonen	 taldeak	 identifikatzen	 ditu,	 erabakiak	
hartzeko ardura duten pertsonei garapenaren 

onurak	finkatzen	 laguntzeko,	ahulezia	murrizten	
duten eta erresilientzia sustatzen duten politiken 
bidez.

Sistema kapitalistaren kritika zentzuduna eta 
eguneratua egiten duen liburu honek, bederatzi 
egileren ikuspegi desberdinetatik abiatuta, 
bere arduren eta helburuen erdian behin 
betiko jasangarritasuna jarriko duen ekonomia 
eta  gizartea berriz pentsatzeko inguruak 
aurkezten ditu. Ikerkuntzaren zorroztasuna 
eta maila sozialean transformatzaileak 
diren mugimenduekiko, feminismoarekiko, 
ekologismoarekiko edo ekonomia solidarioaren 
garapenarekiko  atxikipena konbinatzen duten 
bederatzi egile. 

Ekonomia alternatibo eta solidarioko sarea 
den REAS Euskadiren argitalpena da eta 
ekonomia solidarioak eskuordetzen duen 
ikuspegi alternatiboan egiten du aurrera, hau 

da, gizarte post-kapitalista ekitatibo, jasangarri 
eta solidarioagorako ekonomia eta erlazio sozio-
politikoak berriz pentsatzeko ahalegina egiten 
duena.

Politika- eta lege-ardurak dituzten pertsonei 
zuzenduta dago eskuliburu hau, eta herri indigenei 
buruz gehiago jakiteko tresna eraginkorra izatea 
eta Nazio Batuen Erakundearen herri indigenen 
eskubideei buruzko Adierazpena aplikatzeko 
ideia praktikoak eskaintzea du helburu. 

Era berean, herri indigenen eskubideekiko 
konpromisoa ebaluatzeko tresnak ditu, eta zer 
arlo	 sendotu	 behar	 diren	 identifikatzen	 du.	 Era	
berean, erreferentziazko material osagarria 
eskaintzen du, eta munduko zenbait eskualdetan 
herri indigenen eskubideak aitortzearekin eta 
erabiltzearekin lotutako adibide praktikoak eta 
eginbide egokiak aipatzen ditu. 

Berdinsareako Indarkeriaren Batzorde Teknikoak 
garatuta eta EUDELeko Berdintasuneko 
Batzorde Politikoak eta Batzorde Exekutiboak 
lagunduta, agiri hau udalek eskatua sortu da,  
emakumeen aurkako indarkeria kasuetan eraso 
eta/edo hilketa egoeretan era publikoan jarduteko 
aholkuak ezartzeko beharrizana dutelako.

Lau ataletan egituratuta dago eta ondoko 
hauei buruzko aholkuak ematen ditu: pertsonal 
politikoaren jendaurreko adierazpenak; 
komunikabideekiko harremanak  eta emakumeen 
aurkako indarkeria kasuen zabalkuntza;  biktima 
eta bere inguruarekiko erlazioa; eta publikoak 
egiten diren emakumeen aurkako  eraso sexual 
edo  indarkeria kasuetako mobilizazioak.

Giza Garapenari buruzko Txostena 2014

Bizitzaren jasangarritasuna. Ekarpenak ekonomia solidario, 
feminista  eta ekologikotik

Nazio Batuen Erakundearen herri indigenen eskubideei 
buruzko Adierazpenaren aplikazioa

Emakumeen aurkako indarkeria kasuei aurre egiteko 
jarduketa publikoetarako aholkuak

sartu

sartu sartu

sartu

Aplicación de la  
Declaración de la ONU 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas
Manual para parlamentarios n° 23

Bizitzaren iraunkortasuna 

Ekonomia Solidario, Feminista eta 
Ekologikoan oinarrituz eginiko ekarpenak

Sostenibilidad de la vida
Aportaciones desde la Economía Solidaria, 

Feminista y Ecológica
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Yolanda Jubeto Ruiz 

Mertxe Larrañaga Sarriegi

Cristina Carrasco Bengoa

Magdalena León Trujillo 

Yayo Herrero López

Cecilia Salazar de la Torre

Cristina de la Cruz Ayuso

Lorena Salcedo Carrión

Ela Pérez Alba

Yolanda Jubeto Ruiz 

Mertxe Larrañaga Sarriegi

Cristina Carrasco Bengoa

Magdalena León Trujillo 

Yayo Herrero López

Cecilia Salazar de la Torre

Cristina de la Cruz Ayuso

Lorena Salcedo Carrión

Ela Pérez Alba

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-summary-es.pdf
http://www.eudel.net/eu/recomendaciones
http://www.economiasolidaria.org/sostenibilidad_vida_libro
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/democratic-governance/Indigenous-Peoples-Parliamentarians-Handbook/
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nazioarteko erakundeak

1945. urtean Nazio Batuak sortu zirenetik, arraza, 
sexua, hizkuntza edo erlijioa kontuan hartu gabe 
giza eskubideen errespetua sustatzea eta piztea 
izan da erakunde horren helburu nagusietako 
bat. Giza Eskubideen aldeko goi-komisarioaren 
bulegoa Nazio Batuen Erakundearen sistemako 
programa guztiek giza eskubideen ikuspuntua 
aintzat hartzen dutela bermatzeaz arduratzen 
da, bakea eta segurtasuna, garapena eta giza 
eskubideak elkarrekin lotuta daudela eta elkarri 
indartzen direla ziurtatzeko helburuaz.

Giza Eskubideen aldeko goi-komisarioaren 
bulegoak giza eskubideak sustatzea eta 
babestea du xede, eta esparru horretako 
munduko ahaleginak zuzentzen eta koordinatzen 
ditu. Horrez gainera, munduan giza eskubideak 

urratzen dituzten kasuetan objektiboki jokatzen 
du.  Halaber, egungo arazoentzako konponbideak 
identifikatu,	 nabarmendu	 eta	 sortzen	 ditu,	
eta Nazio Batuen Erakundeko sisteman 
giza eskubideen esparruan ikerketarako, 
hezkuntzarako, informazio publikorako eta 
sustapen-jardueretarako koordinazio-gune 
nagusi gisa egiten du lan.

Paritatea demokraziaren funtsezko 
sustatzaileetakoa dela jakinik CEPAL 
(Latinoamerikarako Batzorde Ekonomikoa) 
erakundeko estatu kideek genero ikuspegiari 
buruzko behatoki bat eratzea eskatu 
zuten   2007. urtean, hots, gobernu eta 
erregioetako foroen erreminta moduan eta  
herritarrentzat irisgarritasunduna. Horregatik 
sortu zen Latinoamerika eta Karibeko 
Genero Berdintasunaren Behatokia, genero 
berdintasunaren arloko  helmugak eta nazioarteko  
helburuak aztertzeko eta bistarazteko.

Behatokiak generoko adierazle estrategikoak 
eta politikak formulatzeko erreminta analitikoak 
jartzen ditu gobernuen eskuetan, eguneratuta 
mantentzen du emakumeen autonomia politikoa, 

fisikoa	 eta	 ekonomikoaren	 jarraipena,	 laguntza	
teknikoa eta gaitasuna eskaintzen die estatistika 
ofizialen	 sortzaileei	 eta	 urtero	 alde	 horretako	
genero desberdintasunari buruzko diagnostikoa 
egiten duen txosten bat zuzkitzen du.

NBE-HABITAT Nazio Batuen Erakundearen 
Giza Egonlekuentzako Programaren helburua 
da gizartearen eta ingurumenaren ikuspuntutik 
iraunkorrak diren herriak eta hiriak sustatzea. 
58 herrialdek hartzen dute parte goi-mailako 
foro honetan. Foro honek gobernuak, gizarte 
zibila eta sektore pribatua uztartzen ditu bere 
zereginean. Hiri-garapen iraunkorra sustatzeko 

tresnak, argitalpenak, eginbide egokiak eta 
baliabideak eskaintzen ditu. Hiri-garapen 
iraunkortzat jotzen du etxebizitza egokia, giza 
egonlekuetako biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, 
edateko ura eta saneamendua eskuratzeko 
ahala unibertsalizatzea, gizarteratzea eta 
ingurumenaren babesa bermatzen dituena.

Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-komisarioaren 
bulegoa

Latinoamerika eta Karibeko Genero
Berdintasunaren Behatokia

NBE Habitat

sartu

sartu

sartu

Gayen eta Lesbianen Europako Kirol Federazioa 
(EGLSF)1989. urtean sortu zen, kirolean sexu-
lehentasuna zio zuten bereizketen aurka borroka 
egiteko helburuaz, eta kirol-taldeen sare bat 
da.  Kirolaren munduan gayen eta lesbianen 
integrazioa, emantzipazioa eta ikusgaitasuna 
sustatzea du xede.

Europako ehun LGBT kirol-klub baino gehiago 
ditu barne, eta 15.000 atleta baino gehiago 
ordezkatzen ditu, kirolari horien guztien artean 
informazio-trukea eta koordinazioa mesedetuz. 
Horrez gainera, txapelketak eta kirol-ekitaldiak 
antolatzen ditu, besteak beste, EuroGames 
delakoa, gayen kirolaren Europako urteko ekitaldi 
nagusia.

Gayen eta Lesbianen Europako Kirol Federazioa (EGLSF)

sartu

http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.cepal.org/oig/
http://www.eglsf.info
http://www.onuhabitat.org
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sarean

Puntu Lila emakumeen aurkako indarkeria 
mota guztiak errefusatzeko sinbolo bat da. 
Bere helburua jatorria emakume eta gizonen 
arteko desberdintasunean duen  indarkeria 
mota horren aurkako ezeste hori bistaratzea 
eta konpromiso aktiboa erakustea da. Sinbolo 
horrek gure errutina guztietan azaldu eta 
integratu gura du emakumeen aurkako indarkeria 
horren errefusatzearen konpromiso eta oroigarri 
moduan. Borroka horretan urteko egun guztiak 
direlako garrantzitsuak.

Puntu Lila Emakunderen web gunerik deskarga 
daiteke; bertan erabiltzeko gidaliburua duen 
pdf-a dago. Eskolak, bulegoak, etxeak, tabernak, 
blogak, ekitaldiak… toki guztiak onak dira 
emakumeen aurkako gure ezespena erakusteko.

Adingabekoen aurkako sexu-abusuak 
prebenitzeko Europako Kontseiluak gurasoak eta 
hezkuntza sistema 3 eta 7 urteko umeak egokiak 
eta	bidegabekoak	diren	kontaktu	fisikoen	arloan,	
eroso sentitzen ez diren egoeretan nola jardun 
behar den eta laguntza eskatzeko norengana jo 
behar duten orientatzeko material batzuk  editatu 
ditu.

“Kikoren araua” oinarrizko bost aholkutan 
egituratuta dago: zure gorputza zeurea da, 
ukitzeko modu ona – ukitzeko modu txarra,  
sekretu onak - sekretu txarrak. Prebentzioa 
eta babesa helduaren erantzukizunak dira eta 
segurtasun sarea ezagutu behar da.

sartu

sartu

Baliabide hauek hala euskaraz  nola gazte-
laniaz eskura daitezke

www.laregladekiko.org webean Deskargatu

Puntu Lila

Kikoren araua
ALBOAN GKEren web-orri hezitzaile bat da. Elkartasunean hezteko materialak eta baliabideak 
aurkituko ditugu bertan. Hezkuntza-materialak eskaintzen ditu, hala nola unitate didaktikoak, diziplina 
anitzetako proposamenak eta ikus-entzunezko materialak, bai eta ekintza-materialak, ikastaro bat 
prestatu ahal izateko informazioa eta boluntario-lanei buruzko informazioa ere. Horrez gainera, 
proposamen ugari ditu, besteak beste, “Hezkuntzaren aldeko Munduko Kanpaina” eta “Mugi zure 
ikastetxea” (ikastetxeak tartean sartzeko proiektuak), prestatzeko baliabideak “Trebatzen jarraitu” 
menuan edo “Edukalboan” hezkuntza-aldizkaria.

Elkartasunean “Hezteko baliabideak”

http://www.laregladekiko.org/Source/EU/Book_eu.pdf
http://www.educacion.alboan.org/eu
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/eu/contenidos/noticia/2012_72_puntolila/eu_punto/punto.html
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