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Foru administrazio, udal administrazio eta erkide-
goko administrazioko erakundeen elkarlanari esker, 
ekainean Munduko Jendeak Jaialdiaren VI. edizioa 
egin zen Identitate irekiak leloaren pean. Aurtengo 
edizioan  kulturartekotasuna = folklorea identifika-
zioa saihesteko asmoa nabarmendu dute; hori dela 
eta, programaziorako proposatu zuten Bizkaian bizi 
diren 200 kultura baino gehiagoren  erakustaldi etno-
grafikoa baino zerbait gehiago egotea.

Horrenbestean, topaketan lehentasuna izan zuten 
giza eskubideei buruzko hausnarketak, aurreiritziak 
gainditzeak, gizarteratzeak, Bizkaiko Lurraldean 
kokatutako komunitateen eta komunitate bizkaitarra-
ren artean parte hartzea eta elkarrekikotasuna gau-
zatzeko guneak bideratzeak, jatorrizko herrialdeen 
errealitate politikoak eta genero-berdintasunak. 

Gai-zerrenda horren azkeneko puntua dela eta, berri 
on bat jakinarazi nahi dizuet: uztailaren 17an abia-
tuko da Bizkaiko Gizon eta Emakumeen Berdinta-
sunerako Foru Plan berria, dagoeneko gure erakun-
deak onetsitako laugarrena. 

2012-2015 legegintzaldirako, Planak Gobernantza-
ren norabideari helduko dio tinko, hiru ardatz estra-
tegikotan: 1. Emakumeak dagokienaz jabetzea eta 
balioak aldatzea, 2. Partekatutako ardura duen anto-
lakuntza soziala eta 3. Emakumeenganako indarke-
riaren aurkako borroka. 

Kontua da, beraz, alde batetik foru-sailetan berenga-
natutako zehar-lerro ikuspegian sakonduz jarraitzea, 
eta beste alde batetik,  emakumeen autonomiari 
dagokionean hiritarren eta beste entitate batzuen 

34 zenbakia
 2012ko urtea

ARGITAPENA ETA HEBIDEA
Bizkaiko Foru Aldundia
Berdintasunerako Zuzenderitza Nagusia
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Tel.: 944 068 000
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Artikulen berregintza osoa edo zatikakoa baimentzen da, haien jatorria aipatzen den guztian
Erakunde argitaratzaileak ez du nahitaez, artikuluen eta lankidegoen
barnean sartzen diren iritziekin bat egin beharrik.

parte hartzea sendotzea, haiek baliabide sozio-
ekonomikoak eskuratzerakoan, botere-arloetan 
daukaten esku hartzean eta baita inguru publiko eta 
pribatuetako kontziliazio arduratsuan ere. Hori guztia 
genero indarkeriaren aurrean sentsibilizazioa eta 
prebentzioa indartzeko mekanismoekin zurkaiztuta. 
Horretaz gain, babesa eman behar diete izugarrike-
ria horren ondorioak jasan dituen edo jasateko arris-
kuan egon daitekeen emakume jendeak egindako 
arreta eskaerei.
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Euskalduna Jauregian urriaren 17, 18 eta 19an to-
paketa batzuk egingo dira azken urteotan emaku-
mezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasunari 
begirako politika publikoek lortutako aurrerapenen 
gainean hausnartzeko; horretarako, topaketotan 
eztabaidak izango dira erakundeen, zenbait ere-
mutako administrazioen, hezkuntza munduaren eta 
mugimendu feministaren artean.

Kongresu honetan hainbat gai jorratuko dira, hala 
nola politika publikoen nazioarteko perspektiba, 
esku hartzeko estrategien berrikuspena, feminis-
moa, gobernantza, jabekuntza, balio aldaketa, an-
tolakuntza erantzunkidea eta genero indarkeria. 
Kongresu honetako batzorde zientifikoa ekitatea-
ren arloan ezagunak diren pertsonek osatzen dute; 
hona hemen: Bibiana Aído Almagro, Gloria Bonder, 
Carmen Díez Mintegui, Arantxa Elizondo Lopetegi, 
Raquel Raposo Acevedo eta Raquel Royo Prieto.

Harremanetarako:

Kongresuaren idazkaritza teknikoa 
Tl.: 945 121 403

Faxa: 945 253 874
Posta elektronikoa: organizacion@congresopoliticasigualdad2012.com

Webgunea: http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/eu/

Harremanetarako:

Posta helbidea: 
San Inazio-Ibarrekolandako zentro zibikoa 

7. aretoa 
Errondoko, 2
48015  Bilbo

Tel.: 665 474 215
Posta elektronikoa: musutruk07@gmail.com

Webgunea: http://www.bdtmusutruk.org/

   Denbora Bankua
Elkarte, gizarte eta hezkuntza eta boluntariotza ar-
loko bost pertsonak MUSUTRUK ekimena abian 
jarri zuten Ibarrekolandan 2007an. 

Proiektuak gaur egun elkartutako hogeita hamar 
pertsona baino gehiago biltzen ditu eta denbora 
trukea eta elkartrukea baterabiltzen ditu, auzoko 
herritarren artean gizarte balioen jarduna gaurko-
tzeko, esate baterako elkartasuna edo kontsumo 
arduratsua.

Metodoari dagokionez, denbora bankuaren kide 
bakoitzak 20 ordu kredituko txeke bat dauka eta 
haren bitartez irabazi-asmorik gabeko elkarte ho-
rrek eskaintzen dituen zerbitzuak ordain ditzake 
partaideen trebetasun, zeregin eta ezagutzetan 
oinarrituz: pertsona nagusien arreta, sukalda-
ritza, animalien zaintza, etxe aldaketak, etxeko 

konponketak, ekitaldien antolakuntza, aholkularitza 
psikopedagogikoa, interiorismoa eta abar.
 
Aldi berean, elkarteak Liburutruk-aren gisako es-
perientziak sustatzen ditu, liburuak elkartrukatze-
ko, bai eta objektuak denboraren ordez trukatzeko 
urteroko azoka ere; halaber, presentzia aktiboa 
dauka beraren jardunaren helburu bera daukaten 
foroetan.

BBK-ko Gizarte Ekintzaren laguntzaz garatzen ari 
den proiektua irabazi-asmorik gabeko erakundeei 
zuzendutako laguntzen programaren 10. deial-
dian sartu beharra dago. Ekimen hau hirugarren 
sektorean jarduten duten erakundeen gizarte eran-
tzukizunaren (GE) gaineko nozioa ezagutaraztera 
bideratuta dago, bai eta lankidetza bideak eta GE 
aplikatzen duten enpresak eta gizarte erakundeak 
ezagutzera, GEk eta garapen iraunkorrak bere bar-
nean biltzen duten kulturaren gainean hausnartzera 
eta hirugarren sektorean jardun egokiak ezaguta-
raztera ere. 

Helburu horien betetze maila, egoerari buruzko 
diagnostiko baten prestaketan zehaztuko da, gi-
zarte erantzukizunak hirugarren sektorean daukan 
errealitatea islatzeko. 

Behin betiko agiriaren aldez aurretiko urrats gisa, 
EDEk erakunde horiei autoebaluaziorako galdera 
sorta bat betetzea proposatu die; galdera sorta hori 
informazioaren behealdean aipatzen den webgu-
nean aurki daiteke. 

Hori guztia azterturik, fundazioak aurreikusita 
dauka webgune bat zabaltzea, sozialki arduratsuak 
diren enpresen eta gizarte erakundeen arteko lan-
kidetza sustatzeko, betiere bi aldeek adostutako 
formulak erabiliz.

Harremanetarako:

Posta helbidea: EDE Fundazioa
Simón Bolívar, 8 b

48010 Bilbo
Tel.: 944 009 999

Faxa: 944 009 998
Posta elektronikoa: ede@fundacionede.org
Webgunea: http://www.fundacionede.org/

Galdera sorta: http://www.fundacionede.org/responsabilidad/conjunto.html

Gizarte Erantzukizunari 
eta Hirugarren 

Sektoreari buruzko
Proiektua 

Emakumezkoen eta 
gizonezkoen arteko berdintasun 

politikak bultzatzeko
Nazioarteko Kongresua

EHGAM / Euskal Herriko Gay-Les 
Askepen Mugimendua

antolatua  

Elkarteak 14 urtetik 25era bitarteko gazteei dei 
egiten die gayen, lesbianen, bisexualen edo tran-
sexualen gaia jorratzen duten kontakizun laburren 
literatura lehiaketaren hirugarren ediziorako. 

Gaztelaniaz edo euskaraz aurkeztu ahal izango dira 
adin irizpidearekin zerikusia duten bi kategoriari da-
gozkion lanak, bi sari lortu ahal izango dutenak:

Kategoriak 

14-17 urte

18-25 urte

                     Sariak

   Lehenengoa      Bigarrena

300 € eta 
diploma

150 € eta 
diploma

Lanak emateko epea urriaren 31n amaituko da.

Harremanetarako:

Posta helbidea: EHGAM / Euskal Herriko Gay-Les Aske-
pen Mugimendua
Gaztegune-CRAJ

Anoeta 28, Txuri Urdin
20014 Donostia
Tl.: 667 435 570

Posta elektronikoa: ehgam@yahoo.com
Webgunea: http://www.ehgam.org/

EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundeak 
antolatua  
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Foro horri buruzko informazio gehiago:

http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=5897&Idioma=EU

Sarbidea:

http://www.aldarte.org/cas/site/multimedia-ver.asp?id=53

2012ko urtarrilean, Bizkaiko Foru Aldundiak go-
goeta egiteari ekin zion bakearen kultura sen-
dotzeko eginkizunean berak egin dezakeenaren 
eta egin behar duenaren inguruan, oinarrizko es-
kubideak eta askatasunak blindatu eta herritarta-
suna bere osoan bizitzea bermatu ahal izateko. 
Horrela, bat baino gehiago dira egindakoa berri-
kusteko eta etorkizunean egin beharrekoa zehaz-
teko prozesu honetan dauden mugarriak. 

Lehenik eta behin, hurrengo urteetarako giza es-
kubideak, adiskidetasuna eta bakearen alorrean 
foru politiketarako oinarri estrategikoen doku-
mentu bat zehaztea. Horren harira, dokumentu 
horretan jasota egongo da arlo honetan 
erakundeek eta elkarteek osatutako jardueren 
lurralde-mapa bat, eta hori premia eta balia-
bideen diagnostikoarekin eta giza eskubideak 
eta bakearen inguruko elkarteen ekarpen balio-
tsuekin egiazta-tuta, etorkizuneko ildo estrate-
gikoak finkatu ahal izango dira. Gaur egunean, 
Bizkaiko 14 elkarte dabiltza prozesu horretan 
parte hartzen.

Giza eskubideak, 

Aldartek antolatu zuen lehiaketa hori, Bizkaiko 
Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzako Gizarte 
Gaietako Sailaren arteko lankidetzarekin, eta “Gol 
bat ikus gaitzaten” goiburutzat hartuta.

Taldeka zein banaka ere eman zezaketen izena 
emakumeek maratoian, eta ekainaren 9ko arra-
tsaldean zehar jokatu zuten, 17:00ak eta 20.00ak 
bitartean, Zorrotzako kiroldegian.

  “Emakume 
 desberdinak”

Bigarren txanda batean, gogoetarako gune bat za-
baltzea, bakeari buruz eta, berariaz, emakumeek 
bakea eraikitzerakoan eta sendotzerakoan duten 
eginkizunaz. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldun-
diak, Berdintasuneko Politiketako Berrikuntzako 
Nazioarteko Zentroarekin elkarlanean, emakume 
eta gizonek osatutako lau talde deitu zituen api-
rilean, guztira Bizkaiko 45 elkarteren ordezkari 
zirenak. Bi orduko saioetan eztabaidagai izan 
zituzten aldarrikatzeko hainbat metodo baketsu, 
gatazkak konpondu ahal izateko emakumeek es-
kain ditzaketen berariazko balioak, eta herritarren 
sentsibilizazioa eta eragin politikoa bultzatzeko 
beharrezko izango liratekeen adostu beharreko 
gutxieneko puntuak. 

Azkenik, 2012aren bukaera aldera egingo da Giza 
Eskubideen Bizkaia Foroaren ekitaldi berritua, eta 
bertan ohiko egitura doitu egingo da apur bat, go-
goeta estrategikoko prozesuaren emaitzetara ho-
beto egokitzeko.

        Futbito Maratoia

ADISKIDETASUNA ETA BAKEA

I.
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“Europa gotorlekua: 
Politikak, ondorioak eta babeserako mekanismoak”

n  Emakumeak dagokienaz jabetzea.

n  Gizarte antolamenduak sustatzea.

n  Emakumeen aurkako indarkeriaren aurka borroka egitea.

CEAR-Euskadik bideratu duen Bukaerarik 
gabeko bidea: asilo eskubidea haustea Eu-
ropara sartzerakoan izeneko proiektuaren 
baitan, aipatutako Batzordeak, ekainaren 
25ean eta 26an zehar tailer eta mintegi ziklo 
bat sustatu zuen, Bizkaiko Jaurerriko Aboka-
tuen  Bazkun Ohoretsuaren laguntzarekin eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatuta.

Espainiako lurraldera sartzerakoan, migra-
zioko politikei buruzko nazioarteko hitzar-
menen aurka joaz, asilo eskubideak jasaten 
duen urraketa salatzen saiatzeari zor zaion 
proiektua giza eskubideetako eragileei eta 
herritarrei jakinarazteko estrategiaren baitan 
kokatuta daude honako jardunaldi hauek.

Horren ondorioz, Estatuko mugak kanpora 
aldatu eta militartu egiten dira, eta, aldi be-
rean, euren jatorrizko herrialdeetan, bidean 
eta mugan lekuz aldatuta dabiltzan lagunen 

giza eskubideak urratzea dakar; emakumeei 
eta bidean doazen LGTB herritarrei eragiten 
zaien zaurgarritasun egoera berezia; asi-
lo eskaeren jaitsiera; baita Asilo eskubidea 
eta ordezko babesa arautzen duen 2009ko 
urriaren 30eko 12/2009 Legean jasota da-
goen asilo eskubidea eskatzen duenaren-
tzako lege-bermeak gutxiagotzea ere.

Ekaineko zabalkunde-jarduerak honako 
eduki hauek jaso zituen bere barruan, gaur 
eguneko egoeran kokatuta: migrazioen 
historia kapitalismoaren baitan, ustiatzeko 
asmoarekin gizakiak salerosteari buruzko 
legedia eta Estatuak saleroste horren bikti-
mekiko betebeharrak eta haiek babesteko 
mekanismoak, Atzerritarrentzako Barneratze 
Zentroak (ABZ) itxi ahal izateko borrokako 
prozesuak, mugak kanpora aldatzeak asilo-
eskubidean eta Espainiako migrazio-poli-
tikan dituen ondorioak.

2011n jarri zen abian Eskubideak kale gorrian kanpaina, Abella Legalen eskutik eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Emakunde - Emakumearen Euskal Institutuaren laguntza-
rekin: kanpaina horren baitan, Foru Aldundiak honako bideo hau ekoitzi zuen, herritarrak 
euren eskubideak zein diren ezagutzera bultzatzeko tresna moduan, lan-arlokoak bereziki, 
eta eskubide horiek erabiltzeko.

EAEko Berdintasunerako V. Planaren ildo beretik, proiektuaren barruan –berdintasunik eza 
eta bazterkeria betikotzen duten estereotipoak eraistera bideratuta– badira lanbideko orbi-
tan betetzeko diren hiru helburu:

             Bide
 Amaigabea:

asilo eskubidearen
urratzea

Europarako sarbidean

Tailerrak eta mintegiak
“Zure eskubideak ezagutzen al dituzu ?”

Bideoa

Hori lortzeko, diseinatu egin dira sentsibilizatzeko jarduerak, zuzenbidearen didaktikakoak 
edo erantzukizun partekatua sustatzekoak, beste dimentsio batzuen artean, eta abokatuz 
osatutako talde bati dagokio horiek Bizkaiko udalerrietako gune publikoetan egikaritzea. 

Sarbidea

http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/10/31/pdfs/BOE-A-2009-17242.pdf





P
O

S
IT

IB
O

K
Ib

5

Ber
dintasuna        34

Elkarteak

Diotenez, euren misioa, alde batetik, lagun 
etorri berriek hartu dituen gizartearen ba-
rruan politikan, gizartean, ekonomian, kultu-
ran eta hezkuntzan parte har dezatela susta-
tzean datza. Lau urteko ibilbidea egin eta gero, 
zer helburu eskuratu dituzte Bizkaian?
Arlo politikoan Bizkaian eragin politikoa duten 
zenbait gunetan parte hartu dugu. Horien artean:    
  
   -

   
   - 

   -
  

   
     

-

  
 -

 Elkarrizketa
Khadidjetou Moulai Mahomed Mouloud 

andrearekin
(Mugarik Gabeko Emigratuak Elkarteko presidentea) 

Gune horietara proposamenak eramaten dira, eta 
euren eskubide eta betebeharrekin lotutako gune 
guztietan lagun etorkinek parte hartzeari dagokio-
na azpimarratzen da.
     
   -
    

Gizarte eta kultura arloan, bost kontinenteetako 
lagunek osatutako elkartea gara. Euskal gizartea 
aberastu egiten dugula uste dugu, bide bikoitzeko 
gizarteratzea aldarrikatzen duten jarduerak gara-
tzen ditugu, bi norabideko kokalekutik abiatuta.
Arlo akademikoan, gure ezagutza eta jakinduria 
euskal gizartearekin partekatzen dugu, garatzen 

“Gure jatorrizko komunitateetan da-
goeneko abian jarritako garapeneko 
prozesuak indartzeko tresna moduan 
ulertzen dugu guk elkarrekin garatzea; 
horrenbestean, proiektuak euren baita-
koak diren prozesuen jarraipena dira”

“Bost kontinenteetako lagunek osa-
tutako elkartea gara. Euskal gizartea 
aberastu egiten dugula uste dugu, bide 
bikoitzeko gizarteratzea aldarrikatzen 
duten jarduerak garatzen ditugu, bi no-
rabideko kokalekutik abiatuta”

Web orria: http://www.emigradossinfronteras.org/index.html

ditugun esku hartzeetako bakoitzean, elkartea 
osatzen dugun gehienok hainbat diziplinatako 
profesionalak garelako. Gure jatorrizko herrial-
deen errealitateak jakinaraztera bideratutako ekin-
tzak osatzen ditugu. .

Euskal GGKEekin elkarlanean egitekoa du-
zuen proiektuaren inguruan, zein dira Afrikan 
osasun alorrean arreta handiena eskatzen 
duten arazoak?
Ekainean aztertzeko bisita bat egin genuen 
Senegalera OSASUN ESKUBIDEAREN ALDEKO 
ELKARTEArekin (OSALDE) batera, eta bertan 
Parcelles Assainies udalerriko osasun aginpidea 
dutenekin hitz egin ahal izan genuen.

Bisita horren ondorioz, gaur egun osasun alo-
rrean garatzekoa den proiektu bat identifikatze-
ko eta osatzeko lanean ari gara, honako jar-
duera hauetara bideratzeko asmoarekin:
  - 7 Osasun gune eta Osasun etxe bat berritzea;
  - gutxieneko medikuntzako tresneriaz hornitzea;
 - medikuntza eta erizaintzako langileen gaita-
    suna indartzea; 
 - Touba Toulerako anbulantzia bat dohaintzan
     ematea;
 - bulegoko materialez (ordenagailua, mahaia,
  kontsultako aulkia, ohea eta medikuntzako
     tresneria) hornitzea.

Behin jatorrizko herrialdeetan elkarrekin 
garatzeko proiektuak bukatzen direnean, 
zer bide hartzen dute bertako komunitateek 
behar berriei aurre egiteko?
Gure jatorrizko komunitateetan dagoeneko 
abian jarritako garapeneko prozesuak indar-
tzeko tresna moduan ulertzen dugu guk elka-
rrekin garatzea; horrenbestean, proiektuak 

Euskal Herriko politika publikoetan lagun 
etorkinek parte hartzearekin lotutako proiektu 
bat, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko 
Jaurlaritzak finantzatutakoa, gure erakun-
dea laneko lehentasunezko ildo hauetan 
mantentzeko jardunean finkatu duena eta 
Parte Hartze, Herritargo eta Sentsibilizazioko 
Arloaren baitan atal bat gehiago dena.

euren baitakoak diren prozesuen jarraipena dira. 
Horrek denboran zehar iraungarria izan dadin 
bermatzen du, guk lagundu eta gero.

Herritar etorkinek ba al dute jaso dituen gi-
zartean finkatzeko asmorik?
Lagun etorkin bakoitzak bere gizarte, familia 
edo elkarbizitzako loturak eratzen ditu jaso edo 
hartu duen herriarekin eta herritarrekin. Lotura 
horien arabera, lagun bakoitzak erabaki dezake 
bizi den lekuan aldi baterako edo modu iraunko-
rrean finkatzen den. Beste faktore batzuen ara-
bera ere badago kontua, gizarteratzeko gaita-
sunei dagokiena, hain zuzen, bai harrerako ko-
munitateari dagokionean eta baita lekuz aldatu 
denareni dagokionean ere.eta arauzko dokumentaziorik ez daukaten 

etorkinak osasun zerbitzuak jasotzeko biderik 
gabe uzten dituen dekretuarekiko jarrera eta 
gaitzespen publikoa.

Bilboko Udaleko Immigrazio Gaietarako To-
kiko Kontseilua, Batzorde Betearazlean parte 
hartuz. Parte Hartze Politikoko eta Genero 
lan taldeetako buruzagitza. 
Barakaldoko Etorkinen Elkarteak Biltzeko Gunea.
Munduko Jendea Jaialdia 2012, lagun etorki-
nen giza eskubideen inguruan ikusgarri 
egitea eta sentsibilizatzea azpimarratuz, jaial-
di horren muina zein den ahaztu gabe.
Bizkaiko Etorkinen Elkarteen Federazioa 
(FEDAIB) sortu eta legeztatzea zuzendu 
dugu, eta bertan presidenteorde gara. 
Haren bitartez, jakinarazpen publikoak 
igorri izan dira, bereziki azpimarratuz la-
gun etorkinen eskubideak defendatzea 
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Elkartea Gay, Lesbiana etaTransexualen
Arretarako Zentroari

ALDARTE Elkartea “Gay, Lesbiana eta Transexualen Arretarako Zentroak” homo-
sexualtasunaren, lesbianismoaren eta transexualtasunaren arloan egiten du lan. 
Horretarako, abian jartzen ditu arretarako, hezkuntzarako eta sentsibilizaziorako 

gizarteari eskaintzen zaizkion baliabideak, lesbiana, homosexual eta transexualen 
giza taldearen aurka bideratutako intolerantzia eta aurreiritzi sozialek eragindako 

gatazkak eta arazoak zuzentzeko konponbide positiboak sortzearen bila.

Gizarte aniztasunaren inguruko iritziaren egoera.

Lehenengo puntu moduan, gizartean dagoeneko 
erabat nabarmena den gertaera bat azpimarratu 
nahi dut, Familia Aniztasuna, alegia. Gizakiok plura-
lak eta askotarikoak baldin bagara, biltzen gaituzten 
familiak ere ezinbestean pluralak eta askotarikoak 
behar dute izan, eta zentzuak agintzen du familia 
osatzen dugun emakume eta gizonen nahi eta 
behar aldakorretara egokitzea.

Nahiz eta gaur egun familia homoparentalek gain-
ditu behar dituzten oztopoak garai batekoak bezain 
handiak ez izan, oraindik ere ez gara iritsi familia 
heterosexualekiko berdintasuneko egoerara. Orain-
dik ere gizarte eta lege alorreko bide luzea dago 
egiteko. Uste dut badela sustatu beharko litzate-
keen kontu funtsezko bat: familia horiek hobeto 
ezagutzea. Aurreiritzirik gabeko ezagutza, haien 
errealitatean eta egiazko funtzionamenduan oina-
rritutakoa. 

Horren harira, ezinbestekoa da arazoez hitz egin 
ordez, horietaz aritzen baikara familia homoparen-
talez hitz egiterakoan, haien egunerokotasunaz 
hitz egitea: zer egiten dute, nolakoak dira, zein dira 
hezteko eta hazteko abian jartzen dituzten jarrai-
bideak… Izan ere, ziur bainago honako honetaz: 
badugu zer ikasirik asko familia homoparentaletatik, 
eta haiek badute guri zer erakutsirik asko.

Zer oinarrizko jarraibide eskaintzen dio Lagun-
tza psikologikoko Zerbitzuak elkartera jotzen 
duenari?

Zerbitzu horretan arreta psikologiko eta sexologiko-
ko beharrak artatzen dira, aurre eginez honako ger-
taera hauetako bat edo batzuk bizi duten edo dituz-
ten lagunen egoerari:

    - Ez dute euren orientazio sexuala onartzen. 
    -  Lesbianak eta homosexualak izatearen inguruan,
      nahastuta eta estututa sentitzen dira.
    - Transexualtasuna (transexualizatzeko prozesuak,
      familia-ingurunea…).

   - Depresio eta antsietate patologikoko egoerak.
   - Indarkeria-egoerak bikotean. 
   - Bikoteko terapia.
   - Hausturak ezkontidea homosexuala eta lesbiana
     izateagatik.
   - Sexu arazoak.

Zerbitzu hau banaka edo bikotean ematen da, es-
kaera motaren arabera. 

Deitu eta hitzordua eska ezazu: 944 237 296.

Hezkuntzako arloan egiten duzuen lana azter-
tuz, zuen ustez ikasleen artean aldatzen ari ote 
da LGTB kolektiboa ez ezagutzeko edo hura 
gaitzesteko pertzepzio soziala?

Teorian, ikasleen LGTB kolektiboarekiko jarrera to-
lerantzia eta onartze maila handiagoetara aldatzen 
ari da, gazteak eta sexu-aniztasunari buruz eginda-
ko inkestetan kontu honi dagokionean ageri denez. 
Hala eta guztiz ere, beldur gara praktikan tolerantzia 
eta errespetua ez ote den hainbesterainokoa, ain-
tzat hartuta ezagutzen ditugun bulling homofobiko 
kasu ugari eta LGTB diren gazteek euren ikasgela-
ko kideei LGTB direla esaterakoan adierazten duten 
beldurra.

Zein desafiori egin beharko lieke aurre mugi-
mendu lesbikoak?

Mugimendu lesbikoak duen desafiorik handiena gi-
zartean lesbianismoa orain baino gehiago ikusi eta 
aitor dadila lortzea da. Oraindik ere gutxi dira les-
bianak direla publikoki adieraztera eta euren ingu-
ruetan aukera hori harro egoteko arrazoi bihurtzera 
ausartzen diren emakumeak. Horrek aldatzen joan 
beharko luke.

Web orria:  http://www.aldarte.org/

“Oraindik ere gutxi dira lesbianak di-
rela publikoki adieraztera eta euren 
inguruetan aukera hori harro egoteko 
arrazoi bihurtzera ausartzen diren 
emakumeak”

“Familia homoparentalen eguneroko-
tasunaz hitz egin behar da: zer egiten 
dute, nolakoak dira, zein dira hezteko 
eta hazteko abian jartzen dituzten ja-
rraibideak…”

ALDARTE

Laguntza psikologikoko 
Zerbitzuko telefonoa:

944 237 296

Elkarteak

 Elkarrizketa
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7

     Munduko 
          Jendea 
         Jaialdia

Oihane Agirregoitia, Miguel González, Lydia Ortega eta Xabier Legarreta

Berdintasuneko Zuzendaritza Orokorra (Bizkaiko 
Foru Aldundia), Berdintasuna, Lankidetza eta Hiri-
tarrak (Bilboko Udala) eta Immigrazioa eta Anizta-
sunaren Kudeaketako Zuzendaritza (Eusko Jaur-
laritza) bertaratu ziren hasiera emateko ekitaldian, 
Xabier Legarreta, Oihane Agirregoitia eta Miguel 
González ordezkarien bitartez.

Nilda Diarte eta Lydia Ortega (Munduko Jendea 
Biltzarra) aritu ziren haien aurretik, kultura arteko 
praktika egokiak eta 2012ko agiria irakurriz, eta giza 
eskubideak, parte hartzea eta gizarteratzea babes-
tea, kultura artekotasuna eta folklorearen arteko 
desberdintasuna, elkarren arteko trukea, emakume 
eta gizonen arteko berdintasuna, xenofobia gaitzes-
tea eta ongizatearen gizartearen alde egitea bere 
baitan hartuko dituen kulturen arteko elkarrizketa-
ren aldeko aldarria egin zuten. 

César Cordovak kultura artekotasun bolibiarra 
—2009ko Konstituzioan jasota agertzen dena— 
nekazari indigenek pairatu zuten desjabetzape-
nean sustraitu zuen eta horretan zerikusi handia 
izan zuen  Ley de Exvinculación de Tierras (1874) 
deritzonak.  Argudio moduan esan zuen, halaber, 
20 urtetik gorako diktaduren ostean (1960/1980)  
mugimendu indigenak eskuordetza politiko eta 
hezkuntza sistema propioak eskatu zituela gero, 
mendebaldeko ideologiek porrot egin zutenean, 
ikaskuntza eta irakaskuntza autonomoak atzema-
ten dituen kultur askotarikotasuna onartzeko, eta 
horiek guztiak, azkenean, hezkuntzaren erreformari 
buruzko Legean sartu direla. 

Gustavo Xabier Ayalak migrazioa-identitatea ko-
rrespondentzia defendatu zuen eta baieztatu egin 
zuen inmigrazioak dudatan jartzen dituela “estatu 
nazioen eraketa, identitate eta funtsa nazionalak”  
eta atzerrira joaten denaren identitatea aldarazi egi-
ten dela herri hartzaileko herritarren elkarreragike-
tarekin. Ekuatoreko gobernuak —adierazi zuen—  
inmigrazioari kultur askotarikotasunetik abiatuta 
ekiten dio eta, horrela, migrazioaren arloko giza es-
kubideen betearazpena bideratzen du: mugitzeko 
askatasuna, ez migratzekoa, identitateari lotutakoa, 
botere guztiei aurre egiteko aukera berdintasuna…

Helena Menéndez Venezuelako demokraziaren 
hazia kolonilalismoan hasi zen diasporan koka-
tu zuen, hau da, indigenek, herritar beltz eskla-
boek eta europarren talde batzuek gizarte iguali-
tarioak sortzeko lurraldearen barrura egin zuten 
diasporan; abagune horrek, kasten emaitzako 
gizarte tentsioekin batera, Independentzia Gerra 
eta Gerra Federala (XIX. mendea). eragin zituen. 
Hizlariak baieztatu zuenaren arabera demokraziak 
(1960/2000) gizarte erresistentziaren hazkuntza 
ezagutu zuen   indarreko programa neoliberala-
ren ondorioz eta horrek guztiak sistema politikoa  
berriz sortzea ekarri zuen, hots, konstituzioa era-
tzeko 1999ko prozesuan eta Gobierno Bolivariano 
deritzonaren (2002/2012) esparru konstituzional 
berrian.

Ekainaren 16tik 22ra bitartean, Bilbon 
izan zen kultura arteko topaketaren sei-
garren ekitaldia, eta “Identitate irekiak” 
goiburua aukeratu zuten.

 Justizia sozialaren alde eta desberdintasunaren aurkako Lehen Foroa: 
“Latinoamerikar gizarteratzea eta bere eragina munduan: 
Demokrazia, giza eskubideak, generoa eta immigrazioa” 

Historia, politika, elkartegintza eta komunikabideen 
arloetako espezialistek Latinoamerika eta Kariben 
garatzen diren kooperazio, integrazio eta eskubi-
deen aintzapespenari buruzko euren ikuspegiak 
azaldu zituzten.

Alexander Ugalderen iritziz munduko eragileen ar-
teko erlazioek  lau egoera sortzen dituzte: gatazka, 
gerra, kooperazioa eta integrazioa (“kooperazioak 
estatuz gaindiko interesen konfluentzia gainditzen 
duenean”).  Aurreago esan zuen Latinoamerika, 
Amerika eta nazioarteko panorama erregionalean  
korronte  aurrerakoien pilaketak garapen iraunko-
rraren eta gizarte justiziaren aldeko statu quo bat 
definitzen duela. Ildo horretatik  Alianza Bolivariana 
para los Pueblos de Nuestra América  eta Comu-
nidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) azpimarratu beharko lirateke  Latinoame-
rikan eta Kariben gizarte transformaziorako gakoak 
diren antolakuntzen barruan.

Esklabotasunaren aurkako lehen matxinadatik 
(1843),  emakume kubatarrek herria eraikitzeko es-
parruak erreibindikatzen dituztela esan zuen Mailin 
Vergarak, gaur egun uharteko emakumeek duten 
esku hartzearen ehunekoak azaldu aurretik:

Esparru teknikoa %66

Unibertsitateko graduazioa %65

Nazioarteko kooperazioa %52

IIkerkuntza %48

Lana %46

Parlamentua %43

Hizlariak adierazi zuenaren arabera herriaren, eta 
nazioarteko sistemaren, erronkak emakumeen eta 
nesken eskubideak eta horien duintasun, integritate 
eta askatasunarekiko begirunea bermatzeko, ba-
tez ere genero indarkeriaren aurkako borroka eta 
emakumean landa esparruan erabat integratzea dira.

Alexander Ugalde, Gustavo Xabier Ayala, Helena Menéndez, Mailin Vergara eta César Cordova

VI.
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  Elkarrizketa 
 Hernando Bernal Zamudiori

Landa-ekologiako eta Landa Garapeneko Maisutzako profesionala izanda, 
Hernando Bernal Zamudio hautagaia da Euskal Herriko Unibertsitateko 
Globalizazio, Garapen eta Nazioarteko Lankidetzako Doktore izateko.

Gaur egun garapenerako nazioarteko lankidetzako proposamenak garatzen ditu, 
Amazoniarako gehienbat. Bere ikerketak  lotuta daude ekonomia ekologikoa, 

landa-ekologia eta biomimesiari dagozkion gaiekin.   

Nazioarteko lankidetzako proiektuei ekiteko, 
zein da Amassunuk jarraitzen duen prozesua?

AMASSUNU Elkartea, bere lanari ekiteko, tokiko 
bazkideei eskatzen dizkieten gizarte-eragileen es-
kaeretatik abiatzen da alde batetik, eta bestetik, 
Elkarteko talde teknikoek eta atzerriratutako lan-

gileek komunitate edota herri indigenetan egiten 
dituzten bisitetatik ere bai. 

Horren adibide da eskaera, ez bakarrik Indigenen 
elkarteetako buruzagi direnek egindakoa, baizik 
eta baita unibertsitateetako eta ikerketako insti-

“Industrializazio ondoko gizarteak 
eguzki-gizartea behar du izan, 
BIOMIMESIA gauzatuz, kontsumo 
arduratsuaren kultura berri batekin 
eta elkarri laguntzearekin batera, 
mutualismoa nagusi den naturan 
gertatzen den bezalaxe”

“Giza aurrerabidea ondare natu-
rala modu irrazionalean ustiatzea-
ren gainean eraikitzen da, eta ho-
rrek eragiten ditu ingurumenean 
desoreka eta bazterkeria sozialeko 
praktikak, nola tokiko mailan, hala 
munduko beste gizarte batzuetan ere”

(Kultura artekotasuna eta Biomimesirako Amassunu 
Elkarteko presidentea)

tutuetako ikertzaile komunitatearena ere, garapen 
iraungarrirako proposamenak sortzeko ikerketako 
prozesuen aitzindari bezala. 

Halaber, herri administrazioek eskaintzen dituzten 
diagnostiko, azterlan, estatistika edo garapeneko 
planetatik ere abiatzen da, tokiko, eskualdeko eta 
nazioarteko GKEek eta organismo aldeaniztunek 
eskainitakoez gain.

Zer behar du Mendebaldeak biomimesia bere 
gizarteetan txertatzeko?

BIOMIMESIA ez da Mendebaldean bakarrik txerta-
tu behar. Gizateriaren helburuetako bat izan behar 
du maila globalean, gizakiok biosfera suntsitzen 
ari baikara. Horrenbestean, beste espezieetako 
bat bezala jokatu behar du, eta ez gainontzekoak 
etsaitzat hartu. Ondasunak eta merkataritzako zer-
bitzuak ekoizteko daukan sistema, gehienbat dirua 
eskuratzera bideratutakoa, eraginkorra izan dadin 
saiatu behar du materialak eta energia erabiltzera-
koan eta informazioa guztiek eskura izaterakoan; 
hau da, materialen zikloak itxi, hondakinak ekoi-
tzi ez ditzaten, eta, horrekin batera, kutsadura. 
Sistema naturaletako egitura ekonomikoak guz-
tiz eraginkorrak dira, milioika urte baitaramatzate 
eboluzionatzen.  

Industrializazio ondoko gizarteak eguzki-gizartea 
behar du izan, BIOMIMESIA gauzatuz, kontsumo 
arduratsuaren kultura berri batekin eta elkarri la-
guntzearekin batera, mutualismoa nagusi den na-
turan gertatzen den bezalaxe. Hori dela eta, elka-
rrekin eboluzionatzeko prozesuak sortu ahal izan 
dira, eta haietan naturako aniztasunaren ezaugarri 
dira sistema konplexuak biosferan eta kultura-gi-
zarteko (bio)aniztasunean.

Kultura artekotasuna, beti iraungarri?

Ez ezinbestean, izan ere, kultura bateko ekoizte-
prozesu batek beste gizarte batzuetako egiturak eta 
balio soziokulturalak hautsi egin baititzake. Benetako 
kultura artekotasuna gerta dadin berdinen artekoa 
izan behar du. Kultura artekotasunaren izenean  bide-
gabekeriak egiten dira baliabide naturalekin eta balio 
ukiezinekin.
 
Kulturaren aurkako erasoen adibide dira lurralde indi-
genetan baliabide naturalak ustiatzeak, gizarte afrika-
rrenak, afroamerikarrenak eta asiarrenak, sekta erlijio-
soen ebanjelizatze prozesua, gutxiengo etnikoetako 
kideak derrigorrean errekrutatzea, behartutako leku 
aldatzeak, bioprospekzioa eta biopirateria, besteak 
beste, guztiak ere akulturazioko eta identitate sozio-
kulturala galtzeko prozesuak eragiten dituztenak. 

Herrialde jakin batzuetako agenda politikoek “in-
gurumeneko oreka” eta “giza aurrerabidea” hitzak 
antagonikotzat hartzeko arrazoiak.

Herrialde jakin batzuetako agenda politikoak, guz-
tietakoak ez esateagatik, garrantzi handiko aztar-
na ekologikoa du, natura-ondarea zentzurik gabe 
ustiatzearen gainean eraikitzen dutelako giza 
aurrerabidea, modu zuzenean edo zeharkakoan, 
ingurumenean desoreka eta tokiko mailan edo mun-
duko beste gizarte batzuetan gizarte bazterkeria era-
ginez. 

Mundu mailako mugarik gabeko hazkunde eko-
nomikoaren eredua gailentzeak berekin dakar balia-
bide naturalak modu intentsiboan erabiltzea, gero eta 
eskaera handiagoa duten merkataritzako gai bihurtuz. 
Hori baliabide naturalen aurka doa, mugatuak eta or-
dezkaezinak baitira. 

Baldin eta aurreko premisa eta errealitateak ez badira 
aintzakotzat hartzen, uko egiten zaio ingurumenaren 
orekari, eta, beraz, belaunaldi honen eta geroko be-
launaldien inguruarekin lotutako giza aurrerabideari.
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Foru 
Plana

Bizkaian emakume eta gizonen arteko berdintasune-
rako III. Foru Plana 2009-2011ren ebaluazioa bukatu 
da, hamar foru Sailen eskutik egikaritu direnean au-
rreikusitako 597 ekintzetatik 467. Horrek esan nahi du 
indarrean egon den eperako diseinatutako helburuen 
%78 bete direla batez beste, eta azkeneko urtean 
(2011) betetakoak guztira %96 osatzen du.

Nolakotasunari dagokionean, III. Planak generoa
zehar-lerro bezala txertatzeko bultzada nabarmena 
ekarri du, eta bestelako lorpenak dira barne mailako la-
nabesak eskura jartzea eta laneko prozedura sendotzea.

Bizkaian Emakume
 eta Gizonen arteko
 Berdintasunerako

    2012
        2015

Bizkaiko Foru Aldundiak uztaila-
ren 17an onetsi zuen berdintasunari 
buruzko laugarren dokumentua, au-
rrekariei dagokienean oinarritzat di-
tuena emakume eta gizonen arteko 
berdintasunerako 2005eko otsailaren 
18ko 4/2005 Legea, emakume eta gi-
zonen arteko berdintasun eraginko-
rrerako 2007ko martxoaren 22ko 
3/2007 Lege Organikoa eta EAEn 
Emakume eta gizonen arteko berdin-
tasunerako V. Plana (2010).

Hemen orokorrean adierazita, helburu operatiboak 
honako adierazle hauek gehitzea lortzera bideratuta 
daude: sustatzaile diren emakumeen kopurua eta eu-
ren proiektuen bideragarritasuna, emakumeen jardue-
ra tasa, lanbidea uztea gutxitzea, emakume kopurua 
sektore publikoko erabakitzeko postuetan, asoziazio-
mugimenduetan eta irabazi asmorik gabeko antola-
menduetan, partekatutako ardura duen kontziliazioko 
neurriak, genero indarkeriaren inguruko pertzepzio 
soziala bere forma guztietan, askotariko bazterketako 

PROGRAMAK

1. Autonomia pertsonala eta balioak aldatzea

2. Baliabide ekonomiko eta sozialen eskuragarritasuna 
eta kontrola

3. Parte hartze soziopolitikoa eta eragina

Helburu
estrategikoak

1.1.: Balioak aldatzea sustatzea, sexuaren araberako rol sozialak eta estereotipoak ezabatuz

2.1.: Emakumeak lanbidera iristea eta lanbideko eta igoera profesionaletarako baldintzak
 hobetzea, kolektiboen eta egoeren aniztasuna aintzat hartuz

2.2.: Pobrezia edota gizarte bazterketako arriskuan edo egoeran dauden emakumeen egoera hobetzea

3.1.: Emakumeak erabakitzeko eta eragina duten guneetara gero eta gehiagotan iristea.

IV. Planaren edukiak jaso egin ditu ebaluazioko pro-
zesu horretatik eratorritako hobetzeko proposamenak, 
Sail guztietarako zehar-lerroko ekintzak ezartzeari eta 
herritarrentzako eta hirugarren entitateentzako bidera-
tuagoak direnei dagozkionak.

Berdintasuna eta gobernu on edo “gobernantza berria” 
(zortzi faktore elkartzearen bitartez lortzen dena: parte 
hartzea, sentsibilitatea, eraginkortasuna eta efizientzia, 
ekitatea, legezkotasuna, gardentasuna, erantzukizuna 
eta kontsentsua) printzipioekin erdiz erdi zeharkatuta, 
plan berria hiru ardatz estrategikotan oinarritzen da: 

Emakumeak dagokienaz jabetzea eta balioak alda-
tzea, Partekatutako ardura duen antolakuntza soziala 
eta Emakumeen aurkako indarkeria.

Oraingo lau urte hauetarako, 261 ekintza zehaztu dira. 
Haietatik 131 GOBERNANTZA blokeari dagozkio, gai-
nontzekoak hiru ardatz estrategikoetan banatuta dau-
den bitartean:

arriskuan edo egoeran dauden emakumeei laguntzeko 
baliabideak dituen arreta zerbitzua, eta baita genero in-
darkeriaren inguruko azterlan eta ikerketak egitea ere.

Plana kudeatzeari heltzeko garaian, Foru Aldundiak 
barneko egitura sendo baten gainean oinarritzen den 
estrategia bat du eskura —horretan partaide dira Ba-
tzorde politikoa, Emakume eta Gizonen Berdintasune-
rako Sail-arteko Batzordea, Berdintasuneko Batzorde 
teknikoak (Sail-arteko Talde Teknikoa - Berdintasuna 

Taldea eta Sail-arteko Unitateak) eta Berdintasuneko 
Zuzendaritza Orokorra—, eta horri indarra ematen dio 
Berdintasunerako Foroa, Emakunde-Emakumearen 
Euskal Institutua, Bizkaiko Batzar Orokorrak eta Ber-
dinbidean Bizkaia erakundeen arteko lankidetzak eta 
koordinazioak.

1. ardatz estrategikoa. EMAKUMEAK DAGOKIENAZ JABETZEA ETA BALIOAK ALDATZEA (27 ekintza) 

PROGRAMAK

4. Partekatutako ardura duen kontziliazioa

Helburu
estrategikoak

4.1.: Kultura aldatzea, partekatutako ardura duen kontziliaziorantz

2. ardatz estrategikoa.  PARTEKATUTAKO ARDURA DUEN ANTOLAKUNTZA SOZIALA (47 ekintza)

PROGRAMAK

5. Sentsibilizazioa eta prebentzioa

6. Arreta

Helburu
estrategikoak

5.1.: Indarkeriarik gabeko portaera ereduak garatzea sustatzea

5.2.: Indarkeriazko portaeren prebentzioa hobetzea

6.1.: Biktima diren emakumeei erabateko babesa eta arreta bermatzea

3. ardatz estrategikoa. EMAKUMEEN AURKAKO INDARKERIA (56 ekintza)

IV.

Sarbidea:

http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/IV_plan_foral_e.pdf
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Sartzeko:

Eskuragarri dago “Garapenerako lankidetzako 
transformazio ekologikorako gida praktikoa - Guía 
práctica para la transformación ecológica de la 
cooperación al desarrollo”. 

Gida horren helburua garapeneko eta ingu-
rumeneko lankidetzan aritzen diren pertsona eta 
izakiei  eguneroko gaietan, hala era sektorialen 
nola zeharkakoan, jarduteko aukera eskaintzeko  
erreminta praktikoak zuzkitzea da. Ataza hori ikus-
pegi globaletik burutzen du, garapenerako lankide-
tzako esparru guztiak zaintzen baititu, proiektuen 
zikloraino iristen den legezko esparrutik,  tartean 
eragin politikoak,  kultura eta barruko politikak eta 
garapenerako hezkuntza landuz. Horiek ez ezik, 
garapenerako lankidetzako eta  sektore ekolo-
gistetako, hala Iparraldekoak nola Hegoaldekoak, 
esparru desberdinetako erakunde publiko eta pri-
batuen adibide eta eginera egoki asko ematen ditu.

“Garapenerako lankidetzaren 
eraldaketa ekologikorako guida 

praktikoa”

Argitalpena

“Emakume 
`nagusien´ 
autonomia

 Euskal Autonomia 
Erkidegoan eta 

jabekuntza 
prozesuei

 emandako 
laguntza”

 Txostena
Jabekuntza mailak neurtzeko adierazleak erai-
kitzea helburu, Emakundek 2009an azterketa ildo 
bati ekin zion, “Euskadiko nerabeak. Hurbilketa bat 
jabekuntzatik” txostena argitara emanez. 

2012. urtea iritsita, bigarren agiri hau aurkeztu du, 
Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren 65 urteko 
eta handik gorako emakumezkoen jabekuntza 
prozesuen eta negoziazio gaitasunaren gaur egun-
go egoera identifikatzeko.

Europar Parlamentuaren 2012ko maiatzaren 24ko ebazpena, Europan 
homofobiaren kontrako borrokari buruzkoa

Homosexualitate maskulino eta femeninoaren nahiz pertsona lesbianen, gayen, bisexualen eta 
transexualen (LGBT) kontrako beldur irrazionala, aurreiritzietan oinarritzen dena eta arrazismo, 
xenofobia, antisemitismo eta sexismoarekin aldera daitekeena eta molde desberdinetan islatzen 
dena esfera publiko eta pribatuan, hala nola honakoak erabiliz: gorrotoa eta diskriminazioa, erri-
dikulizazioa, ahozko indarkeria, bortizkeria psikologiko eta fisikoa, jazarpena eta hilketa, berdinta-
sunaren printzipioaren urraketa eta eskubideen mugatze justifikaezinak eta irrazionalak, sarritan 
ordena publikoaren justifikazioan, askatasun erlijiosoan eta kontzientzia eragozpeneko eskubidean 
ezkuta daitezkeenak.

Europar Batasunak horrelaxe definitzen du homofo-
bia eta horren iraupena gaitzesten du kideak diren 
estatuetan (Hungaria, Letonia, Lituania) eta hiruga-
rren herrialdeetan (Moldavian, Errusian, Ukrainian), 
nahiz eta herrialde horiek ere eskubide zibilen eta 
politikoen nazioarteko ituna sinatu duten eta ho-
rren arabera orientazio sexualeko arrazoiengatiko 
legeriak eta jardunak debekatzen diren; gauzak 
horrela, Europar Batasunak estatukideei eskatzen 
die LGTB kolektibokoak diren pertsonaren babesa 
bermatzeko, haien eskubideak zaintzeko eta haien 
adierazpen askatasuna babesteko.

Ebazpen honen bitartez, Europar Batasunak gogo-
rarazten du eskubide horien babesa sendotzen dela 
LGTB herritarrei erakunde juridikoetarako sarbidea 
errazten bazaie (hala nola bikote elkarbizitza, ba-
tasun erregistratua edo ezkontza) eta, era berean, 
adierazten du guztiz bidezkoa eta egokia dela ka-
litatean eta begirunean oinarritutako hezkuntza 
sexuala.

Azterlanaren bitartez, autonomia indibidualaren 
maila ezagutu nahi izan da egoitza, ekonomia eta 
afektibitate arloetan; haien jardun sozial pribatuak 
nahiz etxekoak eta publikoak nahiz kolektiboak 
identifikatu nahi izan dira; egiaztatu ea aldaketarik 
egon den haien jabekuntza mailan bizitzako eta-
petan zehar; alderatu haien jabekuntza ondorengo 
emakumezkoen belaunaldietakoekin, betiere ja-
bekuntza sustatuko duen EAEko Emakumezko 
eta Gizonezkoen Berdintasunerako V. Plangintzan 
sartzeko moduko ekintzak diseinatzeari begira; hi-
tzartu politikak berbideratzeko proposamenak eta 
antzeman eskari berriak.

Jabekuntza eskala 

Maila Dimentsioak

1.a Indibiduala 

2.a Soziala

3.a Politikoa

Ikerlanak autonomia indibidualaren maila handia 
erakusten du hartzaileen artean. Emakumezkoen 
%50ek lan merkatuan parte hartu dute 23 urteko 
batez bestekoan. Emakumezko hauek modu in-
dependentean bizitzeko daukaten joera baiezta-
tzen da. Gehienek elkarbizitza unitatean sartutako 
diru sarreren kudeatzaile ekonomikoaren zeregina 
betetzen dute. Zahartze prozesuari dagokionez, 
autonomia galeraren beldur dira eguneroko bizitzari 
dagozkion erabakien inguruan. Gizarte jarduera for-
mal edo antolatuetan daukaten presentzia txikiagoa 
da gizarte jarduera informaletan daukatena baino, 
adibidez senideak zaintzeko lanean.

Sartzeko:

Sartzeko:

http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0222+0+DOC+XML+V0//ES
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/guia_ecologica_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/sociometro_c.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/mayores_e.pdf
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Sartzeko:
http://www.unv.org/

UNV programa NBEk antolatu du; izan ere, na-
zioarteko erakunde horri boluntariotza sustatzea 
dagokio, bakea, garapena, giza eskubideen 
defentsa eta milurtekoaren helburuak lortzen la-
guntzeko bide gisa.

Gutxi gorabehera 160 herrialdetatik datozen 
8.000 boluntario inguruk parte hartzen dute 
ekimen honetan; ekimenaren egoitza Bonn-en 
dago (Alemania); izan ere, hiri horretan Nazio 
Batuen Garapen Programaren Bulegoaren or-
dezkaritzak daude.

Programaren bitartez, herrialdeei laguntza 
ematen zaie boluntariotza garapen iraunkorra-
ren eragile gisa sustatzeko eta zabaltzeko, bo-
luntariotzaren eta aktibismo politikoaren gaineko 

Nazio Batuen Boluntariotza 
Programa

[United Nations Volunteers (UNV)]

n    Europar politikak eta legeak emakumezkoen
       eta gizonezkoen berdintasunaren gainean. 
n Erabakiak hartzeko eremuak 

n    Gizarte eta enplegu politika 

n    Emakumezkoen kontrako indarkeria

n Dibertsitatea eta indarkeriaren kontrako borroka 

n Immigrazioa, integrazioa eta babesa 

n Komunikabideak 

n Emakumezkoen eskubideen aldeko ekintza

Europar Batasuneko Europar Kontseiluak fun-
dazioa eratu zuen 1975ean, Europan bizi eta lan 
baldintza hobeen planifikazioari eta ezarpenari 
laguntzeko asmoz.

Erakundea zuzendaritza batzorde batek kudea-
tzen du; batzorde horren partaideak dira gober-
nu ordezkariak, enpresa ordezkariak, estatukide 
bakoitzaren lan komunitateko ordezkariak eta 
Europar Batzordeko hiru bozeramaile.

Haren zereginak dira, beraz, Europako bizi eta 
lan baldintzei, lan harremanei eta aldaketaren 
kudeaketari buruzko informazio, aholkularitza 
eta ezagupen espezializatuak ematea, betiere 
ikerlanetan eta erkaketa azterketetan oinarrituz.

EUROFOUNDi hiru jarduketa eremu dagozkie: 
enplegua eta lan baldintzak, bizitza eta lanaren 
arteko oreka eta lan harremanak eta lankidetza. 
Gai horiei buruzko politiken formulazioari bu-
ruz erabakitzeko, ondorengoak erabiltzen ditu 
kontrol tresna gisa: Lan Harremanen Europar 
Behatokia [European Industrial Relations Obser-
vatory (EIRO)], Lan Baldintzen Europar Behato-
kia [European Working Conditions Observatory 
(EWCO)], Aldaketarako Europar Behatokia [Eu-
ropean Monitoring Centre on Change (EMCC)] 
eta Berregituraketarako Europar Behatokia [Eu-
ropean Restructuring Monitor (ERM)].

Erakundeak indarrean daukan laurteko programak 
(2009-2012) hiru alderdi zabal jorratzen ditu:

1. Enpleguaren eta lan eskaintzaren nahiz eskaria-
     ren hazkundea lan merkatu aldakorretan.

2.   Enpleguen hazkunde kuantitatiboak eta kualita
   tiboak, bai eta elkartzearen bidezko kalitatea
     ere.

3. Gizarte sarbidearen eta gizarte babes iraunko-
     rraren sustapena.

Hamabi erakunde nazionalek (Alemania, Bel-
gika, Danimarka, Espainia, Frantzia, Grezia, 
Irlanda, Italia, Luxenburgo, Herbehereak, Por-
tugal eta Erresuma Batua) erabaki zuten lobby 
hau sortzea 1990ean, Bruselako idazkaritza 
eskuragai jarri zuen Europar Batzordearen 
bultzadarekin; gauzak horrela, EWL gizarte 
zibilaren GKErik zaharrenetariko bat da Euro-
pan. 

Lobby hau gaur egun Europako 30 herrialde-
tan banatutako bi mila erakunde inguruk osa-
tzen dute eta haren helburuak ondorengoak 
dira: emakumezkoen eta gizonezkoen arteko 

Europako 
Emakumezkoen 

Lobby-a 
[European 
Women´s 

Lobby (EWL)]

Bizi eta Lan Baldintzak Hobetzeko 
Europar Fundazioa 

[European Foundation for the 
Improvement of Living and 

Working Conditions 
(EUROFOUND)] 

aholkularitza estrategikoa emanez, gizarte sar-
bidea sustatuz, gizarte, ekonomi eta politika 
arloko garapenaren partaidetza bultzatuz eta 
gobernuekin, NBErekin, irabazi-asmorik gabeko 
erakundeekin eta erakunde pribatuekin lankide-
tzan jardunez. Gauzak horrela, on-line-ko bolun-
tariotza zerbitzu bat abiarazi da, garapenean in-
plikatutako erakundeen eta boluntarioen artean 
zerbitzuak eta aholkularitza elkartrukatzeko ko-
munikazio bide gisa. 

Proiektuen artean daude garapenaren aldeko 
laguntzari dagozkionak (toki gobernantza in-
dartzera zuzendutako oinarrizko zerbitzuen 
prestazioa, osasun arloko lehen arreta eta 
HIESA; alfabetatze funtzionala; hondamen-
dien eta gatazken prebentzioa eta konponketa; 
ingurumena eta klima aldaketa) eta giza opera-
zioei eta bakeari eusteko jardunari dagozkie-
nak ere (giza laguntza, gatazkaren ondorengo 
hauteskunde prozesuak...).

Estatu mailan Europako Emakumezkoen Lobby-
ren Espainiako Koordinadorari dagokio EWLren 
berezko balioak defendatzea: indarkeriaren, 
diskriminazioaren eta zapalkuntzaren biktimak 
diren emakumezkoekiko elkartasuna; berdinta-
suna; aukeraketa askatasuna; bakearen kultura; 
justizia unibertsala; lankidetza eta adostasuna; 
komunikazioaren eta lan metodoen gardenta-
suna, afiliazio erlijioso edo politikoaren indepen-
dentzia eta abar.

Sartzeko: 
http://www.womenlobby.org/

berdintasuna lortzea, emakumezkoen esku-
bideak sustatzea testuinguru publiko eta priba-
tuetan, emakumezkoentzako justizia ekonomiko 
eta sozialaren alde egitea eta emakumezkoen 
kontrako indarkeria molde guztiak desager-
raraztea, horretarako honako ikuspuntu hauek 
erabiliz:

Sartzeko: 
http://www.eurofound.europa.eu/about/index_es.htm
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