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Unesco Etxeak eta Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaia 2012 
Giza Eskubideei buruzko V. Foroa antolatu dute, “Memoria 
eta Aintzatespena” izenburupean.   Azaroaren 28 eta 29ko 
jardunaldietan zehar, emakumeen arteko elkartasuna eta 
bakea eta gerra-gatazken zein indarkeria politikoaren 

eraginezko biktimen memoria eta aintzatespena bezalako 
gaietan adituak diren pertsonek parte hartu zuten Bizkaiko 
Batzar Nagusietako ekitaldi-aretoan. 

Memoria eraikitzeak adiskidetzearen eta behin betiko 
bakearen aurretikoa dela uste duenez, aldundia botere 
publikoak eta gizarte zibilaren eragileak elkartuko dituen 
bakearen eta bizikidetasunaren gainean eraikitako 
kulturaren bermatzailea izateko burutu ditzakeen egitekoak 
aztertzen ari da, “horrela -Xabier Legarretaren hasierako 
hitzak errepikatuko ditut- herrialde honetan urratu diren 
giza eskubideak berriro ere ez urratzeko oinarriak finkatuko 
dira”.  

Ezagutzaren espazio honek honako gaiak hartu zituen: 
hausnarketa, justizia, erakundeen eta herritarren parte-
hartzea, memoriaren eraikuntza eta biktimei ordaina 
ematea. Horrez gain, nazioarteko ikuspuntuak eta 

36 zenbakia
 2012ko urtea
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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.

ikusmolde euskaldunak jarri zituen lehen lerroan ondorengo 
hauen hitzen bitartez: Marcela Lagarde, Rainer Huhle, 
Izaskun Moyua, Jon Landa, Manuela Carmena, Galo 
Bilbao eta Txema Urkijo. 

Hitzordu honetan aztertutako jarrera adierazgarrien 
artean, bakezaletasuna emakumeen berezko ezaugarri 
izateari buruz eztabaidatu zen. Lagardek horrela bukatu 
zuen eztabaida:   “Kontua ez da funtsean baketsuak edo 
bakezaleak garela, baizik eta patriarkatuak emakumeak 
baztertzerako orduan asko zaindu duela guk baliabide 
bortitzik ez edukitzea”. 

Memoria eta aintzatespena Euskadira ekarrita, honako 
gaiak jarri ziren mahai-gainean: bakeari, giza eskubideei 
eta adiskidetzeari buruzko euskal legearen proposamena, 
estatuaren zigorgabetasuna eta torturen biktimen erasoa 
eta 2007tik aurrera 27 pertsonek —GAL eta ETA organizazio 

POSITIBOKI
 - FAMILIA-POLITIKAK KONGRESUA “GIZARTE-KOHESIOA LORTZEKO INBERTSIOA”

- VII. OMAL IKASTAROA “KRISI GLOBALA ETA ENPRESA TRANSNAZIONALAK: GARAPENARI 

  BURUZKO EZTABAIDAK, EREDUA ALDATZEKO ASMOZ”

 - ATZERRITARTASUNEKO ARAUDIARI BURUZKO INFORMAZIO SAIOAK DURANGON ETA ERMUAN

 - EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA-JARDUERAK BASAURIN

- SANTIAGO MORALEZ CRUZI ELKARRIZKETA 

  (ECUADOR ETXEA ELKARTEKO PRESIDENTEA)

- AMAIA ALONSO VIDALI ELKARRIZKETA 

  (ZOKO MAITEA ELKARTEKO PRESIDENTEA)

PARTE HARTU
- BILBOKO “FILME SOZIALAK” 5. IKUSEZIN ZINEMA JAIALDIA

- ENPRESETAKO BATERATZEARI BURUZKO AUTODIAGNOSTIKOA

- FAKTORIA LILAREN LANTEGIAK

EKIMENAK
- V. FOROA GIZA ESKUBIDEAK BIZKAIA 2012

- MARCELA LAGARDERI ELKARRIZKETA

- “MEMORIA ERAIKITZEN, GIZA ESKUBIDEAK OINARRI HARTUTA” SAIOA

APALATEGIAN
- “ASKE ETA BERDIN JAIOTZEA: SEXU-JOERA ETA GENERO-IDENTITATEA GIZA ESKUBIDEEN 

  NAZIOARTEKO ESKUBIDEAN” GIDA

- “GIZA ESKUBIDEAK POLITIKA PUBLIKOEN OINARRI GISA KRISI EKONOMIKO GARAIAN”

  AZTERLANA

- “ARTEA: INKLUSIO ETA ERALDAKETA SOZIALERAKO BIDEA” ARGITALPENA

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK
- EMAKUME POLITIKARIEN NAZIOARTEKO INFORMAZIO SAREA 

  [INTERNATIONAL KNOWLEDGE NETWORK OF WOMEN IN POLITICS (iKNOW POLITICS)]

- BIZTANLERIAREN ARLOKO JARDUERETARAKO NAZIO BATUEN FUNTSA 

  [UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)]

- INTERES OROKORREKO ELKARTEEN EUROPAKO BATZORDEA 

  [COMITÉ EUROPÉEN DES ASOCIATIONS D´INTÊRET GÉNERAL (CEDAG)]

Aldizkaritik nabigazio hobezinerako, 
erabil ezazu Adobe Reader X

armatuek eta polizia-jardunek burututako jazarpena, tortura 
eta hilketa jasan duten senide eta  biktima zuzenak— 
garatutako Glencree ekimena. Aipatutako pertsona hauek 
elkarrizketan jardun zuten euren atsekabea, errespetua, 
enpatia, autokritika, konpromisoa eta biktima guztiek 
merezi duten duintasunari buruzko adostasuna partekatuz.  

V. Foro hau zigorgabetasunari eta ahanzturari buruzko 
bi gogoetekin itxi zen:  egia eskuratzeko eskubide 
besterenezina eta memoria eskuratzeko eskubideak eta 
memoriaren beharrak osatutako memoriaren agindu etikoa.

http://get.adobe.com/es/reader/
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Norberaren, familiaren eta lanaren alorrak 
bateratzeko neurriak hartzeari dagokionez 
enpresek duten egoera ebaluatze aldera eta 
esparruan dauden antolamenduzko eskaerak 
identifikatzeko helburuarekin, Gobernu 
autonomikoak enpresaburuen eskura bere 
webgunean kokatutako tresna jarri du.

Tresna hori galdetegi digital bat da, enpresa 
bakoitzak ezagutu dezan zein den bere hasierako 
egoera baterako erantzukizunari dagokionez 
aipatutako hiru alderdi horiek bateratzeko aukera 
eskaintzen duten barneko prozesuak hobetzeko 
helburuarekin.

Galdetegiaren bidezko autoebaluazioak ondoz 
ondoko bi fase ditu::

1.  Inprimakia betetzea.

2.   Norbere ebaluazio txostena lortzea, enpresaren 
estrategian bateratzearen aldeko apustuaren 
oinarrizko parametroak hobetzeko orientazioak 
emango dizkizuna.

Harremanetan jartzeko:

Webgunea:  http://www.conciliarestodobeneficios.es/
Autodiagnostico/default.aspx

Harremanetan jartzeko:

Posta helbidea: Inguralde eraikina, Beurko Viejo, 38 pabiloia, 12 bulegoa, 48902 Barakaldo
Tfno.: 946 024 668

E-maila: info@kcd-ongd.org
Webgunea: http://www.kcd-ongd.org/idiomas/euskera/

Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailak proposatuta

  KCD-Kultura, Communication y Desarrollo GKEk
antolatuta

2012 azaroaren 1etik 2013ko maiatzaren 
31ra bitartean fikziozko film, dokumental zein 
animaziozko film luze eta laburrak jasotzeko 
deialdia irekita egongo da, euren lanen bidez 
gizarte gairen bat garatzen duten zinemagileei 
zuzenduta.

Bakarka zein taldeka, munduko edozein herritako 
lanak aurkeztu ahalko dira bosgarren jaialdi 
honetan, betiere, zinematografia komertzialean 
agertzen ez diren gaiak jorratzen badituzte, 
hala nola, emakume eta gizonen arteko 
desberdintasunak, giza eskubideen zapalketa, 
kooperazioa, giza garapen zuzena eta jasangarria 
edo ingurumena. 

Txapelketan hautatutako obrak —bertan, 
lehentasuna emango zaie giza-eskubideen 

eskubideen urraketa jasaten duten lekuetan 
egindakoei, herri txiroetan filmatutakoei eta 
emakumeek zuzendutakoei— zortzi sari lortzeko 
lehiatuko dira: Giza eskubideak, Emakume batek 
egindako lan onena, Interkulturalitatea, Genero-
berdintasuna, Garapen jasangarria, Ikasleen 
Saria, Euskarazko ikus-entzunezko lan soziala eta 
Ikusleen Saria.

Aurkezteko baldintzei dagokienez, parte-hartzaile 
bakoitzak dagokion lanaren bi kopia, lanaren 
fotograma dakarren CDa, argazkia eta NANa edo 
zuzendaritza bideratu duen pertsonaren nortasun-
agiria; filmaren azala; ekoizpen-enpresaren NANa 
edo nortasun-agiria eta 5. jaialdiaren izen-emate 
fitxa beteta.

 Enpresetako 
bateratzeari buruzko

autodiagnostikoa

Faktoria Lilaren

Feminismo aktiboaren ikuspuntutik, ikasketa 
eta esperimentaziorako plataforma honek 
errealitatearen eraldaketa sustatzen du 
berdintasunaren gauzatzea, askatasuna, posible 
egingo duen paradigma sozial berri baten 
bilaketaren bidez.

2013ko otsaila, apirila eta maiatzerako, Faktoria 
Lilak prestakuntza programak gauzatzea 
proposatu du. Lehenengoak, Maskulinotasun 
berrien lantegiak (2013/02/12-2013/04/23) 
genero-rolak, gizonen eskubideen dekonstrukzioa 
eta berdintasunarekin bat egindako 
maskulinotasunaren adierazpena izango 
ditu hizpide; eta bigarrena, Autoamodioaren 
lantegia (2013/02/21-2013/05/16) emakumeen 
autopertzepzioari buruzkoa izango da. 

Azken horren helburua, emakumeek kanpoko 
itxaropenen mende egoteko dituzten arrazoiak 
identifikatzea eta ongizatea sortzen dien bizitza-
proiektu baterantz doazen berezko bideekin 
ordezkatzea izango da; zoriontasuna, norberaren 
asetasuna eta lasaitasuna banakako jarreraren 
mende daudela ulertzea eta ez horrenbeste 
kanpoko baldintzen mende; emakumeentzat 
euren nortasunarekin pozik egoteko oztopo 
diren gizartearen eskaeren atzean ezkutatzen 
diren estrategia patriarkalak aztertzea; eta 
pentsamolde eta praktika feminista norberaren 
eta taldearen jabekuntzarako bide gisa onartzea.

Harremanetan jartzeko:

E-maila: http://www.faktorialila.com/index.php/es/contacto
Webgunea: http://www.faktorialila.com/index.php/eu/

Bilboko “Filme Sozialak”
Ikusezin Zinema Jaialdia 

     Filma     Produkzioa    Kredituak  Errealizadorearen datuak
      Pelikulari buruzko

argibideak

Jatorrizko 
izenburua:

Izenburua 
gazteleraz:

Generoa:

Urtea:

Herrialdea:
 

Jatorrizko 
hizkuntza:

Azpitituluak:

Jatorrizko  
formatua:

Iraupena:

  Produktoreak   
  (izena/ 
  harremanetan 
  jartzeko):

  

  Zabaltzaileak  
  (izena/  
  harremanetan 
  jartzeko):

Errealizad0rea:

Gidoia:

 Argazkia:

Editatzea:

Musika:

Soinua:

Antzezle/    
aktoreak:

 Izen-abizenak:

 ( ) Gizonezkoa 
 ( ) Emakumezkoa

  Helbidea:

Probintzia/Estatua:

Herrialdea:

 Posta kodea:

Telefono zenbakia:

E-maila: 
  
Webgunea:

Filmografia:

 Pelikularen izen 
 erreferentziala:

  E-maila: 

  Webgunea:

       Kopia

Izen-emate fitxa

5.

lantegiak
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http://www.conciliarestodobeneficios.es/Autodiagnostico/default.aspx
http://www.conciliarestodobeneficios.es/Autodiagnostico/default.aspx
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Azaroaren hasieran Eusko Jaurlaritzako 
Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila eta IGizaLab 
izan ziren kongresuko anfitrioiak. Zuzenbidean, 
hezkuntzan, enpleguan, berdintasunean, 
psikologian, psikiatrian, osasungintzan eta 
soziologian adituak egon ziren bertan eta euren 
funtzioak administrazio publikoan, hirugarren 
sektorean eta unibertsitate, enpresa eta 
sindikatu munduan betetzen dituztenak ere izan 
ziren entzuten. 

Topaketaren xedeen artean honakoak zeuden: 
prebentziorako elementu gisa familia-politiketan 
inbertitzeko ahalmena sakontzea eta familiako 
unitateen eta administrazio publikoen itzulera 
ekonomikoa; Estatuko eta Europako markoan 
familiako politikak sartzea; EAEn Familiei 
Laguntzeko Erakunde Arteko III. Plana 
aurkeztea (2011-2015); erantzukidetasuna, 
bateragarritasuna eta gurasotasun positiboa 
kontzeptualizatzea eta elementu hauek batzen 
dituzten politiken aplikazioaren babeserako eta 
zuhurtasunerako ondorioak eta hauei buruzko 
praktika onak eta proiektuak erakustea.

Hitzaldi markoetan eta beste hitzaldietan 
garatutako eduki teorikoez gain, mahai-inguruak 
ere egin ziren erantzukidetasun bateragarriko 

Familia-politikak 
kongresua 

“Gizarte-
kohesioa 
lortzeko 

inbertsioa”

Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiak 
(OMAL), Bakea eta Duintasuna Elkarteak, 
Hegoa Institutuak eta Euskal Herriko 
Unibertsitateak (UPV/EHU) Lan Harremanen 
Eskola Unibertsitarioaren eta Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziaren laguntzaz 
VII OMAL ikastaroak egitea proposatu zuten 
azaroko lau egunetan. 

UPV/EHUko Esperientzia Geletan izan ziren 
saioak eta garapena sustatzeko sistema 
ekonomiko, finantzario eta sozial berria bilatu 
behar zela aipatu zen; aurrez estatuek, gizarte 
mugimenduek eta enpresa transnazionalek 
agertoki honetan duten zereginaz aritu 
ziren; gizarteak zorrari egin beharreko 
kontu-ikuskaritza ere aipatu zen; krisia, 
komunikabideak eta publizitatea eta estatuko 
enpresa transnazionalen Gizarte-erantzukizun 
Korporatiboa ere bai.

Era berean, Mexiko eta Brasilgo Iberdrolaren 
kasuak aztertu ziren, euskal multinazionalak 
direnez, eta Perukoa ere bai, Latinoamerikan 

Esperientziak eta gurasotasun positiboko 
Praktika onak komunikatzeko. 

Lehenengo mahai-inguruan esperientzia hauen 
berri eman zen: “Noruega, gure inspirazioa?” 
(Hispaniar-norvegiar Merkataritza Ganbara), 
Adiskidetzarako Tokiko Itunak Programa 
(Familia eta Berdintasunerako Nafarroako 
Institutua), “Haur etxea, familia-habiak 
haurren zainketaren sare komunitarioan”, 
(Haur-Etxea Programa, Familia-habiak), 
“Pertsonen kudeaketa” (Iberdrola) eta Bellota 
“Concilia” Proiektua  (Bellota); gurasotasun 
positiboa ekimen hauetan adierazi zen, 
Gizonduz (Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer), Programa-Gida, emozio-, hezkuntza- 
eta guraso-gaitasunak garatzeko, gizarte-
zerbitzuen sistema publikoko oinarrizko 
prestazio gisa (Asturiasko Printzerriko 
Haurren Behatokia), Familiei hezitzen 
laguntzeko programa (Bartzelonako Udal 
Hezkuntza Institutua), Forma-Joven Programa 
(Andaluziako Juntako Osasun, Hezkuntza 
eta Berdintasun eta Gizarte-ongizate Saila) 
eta IRSE proiektua. Gurasotasun positiboa 
(Familiak Babestek Salburuako Zentroa,Vitoria-
Gasteiz).

meatzaritza nola hedatzen ari den ikusteko. 
Amaitzeko, azken eztabaida izan zen Euskal 
Herriko eta Espainiako ekonomia nazioartetzea 
krisiaren irtenbidea ote denari buruz.
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Atzerritartasun legeak atzerriko biztanleen gizarteratze-prozesuan duen eragin praktikoa izan 
zen Durango eta Ermuko udalek zuzendutako jardunaldien xedea. Jardunaldiak atzerritarrei eta 
atzerritarrekin harremanetan egon (senitartekoak direlako edo lanean elkarrekin dabiltzalako) eta 
informazioa behar zuten bertakoei zuzenduta zeuden. 

Durangoko Elkartegian martxoaren 22tik azaroaren 12ra eta Ermuko Lobiano Kultur Gunean 
otsailaren 23tik abenduaren 20ra egin dira saioak; Eusko Jaurlaritzako Inmigrazio Zuzendaritzako 
Lege-aholkularitzako abokatu batek erantzun ditu bertaratuek egindako galderak, besteak beste:

 
araudiari 

buruzko 
informazio

 saioak 
Durangon 

eta 
Ermuan

Basauriko emakumeek irailaren 17tik urriaren 
10era Mariaenean, Basauriko Emakumeen 
Etxean, 2012ko Jabetza programak eskainitako 
ikastaroetan izena emateko aukera izan 
zuten eta orain bi trebakuntza-jardueratan 
parte hartzeko aukera dute, biak ere 2013an 
amaituko direnak:  

n   Bizitzeko eta lan egiteko baimena
n Bizitzeko eta lan egiteko baimenak berritzea.
n Familiak berriz elkartzea.
n Ikasketengatiko egonaldia.
n Gizarte eta lan munduko erroengatik erregularizatzea.
n Atzerritarren kontratazioa.
n Nazionalitatea.
n Pertsona komunitarioen eta senideen araudia.
n Zehapenak.
n Kanporatzeak.

Programa amaitu zenean, partaideei prestakuntza-agiri bat eman zitzaien, eta agiri hori baliagarria 
da errotze-txostenean edota gizarteratzeko ahalegin txostenaren agiriekin batera aurkezteko.

n   “Zoru pelbikoa berriro hezi eta indartu”
            (2012/10/22-2013/01/28)
n “Irakurri eta idatzi egiten dut jabetzen naizen
      bitartean” (2012/10/18-2013/05/30)

Osasuna, beldurrak, grinak, autoestimu 
gabezia, maitasun erromantikoaren mitoa, 
sexismoak sortutako aurreiritziak, genero 
ereduak, arauaren araberako nortasuna, 
feminismo globalaren eta euskal feminismoaren 
ezagutza eta ondorioak, eskulangintzarako 
eta literaturarako gaitasunak, emakumeen 
eskubideen errebindikazioa... hartu dira kontuan 
jada amaitutako tailerretan ikasleekin landu 
ahal izateko:

Emakumeentzako 
jabekuntza

jarduerak Basaurin

n  “Zer daki zure gorputzak zuk (oraindik) 
     ez dakizunik?” (2012/10/16-2012/12/18)
n “Autodefentsa feminista” (2012/10/27)
n “Genero adierazpenak espainiar zineman”
      (2012/11/4-21)
n “Euskal Herriko mugimendu feministaren
      historia” (2012/11/9-30)
n “CreActividad” (2012/10/20-2012/12/2)
n “Zer ginateke feminismorik gabe?
     Mugimenduaren giltzarriak, estrategiak eta 
     zedarriak” (2012/12/14)

Prestakuntzako ekimena osatzeko, beste 
programa bat egin da, Jarduera irekien 
programa hain zuzen ere. Honen barruan 
antolatu ziren irailean “Alternatiba feministak” 
jardunaldiak eta urrian Bizkaiko Emakume 
Elkarteen Foroarekin egindako topaketa.  

Mariaeneari dagokio basauriar emakumeek 
euren espazioa irabazten jarraitzea, hori 
dela eta, San Fausto Jaietan herritarren 
parte hartzea sustatu zuen eta Emakumeen 
bazkaria eta Libdupean Beldur Barik! 2012 
kanpaina egin zituen. Era berean, Ez da 
kasualitatea emakume bertsolarien emanaldia 
izan zen eta erakusketak egin ziren bere 
lokalean: “Erdialdeko Amerikako emakumeak: 
horrelakoak gara, horrela borrokatzen gara” 
(09/3-14) eta “Emakume begiradak” (09/18-
10/31). 

Atzerritartasuneko
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jarduera handia egiten duzue, kudeaketarako 
lantalde handia duzue, diziplina desberdinetan 
aditua, profesionalak, boluntarioak, denetarik 
edo sektore gehiago ere sartzen dira?

Gure lantaldean nazionalitate desberdineko 
boluntario gazteak daude, unibertsitateko ikasketak 
dituzte eta beste gizarte erakundeekin edota 
adituekin lankidetzan aritzen dira, gure erakundean 
egin beharreko lana indartzeko. Erakundeak 
garrantzi handia ematen dio asoziazionismo 
alorrean trebatzeari, genero berdintasunaren 
alorrean eta proiektuen kudeaketan trebatzeari, 
gure erakunde barneko eta kanpoko jendea trebatu 
nahi dugu.

Ecuador Etxeak 2011az geroztik Aldundiaren 
finantzazioarekin Kontraparteetan genero 
parekidetasunaren aldeko erakunde mailako 
aldaketarako Jatorrian eskaintzen den Laguntza 
Teknikoaren proiektua duzue. Azaldu ezazu 
labur-labur.

Proiektu honen xede nagusia “Movimiento 
Indígena y Campesio de Cotopaxi (MICC)” 
ekuadortar erakundearentzako Genero arloko 

Plan Estrategikoa egitea zen. Erakunde honen 
oinarrian 32 gizarte erakunde baino gehiago 
daude, denak Cotopaxi probintziako indigenen eta 
nekazarien 800 komunitate ingurutakoak dira eta 
Ekuadorko indigenen erakunde gehienak bezala, 
oso hierarkizatuta dago, zuzendaritzan gizonezkoak 
dira nagusi eta emakumeak bigarren mailan daude.

Zer ekarpen egiten dute informazioaren eta 
komunikazioaren teknologiek (eskaintzen 
duzuen on-line trebakuntzak, ADSL zerbitzuak, 
Wi-fiak edo Facebookek) gizartetik kanpo 
geratzeko arriskuan daudenen egoerak 
konpontzeko? 

Zalantzarik ez dago informazioaren eta 
telekomunikazioaren tresna teknologikoek 
funtsezko eta ezinbesteko zeregina dutela gizarte-
erakundeen barneko eta kanpoko komunikazioan.

Hori dela eta, Ecuador-Etxeak konpromiso morala 
du Bizkaiko gizarte-erakundeek antolatzen dituzten 
jarduerak gure baliabide birtualen bidez doan 
hedatzeko, hala nola, web orriaren bidez, gizarte 
sareak erabilita (Facebook eta Twitter) eta bat-
bateko mezularitza zerbitzuak (Whatsapp eta Line) 
erabilita, Bizkaiko Elkarte Sarearen komunikazioa 
indartzeko eta, aldi berean, informatzeko bide 
hauek erabilita langabezian edo gizartetik kanpo 
geratzeko arriskuan dauden pertsonen laneko 
behar larriak sozializatzeko.

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

“Gizarte erakundeek Bizkaian egiten 
dituzten jarduerak gure baliabide 
birtualen bidez (web orria, gizarte 
sareak eta bat-bateko mezuak) doan 
hedatzeko konpromiso morala dugu 
Ecuador-Etxean”

“Euskal biztanleria eta Bizkaian bizi 
diren ekuadortarrak kulturalki gero 
eta anitzagoa den nortasun kolektiboa 
eraikitzen ari dira errespetua, aukera 
berdintasuna eta gizarte- justizia beza-
lako balioak oinarri hartuta”

 Elkarrizketa 
Santiago Moralez Cruzi

(Ecuador Etxea elkarteko presidentea)

Cayamben (Ekuador) jaio zen Santiago Morales Cruz eta XXI. mendearen hasieran 
sortu zuen, beste batzuekin batera, Ecuador-Etxea Donostian. 

Gaur egun Ecuador-Etxeako presidentea da eta Bizkaian eta Euskal Herrian bizi 
diren ekuadortar taldearen bozeramalea ere bada.

Zer elementu berdin dituzte Bizkaian bizi 
diren ekuadortarrek eta Lurralde honetako 
herritarrek? 

Oro har, euskal herritarrek egiazko subiranotasun 
parte hartzailearen aldeko borroka egiten 
dute, Europa erdialdetik gero eta harreman 
mendekoagoak eta baldintzatuagoak ezartzen 
baitira behar ekonomikoak dituzten hegoaldeko 
herriekiko

Banako mailan nortasun kolektiboa eraiki behar 
da, gero eta multikulturalagoa eta anitzagoa; 
errespetua, aukera-berdintasuna eta gizarte-justizia 
bezalako balioetatik egiten den borroka jarraitua 
izan behar da.

Giza eskubideei, interkulturalitateari, genero 
berdintasunari, latinoamerikar inmigrazioari, 
garapenari, gizarte ekintzailetzari, larrialdietan 
emandako giza erantzunari... buruzko alorretan

Elkarteak

“Ekuadorko indigenen erakunde 
gehienak oso hierarkizatuta daude, 
gainerako guztiak zuzentzen dituen 
maila bat dago eta hor gizonezkoak 
dira nagusi; emakumeak bigarren 
mailan daude”
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Elkarteak

Zer eskubide dituzte euren etxeko 
administrazioan lana egiten duten emakumeek?

Bat ere ez. Etxeko andreok egunean ordu askoz 
egiten dugu lan eta urteko egun guztietan, baina 
hala ere ez dugu inolako eskubiderik. Gure funtzioa 
ez da ofizialki aitortzen.

Etxeko administrazioagatik inolako ordainsaririk 
ez jasotzeaz gain, beste lan mota batzuek duten 
kontraprestaziorik ez dugu soldatei, onurei, laneko 
eta gizarteko eskubideei... dagokienez.

Etxeko andreei eta gizonei soldata jartzeari 
buruzko eztabaidara itzuliko gara, neurri 
hau hartuko balitz betetzen dituzten funtzio 
ugari guztiak aitortuko lirateke?, gizarte eta 
profesional mailako aitorpena bermatuta 
legoke?

Aurreko erantzunean esaten nuenari jarraituaz, 
gure lana ofizialki aitortuko balitz hein batean, 
gizartean hobeto baloratuko litzateke. Eta guretzat 
garrantzitsuena Gizarte Segurantzan kotizatzea 
litzateke, horrela baliaezintasuneko pentsioa edo 
erretiroa izan ahal izateko.

Ekonomia behera doa, gauzak horrela, zer 
proposatzen du Zoko Maiteak kontsumo 
alorrean?

Egungo egoera ekonomikoa oso gaizki dagoela 
aitortzen dugu, beraz, kontsumo arloan bururatzen 
zaigun gauza bakarra prezioak merkatzea da, batez 
ere, premia biziko produktuak.  

Krisi garai honetan kontsumoak behera egin 
du eta sustatzeko ezinbestekoa da enpresek 
euren errentagarritasuna alde batera uztea eta 
kontsumitzaileei prezio egokiak eta kalitate oneko 
produktuak eskaintzea.

Zuen prestakuntza jardueren printzipioa hau da 
“elkarteei prestakuntza eta eskuduntza zehatzak 
eskaini, hauek beste emakume batzuei ezagutza 
horiek igorri ahal izateko”. Elkarteko kideei 
prestakuntza eskaintzen zaienez, bazkideak 
prestatzaile bihurtzen al dira?

Duela urte batzuk gure kideentzat prestakuntza 
ikastaroak antolatzen genituen, gero kide hauek 
ezagutza horien berri beste emakume batzuei 
emateko. Are gehiago, antolatzen ditugun 
ikastaroetako batzuk kideek euren ematen dituzte, 
baina gaur egun kideek ez dute ikastaroetarako 
joateko interes handiegirik. 

Beharbada krisiaren ondorioa izango da. 
Beharbada, ordea, beste urte batzuetan ere 
horrelako prestakuntza eskaini dugunez, une 
hauetan garatzen ari garen jardueretan irakasle 
dabiltzanek horretarako behar adinako gaitasuna 
dute.  

Era berean, azken urteetan erakundeetatik gero eta 
diru laguntza txikiagoak etortzen dira eta horrek ere 
eragina izan izango du. Baina horrek ez du esan 
nahi doako ikastaroak eta jarduerak egiten jarraituko 
ez dugunik, gehiago egin nahi ditugu gainera. Gaur 
egun etxeko andreok ez gaude ikastaroak egiteko 
geure poltsikotik dirua jartzeko moduan.

“Krisi garai honetan kontsumoa sus-
tatzeko ezinbestekoa da enpresek 
euren errentagarritasuna alde batera 
uztea eta kontsumitzaileei prezio 
egokiak eta kalitate oneko produktuak 
eskaintzea”

“Etxeko administrazioagatik inolako 
ordainsaririk ez jasotzeaz gain, beste
lan mota batzuek duten kontra–
prestaziorik ez du soldatei, onurei, 
laneko eta gizarteko eskubideei... 
dagokienez”

 Elkarrizketa 
Amaia Alonso Vidali

(Zoko Maitea elkarteko presidentea)

Amaia Alonso Vidal Balmasedako Etxeko Andreen eta Pertsona Kontsumitzaileen 
Zoko Maitea Elkarteko presidentea da 1999ko martxoaz geroztik. Hamahiru 
urte baino gehiago daramatza, beraz, tokiko eta irabaz asmorik gabeko elkarte 
boluntario honetan. 

Hasierako taldeak 1989ko otsailean egin zuen Elkartea eta Alonso bertako kide izan 
zen; Bizkaiko Etxeko Andreen bigarren elkartea zen eta Enkarterriko lehenengoa.
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 Bizkaia 2012

Azaro amaieran, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Unesco Etxeak gizarte-justiziaren arloko 
bosgarren topaketa proposatu zieten herritarrei. Oraingoan, “Memoria eta Aintzatespena” 
lelopean, hiru interesgune izan dituen topaketak:   emakumeen papera bake-prozesuetan, 
memoriaren eraikuntza giza eskubideetatik abiatuz eta gatazka armatuek eragindako 
biktimen aintzatespena.

 V Foroa

 Giza Eskubideak

Foru erakundearen Berdintasun zuzendari 
nagusia den Xabier Legarretak V. Foroari hasiera 
eman zion honakoa adieraziz: “Gizartean dauden 
arrailak itxiko dituen eta adostasun politikoa 
sustatuko duen bizikidetasunaren kontziliazioaren 
eta adiskidetzearen alde eta biktima guztien 
sufrimenduei ordaintza ematearen aldeko 
apustua egingo du aldundiak”.  Gertakizun berri 
honen inaugurazioak memoriaren eraikuntzan 
sakondu zuen bakea lortzeko eta finkatzeko.

Bere mintzaldia behin amaituta, Legarretak 
hitza eman zion Izaskun Moyuari, hau da, 
Berdintasun Politiken Nazioarteko Berrikuntza 
Zentroaren (CIINPI) sustatzaileari.  

Emakunderen zuzendari ohiak omenaldia egin 
zien María Zambrano, Rigoberta Menchú, 
Eleanor Roosevelt, Betty Williams, Rosa Parks 
eta Leymah Gbowee bezalako garaikideei, hauek 
bakearen alde, giza eskubideen alde, emakumeen 
eskubideen alde, inklusioaren alde, elkarkidetzaren 
alde, bizitzaren defentsaren alde, askatasunaren 
alde, gerrak ukatzearen alde eta elkarrizketaren 
alde egindako lanagatik.  Bake iraunkorra lortze 
aldera oinarriak ezarriz joan diren mugimenduak 
aztertu zituen baita ere:  feminismoa, duen 
ahalmen eraldatzaileagatik; sufragismoa, bere 
aldarrikapen boteretsuengatik; emakumeak buru 
dituzten korronte bakezaleak (besteak beste, 
Bakearen Nobel Sariak diren Mairead Corriganek 
eta Betty Williamek ordezkatuak); beltzez 
jantzitako emakumeak, menderatzearen kontrako 
emakume israeldarrak; edo Irakeko gerraren 
kontrako feminista iparamerikarrak. 

Haien borrokei esker, 2000. urtean NBEk 
Emakumeei, Bakeari eta Segurtasunari buruzko 
13/25 Ebazpena eman zuen. Honen bitartez, 
nazioarteko egitarauetan txertatu zen emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna, munduan bakea 
lortzeko bide gisa. 

Euskadira etorrita, Moyuak ETAren su-etenean 
zehar (2006) mugimendu eta erakunde feministek 
sustatutako bake-ekimenak aukeratu zituen; hala 
nola, Ahotsak, gizarte-esparrutik; eta erakunde-

Marcela Lagardek, NBE Emakumeak 
erakundeko aholkulariak, hitza hartu zuen 
Moyuaren ostean. Lagardek berriro ere aipatu zuen 
indarkeriak pluralean aintzat hartzeko garrantzia. 
Bere ustetan, indarkeria hauetako batzuk hain 
daude naturalizatuta, ezen hauek antzematea 
zaila baiten. Horrez gain, eskerrak eman zizkion 
feminismoari, izan ere, honek emakumeenganako 
eta neskatilenganako genero-indarkeriari buruz 
egindako teorizazioari esker, milioika emakume 
indarkeria-egoeretatik irten ahal izan da.   

Vienako Goi-bileran (1993) emakumeen 
giza eskubideak onartu ziren.  Lehenengo 
eskubideari, bizitzeko eskubideari hain zuzen, 
indarkeriarik gabeko bizitza edukitzeko eskubidea 
erantsi zitzaion.  Hortaz, bakea “zuzentasuna, 
berdintasuna, askatasuna eta giza segurtasuna 
elkarrekin bizitzeko modua da”, hizlariak esan 
zuen bezala. 

Lagarde —bere mahaikideak egin zuen bezala, 
euren herrialdeetako bake-prozesuetan presentzia 
aktiboa duten bakezale feministen izenak 
aipatu zituen, hala nola, Laura Esquivel, Isabel 
Allende, Virginia Wolf eta Alda Facio idazleak—, 
bakeari buruzko erabakiak hartzeko espazioetan 
elkarrizketa errazteko, emakumeak bakearen alde 
jarduteko sareak antolatzearen alde agertu zen. 
Amaitzeko, aipatu zuen emakumeei dagokiela 
eskubide sozial, zibil, politiko eta ekonomikoen 
defentsan parte-hartzea, izan ere, eskubide hauek 
gabe, bakea ez da posible.

esparrutik, liskarren aurrean Israelgo, Argentinako, 
Jugoslaviako, Kolonbiako... emakumeen 
ekarpenak ezagutze aldera, Emakundek 
antolatutako nazioarteko topaketa. 

2011ko urriaren 20an ETAk ekintza armatuaren 
behin betiko etena adierazi zuen.  CIINPI eratu zen 
eta bertan Emakumeak eta Bakea egitasmoari 
ekin zitzaion. Egitasmo honek 150 emakume baino 
gehiago eta zenbait gizon biltzen ditu “indarkeriarik 
gabeko herrialde berri bat eraikitzeko prozesuari” 
buruzko eztabaidarako espazioan.  Hausnarketa 
honen emaitzetariko bat Mariposas en el hierro 
dokumentalean islatzen da. Zentroak dokumental 
hau ekoiztu zuen indarkeria desberdinen biktima 
diren 12 emakumeen salaketa- eta gainditze-
ahotsak zabaltzeko asmoz. 

Xabier Legarreta, Izaskun Moyua eta Marcela Lagarde

saioa 

“Emakumeak eta Bakea”
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Emakumeek indarkeriarik gabeko bizitzarako 
sarbidea izateko Lege orokorraren (Mexiko, 
2007) kapituluetako bat edo batek eztabaida 
eragin zuen bere onarpenaren ardura zuen 
organo legegilearen aurrean aurkeztu bitartean? 

Guztiek.  Diputatuek uste zuten Legea ez 
zela aproposa Mexikoko marko juridikoan. 
Konstituzionalisten aburuz, berdintasuna erasotzen 
zuen emakumeenganako indarkeriari eskainitako 
ardura zehatzagatik. 

Eragozpen asko jarri zizkioten, hala nola, 
indarkeria-modalitateei buruzko definizioei eta 
genero-indarkeriaren alertari. Azken hau piztuko 
zen emakumeenganako eta neskatilenganako 
indarkeriaren hazkunde-fokuren bat antzematerakoan, 
gobernuaren tokiko eta estatuko mailetan eta maila 
federalean arazoari berehala aurre egiteko, zalantzan 
dagoen eskualdean delitua jazartzeko, desagertutako 
emakumeen bilaketari ekiteko, emakume 
hauek aurkitzeko... egindako batzarren ostean.  

“Genero-indarkeriaren alerta piztu-
ko balitz, leku horretan ez dela ondo 
gobernatzen ari, hots, zuzenbidezko 
estatua ez dela nagusi, ulertu beharko 
litzateke”

“Patriarkatua desmuntatzeak desberd-
intasunetako bakoitza desmuntatzea 
esan nahi du, berdintasuna eta ema-
kumeen jabekuntza eraikiz joatea, hain 
zuzen ere” 

 Elkarrizketa 

Marcela Lagarde y de los Ríosi
Etnologoa eta Antropologian doktorea den Marcela Lagarde y de los Ríos 
Mexiko DFn bizi da, jaio zen hiri berean, hain zuzen ere.  Ciudad Nacional 
Autónoma de Méxicon Ikasketa Feministei buruzko Diplomatura ematen 
du eta Guatemalan Generoari, Feminismoari eta Garapenari buruzko 
Diplomatura. 

Emakumeek indarkeriarik gabeko bizitzarako sarbidea izateko Lege 
orokorraren idazlea eta sustatzailea da eta Emakumeen Bizitza eta 
Askatasunari buruzko ikertzaileen Sarearen lehendakaria da.

Egun indarrean dagoen legearekin ere, alerta 
pizteko erregistratutako 10 eskaeren aurreko 
erantzun ofiziala ezezkoa izan da, oraindik ere, 
onartuak izan arren, mehatxatzailetzat hartzen 
baitituzte. Ondorioz, toki hauetan ez dela ondo 
gobernatzen ari, hots, zuzenbidezko estatua ez dela 
nagusi, ulertu beharko litzateke.

Zer da emakume hilketak burutzen dituztenek, 
hau da, emakume herrikideak hiltzen dituztenek, 
lortu nahi dutena, Ciudad Juarezen, esaterako?  

Ciudad Juarezen gertatzen dena azaltzeko hartu 
nuen “feminizidio” hitza  Jill Radforden eta Diana E. 
H. Russellen Femicide: La política del asesinato de 
las mujeres antologiatik, hots, emakumeen aurkako 
krimenak, arrazoi bakarra emakume izatea denean.  
Orobat, kontuan hartu nuen Belém do Paráren 
Adierazpena eta desberdintasuna ezabatzeko 
CEDAW erakundearen proposamena. 

Krimen hauek gertatzen dira gizarteak eta estatuak 
emakumeenganako indarkeria onartzen dutenean.  
Emakumeenganako psikologia-, sexu-, ondare- 
edo ekonomia-indarkeria delituen aurrean ez ohi 
da justiziarik egoten, ezta feminizidioa gertatzen 
denean ere, zigorgabetasuna honen osagai baita. 

Emakumeen eta neskatilen kontrako krimen 
guztiak feminizidioak dira.  Juarezen eta gainerako 
herrialdean ere, emakumeak eta neskatilak hil 
dituztenak hauen ezagunak, lagunak, senideak, 
ezkontideak, ezkontide ohiak, bikotekide ohiak, 
senargaiak, maitaleak,  agintea izan dira. 

Desberdintasunen sustraia patriarkatuan 
dagoela ontzat emanda, hau amiltzeko biderik?

Victoria Sauk manifestu bat zabaldu du, NBEk 
patriarkatua deuseztatzeko adierazpena igor dezan, 
izan ere, emakumeei eta gizadiari kalte handia 
eragiten baitio honek.  

Bakearen, emakumeen eta giza eskubideen 
aldeko mugimendu feministek generoen arteko 

desberdintasunak eragiten dituen gizarte-ordenan 
sustraitutako patriarkatua salatu dugu eta honek 
eragindako kalteen kontrako jarduera asko sustatu 
dugu. Hauei esker, eraldatze sozial, ekonomiko, 
juridiko, politiko, kulturalak eta abarrak gertatu dira. 
Eskubideak, aukerak eta baliabideetarako sarbidea 
eraiki ditugu. Indarkeriak, esplotazioak eta gizarteak 
emakumeak baztertzeko bideak ezabatu ditugu. 

Patriarkatua desmuntatzeak desberdintasunetako 
bakoitza desmuntatzea esan nahi du, berdintasuna 
eta emakumeen jabekuntza eraikiz joatea, hain 
zuzen ere.

Gizarte Zibilaren Nazioarteko Talde Aholku-
emaileari zuk orientazioak behin proposatuta, 
zelan dabil NBE Emakumeak?

NBE Emakumeak emakumeen jabekuntza eta 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
sustatzen dihardu NBEren Hitzarmena sinatu duten 
Estatu kideekin eta erakunde zibil feministekin, 
emakumeen mugimenduekin, giza eskubideen 
aldeko elkarteekin, akademiarekin, kultura- eta arte-
erakundeekin.  NBErentzako funtsezko ardatzetako 
bat emakumeen aurkako indarkeria desberdinak 
errorik kentzea da.  

Bai, NBE Emakumeak ez zeukan Kontseilu 
Zibil Aholku-emaile berritzaile batean parte-
hartzen dut.  Kontseilua Latinoamerikako hamar 
aholkularik osatzen dugu. Azaroan egin genuen 
gure lehenengo batzarra Panaman. Honen ostean, 
NBE Emakumeak erakundeari zenbait gomendio 
igorri genion, jabekuntzari, berdintasunari eta 
indarkeriaren erauzteari buruzko komunikazioa 
hobetze eta hedatze aldera. 

Munduko beste kontseilu zibilekiko harremanei bide 
eman diezaiekegun espazio honetan, egitarauak 
batzeko proiektu globalari ekitea da gure asmoa, 
izan ere, guztiok lan egiten baitugu indarkeria 
ezabatzeko, sexu- eta ugaltze-eskubideen alde, 
emakumeentzako hezkuntzaren alde, lanaren alde, 
soldataren alde... 
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Eskubideei buruzko V. Foroaren amaiera-saioaren moderatzaile gisa jardun zuen.

Rainer Huhlek, Nuremberg-eko Giza 
Eskubideen Zentroaren Zuzendaritza 
Batzordeko kideak eta NBEren Bortxazko 
Desagerpenen Batzordeko kideak, eta Txema 
Urkijok,  Eusko Jaurlaritzaren Terrorismoaren 
Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzaren 
aholkulariak, Foroaren hirugarren saioan 
aurkeztu zituzten euren mintzaldiak. 

Huhlek defendatu zuen Adierazpen 
Unibertsalak eta giza eskubideen buruzko 
hitzarmenek ez dutela jasotzen egia 
eskuratzeko eskubideari buruzko artikulurik.   
Eskubide hau gerraren esparrutik dator, hau 
da,  gerretan gertatutako desagerpenak 

nazioarteko kezkaren iturria ziren, hortaz, 
estatuek desagertutako pertsonak bilatzen 
laguntzeko beharra ezarri zen, hau da, 
herritarrek egia jakiteko eskubidea.  Egia 
eskuratzeko eskubidearen funtsetako bat 
Ginebrako Hitzarmenen 1. Protokoloan 
garatzen da.  Hori bera kontuan hartuz, Nazio 
Batuen Batzar Nagusiak ebazpen bat onartu 
zuen 1974an. 

Nazio Batuek Louis Joineti zor diote nazioarteko 
zuzenbidean gerrako krimenak ez onartzeko 
kontzeptua. Horrez gain, egia eskuratzeko 
eskubidea “eskubide besterenezintzat” hartzen 
du.  

Monika Hernando, Rainer Huhle eta Txema Urkijo

“Memoriaren eraikuntza Giza Eskubideetatik abiatuz” 
saioa

Horrela, 70. hamarkadan, herrialde bateko 
gertaera penagarriak argitzeko baldintzak 
sortu ziren, estatuek eta gizarte zibilak 
horren alde jardun zutelako.  Aldi berean, 
gizakiak garen aldetik eta gizartearen zati 
garen aldetik, egia eskuratzeko eskubidearen 
praktika bermatzen duten Egiaren Batzordeak 
sortu ziren (Argentinan, Txilen, Salvadorren, 
Guatemalan, Hegoafrikan...). 

Nazio Batuen Bortxazko Desagerpenen 
aurkako Batzordearen Hitzarmenak (2006) 
herritarrei aitortzen die desagertutako 
pertsonak aurkitzera bideratuko dituen 
informazioa aginpideari eskatzeko eskubidea. 

Adituak esan bezala, egia eskuratzeko 
eskubidearen garrantzia honetan datza: 
“beste eskubide batzuetara garamatza 
(justizia, delituak burutu dituztenen zigorra, 
biktimei ordainak ematea...), amaiera 
ematen dio gertaeren prozesamenduari eta 
senideen atsekabeari eta biktimen duintasuna 
berrezartzen laguntzen du”. 

Euskadik egun bizi duen egoerari buruz 
Urkijok uste du, ETAren presentzia bost 
hamarkadetan zehar eduki ondoren, 
garrantzitsua dela botere publikoek eta gizarte 
zibilak euskal herritarren bizikidetasuna 
hobetzera bideratutako ekimenak garatzea. 
Adibidetzat aipatu ditu pasa den legegintzaldian 
Eusko Legebiltzarrean aurkeztutako bakeari 
eta bizikidetasunari buruzko txostena 
edo Bakerako eta Giza Eskubideetarako 
Hezkuntza Plana.   

Terrorismoaren biktimen aintzatespenari eta 
biktimei ordaina emateari buruzko Legeak 
(2008) biktimen eta gizartearen gogoratzeko 
eskubidea aipatzen du. Aholkulariak horrela 
definitu zuen eskubide hori: senide bakoitzak 
edo bizirik dirauen biktima bakoitzak eta 
gizarteak daukan eskubidea indarkeria 
politikoaren ondoriozko sufrimendua eta 
gertaerak  gogoratzeko. Bestalde, gogoratzeko 
beharrak berarekin dakar gizarteak, herritarrek 
eta botere publikoek eskakizun moral batzuk 
hartzea indarkeria mota honek eragindakoaren 
aurrean. 

Gertatutakoaren egi kolektiboa lortzeko 
zailtasuna dela eta, egia eta justizia helburu 
dituzten irizpideak oinarritzat hartzen dituzten 
kontakizunak bakarrik izango dira onargarriak.  
Egia helburu duen fasean, indarkeria 
politikoaren eraginez euskal biztanleek 
jasandako sufrimendua ezarriko da irizpide 
gisa. Giza eskubideen kontra burututako 
urraketak biltzeko momentua da, egilea zein 
izan den alde batera utzita. 

Justizia bigarren fase bati dagokio. Biktimizazio-
maila guztiak (hilketak, zauritutako pertsonak, 
Euskaditik bortxaz irten behar izatea, estortsio 
ekonomikoa, gizarte-sentsibilizazioaren 
galera...) barne hartzen dituen adituen 
iritziari balorazio morala txertatzen zaio 
hemen.   Eskubideak urratu dituztenei dagokie 
eragindako kaltea onartzea eta erantzukizuna, 
modu publikoan eta pribatuan, nork bere gain 
hartzea.  

Amaitzeko, txostengileak honakoa adierazi 
zuen:  “Ez dago modurik ahanzturaren bitartez 
aurrera egiteko.  Memoriaren agindu etikoak 
gizartearen eta botere publikoen esku hartzea 
eskatzen du, hauek gogoratzeko behar 
saihestezina baitaukate, eskakizun moral gisa”.
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LGiza Eskubideen aldeko Nazio Batuen goi-
komisarioak, Navi Pillayk, Giza Eskubideen 
Adierazpen Unibertsala aipatu zuen NBEk 
argitaratutako gida horren aurkezpenean.

Argitalpenaren helburua, sexu-joera eta genero-
identitateari buruzko nazioarteko eskubidearen 

“Aske eta berdin jaiotzea: sexu-
joera eta genero-identitatea 
giza eskubideen nazioarteko 

eskubidean”

Sa
rt

u:

A. Barne legeriaren bidez, giza eskubideen funtsezko edukia bermatzea, giza eskubideen nazioarteko
    zuzenbideari jarraiki
B. Berdintasuna printzipio kontua dela onartzea, sistema ekonomikoaren funtzionamendu onaren
    bermatzailea. 
C. Gizarte politikak, ekonomikoki emankorrak eta errentagarriak diren moduan, eskubide
     sozioekonomikoetarako irismena bermatzeko ezinbestekoak ere direla onartzea.
D. Eskubide sozioekonomikoen eskuratze-mailari buruzko informazio bereizia ematea.
E. Politika publikoek giza eskubideetan nola eragiten duten ebaluatzea. 
F. Kontu-arrazoiak ematea eta eskubideen arteko interdependentzia horien bermeen interpretazio
    zabala bihurtzea.
G. Informazioa eskuratzeko eskubidea bermatzea eta herritarren parte-hartze aktiboa sustatzea.

“Artea: 
inklusio eta 
eraldaketa 

sozialerako bidea”
argitalpena

Bizkaiko Hirugarren Sektorearen Behatokiak 
irailean argitaratu zuen azterlan hau, laugarren 
“Sorkuntza Lantegiaren” emaitza gisa. Haren 
arduradunek deskribatu dutenaren arabera, 
“Sorkuntza Lantegia” hausnarketarako foroa da, 
“arazo sozial esanguratsuei irtenbide berritzaileak 
eskaintzeko asmoz sortua; […] askotariko eragileen 
arteko elkarreragina sustatu nahi du, ikuspegi 
alternatiboak eta esku-hartze esparru berritzaileak 
sortzeko xedez”.

Lantegia errealitatea eraldatzen saiatzen da, 
artea eta bazterkeria edo zaurkortasun egoeran 
dauden pertsonen gizarteratzea barneratuz, eta 
horretarako, arte-produkzioan jarduten dutenak 
babesten ditu hainbat gako azpimarratzean:

Sa
rt

u:

gida

“Gizaki guztiak aske eta duintasun eta eskubide berdinekin jaiotzen dira”

1. Pertsonak indarkeria homofobiko eta
    transfobikotik babestea.
2. Indarkeria eta tratu krudel, anker eta iraingarriak
    saihestea.
3. Homosexualitatearen kriminalizazioa ekiditea.
4. Sexu-joeran eta genero-identitatean 
    oinarritutako diskriminazioa debekatzea.
5. Adierazpen, elkartze eta biltze baketsurako
    askatasuna errespetatzea.

Agiriak —LGTB taldeak pairatutako indarkeriazko 
eta diskriminazioko egoerei buruzko adibideen 
corpusa gaineratzen du eta bertan estatuek giza 
eskubideen nazioarteko legeriari, itunen bidez 
sortutako organoen iritziei eta prozedura bereziei 
dagokienez duten erantzukizuna ezartzen da—, 
amaitzeko, nazioarteko komunitatea eztabaida 
globalera bultzatzen du eta estatu bakoitzari neurri 
zehatzak igor ditzala gomendatzen dio. 

ikuspuntutik, heterosexualak ez diren pertsonen 
giza eskubideekiko errespetua  eta berdintasuna 
sustatzea da. 

Horretarako, gidak estatuen bost betebehar juridiko 
nagusi identifikatzen ditu lesbiana, gay, transgenero 
eta bisexualen (LGTB) giza eskubideen babesari 
dagokionez:

“Giza eskubideak politika 
publikoen

 oinarri gisa krisi ekonomiko 
garaian”
azterlana

Ekainean Arartekoak argitaratu zuen agiri hori 
aitzakia da agenda politikoetan giza eskubideen 
babesa alde batera utz ez dadin, herritarren 
ondarea baita.

Uneko dezelerazio ekonomikoaren testuinguruan, 
Herriaren Defendatzaileak politika publikoek nahitaez 
hartu behar dituzten giza eskubideen printzipioak 
adierazi ditu, hau da, horien unibertsaltasuna, 
zatiezintasuna eta interdependentzia; giza 
eskubideak berdintasuna eta diskriminazio ezaren 

bidez egituratzea; erakundeetako botereek, 
euren ekintzen arabera kontu-arrazoiak emateko 
erantzule direnek, eskubide sozioekonomikoak 
babestu eta betetzea.

Laburbilduz, politika publikoak giza eskubideetan 
oinarrituko dira honako baldintzak betetzen 
badituzte:

Sa
rt

u:

1. Pertsonaren protagonismoaren garrantzia
    prozesu sortzailearen fase bakoitzean.
2. Laguntzailearen edo senideen eta bestelako
    erreferente eta tresnen garrantzia.
3. Profesionalen arteko lankidetza sozial eta
    artistikoa esku-hartzea sustatzeko.
4. Proiektu inklusiboak sortzea.
5. Proiektuen orientazio eraldatzailea.

Erabilitako metodologiari dagokionez, foroa osatzen 
zuten hasierako zortzi proiektuetatik Garabataz 
arte lantegia, Desart artearen bidezko garapenari 
buruzko praktika eta Mi CV ya lo tienes langileak 
modu sortzailean aukeratzeko ekimena hautatu 
zituzten.

Azterketa bakoitzaren emaitzei esker artea eta 
inklusioa bateratzen dituen ekimena abian jarri da. 
Bertan, Kartzela Pastoraltzako Bidesari elkarteak, 
Rekalde Aretoak (Bizkaiko Foru Aldundia) eta 
Basauriko espetxeak parte hartu dute.

http://infopolis.es/descargas/online/ONU.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/ararteko_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/arte_e.pdf
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NBE Emakumeek, Demokraziarako eta 
Hauteskundeetan Laguntzeko Nazioarteko 
Erakundeak (International IDEA), Nazioarteko 
Gaietarako Institutu Nazional Demokratikoak (NDI), 
Nazio Batuen Garapenerako Programak (PNUD) 
eta Parlamentu arteko Batasunak iKNOW Politics 
ataria irekitzea erabaki zuten emakumeek bizitza 
politikoan duten parte-hartzea eta eraginkortasuna 
handitu eta indartzeko.

Sareak —Belgikako Garapenerako Lankidetza 
Ministerioaren, Irlandako Gobernuak garapen 
bidean dauden herrialdeei laguntza eskaintzeko 

7 mila milioi pertsona, emakume eta 
gizonen esperientziak jasotzearen helburu 
nagusiarekin, euren komunitateen aldeko 
eraldaketa bultzatze aldera.

Sartu: 
http://iknowpolitics.org/es

Gobernuz kanpoko erakundeen interesak 
defendatzea eta sustatzea eta nazio mailako 
gizarte zibila babestea dira CEDAGen helburu 
estrategikoak. Duela 25 urte gizarte zibileko hainbat 
erakunde eta elkartek osatutako batzordea da eta 
hirugarren sektoreko lurretan, gizarte politikan eta 
elkarrizketa zibilean jarduten du.

 Erakundearen zereginean Europako herrialdeetan 
(Alemania, Austria, Belgika, Kroazia, Eslovenia, 
Finlandia, Frantzia, Grezia, Hungaria, Italia, 
Lituania, Luxenburgo, Malta, Norvegia, Polonia, 
Portugal, Txekiar Errepublika, Erresuma Batua, 
Serbia eta Suedia) kokatutako 28 erakundek 
parte hartzen dute honako moduko proiektu 
garrantzitsuetan konpromisoa eskainiz:

Comitté Européen des Asociations 
D´intêret Géneral

Sartu: 
http://www.cedag.eu/

Nazio Batuen Erakundearen UNFPA agentziak 
1969an hasi zuen bere ibilbidea pertsona 
bakoitzaren giza ahalmena garatzeko eskubidea 
defendatzeko helburuarekin. Horretarako, 
erakundeak gizarteei ugalketa eskubideak 
eskuratzeko aukera bermatzen die. Eskubide 
horien artean, besteak beste, amen hilkortze-
tasa murriztea eta familia-plangintzari buruzko 
informazioa eskaintzea daude. 

Funtsaren intereseko alorren artean hainbat 
gairen inguruko estrategien diseinua nagusitzen 
da: biztanleak eta garapena, ugalketa eta 
sexu osasuna, familia plangintza, emakumeen 
jabekuntza haurren ezkontza, emakumeen 
sexu organoen erauzketa edo jaio aurreko 
sexu hautaketa bezalako praktiketan genero-
indarkeriarekiko arreta berezia eskainiz.

Erakundeari dagozkion programen artean bi 
nagusitzen dira:

Sartu: 
http://www.unfpa.org/public/home/sitemap_es

Irish Aid Programaren, Norvegiako Gobernuaren 
eta Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako 
Suediako Agentziaren diru-laguntzak jasotzen 
ditu— helburu dituen hartzaileen artean alderdi 
politikoetako buruak eta kideak, funtzionarioak, 
ikertzaileak, ikasleak, aktibistak eta esfera 
politikoko profesionalak daude.
 
Atariaren egitura osatzen duten atal ezberdinetatik 
nabigatzean erabiltzaileak gaikako (2010ean 
zehar jorratutako gaiak: emakume legegileak, 
kuotak, emakumeen aurkako erasoa eta indarkeria 
politiketan, emakumeak tokiko gobernuetan) eta 

hauteskundeei buruzko eztabaida-multzoetan 
elkarreragin dezake; espezialistek kontsultak 
konpontzen dituzte; kanpainei, zeharkakotasunari, 
kuotei, parlamentuei, alderdiei, gatazka-ondokoari 
eta trantsizioari buruzko ezagutza elkar trukatu 
daiteke; edo trebakuntza birtuala lor daiteke on 
line ikastaroak, tutoretzak edo web seminarioak 
bezalako tresnen bidez.

United Nations Population Fund Amen Osasunerako Funts Tematikoa [Ma-
ternal Health Thematic Fund (MHTF)], 
amen heriotza-tasa altuak dauden he-
rrialdeetan horiek murrizteaz ardura-
tzen da. Proiektuan dauden kanpaina 
batzuetan Emaginen Nazioarteko Konfe-
derazioak [International Confederation of 
Midwives (ICM)]  laguntza eskaintzen du.

“Osasuna zaintzea, bizitza salbatzea” (2011) 
munduko emaginen egoeraren txostenak, “Aukerari 
bai, zoriari ez” (2012) munduko biztanleen 
egoeraren txostenak eta “Genero indarkeriaren 
aurkako programen kudeaketa larrialdi egoeretan” 
(2012) ikasketa birtualeko gidak UNFPAren azken 
argitalpenen zerrenda handitzen dute.

n Gizarte-Elkarrizketa eta Negoziazio
Kolektiboa Gizarte Sektorean [Promoting 
Employers’ Social Services Organisations in 
Social (PESSIS)] proiektua, Zerbitzu Publikoen 
Sindikatuen Europako Federazioaren 
lankidetzarekin burututakoa. Hamaika 
herrialdeetako (Alemania, Austria, Belgika, 
Eslovenia, Espainia, Finlandia, Frantzia, 
Grezia, Irlanda, Herbehereak eta Erresuma 
Batua) gizarte zerbitzuek sortutako gizarte eta 
lan elkarrizketaren alorreko datu kualitatiboak 
eta kuantitatiboak biltzen ditu.

n   Herritar gazteak ekintzan proiektua, gazte
immigranteak gizarteratzera bideratuta. 
2011ra arte indarrean egon zen proiektua 
gazteentzako jarduera zikloa izan 
zen, oinarrizko eskubideak sustatzeko 
helburuarekin (Europar Batasuneko Oinarrizko 
Eskubideen Gutunari buruzko kontzientziazio 
lantegiak eta gazte immigranteak gazte 
nazionalen lankidetzarekin diseinatu eta 
ezarritako sentsibilizazio kanpainak).

Emakume Politikarien Nazioarteko 
Informazio Sarea

Biztanleriaren arloko 
Jardueretarako Nazio Batuen 

Funtsa 
Interes Orokorreko Elkarteen 

Europako Batzordea


	Marcador 1
	Marcador 2
	Marcador 4
	Marcador 5
	Marcador 6
	Marcador 7
	Marcador 8
	Marcador 9

	Button 118: 
	Button 119: 
	Button 112: 
	Button 117: 
	Button 120: 
	Botón 79: 
	Botón 80: 
	Button 147: 
	Botón 81: 
	Botón 82: 
	Botón 116: 
	Button 165: 
	Botón 176: 
	Botón 177: 
	Button 158: 
	Botón 178: 
	Botón 179: 
	Button 178: 
	Botón 1048: 
	Botón 162: 
	Botón 163: 
	Button 156: 
	Botón 164: 
	Botón 165: 
	Button 176: 
	Botón 1045: 
	Botón 129: 
	Botón 130: 
	Button 150: 
	Botón 131: 
	Botón 132: 
	Button 169: 
	Botón 1032: 
	Botón 134: 
	Botón 135: 
	Button 151: 
	Botón 136: 
	Botón 137: 
	Button 170: 
	Botón 1033: 
	Botón 181: 
	Button 159: 
	Botón 182: 
	Botón 183: 
	Button 179: 
	Botón 1049: 
	Botón 1050: 
	Botón 149: 
	Button 154: 
	Botón 150: 
	Botón 151: 
	Button 173: 
	Botón 1038: 
	Botón 1039: 
	Botón 167: 
	Button 157: 
	Botón 168: 
	Botón 169: 
	Button 177: 
	Botón 1046: 
	Botón 1047: 
	Button 155: 
	Botón 154: 
	Botón 155: 
	Button 174: 
	Botón 1040: 
	Botón 1041: 
	Botón 1035: 
	Botón 157: 
	Button 175: 
	Botón 1042: 
	Botón 1043: 
	Botón 1044: 
	Botón 160: 


