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Azken 13 urte hauetan, Bizkaiko Foru Aldundiak sendo 
eutsi izan dio garapen sozio-ekonomikoari dagokion 
lankidetza-politikari. 
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Konpromiso horri esker, hegoko herrien toki-garapena 
aldezten duten proiektuak —dekretuen bidez laguntzen 
direnak— finantzatu ahal izan dira; ondokoak bideratu 
dira, besteak beste: ohikoak ez diren garapenerako 
lankidetzaren arloko eragileek ekimen zehatzak abian 
jartzea, genero-ikuspegiaz jarduteko eta berdintasunaren 
aldeko antolaketa-aldakuntzak eragiteko laguntza 
teknikoak kontratatzea, balizko lankidetza-eragileekin 
zuzenean elkarlanean jardutea eta hitzarmenak sinatzea, 
eta bai larrialdietarako laguntza humanitarioa sendotzea 
ere. Laburbilduz: kontzientzia kritikoa esnarazteko 
oinarriak ezartzea, sentsibilizazioa, gaikuntza, eragin 
politikoa, ikerketa eta hezkuntza bere gain hartzen dituen 
kontzientzia kritikoa, alegia. 

Foru Aldundiaren ekintza hori elkargintzarako mugimendu 
zibilaren parte-hartzeari esker gauzatu da; mugimendu 
horretan ondoko erakunde hauek sartzen dira: 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Bizkaiko Erakundeak 

(GGKE), idiosinkrasia ekonomikoa edo politikoa dela eta 
laguntza eskatzen duten herrialdeak ordezkatzen dituzten 
entitateak, Foru Aldundiaren Lankidetzarako Egitarauak 
eskaintzen dituen zerbitzuen erakunde esleipendunak 
edota pobreziak jotako herrialdeetako toki-eragileak.  

Epealdi horretan gureganatu dugun esperientziak 
Lankidetzarako Bizkaiko II. Plan Zuzentzailera eroan gaitu. 
2013tik 2015era iraungo duen Plan horrek Lankidetzarako 
Foru Aldundiaren I. Plan Zuzentzaileak 2009-2011 
epealdian gauzatu zuen prozesuaren lekukoa hartuko du. 
Hartatik hiru ardatz nagusi hartu ditugu, osagai kualitatiboak 
dituen lankidetza deszentralizatua gauzatzen laguntze 
aldera: Tokiko Giza Garapena (pertsonen ongizatea 
lehenesten duena), Genero-Berdintasuna (emakumeen 
eta gizonen desoreka-harremanak eraldatzen dituena eta 
Garapenerako Hezkuntza (pobreziari eta desberdintasunari 
dagozkien pandemien aurreko kontzientzia kritikoa 
sustatzen duena). 
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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.

Iparrean ere berdintasunari buruz hitz egiten jarraitu 
behar dugu. Martxoan Gizarte Ekintzako Topaketen 25. 
jardunaldian egoteko aukera izan genuen. Honakoa 
izan zen jardunaldi hori: “Emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako politika publikoak”. Ekitaldi horretan, 
Berdintasun arloko zuzendari nagusia den Xabier 
Legarretak “gaur egun berdintasunaren arloko politikak eta 
krisi ekonomikoa zalantzan jartzen duten jokabideekiko” 
kezka adierazi zuen; hala ere, politika publikoetan genero-
ikuspegiaren zeharkakotasunari eusten jarraitzearen alde 
agertu zen. Iritzi horrekin bat etorri ziren Izaskun Bilbao, 
Rocío Pineda, Ibone Bengoetxea eta Izaskun Landaida, 
bakoitzak bere jarduketa-esparrua gogoan hartuta: Europa, 
Antioquia (Kolonbia), Euskal Herriko toki-administrazioa 
eta EAE.
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Mugarik Gabek, Bizkaiko Emakumeen Batzarrak, 
Bilgune Feministak, Feministaldek eta Hegoak 
dei egiten die talde feministei eta sozialei Bilbon 
ekainaren 7an eta 8an egingo den topaketan parte 
har dezaten. “Entzun, pentsatu eta ekin!” lelopean 
egingo da topaketa.

Erakunde interesatuek lehen aipaturiko 
erakundeetako lehenari helarazi diezazkiokete 
proposamenak, ekitaldia ezagutarazteari, 
komunikazioak aurkezteari eta esperientziak 
trukatzeari buruzkoak, hain zuzen helburu hauek 
betetzeko:

Harremanetarako:

Posta helbidea: Vicente Garamendi Taldea 5, lonja
48006 Bilbo

Tfnoak: 944 15 43 07 / 944 15 48 21
Posta elektronikoa: bilbao@mugarikgabe.org

Web orria: http://www.mugarikgabe.org/index.php/eu
Bloga: http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es/

Harremanetarako:

Posta helbidea: Galdakaoko Udala
Berdintasun Saila

Lehendakari Agirre plaza, z/g
48960 Galdakao

Web orria: http://www.galdakao.net/aportacionesPlanIgualdad.shtml?rd=6440

      Mugarik Gabek . . .
antolatua

Galdakaoko Udalak
proposaturikoa
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Galdakaoko Berdintasun Sailak herritarrei luzatzen 
die Berdintasunerako II. Planaren (2013-2016) 
azken bertsioa egiten parte hartzeko gonbitea.

Tresna hori udalaren web orrian dago eskuragarri 
eztabaidarako; bost programa, 20 helburu 
eta 66 ekintza ditu, EAEko Emakume eta 
Gizonen Berdintasunerako V. Planak dakartzan 
lau ardatz nagusietan banatuak. Emakume 
eta gizonen berdintasunerako gobernantza, 
Emakumeen jabekuntza eta balio aldaketa, 
Baterako erantzukizuneko gizarte antolaketa eta 
Emakumeen kontrako indarkeria.

Hala, lortu nahi diren helburuen artean, hauexek 
daude: berdintasun politiken koordinazioa eta 
ebaluazioa; aurrekontuen onespena politika 
horiek garatzeko; zeharkakotasuna aplikatzea 

tokiko administrazioaren egituran; sexu-genero 
sistemaren menpeko irudipen estereotipatuak 
desagerraraztea; emakumeen elkarte sarea 
bultzatzea; emakumeak kulturan eta kirolean 
ikusaraztea; lan eremuan hobetzea; zaintzaren 
etika; mendekotasunerako zerbitzuak hobetzea; 
indarkeriarik gabeko jokabide ereduen 
planteamendu eraginkorra edo prebentzio, 
arreta eta biktimenganako babes mekanismoak 
sendotzea.

Iritzi zundaketan, planean proposaturiko 
ekintzak nahikoa izatearen inguruko gaiak 
planteatu ziren, baita herriak adierazitako gizarte 
errealitaterako egokia izatea ere, inkestaturiko 
pertsonek berdintasunaren alde izango luketen 
konpromisoarekin batera.

Galdakaoko
 Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 

II. Planari buruzko zundaketa

1.   Desberdintasunen ondoriozko indarkeria
       matxistak ikusaraztea, Euskal Herriko,
      Espainiako Estatuko eta Amerika Latinoko
       emakumeen giza eskubideen urraketa gisa.
2.   Sistema politikoa eta judiziala salatzea
           legeen definizio eta aplikazio androzentrikoan,
       metodologia politikoa eta feminista ezarrita.
3.   Emakumeen talde-jabekuntza bultzatzea
       ekintza politikoaren bidez, baita emakumeak
       eta mugimendu feminista aitortzea ere.

Nazioarteko tresna juridikoak eta hainbat 
herrialdek giza eskubideen arloan aldarrikaturiko 
araudiak ikusita, Euskal Herriko, Espainiako 
estatuko eta Amerika Latinoko indarkeria sexista, 
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aborturako eskubidea urratzearen eta esplotazio 
ekonomikoaren inguruko auziak epaituko ditu 
2013 auzitegiak (bereziki Kolonbian, Salvadorren 
eta Guatemalan frogaturiko gertaerak), indarkeria 
matxistek emakumeen eskubideak urratzen 
dituztenaren erakusgarri.

EMAKUMEEN  ESKUBIDEEN  AUZITEGIA
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2003an sortu 
zen Barakaldoko 
Udalaren Gizarte 
Ekintza Sailaren 
barruan dagoen 
zerbitzu hau, eta 
kultur aniztasuna 
k u d e a t z e k o 
plangintzarako eta 

kulturartekotasuna udal programetan txertatzeko 
eratxikipenak ditu, baita honako hauek ere: berriki 
herrira migratu dutenak hartzeko programak 
garatzea, udalerrien egokitzapena bultzatzea 
Atzerritarren Lege Organikoak emandako 
eremuaren arabera, etorkinen elkartegintza 
indartzea eta herrian parte hartzera bultzatzea, 
kulturarteko bizikidetzaren gaineko sentsibilizazioa, 
kulturarteko bitartekaritza baliabideak ezartzea 
gizarte-kulturako aniztasunaren eraginezko 
gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko…

Immigrazio Zerbitzua
Barakaldoko Udalaren

Ermuko Emakumearen Etxeak, martxoaren 6an, 
martxan jarri zenetik bere lehen hamarkada igaro 
izana ospatu zuen Emakunderen, Berdinsarearen 
eta Tokiko Udalbatzaren aurrean, beste talde, 
elkarte eta gizarte eragile batzuekin batera.

Berdintasun Sailaren egungo egoitzaren aurretik, 
emakumeentzako informaziorako bulegoa 
zegoen, 1987an ezarrita, emakumeen elkarteek 
herri botereei aldarrikaturiko eskariei esker, hain 
zuzen ere udal baliabideak tratu txarren biktimak 
diren emakumeei laguntzeko premiari buruz. 
Bigarrenik, 1991n, emakume eta gizonen Aukera-
berdintasunerako Saila eratu zen, Alkatetzari 
atxikia.

Emakumearen Etxeko lokalak erabiltzeko eska 
dezakete herritarrek berdintasunerako jarduerak 
egiteko, hau da, halla-erakusketetarako gunea, 
ekintza aretoa, erabilera anitzeko aretoa, batzar 
gela/liburutegia eta sukaldaritza tailer hornitua. 
Funtsean, lau zerbitzu mota kudeatzen dira bertan:
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Jatorria
Populazioa

Orotara Ehunekoa

Amerika 2.864 %51,5

Europa 1.146 %20,6

Afrika 1.131 %20,3

Asia 414 %7,4

Ozeania 6 %0,1

Hori guztia bildu du Barakaldoko Immigrazioaren 
eta Aniztasunaren Kudeaketaren 2011-2014 lau 
urterako II. Tokiko Planak. Zerbitzuak du plan 
hori bultzatzeko eskumena, halako moldez non, 
planaren hiru ardatzekin bat etorrita, estaldura 
handiko programak baitaude martxan udalerrian 
dauden  5.561 etorkinei laguntza emateko 
(udalerriko biztanleria guztiaren -100.000 pertsona 
inguru 2010eko- %5,6).

Populazioa

Harrera eta gizarteratze programak Bizikidetza eta sentsibilizazio programak

Barakaldon bizi.

Bidelagun zerbitzua.

Familia berriz batzeko laguntza.

Barakaldo etxe irekia.

Atzerritarrei buruzko taldeko saio informatiboak.

Atzerritarren arloko orientazio juridikoko zerbitzua.

On-line baliabideen gida.

Kaixo, ni naiz.

Abenduaren 18, Etorkinen Nazioarteko Egunaren 
ospakizuna.

Martxoaren 21, arrazismoaren eta xenofobiaren 
kontrako Astea.

Etorkinen elkartegintza indartzea eta sentsibilizazioa.

Irrati lantegia.

Antzerki lantegia gazteekin.

Erakundeen antolakuntzarako programak eta ekintzak

Immigrazioaren Tokiko Behatokia.

Udal pertsonala trebatzea.

Immigrazioari buruzko jardunaldi teknikoak.

Sartzeko: 

http://www.barakaldo.org/portal/eu/web/barakaldo/barakaldo

Berdintasun Saila
Ermuko Udalaren

n   Informazioa, arreta eta aholkuak

n Aholkularitza juridikoa

n Laguntza psikologikoa

n Tratu txarren biktimak diren emakumeak
      babesteko pisua

Era berean, 1991n eratu zenean EAEko 
aitzindaria den Berdintasun Kontseiluaren 
batzarrak ere egiten dira bertako lokaletan, non 
herriko emakumeen elkarteetako ordezkariak eta 
berdintasunaren aldeko partikularrak biltzen diren, 
jarduerak antolatzen dituzten, martxoaren 8rako 
eta azaroaren 25erako sentsibilizazio kanpainak 
sortzen dituzten, udalaren beste kontseilu sektorial 
batzuetan parte hartzen duten eta ezagutzaren 
beste eremu batzuetan lan egiten duten 
emakumeak hartzen diren.

Bizkaiko Foru Aldundiak, 2002an, udalaren 
lana aitortu zuen Berdintasun Saria emanda. 
Harrezkero, hainbat esperientzia izan dira 
generoaren arloan hala nola Jabekuntza Eskola, 
Berdintasuna alde kanpaina (2006, 2009), Nahita 
aldizkako argitalpena (2007tik argitaratua) eta 
Ermuko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
III. Udal Plana (2010-2013), tokiko erakundearen 
jarduna zuzentzen duena lau ardatzetan 
planteaturiko estrategien bidez: Mainstreaming-a, 
Jabekuntza, Bateratzea eta Indarkeria.

Sartzeko: 

http://www.ermua.es/eu_index.asp
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Bizkaiko Foru Aldundiak, 2013an, 287.200 euro 
erabiliko ditu Bizkaian lankidetzarako garapenean eta 
herritarren eskubideen defentsan aritzen diren erakunde 
batzuentzat, alde batetik; eta bestetik, erakunde biri 
(EUDELi eta EHUra), emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren arloan lan egiteko.

ELKARTEAK 

Apirilaren 16an, Aldundiak Gobernu Kontseiluaren bileran 
berretsi egin zituen Euskadiko Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak koordinatzen dituen Harresiak Apurtuz 
erakundearekin, Hirugarren munduaren garapenerako 
Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuz kanpoko 
erakundeen koordinakundearekin, Unesco Etxearekin eta 
Ijitoen Kulturako Kale Dor Kayiko elkartearekin sinatutako 
hitzarmenak.

Lau elkarte horien artean 203.000 euro banatuko 
dira ekintzen egikaritzea finantzatzeko edo euren 
hartzaileentzako zerbitzuak emateko. Hain zuzen 
ere, zerbitzu horien artean aipatu ahal dira elkarteen 
beraien nahiz elkarte-sarearen eta euskal gizartearen 
trebakuntza eta sentsibilizazioa bultzatzen duten 

“Abadiñoko Emakume Baserritarrak”
argazki erakusketa

ARLOA ERAKUNDEA HELBURUA ZENBATEKOA

jarduerak, erakundeen jardueretan genero-ikuspegia 
zeharka txertatzeko bultzada, elkartutako GGKEen eta 
foru administrazioaren arteko koordinazioa, Orientazio, 
Komunikazio eta Beken Zentroaren (Unesco Etxea) 
garapena edo ijitoek sustapen soziokulturaleko baliabideak 
eskuratzeko dituzten eragozpenak desagerrarazteko 
aholkularitza (Kale Dor Kayiko).

EUDEL eta EHU

Aldundiaren eskumenari dagokio toki erakundeentzako 
baliabide material eta ekonomikoak eta giza baliabideak 
emateko xedapenen arloan jardutea, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasuna benetan gauzatuko duten 
jarduerak abian jartzeko. Eskumen horri erantzuteko, 
Bizkaiko Foru Aldundiak Eudelekin hitzarmen bat sinatuko 
du Bizkaiko udal txikiei 60.000 euro emateko.

Halaber, 24.200 euro erabiliko ditu EHUrekin egin 
beharreko hitzarmen baterako, Lurraldean genero 
desberdintasunari buruzko ebaluazio-azterlana egiteko, 
Bizkaian foru planek lortutako eragina zein den jakiteko eta 
berdintasun politika berriak diseinatzen laguntzeko tresna 
izan dadin.

Garapenerako lankidetza eta 
herritarren eskubideak

Euskadiko Gobernuz Kanpoko 
Erakundeak koordinatzeko 
erakundea-Harresiak Apurtuz

Hirugarren munduaren ga-
rapenerako Euskal Autono-
mia Erkidegoko gobernuz 
kanpoko erakundeen koordi-
nakundea 

Oinarri batzuk ezarriko dituen proiektu 
oso bat garatzea, euskal gizartean 
errespetua eta giza eskubideen 
aintzatespenerako parte-hartzea finka 
daitezen.

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eus-
kadiko GGKEen koordinakundearen 
artean lankidetza-esparru iraunkorra 
ezartzea, Foru Aldundiko Lankidetza 
Programaren kudeaketa errazteko.

Unesco Etxea

Ijitoen Kulturako
Elkartea - Kale Dor Kayiko

Ijitoen komunitatea ikusgarri bilakatzea 
eta Herri gisako aintzatespenerantz eta 
elkarrenganako errespeturantz aurrera 
egitea. 

Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna

EUDEL

- Sentsibilizazioa sorraraztea, tokiko 
ordezkarien artean emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren arloko 
jardunbide onen garapena susta dadin, 
udalerrien eguneroko bizimoduaren 
alderdi guztietan berdintasuna txertatu 
behar dela azpimarratuta.

- Udalaren eskumeneko politika eta 
ekintza guztietan berdintasunaren 
dimentsioa integra dadila sustatzea.

UPV/EHU Bizkaian genero-desberdintasunaren 
ebaluazioa egiten jarraitzea.

54.000 €

34.000 €

70.000 €

45.000 €

60.000 €

24.200 €

San Blas Azokan Abadiñoko emakume baserritarrentzat 
egiten den bazkari tradizionalean, Udaleko Berdintasun 
Sailak, bazkaria antolatzeaz arduratzen den emakume 
taldearekin batera, 2013an ekitaldiaren garrantzia 
handitzea erabaki zuen.

Horretarako, Abadiñoko emakumeen lanaren argazkiak 
biltzen dituen erakusketa baten muntaia egin zen, 
gizartean isilduta geratzen den jarduera bat ezagutzera 
emateko.

Erakusketa –otsailaren 1etik 15era egin zen Txanporta 
Kultur Etxean, eta bere fondoa elkarteen artxiboek nahiz 
udalerriko bizilagunek lagatako argazkiekin osatu zen–, 
honako helburu hauek lortzeko planteatu zen:

n  Abadiñoko landa eremuko emakumeek egindako lana
    aintzatesteko eta balioztatzeko.

n  Abadiñoko emakume baserritarrek egindako era bateko
   zein besteko lanak ikusgarri bihurtzeko.

n Udalerriko memoriaren historikoa eta bertako emakumeen
   aztarnak zati batean berreskuratzeko.

Nekazaritza ekologikoan aditua den Esti Redondok 
“Emakumeak nekazal ereduei begira” hitzaldia eman 
zuen, emakume baserritarren egoerari –ikuspuntu 
diakroniko batetik– eta euren bizi-baldintzei eta posizio 
sozialari buruz, eta landa eremuko emakumeen borroka 
eta erronkei buruz; Arabako Errioxako mahastizaina den 
Esti Besaren ardurapean ardo dastaketa egin zen, eta 
hala inauguratu zen landa eremuko emakume langileen 
historia gordeko duen artxibo bilakatzeko asmoz egindako 
atzera begirako erakusketa hori.

Bizkaiko Foru Aldundiaren 
akordioak, 

erakundeekiko lankidetzarako.
Abril de 2013
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“Feminismoak, 
demokrazia 
ereduak eta 
partaidetza”

Otsailetik aurrera Hika Ateneoan ikaskuntza-ariketa egiten ari da, “Parte Hartuz” (UFI-EMAN) (EHU) 
Ikerketa Taldeko Genero Taldeak zuzenduta, hainbat helburu lortzeko asmoz. Hona hemen helburu 
horiek:

n  Egunko demokrazia, feminismo eta partaidetza eredu desberdinen arteko erlazioak eta elkarguneak 
aztertzea, gaia lantzen duten literatura lan klasiko zein unekoen irakurketa eta iruzkien bitartez.

n Formakuntza, elkarteratze eta gogoetaren sistematizazioa bilduko dituen eremu bat sortzea, non, interes 
ikeretzaile eta ekintzaileak, demokrazia eta feminismoaren arteko erlazio ereduetan kokatuko diren.

n Arlo teorikoan burutu diren ekarpenen gaurkotasunaz eztabaidatu eta ikusgai egitea. Beti ere, soziolagia, 
filosofia eta politika zientiak bezalako jakintzagai desberdinetan oinarrituta eta, feminismoekin eta 
demokrazien dinamiketin erlazionatuta.

n Ikuspunlu feminista batelik emakumeen paralaideltza eta egungo domokrazia eredu nagusien arteko erlazioak
baldintzatu eta azaltzen dituzten elementuak identifikatzea.

Uztailaren 17an amaituko den ikastaro honetan ad hoc edukiak egongo dira, ospe handiko adituek 
diseinatuak. Aditu horiek —bakoitzak bere proposamenekin bat etorriz— Política sexual (Kate Milet), 
El contrato sexual (Carole Paterman), La moral y la teoría. Psicología del desarrollo (Carol Gilligan), 
La Justicia y la Política de la diferencia (Yris Marion Young), Deshacer el género (Judith Butler) eta 
Engendring Democracy (Anne Philips) idazlanak aztertuko dituzte. Halaber, egileek sorrarazi ahal 
dituzten eztabaidak dinamizatuko dituzte.

EGITARAUA
Egunak, gai ardatzak eta espezialistak

2012an, Bizkaiko Foru Aldundiak 420.000 
euro eman zizkien Lurraldean jarduten duten 
eta BERDINTASUNAREN alde lan egiten duten 
emakume elkarteek eta irabazteko asmorik gabeko 
erakundeek kudeatutako 77 programari.

37 erakundek abian jarritako HERRITARREN 
ESKUBIDEEI, KULTURARTEKOTASUNARI ETA 
BAZTERKERIA EZARI buruzko 46 proiektutarako, 
605.000 euroko diru-laguntza eman zen.

GARAPENERAKO LANKIDETZAri dagokionez, 
foru altxorrak 7.403.611,63 euro erabili zituen 
garapenerako lankidetzarako proiektuei buruz 
aurkeztutako 218 eskaeratatik 96rentzat. Diru-
laguntza horiek, Foru Aldundiaren martxoaren 13ko 
39/2012 Foru Dekretua ren titulu hauetan daude 
aurreikusita: I. Garapenerako lankidetza, irabazteko 
asmorik ez duten erakundeentzat, II. Garapenerako 
sentsibilizazio edota hezkuntza, III. Ekintza 
Zehatzak (ondasunak erostea edota garraiatzea 
eta pertsonak lekualdatzea, herri txirotuetan herritar 
ahulei oinarrizko zerbitzuak emateko erabiltzen 
badira; eta Bizkaian burututako garapenerako 
sentsibilizazio edota hezkuntzako ekintzak), eta 
IV. titulua, kapitulu bitan banatua:

Herritarren eskubideen, 
lankidetzaren eta 
berdintasunaren 

arloetako 
proiektuetarako

finantzaketa, 
2012an

mintegia

Lurraldez lurralde, Irabazteko asmorik ez duten 
erakundeentzako garapenerako lankidetzako 
proiektuetarako (I. Titulua) eta herrialde txiroetan 
edota Bizkaian burutu beharreko ekintzetarako 
(III. Titulua) laguntza gehienak Latinoamerikaren 
(% 47,80), Afrikaren (% 18,53) eta gainerako 
kontinente, herrialde eta lurraldeen artean —
Bizkaia barne— (% 33,65) banatu ziren. 

Sektorez sektore, titulu horietarako, finantzaketa 
5 arlotan bildu zen: Hezkuntza/Trebakuntza (37), 
Elkarte/erakunde/komunitateen indartzea (30), 
Osasuna (17), Ondasun edo zerbitzuen ekoizpena 
(17) eta Giza Eskubideak (7); hau da, 108 ekimen, 
diruz lagundutako 143 esperientzien % 75,52 
egiten dutenak.

I. Kapitulua
Jatorrian edo Bizkaian laguntza teknikoak 
kontratatzea, haien helburua garapenerako lankidetza 
proiektuetan edo garapenerako sentsibilizazio eta 
hezkuntza proiektuetan genero ikuspegia sartzea 
izanda.

02/13 Patriarkatua eta sexu genero sistema                                                 Rosa Cobo
03/13 Demokrazia eta dikotomiak: Publiko-pribatu erlazioa                María Xosé Agra 
04/10 Posible eta desiragarria al da zainketaren etika bat egungo 
                 demokrazietan?                                                                                                 Nieves Salobral
05/15 Herritartasuna eta norbanakoa: Zein herritartasun eredutan
                oinarritzen dira egungo demokraziak?  
06/12 Sexualitatea, gorputzak, demokrazia eta kontrol patriarkalaren mekanismoak
07/17 Demokrazia feminista, zer, nola, nortzuk, noiz eta non?

Ber
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II. Kapitulua
Laguntza teknikoak jatorrian kontratatzea, haren 
helburua tokiko alderdien antolamendua genero 
berdintasunaren alde aldatzen laguntzea izanik.

Kontsultatu:

Taulak

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2012/03/20120319a055.pdf#page=3
http://infopolis.es/descargas/online/tablaE.pdf
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“Eusko Jaurlaritzaren azterlanak 
erakusten duenez (2012ko azaroa), 
etorkinentzako osasun laguntzaren 
kostu ekonomikoa gainerako 
herritarrena baino nahikoa txikiagoa 
izango litzateke”

 Elkarrizketa
Teresa Maura Barandiaráni

(Munduko Medikuak Elkarteko Euskadiko presidentea)

Gizarteratzearen arloko jarduketa-eremuan, 
etorkinek osasunaren aldetik dituzten 
desberdintasunak gutxitzeko ekintzak burutzen 
ditu.  Ba al dago ezberdintasun nabarmenik 
desberdintasun horien eta bizkaitarrei eragiten 
dietenen artean?

Agerikoak dira. Desberdintasunak daude 
osasunean:  administrazio oztopoak daude (osasun 
agiri bat lortzeko, gutxienez urtebetez egon behar 
da erroldatuta), hizkuntza oztopoak, gure osasun 
sistema ez ezagutzea.

Gizarte-osasuneko oztopoak; osasunari eragiten 
dioten inguruabarrak hala nola egoera txarreko 
etxebizitza, laguntza sarerik eza (familia, lagunak), 
oinarrizko osasun hezkuntzarik eza..

Gure gizartera egokitzeko eta gizarteratzeko 
arazoak, etab.

Behin-behineko lanaren arazoak eta beste pertsona 
batzuk baino egoera txarragoan lan egitea. 

Emakumeen eta gizonen eskubideak gutxi 
ezagutzea; adibidez:  genero indarkeriarik ez 
jasateko eskubidea, pertsonekin trafikatzea laneko 
helburuekin.

Demokraziari datxezkio gizarte eskubideak 
edo sistemak herritarrei soilik oparoaldian 
emandako pribilegioak dira?

Krisi ekonomikoak aldatu egin du gizarte eskubideen 
gaineko irudipena. Arrazismo eta xenofobia egoerak 
agertzen edo areagotzen dira.

Herritarrak egoistagoak eta zorrotzagoak bilakatzen 
dira (“lehenbizi hemengoak…”), eta lehiakidetzat 

hartzen dira atzerritarrak (diru-laguntzen edo 
Sarrerak Bermatzeko Errentaren aurrean, etab.).

Zein emaitza ematen ari dira osasunaren arloan 
dihardutenak apirilaren 20ko 16/2012 Lege 
Dekretuak1 ezarritako erreformaren kontra 
(etorkin irregularren osasun laguntzarako 
murrizpen larriak dakartza) egiten ari diren 
mobilizazioak? 

Herritar guztiek osasunerako duten eskubideen 
alde egiten dira mobilizazioak, ez soilik 16/2012 
Errege Lege-dekretuaren 3 kasuetan: larrialdietan, 

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

1Honexek aldatua Osasun Sistema Nazionalaren iraunkortasuna 
bermatzeko eta horren prestazioen kalitatea eta segurtasuna hobet-
zeko premiazko neurriei buruzko apirilaren 20ko Errege Lege-Dekre-
tuaren akatsen zuzenketa.

haurdunaldietan eta 18 urtetik beherakoak 
direnean.

Eusko Jaurlaritzak, 2012ko azaroan, etorkinen 
osasun laguntzaren kostu ekonomikoari buruzko 
azterlan bat egin zuen, eta bertan erakusten 
denez, gainerako herritarren kostua baino 
nahikoa txikiagoa izango litzateke etorkinena.

Pertsona guztiei osasun laguntza emateari 
buruzko jarraibideak eman zitzaizkion 
Osakidetzari, baina benetako aplikazioa ez da 
ez argia ez berdintasunezkoa Lurralde osoan.

Laguntza ukatzeko edo osasun laguntza kobratzeko 
kasuak daude baliabiderik ez duten etorkinei 
dagokienez.

Desberdinak dira mobilizazioen emaitzak, eta 
etorkizuna oso kezkagarria ikusten dugu krisia 
dela-eta.

Elkartegintza eta Afrikako eta Amerika Latinoko 
gizarte zibila. Zelan hartzen duzue parte zuen 
elkarteak baterako garapena sustatzeko 
proiektuetan?

Gaur egun ez dugu baterako garapenerako 
proiekturik, baina 8 urtean baterako garapenerako 
proiektu bat landu dugu Senegalgo Louga aldean. 
Proiektu horretan, euren herrialdean borondatezko 
lankide aritu ziren etorkinak, eta osasun zentroa, 
farmazia bat eta ama-haurrentzako zentro bat 
sortu ziren. Izan ere, Munduko Medikuak-MDMren 
proiektua amaitutakoan, bertako osasun agintariek 
jarraitzen dituzte kudeatzen.

“Desberdintasunak osasunean:  
administrazio eta hizkuntzaren arloko 
oztopoak, gure osasun sistema 
ez ezagutzea, gizarte-osasuneko 
oztopoak (egoera txarreko 
etxebizitza, laguntza sarerik eza…), 
gizarteratze, behin-behinekotasun 
eta laneko bazterkeria arazoak, 
emakumeen eta gizonen eskubideak 
gutxi ezagutzea…”

Teresa Maura Barandiarán, Munduko Medikuak Elkarteko Euskadiko presidentea, 
boluntario hasi zen erakundean Immigrazio Sailean. Kontsulta pasatzen zien 
CASSINen osasun-txartelik ez zuten etorkinei, eta pixkanaka, erantzukizun 
handiagoak hartu zituen harik eta Elkarteko presidente bihurtu zen arte.

” ”

http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.sedes/mem.detalle/id.21/link.voluntarizate/relmenu.114/relcategoria.632
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
http://sid.usal.es/idocs/F3/LYN17102/17102correccion.pdf
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Elkar ezagutzeko kulturartekotasuna: justizia 
eta berdintasuna direla-eta edozein herrirentzat 
onuragarriak diren ohiturak hartzeko ere bai?

Arriskua dago “edozein herrirentzako” egia 
orokorra ezartzeko. Bestearengana ustezko egia 
unibertsaletatik abiatuta hurbiltzeak Europan 
oso ezaguna den eskema errepikatzea baino ez 
dakar: europarrak direla egia unibertsala dutenak, 
misiolarien nahiz iraultzen bidez lortuak, batez 
ere egia eramateko euskarritzat nagusitasun 
ekonomikoa zutenean. 

Bestearengana hurbiltzeak berekin ekarri behar 
du beste pertsona horren ikuspegia aitortzea, eta 
ez ustezko kultur nagusitasunarekin arrotz zaion 
egia aplikatzea, ezinbestean “ohiturak hartzea” 
kontzeptuarekin lotua.

Aitortzeari bai, bitarteko bideetatik ibiltzeko. Baina 
ez ohitura orokorrak hartzeari.

Bidezko turismoaren ezaugarri diren jokabideak.

Alderdi positiboan, kultura errespetatzea, 
bizikidetzara hurbiltzea eta pertsona benetan 
ezagutzea, harremanen norabide horizontala, 
ingurumena errespetatzea.

Alderdi negatiboan, gune batean jardutean eta 
jarduera hori eskaintzean, zein neurritan ari gara 
aldatzen errespetatu nahi dugun gune hori?

Zein egitura jarraitzen da eta zein eduki ezartzen 
dira Bilutsek Bizkaiko ikastetxeetan ematen 
dituen sentsibilizaziorako lantegietan?

Ikastetxeari egokitzen zaizkio lantegiak. Ikasleen 
kopuruari, jatorriei eta aurretiazko balizko kultur 
gatazkei buruzko azterlana egin eta neurrirako 
esku-hartzea taxutzen da.

Ikastetxeetako irakasleentzat (aniztasunari buruzko 
saioekin) nahiz ikasleentzat daude bideratuta.

Parte hartzeko irizpidea, gutxiengoak ikastetxeetan 
jabearaztea eta kultur gako komunak erabiltzea dira 
esku hartzeko irizpideak. Hainbat lantegi lantzen 
ditugu beto puzzle batean moduan, non esku-
hartzearen emaitza lantegietako esperientzien 
multzoa baita.

Kulturartekotasunaren aldeko lanerako 2013ko 
ibilbide-orria, zuek parte hartzen duzuen 
nazioarteko sareen berdina. Web orria:  http://www.biluts.org/

“Globalean pentsatu eta toki maila 
jardun, kulturen arteko elkarrizketa 
ezarri bestearen ikuspegia erakutsita, 
aniztasuna erraztu eta ez kontrolatu 
eta ghettoak indartzeko prozesuak 
saihestu: horiexek dira 2013ko gure 
estrategiaren oinarriak”

“Bidezko turismoaren ezaugarri 
nagusiak dira, alde positibotik 
begiratuta, kultura errespetatzea, 
bizikidetzara hurbiltzea eta pertsona 
benetan ezagutzea, harremanen 
norabide horizontala, ingurumena 
errespetatzea”

 Elkarrizketa 
Íñigo López Menéndezi

(Biluts Elkarteko presidentea)

Europako Batasunaren eta lanean dihardugun 
nazioarteko sareen ustez, kultura ez da aisialdirako 
beste elementu bat, baizik eta gizartea eta 
ekonomia aldatzeko eragilea.

Kulturartekotasuna deritzonak sortu beharreko 
eremu batekin agertokira ekarri beharreko prozesu 
naturala izan behar du.

Jazzaren adibidea jartzen dut beti.  Jazza ez zen 
sortu sortzeko erabakiaren ondorioz. Eremu batetik 
sortu zen. AEBko zuriek ez zuten musika irakasle 
judutarrik, beltzek ezin ikas zezaketen zurien 
musika. Ondorioa: beltzak judutarrekin joan ziren 

Kulturarteko Biluts GKEko zuzendaria eta aniztasuna lantzen duten nazioko eta 
nazioarteko hainbat erakundeko kidea da Íñigo López Menéndez, eta kultur 
elkarrizketaren eta immigrazioaren eremuan egin du lan ia 20 urtez. Kulturen 
arteko elkarrizketaren ondoriozko lanak oinarri dituzten ikuskizun eszenikoen 
eta musikalen programatzailea eta ekoizlea da.

musika ikastera… eta jazza sortu zen. Nahiz eta 
prozesu konplexuago bateko estereotipoa izan, 
kontrolik gabeko eremuak sortzea da estrategia, eta 
ez aurretik emaitza objektibizatzea.

Europa-Mediterraneoko prozesuetan hartzen dugu 
parte 2006tik hona, eta gizarte zibila indartzeko 
parte hartzen dugun proiektu hori lehentasuna 
da 2013rako, are gehiago “udaberria arabiarra” 
deritzonaren gizarte prozesuen ondotik. Hainbat 
proiektu eta baterako jarduera daude martxan 
eremu horretan.

Hona hemen 2013ko gure estrategiaren oinarrizko 
zatia: globalean pentsatu eta toki mailan jardun, 
kulturen arteko elkarrizketa ezarri bestearen 
ikusmoldea erakutsita, aniztasuna erraztu eta 
ez kontrolatu eta ghettoa indartzeko prozesua 
ekiditea. Prozesu hori dator immigrazioa eta 
kulturartekotasuna berdinesteko iraganeko 
planteamendutik.

Elkarteak

” ”
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M.ª Pilar Ardanza Gizarte Ekintzako foru diputatuak martxoaren 15ean topaketa inauguratu eta gero, 
Izaskun Bilbao Europako Parlamentuko eurodiputatuak eta Rocío Pineda Antoquiako Gobernazioko 
(Kolonbia) Emakumeentzako Genero Berdintasuneko idazkariak hitzaldiak eman zituzten Deustuko 
Unibertsitateko Auditorioan bildutako ikusleen aurrean.

Xabier Legarreta Berdintasunerako zuzendari nagusiak (Bizkaiko Foru Aldundia) bidea eman zien 
bigarren saioko partaideei: Ibone Bengoetxea Eudeleko elkarteburua eta Izaskun Landaida Emakunde-
Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria.

“Sareko lana euskal bereizgarria, gure 
identitate-ezaugarria eta esportatu ahal 
dugunaren adibide ona da”,  Bengoetxea
Euskal erakundeak berdintasunaren aldeko 
apustuan lotzen dituzten koordinazio-
mekanismoen eraginkortasuna goraipatu 
ondoren, Eudeleko elkarteburuak Berdinsarea 
nabarmendu du arlo horretako udal bultzadaren 
eragile gisa, EAEko biztanleen % 67,2ri 
berdintasun-planak aplikatzea eragin baitu.

Ber
dintasuna        37

Gizarte Ekintzako topaketak
25. jardunaldia

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Polit ika Publikoak 

Genero-berdintasunaren goranzko joera hori 
finkatzeko, zeharkakotasuna eta jabekuntza 
batzen dituen estrategia bikoitza defendatu zuen: 
erronka “genero-ikuspegi hori hartzeak udal 
kudeaketan duen garrantziari buruz udalbatzak 
kontzientziatzea”n datza, herri bakoitzean 
dagoen egoeraren diagnostikotik abiatuta eta 
haien ingurunearen barnean zein horretatik 
kanpo gauzatutako jardunbide egokiekin 
egiaztatuta.

Toki erakundeek ahaleginak egiten dituzte 
erabakiak hartzeko fase bakoitzean banakako 
eta taldeko jabekuntzara bideratzen diren 
neurriak gauzatzeko, emakumeak gizartearen 
aldetik eraldatzeko iturria den aldetik; jabekuntza 
hori euskal administrazioen zerbitzuan lan egiten 
duten emakume hautetsiengana hedatzen da 
(2013ko datuak: emakumezko alkateak: % 22; 
emakumezko zinegotziak: % 40,6).

Ekintza horretan uste osoa izanda, Eudelek eta 
Emakundek Virginia Wolf Basqueskola sustatzen 
dute. Bide horren bidez, emakumezko ordezkari 
politikoek beren eskumenak finkatzen dituzte 
banaka zein taldeka, estatuko eta Europako 
emakumezko beste buruzagi batzuekin egindako 
sareko lanaren bitartez, euskal herritarrei 
lagundu nahian, “emakumezko alkateek eta 
zinegotziek generoari emandako bultzada tokiko 
kudeaketara hel baitaiteke”. 

Hitzaldia amaitu baino lehen, udal berdintasun-
politiken eraginkortasunak erakunde arteko eta 
erakunde barneko elkarren mendekotasunean 
oinarritutako lankidetza behar duela adierazi 
zuen, sinergien batura den aldetik.

“Berdintasunak demokrazia, ongizate, 
aintzatespen eta errespetu handiagoak 
dakartza”,  Landaida
Emakunderen 25 urteak berrikusita, hizlariak 
haren aurrekariak gogorarazi zituen: 
”Emakumeak eta Erakundeak” mintegiko 
(Zarautz, 1986) biltzarkideak, Emakumearen 
Euskal Erakundea sortzen lagundu zuten 
legebiltzarkideak, Erakundeko zuzendariak 
(Txaro Arteaga, Izaskun Moyua eta María 
Silvestre) eta administrazioetan berdintasunaren 
alde lan egiten duten lantalde teknikoak.

Gaur egun erakundearen helburuak indarrean 
dirau: emakumeen eta gizonen benetako 
berdintasun eraginkorra lortzea, “gizarte honek 
oraindik lortu ez duen giza eskubidea baita”. 
Emakumeek erabaki-eremuetan duten agerpen 
eskasak, laneko desberdintasunak, denboraren 
erabileretako desorekak edo emakumeen 
aurkako indarkeriak hori erakusten dute.

Landaidak Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Euskal Legea (2005), 
administrazioaren maila guztietan zeharka 

ezarri dena,  nabarmendu zuen lorpen gisa. 
Izan ere, horrek berdintasuneko gobernantza 
optimizatzeko tresnak ematea sustatu du. Hona 
hemen tresna horiek: generoak gobernuko 
araudian duen eraginaren, berdintasun-planen 
eta legearen beraren ebaluazioak; estatistiken 
garapena eta sexuaren arabera bereizitako 
datuen ekoizpena; genero-adierazleen analisia; 
eta Eusko Legebiltzarreko berdintasuna (2013ko 
datuak: 43 emakumezko legebiltzarkide eta 41 
gizonezko legebiltzarkide).

Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako 
borrokan Emakundek arreta eta babesa 
zaintzea proposatu dio bere buruari, prebentzioa 
hezkuntzan gehitzeko lanean arreta jarrita, 
hori funtsezkoa baita desberdintasuna 
desagerrarazteko. 

Hona hemen beste erronka bat: arlo pribatuan 
aurrera egitea. Horretarako, bai berdintasunari 
buruzko barneko diagnostikoak egiten dituzten 
enpresei bai berdintasun-planak prestatzen 
dituztenei laguntza ematen jarraitzen du.Xabier Legarreta, Izaskun Landaida, Rocío Pineda, Ibone Bengoetxea, José Luis Bilbao, Izaskun Bilbao eta M.ª Pilar Ardanza

Sartzeko:

Ibilbidea

http://infopolis.es/descargas/online/trayectoriaE.pdf
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Bizkaiko Lankidetzako II. Gida Plana 2013-2015

Integraltasuna, elkarketa, koordinazioa eta lankidetza, koherentzia, baterako 
erantzukizuna, eraldaketa eta ebaluazioa 2013-2015 aldirako Bizkaiko Lankidetzako II. Gida 
Plana eraentzen duten printzipioak dira.

Planaren helburu orokorra garapenerako lankidetza-
politika koordinatua eta kalitatekoa garatzea da; 
horrek pobreziaren aurkako borroka, genero-
berdintasunaren sustapena eta kontzientzia sozial 
kritiko eta eraldatzailea sortzea dakartza. Gauzak 
horrela, II. Gida Planak aurreko plana (2009-2011) 
egituratzen zuten hiru ardatzak indarberritzen ditu:
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Foru iturrien arabera, ekintzen egikaritzapenaren 
inguruko balioespenak, proiektuen garapenak 
eta I. Planerako adostu ziren helburuen betetze-
mailak erkidegoen egitura ordezkariek esku hartuta 
emakumeen eskubideen arloan egindako defentsa 
Bizkaiko Foru Aldundiaren lanaren identitate-zeinua 
izatea ahalbidetu dute, deszentralizatuta dagoen 
garapenerako lankidetzaren aldean.

Bizkaiko Administrazioa bat dator Erakunde arteko 
Batzordean eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Kontseiluan parte hartzearekin, eta, horren 
ondorioz, garapenerako agenda oinarritzen duten 

oinarriei eusten die: pobrezia eta desnutrizioa 
gainditzea; gizonen eta emakumeen arteko 
desberdintasunak desagerraraztea, errentaren 
banaketa, kultura-aniztasunaren defentsa eta sexu-
identitateekiko errespetua; ingurumena zaintzea; 
herritar zaurkorrenen eskaerak aintzat hartzen 
dituen gizarte globalizazioa ezarri beharra; bake-
kultura eraikitzea…

Eta hori guztia egingo da, lankidetzan Garapenerako 
Gobernuz Kanpoko Erakundeek eta aurkako 
alderdiek, baita gizarte zibileko beste eragile batzuek 
ere, egindako lana funtsezkoa dela kontuan hartuta. 
Talde horren barnean, garapenerako lankidetzaren 
arloan prestakuntzarik ez duten eragileak, Iparraldeko 
eta Hegoaldeko administrazio publikoak, Euskal 
Fondoa-Asociación de Entidades Locales Vascas 
Cooperantes, zuzeneko lankidetzako ekimenei 
heltzen dieten udalerrien sareak edo elkarteak, haien 
Hegoaldeko kideak, nazioarteko erakunde publikoak, 
Hegoaldeko herrialdeen Bizkaiko ordezkaritzak eta 
estaturik gabeko herrietako ordezkariak daude.

Baterako lanerako itunetik gure lurraldeak hartutako 
lankidetza-eredua sortzen da, honako eginkizun 
hauek dituena:

Errealitatea hobeto ezagutzeko loturei erantzun, 
herrialde batzuen eta gure gizarteko pertsonen 
artean partekatutako istorioen bidez, lankidetza 
eta elkartasuna elkartzeko asmoz.

Gizarte zibila nabarmendu GGKEen eta irabazi-
asmorik gabeko beste erakunde batzuen bidez, 
herriko lankidetzarako eragileak diren aldetik

Hegoaldeko ekimen sozialak indartu, proposamenak 
sortzeko partaidetzazko prozesuak bereziki bultzatuta 
eta horrela gizarte zibila indartuta.

Garapenerako hezkuntzaren aldeko apustua 
egin, barneko eta kanpoko  desberdintasunaren 
aldea murrizteko asmoz Iparraldean behar den 
eraldaketa sozialari ekiteko modu gisa.

Hegoaldeko toki administrazioetan ahalmenak 
sortzea sustatu.

Lankidetza horren bidez, desberdintasunen 
egiturazko arrazoien gaineko jarduketak indartu, 
eta ez bakarrik nagusi den ereduaren ondorioak, 
genero ikuspegia gehitzean, guztientzako 
banakako eta taldeko eskubideak ezartzean eta 
iraunkortasun  ekologikoa finkatzean egindako 
aurrerapenei eutsita.

n  

n

n

n  

n

n

Helburu horiek eraginkor bihurtzeko, II. Gida Planak tresna batzuk erabiltzen ditu, deialdi bakoitzaren 
helburuaren eta aurrekontu-ehunekoaren arabera sailkatzen direnak:

1.   Gizaldeko eta larrialdiko laguntza                                                                             %3,   gutxienez
2.   Tokiko garapenerako proiektuak Hegoaldeko herrietan                                         %60, gutxienez
3.    Sentsibilizazio, prestakuntza, eragin politiko, ikerketa eta garapenerako  
       hezkuntzaren arloetako proiektuak, Bizkaian egin beharrekoak                           %10, gutxienez
4.    Garapenerako lankidetzako ohiz kanpoko eragileentzako ekimen zehatzak              %5,    gehienez
5.    Genero ikuspegiaren eta berdintasunaren aldeko erakunde aldaketaren arloetako 
      laguntza teknikoen kontratazioa                                                                   %6,   gehienez
6.   Balizko lankidetza eragileekiko zuzeneko lankidetza eta hitzarmenak         %10, gehienez

1.   Tokiko giza garapena
2.   Genero-berdintasuna
3.   Garapenerako hezkuntza

Bizkaiko Lankidetzako II. Gida Plana 
2013-2015

Sartzeko:

http://infopolis.es/descargas/online/II_plan_director_e.pdf
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“LGTB ikuspegia genero indarkeriari buruzko 
planteamenduetan sartzeko txostena. 
Eztabaidarako proposamenak” azpititulua duen 
dokumentuan: egileak, Inmaculada Mújica 
Floresek, Aldartek (Gay, lesbiana eta transexualen 
arretarako zentroa) genero barruko indarkeriaren 
inguruko gogoeta prozesu batean ateratako 
ondorioak ezagutarazten ditu.

Sa
rt

ze
ko

:

Eusko Jaurlaritzak, lanbidearen arloko bizitza-
kalitatea hobetu nahian, bere egiten ditu oinarrizko 
eskubideak eta lan eskubideak, nazioarteko 
arauditik Espainiako Konstituziora ekarriak funtzio 
publikoaren ordenamendu juridikora eta laneko 
ordenamendu juridikora. Izan ere, araudi horretan 
biltzen ziren giza duintasunerako, osotasun 
fisiko eta moralerako, tratu berdintasunerako, 
bizitza pribatu eta familiarreko eta atsedenerako 
eskubideak, baita lanaldia mugatzeko eta lana eta 
familia bateratzeko eskubideak ere.

Gidaren asmoaren ardatza da enpresei 
zenbait eskakizun ematea, kalitatea haren 
funtzionamenduan ezartzeko. Eskakizun horiek 
trinkotuta ageri dira enpresen plantillen pertzepzioan 
hartutako konpromisoei dagokienez:

Lana eta lan baldintzak eskuragarri izatea
Trebakuntzaren egokitzapena, kalitatea eta 
egonkortasuna eta lanbide garapena erakundean 
bertan.

Aukera-berdintasuna
Enpresako eta aukera-berdintasuneko kideek 
agerian utzitako beharrak aitortzea.

Lan osasuna
Arriskuen prebentzioa, segurtasuna, higienea eta 
osasuna.

Barne malgutasuna
Malgutasunaren eta segurtasunaren arteko oreka 
laneko harremanetan.

Gizarte elkarrizketa
Taldearen partaidetza, lan gatazken tratamendua 
eta eskubide sindikalak errespetatzea.

Lanaren antolaketa
Lana eta familia bateratzeko aukerak denbora 
eta tokiaren arloko malgutasunari eta familia-
kargetarako laguntzei esker

Sa
rt

ze
ko

:  

txostena

- Genero indarkeria errealitate konplexua da, 
faktore anitzekoa.
-   Sustrai berak dituzte homofobiak eta sexismoak.
- Tratu txarreko harremanak dituzten lesbianei 
laguntzea bermatu behar da.
- LGTB ikuspegia sartu behar da indarkeriaz 
sentsibilizatu, prebentzioa egin eta indarkeria 
detektatzeko.
-   VI. araupetuko duen lege espezifikoa sortu behar 
da.
-   Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre aldatzea 
komeniko litzateke, genero barruko indarkeria 
jasaten dutenak legearen aplikatu beharrekotzat 
hartu ahal izateko.

Sa
rt

ze
ko

:

Emakume eta Gizonen Berdintasunerako 
Erakunde Arteko Batzordeak 2011n ezarritako 
Erakunde Barneko Talde Teknikoaren lana bildu 
du Emakundek dokumentuan. Hauexek osatzen 
dute batzordea: Ekonomia eta Ogasun eta 
Justizia Sailetako, Herri Administrazioko (Eusko 
Jaurlaritza), foru aldundietako (Araba, Bizkaia eta 
Gipuzkoa), Eudeleko eta Arrigorriaga, Bilbo eta 
Getxoko ordezkariek.

gida

“Emakume eta 
gizonen arteko 

berdintasunerako 
klausulak 

kontratuetan, 
diru-laguntzetan 

eta hitzarmen 
publikoetan” - Informazio eta trebakuntza hutsuneak;

- Erreferentziako jardun onik eza;
- Berdintasun politiken eta hobarien ezagutzarik eza;
- Borondate politikorik eza…

Berdintasunari buruzko euskal legea (2005) eta 
EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako V. 
Plana oinarri hartuta (2010), berdintasun klausulak 
ezartzeko ardura duten herri administrazioetako 
pertsonalak gainditu beharreko oztopoak 
berrikusten ditu bere kontratu, diru-laguntza eta 
hitzarmenetan:

Horiek konpontzeko, irizpideak aplikatzeko 
metodologia eman du egileak, lau fasetan: 
Jarritako zenbait ekintza aipatuko ditugu:

n   koadro teknikoen eta politikoen sentsibilizazioa; 
n  kargudun publikoak, pertsonal teknikoa eta 
      juridikoa, berdintasun sailak edo gizarte 
      zerbitzuak, elkarteak eta enpresaburuak 
      indarreko araudiei buruzko trebakuntza 
      jardunaldietan izatea;
n  borondate politikoa adostuko duen osoko
      bilkuraren erabakia;
n  materialak ezagutaraztea;
n  prozesuaren liderra izendatzea;
n  etengabeko hobekuntza frogatzea.
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Genero barneko indarkeria (GB) esaten zaio 
sexu bereko pertsonen arteko harreman 
afektibo eta sexualen baitan, modu 
askotarikoan, gernatzen den indarkeriari, 
eta, emakumearen kontrako gizonezkoen 
indarkeria kasuetan bezala, boterea baliatuz 
biktima mendean hartzea eta kontrolatzea
du xede erasotzaileak.

Ekimena 2008an abiarazi zen Ikusi, ebaluatu 
eta jardun informazio kanpainarekin izan zen. 
Kanpaina sortu zen arazoa ikusarazteko eta kontra 
egiteko tresnak emateko, eta 2010ean jarraitu zuen 
arazoaren eraginaren norainokoa zein den jakiteko 
azterlana argitaratuta.

Bi urte geroago, genero barruko indarkeriaren 
ezaugarri nagusiak ematen ditu txostenak 
(anonimatuan izatea, biktimatzat hartzeko lesbianek 
eta gayek duten kontzientziarik eza, harreman 
lesbianen eta homosexualen gizarte bazterkeria, 
halako harremanei buruzko mitologia…), indarkeria 
agerian uzteko eta legez onartutako “genero 
indarkeria” terminoan sartzeko. Horretarako, 
proposamenen dekalogoa egiten da, besteak beste:

http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/buenos_tratos_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/clausulas_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/calidad_c_e.pdf
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Elkarrizketa Zibilerako Mahaia hirugarren 
sektoreak erakundeetan parte hartzeko aholku 
organo gorena da EAEn. Bi helburu ditu:

 283/2012 Dekretua, Abenduaren 
11koa, Elkarrizketa Zibilerako 
Mahaia eratu eta arautzekoa Formalki eraturiko eta irabazteko asmorik 

gabeko erakunde pribatuen multzoa. Nagusiki 
gizarte elkartasuna sustatzen dihardute, hala 
nola pertsonen partaidetza soziala, gizarte 
eskubideak, gizarteratzea eta gizarte kohesioa 
bultzatzen dute Euskal Autonomia Erkidegoaren 
esparruan. 

Nazio Batuen Batzar Nagusien saioen 67. 
epealdiaren eremuan, 2012ko azaroaren 16an 
hain zuzen, hauxe adierazi zuen Emakumearen 
Aurrerapenerako Dibisioak: “Emakumeen eta 
neskatilen jabekuntza funtsekoa da bazterkeria 
eta indarkeria zikloa hausteko eta giza eskubideak 
sustatzeko eta babesteko, horien artean buruko 
osasun eta fisikoaren mailarik gorena, sexu eta 
ugalketa osasuna barne”.

Emakumeei genitalak moztea des-
agerrarazteko mundu mailan egi-
ten diren ahaleginak areagotzea

Gizarte ekintzako hirugarren sektorea
1. EAEko Administrazio orokorreko gizarte 
politiketan eragina izatea, bete gabeko betebeharrak 
dituzten pertsonen ongizatea hobetzeko eta guztiz 
gizartera daitezen lortzea.

2.     Laguntza ematea, gizarte ekintzako hirugarren 
sektorea bera eta hartako plataformak eta sareak 
egituratzea sendotzea, haien arteko lankidetza 
alderdia sustatzea, erakundeen finkapena lortzea 
eta herri administrazioko sektoreek nahiz gizarte 
osoak haiek egiten dutena ezagutu eta aitortzea.

Lotesleak izango ez diren irizpenak ematea EAEko 
Administrazio Orokorrak eskatuta, gobernu-
jatorriko legegintza-ekimenei buruz, haien gaiak 
berariazko lotura badu parte-hartze sozialarekin 
eta boluntariotzarekin, elkartasunaren, gizarte-
eskubideen eta gizarteratzearen sustapenarekin, 
gizarte-kohesioarekin, gizarte-dibertsitate eta 
-integrazioarekin, eta enpleguarekin.

“Ekintzailetzari buruzko 
Ekintza Plana 2020” Europako 
Batzordearen Komunikazioa

Batzordeak ekintzailetza biziberritzea deliberatu 
du Europan, hiru zutabetan oinarrituriko plan baten 
bidez:

1. Ekintzailetzan trebatzea eta irakastea, hazkundea 
eta enpresen sorkuntza sustatzeko.

2. Ekintzaileak garatzeko eta hazteko ingurunea 
sortzea.

3. Ereduak ezartzea eta talde espezifikoetara iristea 
(emakumeak, adinekoak, etorkinak, langabetuak 
eta gazteak).

Beren kontura lan egiten duten edo enpresa bat 
sortzen duten guztien herena emakumezkoak dira, 
populazioaren %52 badira ere. Hori zuzentzeko, 
lerroko plataforma bat sortzea hitzartu du 
Batzordeak Europa mailan, ekintzaileentzako 
tutoretza, aholkularitza, irakaskuntza eta enpresa 
sareek osatua. 

Emakumeei genitalak mozteagatik urratzen 
den azken eskubide hori zaintzeko xedez, 
kontzientziazioa, hezkuntza eta gaikuntza sakondu 
zituen Batzar Nagusiak, eta eragileen arteko 
lankidetza sustatzea erabaki zuen (pertsonal 
judiziala, immigrazioko funtzionarioak, osasun 
zerbitzuak, gizarte eta erlijio liderrak, irakasleak, 
kontratugileak, hedabideak, neskatilekin eta 
gurasoekin harreman zuzena duten profesionalak, 
familiak eta komunitateak). 

Era berean, neskatilak eta emakumeak babesteko 
eskatzen duten neurriak aplikatzea ebatzi du; 
zigorgabetasuna desagerraraztea; genero 
ikuspegia duen hezkuntza sustatzea; emakume 
iheslari, etorkin eta komunitateentzako xedapenak 
hartzea; prebentzio estrategiak egitea; gizonak eta 
mutikoak animatzea emakume eta neskatilekin bat 
egiteko, haien kontrako indarkeriari eta bazterkeriari 
aurre egiteko.

EBko kideei gomendatzen die emakumeen 
ekintzailetzarako estrategia nazionalak sortzea, 
emakumeek zuzendutako enpresen ehunekoa 
igotzeko; datuak sexuen arabera banatuta biltzea 
eta estatu bakoitzeko emakume ekintzaileen 
egoerari buruzko urteko eguneratzeak aurkeztea; 
enpresa sorkuntzaren emakume enbaxadoreen eta 
emakume enpresaburuen jagoleen sarea garatzen 
eta zabaltzen jarraitzea; eta lana eta eguneroko 
bizitza orekatzeko politikak ezartzea, zerbitzu 
egokiak eta eskuragarriak emanez adingabeak 
eta mendekotasuna duten adinekoak zaintzeko, 
FEADER, FEDER eta FSE funtsek baldintzatuak.

Immigrazio-enpresa binomioaren inguruan, 
etorkinak erakartzea planteatzen ari da Batzordea, 
EBn bizi edo enpresak sortzearekin zerikusirik ez 
duten arrazoiengatik EBra iristen diren etorkinen 
artean ekintzailetza bultzatzeko. Gainera, legeak 
proposatzeko aukera aztertzen ere hasita dago, 
enpresak sortzeko eta etorkin ekintzaile trebatuei 
bizileku-baimenak emateko trabak desegiteko.
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http://infopolis.es/descargas/online/emprendimiento_2020.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/mutilacion.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/mesa_DC_e.pdf
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