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Nahiz eta azken urteetan LGTBI kolektiboek 
aurrerapen handiak egitea lortu duten, oraindik 
gizarte-konkista ugari daude egiteko. Gaur egun, 
arau heterosexual, binarista eta heldua arau 
bakar, posible, osasuntsu, arrunt eta legezko 
gisa aurkezten da oraindik ere, eta gainerako 
aukerak errudunetsita ageri dira. Mendebaldeko 
sexualitatearen eskuliburua mugatuta ageri da, 
gizarte-onargarritasuna, zilegitasun morala eta 
legezko eskubidea kenduz gainerako praktika 
eta nortasun posibleei. 

Egoera horren ondorioz, jendearen aurrean 
afektu- eta sexu-adierazpenak egiteko beldurra 
oraindik nabarmena da LGTBI kolektiboen 
kasuan. Lesbianek, gayek, transexualek, 
bisexualek, transgenero pertsonek eta 
intersexualek sarritan intimitate zorrotzenean eta 

sekretismoan egiten dituzten afektu- eta sexu-
adierazpenak, bai eta identitarioak ere.

Pasa den maiatzaren 17an, Homofobiaren, 
lesbofobiaren eta transfobiaren aurkako Egunean 
guk ere parte hartu genuen, komunikabideek 
kontzientzia publikoa LGTBI pertsonen inguruan 
prestatzen egiten duten lana aitortuz. Jakinda 
garrantzitsua dela gaiak bistaratzen eta arduraz 
tratatzen laguntzen duten tresnak ematea, 
komunikabideetan LGTBI gaiak tratatzeko 
dekalogo bat egin genuen. Komunikabide guztiei 
eman diegu dekalogo hori eta berea balitz bezala 
hartu dute, bere gomendio guztiak erakunde-
komunikazioko gure politikan erabiltzeko 
konpromisoa hartuz. 

Pertsona guztiak berdinak gara eta eskubide 
berak ditugu, gure sexu-joera edo sexu-
nortasuna edozein izanda ere. Oraindik lan asko 
egin behar da bereizkeria gainditzeko, funtsean 
aurreiritziek eta ezjakintasunak sortzen baitute, 
eta berdintasun-printzipioaren aurkako eraso bat 
baitira. Hori dela eta, Bizkaiko Foru Aldundiak 
sexu-joeragatiko eta genero-nortasunagatiko 
bereizkeriaren aurkako borrokan dugun 
konpromisoa azpimarratu nahi dugu. 
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parte hartu

Jardunaldi hauen  helburua  unibertsitateko 
erkidegoaren eta antolakuntza eta mugimendu 
sozialen ikerkuntza feministarako gaitasunak 
sendotzea da; jardunaldietan berariaz aztertu 
eta landuko dira hiru erreminta metodologiko: 
analisi intersekzionala, narratiben eraikuntza eta 
diskurtsoaren analisi kritikoa, eta nola aplikatu 
diren horiek emakumeen giza eskubideen  
esparru guztietako ikerkuntza zehatzetan.

Jardunaldiak HEGOA  eta SIMReF-ek antolatuta 
daude eta Donostian egingo dira ekainaren 19an 
eta 20an; doakoak dira eta hitzaldiak, aldi bereko 
tailerrak eta esperientzien mahaia bat konbinatuko 
dira. Hartzaile nagusia unibertsitateko erkidegoa 
da, eta baita mugimendu feministako eta giza 
eskubideetako eta kooperazioaren sektoreko  

antolakuntzak eta taldeak ere, edota erakunde 
publikoetako, ikerkuntza eta prestakuntza  
zentroetako pertsonala eta bestelako pertsona 
interesdunak.

CEAR,  Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado, erakundeak herritarrak mugiarazteko 
kanpaina bat hasi du mugetan Giza Eskubideen 
biolazioarekin amaitzeko. “Esto hay que cortarlo” 
izenarekin kanpainaren helburua  gutxienez 
100.000 sinadura biltzea da  Zeuta  eta Melillako 
mugetatik kontzertinak kentzea eta mugen 
kontrolari dagokionez legeria nazionala eta 
nazioartekoa zorrotz  aplikatzea lortzeko.

CEAR-ek herritarrak deitzen ditu 
estohayquecortarlo.org-ekin bat egin dezaten 
eskaera sinatuz. “Mugetan gertatzen den Giza 
Eskubideen urratzea amaitzea funtsezkoa 
da pertsona errefuxiatuen, apatriden, asilo 
eskatzaileen eta zaurgarritasun egoera berezian 
dauden inmigranteen  eskubideenganako 
begirunea bermatzeko”.

EHGAM erakundeak antolatzen duen “Madelon” 
lehiaketaren xedea GLT+ erlazioak normalizatzea 
eta gazteengana hurbilaraztea da. 14  eta 25 urte 
arteko pertsonentzat da eta obrek 5  eta 10 orri 
artekoak izan behar dute, tarte bikoitzarekin eta 
Times New Roman 12an idatzita; gaia  askea 
da  eta baldintza bakarra tematika gay, lesbiana, 
bisexual  edo transexualei lotuta egotea. 
Lanak urriaren 31a aurretik igorri behar dira 31 
EHGAMera, Gaztegune – CRAJ, Anoeta 28, 
Txuri Urdin, 20014 Donostia helbidera.

Sari honek Xanti Altxu “Madelon” izena darama, 
EHGAM – Gipuzkoako fundatzailekidea izan 
zena; bere  bizitza gay, lesbiana, transexual eta 
bestelako adierazpen sexualak gizarteratzera 
dedikatu zuen.

sartu

sartu

sartu

“Madelon” sariak Gazteentzako Lehiaketa Literarioa

Ikerkuntza Feministako Metodologiako II. JARDUNALDIAK: 
giza eskubideetarako erremintak eta aplikazioak

“Esto hay que cortarlo” Sinadurak biltzeko kanpaina

Mugarik Gabek gizarte tematikako publizitateko 
spoten nazioarteko lehiaketaren seigarren 
edizioa antolatu du: “Zure Vision - Social Vision”.  
Lehiaketa publizitateko iragarkien bidez gizarte 
transformazioa sustatu nahi duten pertsona eta 
talde guztientzat da eta edizio honen helburua, 
kultura globalizatzaileari eta alienatzaileari aurre 
eginda, komunikazio independentea, askotarikoa 
eta anitza  sustatzea da. 

Aurten lehiaketaren gaia “Por los derechos de 
los Pueblos, de la resistencia a la construcción“ 
kanpainari lotuta dago; kanpaina horren asmoa 
enpresa transnazionalen gehiegizko praktikak 
aztertzea eta horiek salatzea da, praktika horien 
eraginak eta pertsona eta herrien eskubideen 
zaurgarritasuna aztertzea. Horregatik  era 

positiboan baloratuko da spotek enpresa 
transnazionalen eragina islatzea, bereziki lurralde 
eta herri indigenen gainekoa; aldi berean, kontuan 
hartuko da lanek ikuspegi feminista edukitzea.

sartu

“Zure Vision / Social Vision”
Spot Sozialen VI. Lehiaketa

http://estohayquecortarlo.org
http://ehgam2010.blogspot.com.es/2014/03/madelon-sariak-2014.html
http://ikerketametodologiafeministak.wordpress.com
http://www.zurevision.com/2014/eu/
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Women’s Linkek bere antolakuntzan ordaindu 
gabeko praktikak egiteko interesa duten 
pertsonak bilatzen ditu; iraupena gutxienez 
zortzi astekoa da. Ikasketa juridikoak dituzten 
pertsonen bila dabiltza, ingelesez lan egiteko 
gauza direnak eta genero justiziarekin, 
nazioarteko zuzenbidearekin, feminismoarekin 
eta giza eskubideekin lotuta dagoen lanarekiko 
interes handia dutenak.

Burutu beharreko atazak hauek dira: mundu 
osoko auzitegietako legezko erabakiei buruzko 
laburpenak prestatzea; ikerketa juridikoa egitea 
eta antolakuntzaren lan estrategikoan laguntzea.
Trukean  prestakuntza eta aholkularitza 
eskaintzen dute, uste dutelako abokatu gazteen 
zaintzailetzaren eta entrenamenduaren bidez  
genero justiziarekin konprometituta dauden 
pertsona aktibisten belaunaldia eraikitzen 
laguntzen dela. 

Datorren irailaren 15era arte, Bilboko Metroaren 
Alde Zaharreko, Santutxuko, Abandoko eta 
Moyuako geltokietan erakusketa bat egongo 
da, tokiko GKEek elikatzeko eskubidearekin 
lotuta egin dituzten proiektu batzuk ezagutzera 
emango dituena. Erakusketa horren helburua da 
herritarrak munduko elikadura-arazoari buruzko 
kontzientzia hartzea eta konturatzea, kontsumo 
arduratsuaren bidez, mundu bidezkoago eta 
zuzenago bat eraikitzen lagun daitekeela.

Ekimen hori elikadura bidezko eta zuzen baterako 
eskubide unibertsalaren aldeko  “Elikaduran 
denok berdin. Elikatzeko eskubidea pertsona 
guztientzat” kanpainan kokatzen da. Kanpaina 
horren helburua da munduko elikaduraren 
arazoari buruz kontzientziatzea, gosearen, 

desnutrizioaren eta pobreziaren aurkako 
borrokan elkartasuna indartzeko. Bilboko Udalak 
antolatu du UNESCO Etxearekin, Bilboko 
Metroarekin eta Bizkaiko Elikagaien Bankuarekin 
lankidetzan.  

sartu

sartu

Praktikak Women’s Link-en

“Elikaduran denok berdin”
erakusketa, elikatzeko eskubidearen alde 

UPV/EHUren udako ikastaroen baitan, eta 
Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, emakumeak 
politikaren esparruan duen gero eta presentzia 
handiagoa aztertzeko bilkura bat egingo da 
Donostian datorren ekainaren 30ean eta 
uztailaren 1ean. “Emakumea eta ordezkaritza 
politikoa” izenburupean, ikastaro honen 
helburua da hauek aztertzea, besteak beste: 
Eusko Jaurlaritzaren Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako Legearen inpaktua, politikaren 
munduan emakume gehiago izateak gizarteko 
beste esparru batzuetan duen eragina, eta 
gizonen eta emakumeen lidergo-estiloen artean 
desberdintasunik dagoen eta emakumeek 
politikan berezko modus operandi bat duten.

sartu

“Emakumea eta ordezkaritza politikoa”
UPV/EHUren udako ikastaroak

parte hartu

http://www.womenslinkworldwide.org/wlw/new.php?modo=practicas
http://udaikastaroak2.i2basque.es/portal/images/cursosPdf/F2.pdf
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?cid=1279135541579&language=eu&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal
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elkarrizketa / Inmaculada Mujika. Aldarteko koordinatzailea

Artean beharrezkoa da ALDARTE bezalako 
antolakuntza bat egotea ?
BAI!!!!! Askotarikotasun sexual eta genero 
askotarikotasunaren aurkako aurreiritzi asko 
dituen gizarte baten jarraitzen dugu. Artean 
gizarte  homofobiko baten bizitzen jarraitzen 
dugu. Gura arren edo gura ez arren  gertu izaten 
jarraitu behar dugu. Horregatik politikaren gaineko 
eraginarekin eta gizarte sentsibilizazioarekin eta 
LGTB erkidegoaren barruan zaurgarrienak diren 
taldeekin lanean jarraitu behar da: migranteak, 
ezinduak, transexualak, ijitoak, adinekoak eta 
gazteak,  eta horientzat berdintasunezko tratuan 
eta aukeretan, esparruak erreibindikatu.

Duela 20 urte hasi ginenean lan egiteko gure 
proposamena bakarra zen eta gaur egun kopiatu 
eta berregin egin da eta, ondorioz, gure balantzea 
ona da. Harro esan genezake azken urteetan egin 
dugun sentiberatze lanari esker eta izan dugun 
eragin politikoari esker lortu diren legezko eta 
gizarte aurrerakuntzen atal izan garela. Halaber 
lortu dugu jendeak sinistea  LGTB esparruan era 
askotako lanak egin daitezkeela askotarikotasun 
sexualarekin eta genero askotarikotasunarekin 
gizarte doiagoa eta igualitarioagoa lortzeko.

Nolako lana garatzen duzue?
Gizarte zaurgarritasun egoeran dauden lesbiana, 
gay eta transexualen bizitza-kalitatea hobetzeko 
direnak, hain zuzen ere  ondorio negatibodun 
arriskurik gabeko esparru guztien ikusgarritasun 
osoa izatea bideratzeko. Hezkuntzako ekintzak 
sustatzen ditugu eta  pertsonen desioari buruzko 
orientazioari dagokionez aurreiritziak dituzten 
gizarte jarreren aldaketa bideratzeko beharrezko 
bitartekoak eta baliabideak eskaintzen ditugu 
eta gure gizartean homosexualitatea eta 
transexualitatea onartzeko funtsezkoak diren 
aldaketak lortzeko  sentsibilizazio kanpainak 
egiten ditugu.

Bizkaiko Foru Aldundiarekiko hitzarmenen bidez 
laguntza psikologikoa eta aholkularitza juridikoa 
eskaintzen ditugu. LGTB Berdindu! ekimenaren 
arreta zerbitzuaren kudeaketaren ardura dugu 
Gasteiz eta Bilbon, eta baita Portugaleteko 
informazio bulegoarena ere. Hori ez ezik, 
counselling zerbitzuak eskaintzen ditugu eta 
dokumentazio zentro bat mantentzen dugu.

Inmaculada Mujika ALDARTEren 
fundatzaileetakoa da. Elkartean egiten duen 
lanak harrapatuta dago eta jakin daki bere 
jarduera ez dela lan profesionalagoenetik 
erretiratzea erabakiko duenean amaituko

“adineko LGTB pertsonek ere zer esan asko 
dutelako”.

“Aldarteko koordinatzailea izateak batez 
ere lana, erabaki asko hartzea eta erronka 

askori aurre egitea   eskatzen du. LGTB 
esparru hau nola garatzen den jakitea da, 
nolako aurrerakuntzak eta atzerakuntzak 
dituen. Pertsonengan gizarte homofobiak 

artean sortarazten duen  sufrimendua 
zuzenean ezagutzea da. Esparru 

politikoarekin hitz egiteko eta LGTB  politikei 
buruzko euren erabakietan eragina izateko 
aukera da. Komunikabideekin hitz egiteko, 

bistaren aurrean azaltzeko aukera edukitzea 
da, eta gizarteari  askotarikotasuna oso ona 

dela eta defendatzen jarraitu behar dela 
esatea”.

ALDARTE (Centro de Atención a Gays, 
Lesbianas y Transexuales) zentroak  
20 daramatza homosexualitatearen, 
lesbianismoaren eta transexualitatearen 
esparruan lanean, arreta, hezkuntza eta 
sentsibilizazioaren arloetako bitartekoak 
garatuz; lan horien xedea  tolerantziarik 
ezak eta gizarte aurreiritziek eragiten 
dituzten arazoak konpontzeko irtenbide 
positiboak sortzea da. Elkarteko 
koordinatzaileak, Inmaculada Mujikak, 
bi hamarkada horien balantze positiboa 
egiten du.

Baina, 20 urte igaro ondoren, artean 
askotarikotasun sexualarekin eta genero 
askotarikotasunarekin gizarte doiagoa eta 
igualitarioagoa lortzeke jarraitzen dugu eta, 
halaber,   jende orok ez du ulertu askotarikotasuna 
ez dela bakarrik LGTB  pertsonen kontua, 
gainerako pertsonak ere askotarikotasun horren 
atal direlako. Artean lan asko egin behar da 
ikastetxeak esparru inklusiboak izatea lortzeko, 
hau da, euren sexualitatea edo generoa 
gorabehera ikasle guztiek seguru izateko aukera  
duten ikastetxeak, edo lesbianen   bisibilitatea 
bideratzeko    (bisibilitate hori dimentsio politiko 
moduan ulertuz), edo  pertsona guztientzat, 
horien sexualitatea eta/edo generoa kontuan 
hartu gabe, gizarte  baliabideekiko irisgarritasun 
eta erabileren aukeretan tratu berdintasun eta 
aukera berberak lortzeko.

Gaur egun erronka nagusia gizarteak legezko 
aurrerakuntzak eta gizarte aurrerakuntzak 
oso garrantzitsuak direla ulertzea da, 
baina, aldi berean, ikustea derrigorrezkoa 
dela  aurrerakuntza horietan sakontzen eta 
defendatzen jarraitzea eta iraunkorrak izatea 
lortzea.  LGTB  talderako onetsi diren legeak eta 
onartu diren Giza Eskubideak ez dira pribilegio 
bat eta artean gure gizartea orientazioa eta 
generoa gorabehera  bizikidetzarako esparru 
positibo eta doi bihurtzeko urratu beharreko 
bidea geratzen da. 

positiboki
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sartu

Erreferentzia eta elkarri laguntzeko talde batzuk 
ditugu. Oraintxe bertan  berariazko laguntza 
eta erreferentzia taldeak funtzionatzen ari 
dira  emakume, gazte, adineko, nahasmendu 
mentalak dituzten pertsona  eta gay  eta lesbiana 
kristauen taldeentzat.

Halaber, LGTB esparruari lotuta dauden 
era guztietako proiektuak garatzen ditugu, 
adibidez lesbianismoan, kooperazioan edo 

garapeneko hezkuntzan finkatuta daudenak, 
edo hezkuntzaren arlokoak, VIH-HIESaren 
gainekoak, berariaz adineko LGTBi buruzkoak, 
ikerkuntzakoak,  eragin politikokoak, etab.

Sarritan aitzindariak izan gara proiektu 
berritzaileak abian jartzen. Une hauetan Nahia 
Proiektuan ari gara lanean; proiektu horren 
helburua  generoaren eta askotarikotasun 
sexualaren ikuspegiak garapenerako lankidetzan, 
herritartasun globalerako hezkuntzan eta 
pertsona inmigranteen eta errefuxiatuen GG.EE.
en sustapenean eta defentsan inkorporatzea 
da. Halaber, gizon eta emakume transexual 
eta transgeneroen laneratzerako, VIH-
HIESaren prebentziorako eta seropositibitatean 
sentiberatzeko eta adineko LGTBen oroimen 
historikoa leheneratzeko eta horien bisibilitatea 
bultzatzeko laguntza egitarauak garatzen ditugu.

Lan hori garatzea ezinezkoa litzateke boluntario 
moduan laguntzen duten 12 pertsonaren eta, aldi 
berean, elkarteko bazkide guztien  laguntza eta  
euskarririk gabe.

Gizarteak teknologiaren munduaren barnean 
emakumeek egin duten lan garrantzitsua ez diela 
aitortzen konturatuta, Deustuko Unibertsitateko 
Ingeniaritza Fakultateak emakume 
teknologoarentzako Estatuko lehen saria sortu 
du. Esparru teknologikoetan, ingeniaritzan eta 
teknologiarekin lotura estua duten beste esparru 
zientifiko batzuetan titulua edo lanbide-ibilbidea 
duten emakumeei zuzendutakoa, sari honek 
teknologiaren esparruan emakumeek betetzen 
duten papera aitortu eta eragingarri izan nahi du. 

 Sariaren izena Ada Byroni egin nahi zaion 
omenaldia da, ingeniaritzaren historian izan 
den emakumerik nabarmenetakoari. 3.000 
euroko diru-kopurua du eta urtero egin nahi 
da. “Emakume teknologoentzako Ada Byron 
sariaren” bidez, teknologia sektoreko emakume 
profesionalen lana azpimarratu nahi da, isilik eta 
gero eta gehiago ari baitira aurrerapen handiak 
egiten esparru horretan. 

Apirilean, Bizkaiko Foru Aldundiak “Emakumea 
eta Teknologia” Forotech 2014ko saioan parte 
hartu zuen. Ekitaldian enpresak, unibertsitatea, 
ikasleak eta herritarrak batzen dira teknologiaren 
inguruan eta hortxe eman ziren sariak. Lehenengo 
sari hau Montserrat Meya Hizkuntzalaritzan 
doktoreari eman zitzaion, komunikazioaren 
teknologien arloan izan duen ibilbidea aitortzeko. 
Andrea Blanco bizkaitarrari, fotonikaren arloan 
ikertzaile adituari, accesita eman zitzaion. 

Emakume teknologoentzako Ada Byron sariaelkarrizketa

Helburuak: 
- Emakumeei euren tokia ematea 
teknologiaren munduan, egindako lan 
garrantzitsua aitortuz.
- Gizartea aberastea hedapen teknologikoko 
ekitaldiekin, emakume eredu berriak 
erakutsiz belaunaldi berriei. 
- Bokazio teknologikoak sustatzea, 
lan teknologikoa gazteei hurreratuz, 
alderdi positiboak azpimarratuz, bereziki 
emakumeen bokazioetan. 
- Teknologiak hazkunde ekonomikoan duen 
garrantzia erakustea, baita gizarterako 
etorkizuneko balio gisa duena ere. 

Ada Byron
Matematikari eta idazle britainiarra, 

1815ean jaioa, Ada Byronek zenbakien 
kalkulu hutsetik harago joateko zuten 

gaitasuna antzeman eta aurreikusi 
zuen, eta ordenagailuen lehenengo 

programatzailetzat hartu ohi da.

sartu

positiboki

“Askotarikotasun sexual eta genero 
askotarikotasunaren aldeko begirunea eta 
bizikidetza sustatzen ditugu.  Begirunea 

letra larriz, ez gara tolerantzia hutsaren bila 
aritzen. Gure aburuz begirunea gizarteak 

askotarikotasun hori bere esparru eta 
jarduketa guztietan sartzen duenean 

lortuko da, hau da, berez mundu osoa 
heterosexualtzat jotzeari uzten zaionean”.

http://www.aldarte.org/cas/site/default.asp
http://forotech.deusto.es/eu/premiomujertecnologa/
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Joan den martxoaren 7an EITBren Bilboko egoitzako Multibox aretoan 
“Eman minutu 1 ogiaren alde” lehiaketako sarien banaketaren ekitaldia 
burutu zen. Ekintza honetan 300 pertsona inguru bildu ziren  aldarrikatzeko 
beharrezkoa dela gizarte zibilak gobernuei elikaduraren giza eskubidea 
betetzea bermatuko  duten politikak burutzeko konpromiso morala exijitzea.

“Eman minutu 1 ogiaren alde”  ikus-entzunezko piezen lehiaketa bat da, 
hain	zuzen	ere		minutu	bateko	iraupena	duten	film	laburrak	saritzen	dituena.	
Film labur horiek giza eskubideak defendatu, sustatu, erreibindikatu eta 
zabaldu behar dituzte eta horiei buruz izan behar dute. Edizio honetan   lortu 
nahi zen helburua gizaki guztiok, era nahikoan eta askean, erregularrean 
eta iraunkorrean, elikadura egokia izateko eskubidea dugula gaiari buruz 
gizartea sentiberatzea zen. 

Parte hartu duten munduko toki desberdinetako 83 piezen artean lehiaketako 
irabazlea Lucía Onzain bilbotarra izan zen “PAN-acción” piezarekin. “Ekin 
eta Egin” kategoriako saria “Comparte un minuto de pan!” piezak irabazi 
zuen, Teresa Seguí Pérez  eta Camila Ibarguen balentziarrek egindakoa. 
Mezua eta giza garapen jasangarrira iristeko UNESCO  erakundearen 
aginduarekiko egokitzapena aintzatesten dituen Unesco Etxea sari berezia 
Edu Gonzálezek irabazi zuen “Hambruna 2014”  lanarekin.

Pasa den otsailean, Eusko Jaurlaritzako 
Prospekzio Soziologikoen Kabineteak “Familia 
Euskal Autonomia Erkidegoan” azterlanaren 
emaitzak argitaratu zituen. Azterlan hori euskal 
gizarteari egindako galdeketa bat izan zen, 
eta besteak beste, jendeari galdetu zitzaion 
ea egokitzat ala desegokitzat jotzen zuen bi 
emakumeko bikote batez eta seme-alabez 
osatutako familia bat, bai eta bi gizoneko bikote 
batez eta seme-alabez osatutako familia bat ere. 
Emaitzen analisiak aditzera eman du Euskadin 
18 eta 29 urte bitarteko hamar pertsonetatik 
bederatzik (% 89k) “egokitzat” edo “oso egokitzat” 
jotzen dituela sexu bereko bikoteez eta seme-
alabez osatutako familiak.

Datu horiek biztanleria osoaren datuekin 
alderatzen baditugu, egiaztatzen da gazteen 
artean orokorragoa dela familia mota horiek 
onartzea, adin gehiagoko biztanleria osoarekiko 
15 puntuko aldea dutelarik.

Eman minutu 1 ogiaren alde Euskal gazteriak familia 
homosexualak normalizatu 
ditu

UNESCO Etxea, Euskal Autonomia 
Erkidegoko UNESCO Zentroa dena, 

nazioarteko bokazioa duen euskal GKEa 
da eta 22 urte daramatza  Bakearen 

eta eskubide eta erantzukizundun Giza 
Garapenaren Kulturaren alde lanean, 

herritartasun global demokratikoa  
eraikitzeko kontuan hartuko diren  

pertsonen, gizarte antolakuntzen, hizkuntza 
eta kultur erkidegoen eta herrien mundu 
baten alde, alegia. UNESCO Etxea bat 

dator eta konpartitu egiten du UNESCOren 
sorkuntzako agindua, hots, pertsona, 

bere duintasuna eta goreneko baloreak 
oinarritzat hartuta bake  doia eta duina 

eraikitzea.

 “Eman minutu 1 ogiaren alde”-ren helburua 
gizartea alertatzea da, munduan milioi 
asko direlako egoera dramatikoan bizi 

direnak egunero elikaduraren eskubidea 
urratzen zaielako eta jarrera hori eragiten 

dutenek ez dutelako zigorrik jasotzen; 
halaber,  pertsona guztiak berdinak garela 

eta eskubide eta obligazio berberak ditugula 
erreibindikatu nahi da, eta inork ezin duela 

eskubide hori saihestu eta hausten den 
tokietan jardutea guztion obligazioa dela 

zaintzea. 

“Eman minutu 1 ogiaren alde“ sariak 2010. urtean sortu ziren 
gizartea giza eskubideen arloan kontzientziatzeko eta sorkuntza 

eta irudikapena sustatzeko. 

sartu

sartu

positiboki

http://www.unescoetxea.org/base/que-unesco.php?id_atala=2&id_azpiatala=13105&hizk=eu&id_kont=13137
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_14tef1/es_def/adjuntos/14tef1.pdf
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Bizkaiko Foru Aldundiak, pasa den 
maiatzaren 17an Homofobiaren, 
Lesbofobiaren eta Transfobiaren 
aurkako Munduko Eguna ospatu 
zela eta, komunikabideek herritarrak 
edozein sexu-bereizketa motaren 
aurka sentsibilizatzen egiten duten lana 
aitortu nahi izan zuen. Hori dela eta, 
komunikabide horietako ordezkariak 
“Homofobiarik ez, No a la homofobia” 
kanpainaren laugarren edizioaren 
protagonistak izan ziren. Kanpaina 
horren helburua da edozein sexu-
bereizkeria motaren aurka borrokatzea 
eta herritarrak gai horren inguruan 
sentsibilizatzea. Halaber, lesbianen, 
gayen, transexualen, bisexualen 
eta intersexualen kolektiboaren 
aurkako pentsamendu iraingarriak eta 
bereizkeriazkoak errotik desagertzea 
helburu du.

Horrez gainera, Bizkaiko Foru 
Aldundiak adierazpen bat sustatu 
zuen idatzizko, irratiko, telebistako 
komunikabideen artean eta agentzien 
artean. Adierazpen horren bidez, 
Bizkaiko komunikazioen sektoreak 
LGTBI kolektiboarekin lotutako praktika 
egokien dekalogo bat bere artikuluetan 
erabiltzeko konpromisoa hartzen du. 
Era berean, foru-erakundeak bere gisa 

hartu du dekalogo hori, bere gomendio 
guztiak erakunde-jakinarazpeneko 
politiketan erabiltzeko konpromisoa 
hartuz. Horrez gainera, udalak eta 
mankomunitateak adierazpenera 
atxikitzeko lanean ari dira.

Komunikaziorako gomendioen 
dekalogo horrek kolektiboaren 
errealitatea bistaratzen laguntzeko 
tresna izateko helburua du, bai eta 
gaiak arduraz tratatzen laguntzekoa 
ere, herritar batzuen buruan oraindik 
bizirik dirauten pentsamendu 
baztertzaileak saihestuz. Bidezko 
estaldura objektibo eta egiazko bat 
funtsezkoa baita kontzientzia publikoa 
LGTBI pertsonei buruz prestatzeko.

“LGTBI pertsonen bizimoduari buruzko 
diskurtsoa familiari, fedeari, Elizari, 
politikari, ekonomiari, kirolei eta beste 
gai askori buruzko estaldurarekin 
gurutzatzen den aroan, oraindik 
beharrezkoa da komunikabideek, edo 
are zehazkiago, kazetariek, LGTBI 
gaien inguruko aurkako ikuspuntuak 
eta aurreiritzien eta difamazioen iturri 
izan daitekeen erretorikaren artean 
bereiztea” – Pilar Ardanza, Gizarte 
Ekintzako diputatua.

Bizkaiko komunikabideak homofobiaren aurka

1.- Balioetsi LGTBI komunitatearen 
giza kapitala.

2.- Uztartu LGTBI pertsonen 
bizipenak, beharrak eta ekarpenak, 
eta zeharkako material bihurtzea, 
informazio-ildo desberdinak egitean.

3.- Aldarrikatu herritarrek 
osasunaren, segurtasunaren eta 
parte-hartzearen gaietan tratamendu 
egokia izateko eskubideak.

4.- Sustatu komunikabideekin 
lankidetza, LGTBI kolektiboaren irudi 
zehatzago bat adierazi ahal izateko

5.- Aitortu LGTBI kolektiboaren 
heterogeneotasuna, estereotipo 
negatiboen sorrera murriztuz. 

6.- Lagundu komunikabideak LGTBI 
kolektiboetara gerturatzen, estiloko 
eskuliburu bat egiteko lan egiteko.

7.- Komunikabide sozialek 
homofobiaren, lesbofobiaren eta 
transfobiaren aurkako borrokaren 
aldarrikapenean parte hartu behar 
dute.

8.- Eskaini herritarrei praktika 
egokiak, homofobiaren orbainak 
kaltetutako pertsonei ahalduntze-
prozesuan laguntzeko.

9.- Bideratu partaidetzako, 
lankidetzako eta laguntzako 
elkarrekiko konpromisoak LGTBI 
kolektiboen eta komunikabideen 
artean, LGTBI komunitatea 
informazioari, komunikazioari edo 
teknologia berriei buruzko guztian 
kide aktibo bat izan dadin.

10.- Komunikabideek eta herri-
erakundeek eragileak izan behar 
dute, pertsonen bizitzako alderdi 
guztietan eta bakoitzean zeharka eta 
positiboki eragiten duten iritziak eta 
jarrerak sortzen laguntzen dutenak.

LGTBI gaiak komunikabideetan tratatzeko dekalogoa

ekimenak
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Bizkaiko Foru Aldundiak tratu txarren eta 
sexu-erasoen biktimei arreta psikologikoa 
emateko zerbitzua abian jarri du Durangaldea 
eskualdean bizi diren pertsonentzat, Bizkaiko 
Foru Aldundiak eta Durangoko Merinaldearen 
Amankomunazgoak eta Berrizko Udalak 
sinatutako hitzarmenaren arabera.

Hitzarmen horren sinadurak 58.973 pertsonaz 
osatutako Abadiño, Atxondo, Berriz, Durango, 
Elorrio, Garai, Iurreta, Izurtza, Mañaria, Otxandio 
eta Zaldibarreko biztanleriari eragingo dio, 
eskumen-markoa antolatzeko aukera ematen 
du eta zerbitzu oso bat eta esparru horretan 
eskumena duen erakundeak emandakoa 
eskaintzen dela bermatzen du.

Zerbitzu hori abian jartzeak berekin dakar 
eskainitako arreta biziagoa izatea, saioen 
kopurua ugaritzea eta zerbitzua beste kolektibo 
batzuetara hedatzea. Esku-hartzearen edukia 
honetan datza: banakako laguntza psikologikoa, 
laguntza psikologikoko banakako tratamenduak 
eta psikoterapia eta artatutako kasuen jarraipena.

Tratu Txarren eta Sexu Erasoen Kasuetan 
Familian Esku Hartzeko Laguntza Psikologikoko 
Programa Bilbon ezarri zen 1992. urtean. Ordutik, 
arazo horren gaineko sentsibilizazioak eta 
eskariak izandako gorakadari erantzuteko, 1992. 
urtetik kontratatutako ordu kopuruak etengabe 
eta modu mailakatuan egin du gora, eta, hortaz, 
baita zerbitzu horri esleitutako profesionalen 
kopuruak ere.

Horren haritik, Gizarte Ekintzako Foru Sailak 
zerbitzua deszentralizatzeko prozesua jarri 
zuen martxan 2006. urtean, tratu txarren 
edo sexu erasoen biktima diren emakumeei 
eta adingabeei zerbitzu espezializatu hori 
eskuratzea errazte aldera. Hala, foru-programa 
horren deszentralizazioa egia bihurtu da Lea 
Artibai, Enkarterri, Nerbioi eta Busturialdeako 
eskualdeetan, eta datorren ekitaldian Arratiara 
hedatuko da.

Bizkaiko Foru Aldundiak Tratu txarren eta sexu-
erasoen biktimei arreta emateko zerbitzua 
hedatu eta deszentralizatzearen alde egiten 
du, ematen dituen gizarte-zerbitzuak babesteko 
eta hedatzeko konpromisoari eutsiz, egungo 
ekonomia-egoera oso ona ez izan arren.

Tratu txarren biktimei arreta emateko foru-zerbitzua 
Durangaldera hedatu da

accede

DenBBora
Denbora funtsezko elementua da gizarte 
kohesioa, bizi-kalitatea eta jasangarritasuna  
lortzeko. Denbora hori desberdin gozatzen da 
inguruabarren arabera, hau da,  garatzen den 
jarduera, adina edo sexuaren arabera.  Lurralde 
doiagoa eta igualitarioagoa lortzeko aurrera 
egiteko duten konpromisoa berretsiz Bizkaiko 
Foru Aldundiak eta Bilboko udalak DenBBora 
Sarearen sorkuntza bultzatu dute, denboraren 
erabilerei buruzko sare bat. Sare honen xedea 
herritar bizkaitarren  laneko bizitzaren, bizitza 
pertsonalaren eta laboralaren arteko erlazioa 
harmonikoa eta ekitatiboa izatea lortzea da.

Sare hau lankidetza publiko-pribatuko  espazioa 
da, kontziliazio, erantzukidetasun, denboraren 
erabilera eta genero ekitate terminoetan gizarte-
laneko erlazioen kultura berria sustatzen 
duena eta kontziliazio eta ordutegi malgutasun 
prozesuak burutzen ari diren enpresekiko 
zuzeneko komunikaziorako esparrua ekarriko 
duena.  Sarearen helburu nagusiak hauek dira: 
gizarte antolakuntzan aldaketak sustatzea, 
zertarako eta  eguneroko bizitzako denboraren 
kudeaketa beharrizanak asetzeko; ekoizteko 
ereduetan berrizaleak izatea; herritarren bizi-
kalitatea hobetuko duten proposamenak 
aurkeztea eta Bilbo  eta Bizkaia gizarte mailan 
berrizalea izango den eszenatoki baten kokatzea.

DenBBora Sareak arlo honetan berritzen ari 
diren enpresa, elkarte, talde, organismo eta 
abarren arteko bilera erraztu eta bideratuko 
du eta artean hori egin ez dutenei praktika 
onen katalogoa eskainiko die, ezagutzen elkar 
trukatzea erraztuz. Esperientziak argi erakutsi 
digu mota honetako sareek parte hartzen duten 
erakundeen lehiakortasuna eta langileen bizi-
kalitatea hobetzea eragiten dutela.

sartu

Denboraren erabileran berrizaleak izateko 
arrazoiak: 
- Kultura enpresarialaren eta kudeaketa eredu 
tradizionalaren aldaketaren bidez, talentua 
edukitzeko; berria malguagoa da eta bere ardatza 
pertsonak dira.
- Familiaren inguruaren arduradun bakarrak 
emakumeak izatea sustatu duen gizarte eta familia 
eredua hausteko.
- Enpleguaren eta familiaren zaintzaren 
dikotomiagatik eta horren  ondorioengatik 
emakumeen bizitzako eraginak saihesteko.
- Lan bizitzaren, familia bizitzaren eta bizitza 
pertsonalaren arteko kontziliazioa   korporazioaren 
gizarte erantzukizunaren atal delako.
- Langileek euren buruak izakiko “kapitalaren” parte 
ikus ditzaten eta horien asetasuna sustatzeko.
- Gaur egun laneratzeko eta lan merkatuan 
mantentzeko egoera txarragoan dauden 
emakumeen presentzia areagotzeko.
- Kalitateari buruzko gaur egungo arautegietan ere 
alderdi hau lantzen delako.
- Indarreko legeriak ezarri duena betetzeko eta 
onuragarria izan daitekeelako beste antolakuntza 
eta administrazio eta bezeroekiko harremanetan.

Bizkaiko Foru Aldundiaren ustez 
denboraren kudeaketa   herritarren 
eskubide moduan ulertu behar da. 
Horregatik eguneroko bizitzako denboraren 
kudeaketa beharrizanak asetzeko balioko 
duten aldaketak sustatu nahi dira gizarte 
antolakuntzan:  gure bizi-kalitatea hobetuko 
duten irtenbideak eta Bizkaia gizarte mailan 
gune berrizale moduan definituko dutenak.

ekimenak

http://www.denbbora.net/default.aspx?lang=E
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Gida honen helburua da LGTB gazteei familiari 
beren sexu-joeraren berri emateko prozesuari 
buruzko informazioa ematea. 

Gida honek aurretiko gogoeta egiten laguntzen 
du, oinarrizko galderak eginez, pertsona bere 
bizitzako funtsezko une batean dagoela ulertzeko, 
eta jarraibideak eskaintzen ditu, familian eman 
daitezkeen egoerei eta ulermen-etapei buruz 
hausnartzeko.

Genero-indarkeriari buruzko planteamenduetan 
LGTB ikuspuntua aintzat hartzeko txosten 
honen helburua da gizarte-eztabaida bat 
sortzea, sexu bereko pertsonen arteko afektu- 
eta sexu-harremanetan sortzen den indarkeria 
mota ororen biktimei ikusgarritasuna eman ahal 
izateko.

Errealitate ikusezin bat izateagatik, eta 
horrenbestez, ezezaguna izateagatik, genero 
bereko pertsonen arteko indarkeriak gizartean 
garrantzirik ez izatearen premisa oinarri hartuta, 
gizarteak ez baitu arazo horrentzat erantzunik 
eskatzen, txostenak proposamenak eskaintzen 
ditu, indarkeria horren biktimak bistaratzeko, eta 
lege- eta gizarte-babesa emateko.

UPV-EHUk eta Hegoak argitaratutako argitalpen 
bat da. Txosten horren helburua da gizarte-
aldaketa lortzeko funtsezkoak diren aliantzak eta 
sareak izatearen garrantzia azpimarratu nahi du, 
eta horrez gainera, mugimendu feministen eta 
emakume etorkinen elkarteak lankidetza-agenda 
alternatibo baten parte-hartzaile aktiboak izateko 
aukerak aztertu nahi ditu. 

Emakumeen egoeraren konplexutasuna 
eta zapalketa patriarkalaren sakontasuna 
ulertzen lagun dezaketen analisi-elementuak 
ere eskaintzen ditu, eta sareak eta aliantzak 
sortzearen aldeko apustua egiten du, emakumeak 
banaka eta taldeka ahalduntzeko estrategia gisa, 
eta subjektu feminista indartzeko.

Nazio Batuen ONUSIDA Programak urtero 
argitaratzen du HIESAren munduko izurriari 
buruzko txosten bat. Azken txostena 2013. 
urteari buruzkoa da, eta HIESAren aurkako 
borrokan eta prebentzioan lortutako aurrerapen 
esanguratsuak erakusten ditu: beherakada 
nabarmenak izan dira heriotza kopuruan, bai eta 
infekzio berrien kopuruan ere.

Hala ere, munduan HIESAgatiko infekzio 
berri bakar ez izateko, bereizkeriarik ez 
izateko eta HIESArekin lotutako heriotzarik ez 
izateko helburuan etengabe aurrera egiten ari 
garela azpimarratu arren, txostenak hainbat 
ohartarazpen eta gelditasun-joerak ere aipatzen 
ditu. Halaber, adierazten du gazteen artean 
sexu-jokabide arriskutsuak igo izanaren zantzu 
kezkagarriak daudela.

"Cómo decírselo a tu familia"
LGTB gazteak orientatzeko gida  

Harreman lesbikoetan eta homosexualetan
tratu egokien alde

Desde Abajo:
Alianzas para una Cooperación Feminista

ONUSIDA Munduko Txostena
HIESAren munduko izurriari buruzkoa 2013

sartu

sartu sartu

sartu

apalategian

http://doc.gehitu.org/komunikazioa/FELGTB_Familia.pdf
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/epidemiology/2013/gr2013/UNAIDS_Global_Report_2013_es.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/BUENOSTRATOS.pdf
http://publ.hegoa.efaber.net/publications/308
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ONUSIDA Nazio Batuen programa-multzoa 
da GIB/HIESaren epidemiari emandako 
nazioarteko erantzuna koordinatzeko eta 
HIESaren aurkako ekintza global eta hitzartuaren 
bermatzaile gisa jarduteko. NBEko hainbat 
erakunde espezializatuk batera babestutakoa, 
GIB/HIESaren aurkako borrokaren munduko 
sustatzaile nagusia da. 

1996an sortu zen birusaren zabaltze 
kezkagarriaren aurka eta pertsonengan eta 
garapen ekonomiko eta sozialean zituen 
ondorioen aurka borrokatzeko. Bere helburua 
GIBren transmisioa eragoztea eta kutsatuta 
daudenei laguntza eskaintzea da, euren 
ahultasuna murriztu eta epidemiaren eragina 
arinduz.

Rainbow (Intolerantziaren aurkako Eskubideak, 
Aurreiritzirik gabeko Mundua Sortuz, ingeleseko 
siglekin), Europako Batzordearen Justizia 
Zuzendaritza Nagusiak sustatutako proiektua 
da eta hainbat herrialdetako erakundeak 
parte hartzen dute proiektuan, horien artean 
Arartekoak. Bere helburua aniztasun sexuala 
haurtzarotik kontuan hartzen duen hezkuntza 
lortzea da, edonolako diskriminazio edo erasoak 
ekidin eta horiei aurre egiteko gai izango dena.
Proiektu honek EBko LGBT elkarteak, 
ikastetxeak eta komunikabideetako profesionalak 
harremanetan jartzen ditu, ume eta gazteek 
bere nortasun sexuala izateko duten eskubidea 
sustatzeko. Horretarako, jolaserako tresna 
pedagogikoak eskaintzen dizkie nortasun 
sexualarekiko errespetua lortu eta homofobiaren 
aurka egin nahi duten LGTB pertsonentzako edo 
LGTB ez diren pertsonentzako, estereotipoak 
aztertu eta zalantzan jarriz.

All Out mugimendu independente bat da, eta 
pertsona lesbianen, gayen, bisexualen eta 
transgeneroen berdintasuna lortzen laguntzeko 
sortu zen, baita harreman homosexualak 
aitortzeko ere. Mugimendu horren helburua da 
beste tokiko erakunde batzuek mundu osoan 
egiten duten lanean inplikatuko den entzuleria 
global batera iristea, lineako antolaketa erabiliz, 
eta baita sare sozialak ere, herritarren parte-
hartzea aktibatzeko eta handitzeko. Hala, bere 
erakundeei plataforma global bat eskaintzen die, 
eta plataforma horren bidez, berea hotsa entzun 
dezakete. Halaber, sormen handiko kanpainak 
egiten ditu, mundu osoko pertsonak LGTB 
kolektiboaren eskubideen aldeko konpromisoa 
har dezaten eta tokiko erakunde horien jarduerak 
babes ditzaten, modu horretan beren helburuak 
lortzen lagunduz.

All Out erakundeak premiazko munduko krisiei 
erantzuten die, eta teknologia berriek eskaintzen 
dituzten aukerez baliatzen da, gay, lesbiana, 
bisexual edo transexual izatea krimen bat den 
herrialdeetako	 legeei	 desafio	 eginez,	 kanpaina	
“biralak” garatuz. Horrez gainera, sormenezko 
edukiak egiten ditu LGTB pertsonei buruz, eta 
erakundeko kideek linean hedatzen dituzte, 
elkarrizketa probokatzaileak, pentsamoldeak eta 
jarrerak aldatzeko gai direnak, hasteko.

Ekonomia eta Gizarte Kontseilua (ECOSOC) 
Nazio Batzuen eta bere erakunde espezializatuen 
ekonomia eta gizarte-jardueren koordinazio-
organo nagusia da. Nazio Batuen sistema 
osoaren	giza	baliabideen	eta	finantza-baliabideen	
%70 kudeatzen du. Ardura hauek ditu, besteak 
beste: bizi-mailak hobetzea; erabateko enplegua 
eta ekonomia eta gizarte-aurrerapena sustatzea; 
osasun, ekonomia eta gizarte-arazoentzako 
irtenbideak	 identifikatzea	 nazioartean;	 kultura	
eta hezkuntza ordenan lankidetza bideratzea; 
eta giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen 
errespetu unibertsala bultzatzea.

Urtean zehar, Kontseiluak aldian behin egiten 
ditu bilerak akademikoekin, enpresa sektoreko 
ordezkariekin eta erregistratuta dauden 3.200 

GKE baino gehiagorekin. Horrez gainera, 
uztailean, maila goreneko hainbat bilkura egiten 
ditu, eta bilkura horietan, munduko gaiak eta 
gai tekniko eta administratiboak aztertzen 
dira. Horrez gainera, azterlanak, txostenak 
eta gomendioak egiten ditu ekonomia, gizarte, 
kultura, ingurumen eta osasun gaiei buruz, eta 
horiekin lotutako beste alderdi batzuei buruz.

ONUSIDA

All Out Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte Kontseilua

Rainbow 
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nazioarteko erakundeak

http://onusida.org.gt
http://www.rainbowproject.eu/index.htm
https://www.allout.org/es
http://www.un.org/es/ecosoc/
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No Hate Speech (Gorrotoaren diskurtsoari ez Sarean) 
lelopean, Europako Kontseiluak kanpaina hau 
deitu du Interneteko intolerantziaren aurka egiteko. 
Kanpaina honen helburua da herritarrak (batez ere 
gazteak) mobilizatzea Giza Eskubideen defentsaren 
alde Interneten, eta edozein intolerantzia motaren 
aurka. Adierazpen-askatasuna zalantzan jarri gabe, 
proiektu honen helburua da sarean gorroto-guneak 
eta diskurtsoak hautematea, egoera zer-nolakoa 
den ikusi ahal izateko eta murrizteko. Aldi berean, 
gorroto hori pairatzen duten pertsonei edo taldeei 
elkartasuna adierazi nahi die. Sentsibilizazioaren 
eta sustapenaren bidez lan egiten du, irtenbide 
sortzaileak bilatzen ditu, eta norbanakoei eta 
erakundeei beharrezko tresnak ematen dizkie, giza 
eskubideen edozein urraketa mota ezagutzeko eta 
horien kontra jarduteko.

Gehitu elkarteak (Euskal Herriko lesbiana, gay, 
transexual eta bisexualen elkartea) Donostian 
du egoitza nagusia, eta LGTB pertsonentzako 
duintasunerako, berdintasunerako eta sexu-
afektibotasuna askatasunez garatzeko oinarrizko 
eskubideak erabat aitortzea du helburu, bai eta 
sexu-joeragatik eta identitate transexualagatik 
lege- eta gizarte-bereizkeria oro amaitzea.

Gehituk jarduerak egiten ditu eta ekimenak 
sustatu, LGTB eskubideak defendatzeko 
erabakigarriak diren espazioetan, batez ere 
komunikabideetan, erakunde politikoetan eta 
hezkuntzaren esparruan. Horrez gainera, Gehitu 
Magazine argitaratzen du, formatu digitalean ere 
kontsulta daitekeen doako argitalpen bat. Esteka 
honetan aurki ditzakezu Gehitu Magazinek 
argitaratutako ale guztiak.

Moscas de Colores kolektiboan itzultzaileek, 
hizkuntza-aholkulariek, diseinatzaileek 
eta informatikariek parte hartzen dute, eta 
humorea erabiltzen dute, irain 
homofoboa desaktibatzeko 
eta sexu-aniztasunaren aldeko 
aldarrikapen bihurtzeko. 

Kolektiboak hainbat 
hizkuntzatan homosexualak 
eta lesbianak iraintzeko eta 
gutxiesteko erabiltzen diren 
hitzak eta esamoldeak biltzen 
ditu, aldatzeko eta diseinu maitagarri eta 
erakargarri bihurtzeko. Hala, hitz bakoitza irain 
bat izatetik protesta eta normalizazio-elementu 
izatera igarotzen da. Horrez gainera, esamolde 

horien bidez, gay eta lesbianen hiztegi bat egin 
dute, non esamolde bakoitzaren jatorria eta bere 
konnotazio gutxiesgarria jasotzen den.

Moscas de Colores sare sozial nagusietan 
aurki daiteke, eta blog bat du, adierazpide gisa 
erabiltzen duena, eta horren bidez, eztabaida eta 
iritzien adierazpena sustatzen du.

Cómplices Bartzelonako LGTBQ 
liburu-denda historikoa da. 19 urte 
daramatza gay-kultura hedatzen, 
eta mundu osoko gayen eta 
lesbianen integrazioaren eta 
eskubide-berdintasunaren aldeko 
konpromiso erabakigarria hartuta 
du. 

LGTBQ publikoari zuzendutako 
literaturan espezializatuta dago, eta 
bere bloga literatura-giro batean 
eroso sentitzen diren pertsonentzako 
topagune da. Blogean, literaturako 
lan	 berriak,	 filmak,	 aldizkariak	 eta	
abar aurkezten ditu, bai eta beste 
berri interesgarri batzuk ere.
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Gehitu Magazine

No Hate Speech 
Interneteko intolerantziaren aurkako Europako kanpaina

Bloga: Moscas de Colores

Bloga: Cómplices liburu-denda

sarean

http://issuu.com/gehitumagazine
http://blog.moscasdecolores.com
http://www.nohatespeechmovement.org
http://libreriacomplices.blogspot.com.es

	Botón14: 
	01: 
	01a: 
	01c: 
	Botón11: 
	02: 
	03: 
	06: 
	09: 
	10: 
	11: 
	Botón10: 
	Botón31: 
	Botón30: 
	Botón32: 
	Botón33: 
	32: 
	34: 
	33: 
	38: 
	37: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	50: 
	52: 
	51: 
	53: 
	35: 
	36: 


