
Joan den maiatzaren 17an Homofobia, Lesbofobia, Bifobia  eta Transfobiaren aurkako 
Eguna ospatu zen eta horregatik Bizkaiko LGTBI taldeak eta Bizkaiko Foru Aldundiak 
“Homofobiari ez” kanpainaren edizio berria jarri dute abian. Aurten askotarikotasun 
sexualarekiko konpromisoa eta horrekiko begirunea  Bizkaiko txoko guztietara iristea 
nahi izan dugu, hau da, udalerri txikienei eta landa eta arrantza izaerakoei garrantzia 
emanez, horretarako lehen sektorean girotutako kanpaina eginez. 

Gure gizartean artean bizirik irauten dute bizitzeko giroari eta bere adierazpenei 
lotuta dauden diferentzia kulturalak eta, beraz, familia eta bikoteen  eredu guztien 
askotarikotasuna eta bisibilitate gero eta handiagoa sustatzen jarraitu behar dugu. 
LGTBI pertsonei buruzko alderdi batzuk oraindik ere aurreiritzi eta irainen iturria diren 
aro honetan beharrezkoa da bizitzeko tokian, hala hirikoan nola landakoan, erretorika 
horiei aurre egitea.

Horregatik, LGTBI erkidegoarekin koordinatuta diseinatu den komunikazio kanpaina 
ez ezik, Aldundiak sexu askatasunari eta askotarikotasunari buruzko aldarrikapen 
bat onetsi dugu; aldarrikapen horrek iritzien elkar trukaketa ikustarazteko eta 
normalizatzeko beharrizana azpimarratzen du, horrela  landa esparruari eta berari 

lotuta dagoen kultura osoari (kirola, lana, aisialdia, kultura, tradizioak, etab.) egon 
dauden imaginario baztertzaileak eta anomaloak ezabatzen lagunduko duten 
erremintak eskainiz, zoritxarrez pertsona batzuen kontzientzietan oraindik ere irauten 
dutenak.

Bizkaiko Foru Aldundiak sexu orientazioagatiko eta genero identitateagatiko 
bereizkerien arloko borrokan duen konpromisoa azpimarratu nahi du. Pertsonen 
orientazio sexualagatiko bereizkeria behin betiko ezabatzeko eta gizarteak argi 
eta garbi horri aurre egiteko derrigorrezkoa da arlo guztietan era bateratuan eta 
integralean  esku hartzea eta hori funtsezko balorea da. Horregatik Bizkaiko Foru 
Aldundiak gaur egun artean aurreiritzi eta irainen iturri diren LGTBI gaiei buruz 
erretorikei aurre egiteko konpromisoa eskuratzera gonbidatzen ditu  herritarrak. 

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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Bilboko Euskal Museoan “Emakumea lanean” 
deritzon argazki-erakusketa ikusi ahal izango dugu 
ekainaren 15era arte. 40 irudiren bidez, emakumeek 
XX. gizaldiaren hasieran bizi behar izan zuten lan-
inguruneaz jabetuko gara: sasoi hartako kaleak, 
landa-lurrak, dendak, lantegiak, osasun-etxeak eta 
antzokiak. 

Argazkiak BBK Fundazioak ekoitzi eta zuzendutakoak 
dira, eta Gasteizko  Artxibo Historikoaren jabetzakoak 
dira. Argazkion egileak argazkilari profesionalak dira, 
berbarako, Ceferino Yanguas Alfaro (Fitero 1889 - 
Gasteiz 1970), Enrique Guinea Maquibar (Gasteiz 
1875 – 1944) eta Salvador Ramón de Azpiazu Imbert 
(Gasteiz 1867 – Madril 1927).  

Hainbat eta hainbat emakume ikertzaile daude, 
arrazoi bat dela edo beste bat dela, enpresa-espiritua 
aukera legez kontuan hartzen ez dutenak, eta hori 
Europak ustiatzeke duen potentzial nabarmena 
da; hain zuzen ere, Europak bere bitarteko guztiak 
behar ditu lehiakor izaten jarraitzeko eta gizartearen 
erronkei irtenbideak bilatzeko. Badakigu, jakin, 
emakumeak gero eta aktiboagoak direna 
ikerkuntzaren alorrean; hala ere, oraindik emakume 
gutxik sortzen dituzte enpresa berritzaileak. 
Europako Batzordeak, emakume ikertzaile eta 
ekintzaileek egiten duten ekarpenari buruz gizarteak 
duen pertzepzioa optimizatze aldera, sari hauek 
sortu zituen 2011n, beste emakume batzuek ere 
haien urratsei jarraiki diezaien xedez. 

Erakusketa: Emakumea lanean Emakume Berritzaileentzako 2016ko Europako Saria 

SARTU

SARTU

parte hartu

 
Emakumea lanean  

Tokia: Bilboko Euskal Museoa  
(Gurutze kalea, 4. Bilbo) 

Egunak: 2015eko ekainaren 15era arte
Orduak: astelehenean, 10:00etatik 19:00etara; 
asteazkenetik ostiralera, 10:00etatik 19:00etara; 

larunbatean, 10:00etatik 13:30etara eta 
16:00etatik 19:00etara; igandean, 10:00etatik 

14:00etara; asteartean, itxita.
Telefono-zk.:+34 944155423

Emaila: museoa@euskal-museoa.org

Lehiaketak 100.000 €, 50.000 € eta 30.000 
€ko hiru sari ditu, eta Europar Batasuneko 
estatukideren batean edo Horizon 2020 programari 
atxikirik dagoen herrialderen batean bizi diren 
emakumeentzat xedaturik dago, hau da,  EBren 
ikerkuntza eta berrikuntza alorretako programen 
onura hartu eta beren zientzia-bikaintasuna enpresa 
berritzaileak sortzeko gaitasunarekin elkartu duten 
emakumeentzat. 

Hautagaitzak aurkezteko epea 2015eko urriaren 
20an amaituko da.

 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm%3Fsection%3Dwomen-innovators
http://www.euskal-museoa.org/es/erakusketak/xehetasunak/55/emakumea-lanean
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Bilboko Euskal Museoak “Emakumea eta Kirola” 
deritzon argazki-erakusketa aurkeztu du, joan den 
mendeko berrogeiko hamarkadatik hirurogeita 
hamarreko hamarkadara Bizkaian kirolean jardun 
zuten emakumeak aintzatetsi eta oroitze aldera. 
BIZKAILABen ekimena da, Bizkaiko Foru Aldundiak 
eta Deustuko Unibertsitateak batera landu dutena.

Kirol jardueren irudi-sorta honek kirol arloaren garai 
bateko iragan goxoa islatzen dute, eta aspaldiko 
oroipenak gogora ekartzeko topagune bikain 
ditugu. Erakusketa honetan, protagonistek eurek 
lagariko joko-tresnen eta uniformeen laginak ere 
ikusi ahal izango ditugu, eta bai Camila Bravo 
atletarekin eta Inge Anduiza igerilariarekin (biak 
bizkaitarrak) egindako elkarrizketak jasotzen dituen 
ikus-entzunezko proiekzio bat ere.

Datorren ekainaren 15era arte zabalik dago PLURAL 
+ Youth Video Festival lehiaketarako bideoak 
aurkezteko  epea. Ekimen hau  Nazio Batuen 
Zibilizazio Batzordearen (UNAOC) eta Migrazioen 
Nazioarteko Antolakuntzaren (OIM) arteko erkidea 
da eta 25 urtera arteko pertsonentzat zuzenduta 
dago. Ekimen honen xedea  gazteriari  minutu bat 
eta bost minutu arteko iraupeneko bideo orijinal 
eta sortzaileen bidez migrazioa, askotarikotasuna 
eta gizarte inklusioari buruz pentsatzen duena 
adierazteko gaitasuna zuzkitzea da.

Nazioarteko epaimahai batek  hiru bideo irabazleak 
hautatuko ditu, kategoria bakoitzetik bana: 9  urtetik 
12 urtera, 13 urtetik 17 urtera eta 18 urtetik 25 
urtera. Bideo irabazle bakoitzak $US 1.000 jasoko 
ditu, eta baita abenduaren 3an New Yorken egongo 
den PLURAL + ekitaldira  joateko gonbidapen bat ere 
(horren barruan bidaia eta ostatu gastuak sartzen 
dira). Halaber, sari osagarriak daude, adibidez 
ekipo bideografikoak, bidaiak, dirua eta aukera 
profesionalak.  

Bideoak helbide honetara  igor daitezke:
PLURAL+
United Nations Alliance of Civilizations
730 Third Ave, 20th Floor
New York, NY 10017 USA
Telefono: +1 929 274 62 16

Erakusketa: Emakumea eta Kirola PLURAL + Youth Video Festival lehiaketa

SARTU

SARTU

parte hartu

EMAKUMEA ETA KIROLA
MUJER Y DEPORTE
ERAKUSKETA - EXPOSICION
Martxoak 6 / Ekainak 15 – 2015 – 6 Marzo / 15 Junio  

Emakumea eta Kirola 
Tokia: Bilboko Euskal Museoa  

(Gurutze kalea, 4. Bilbo) 
Egunak: 2015eko ekainaren 15era arte

Orduak: astelehenean, 10:00etatik 19:00etara; 
asteazkenetik ostiralera, 10:00etatik 19:00etara; 

larunbatean, 10:00etatik 13:30etara eta 16:00etatik 
19:00etara; igandean, 10:00etatik 14:00etara; 

asteartean, itxita.
Telefono-zk.:+34 944155423

Emaila: museoa@euskal-museoa.org

PLURAL+ helburuak

- Sarritan  ezaugarri moduan tolerantziarik eza eta 
banaketa erlijiosoak eta kulturalak dituen mundu 

baten  gazteria aldaketa sozialaren atal baten 
moduan aintzatestea. 

- Gazteria emigranteen gizarte integrazioa bezalako 
gaietan integratzea eta gizarte inklusiboagoak, 
identitatea, askotarikotasuna, giza eskubideak 
eta munduan zehar tolerantzia sozio-kulturala  

sustatzea.
- Gazteria parte hartzera gonbidatzea, ez bakarrik 

arazoen eta gatazken identifikazioan, baizik eta 
elkarrekiko begirune eta aintzatespen atmosfera 

bat sustatzen.  

http://www.euskal-museoa.org/eu/erakusketak/xehetasunak/54/mujer-y-deporte
http://pluralplus.unaoc.org
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Gizonduz sentsibilizazio eta prestakuntzarako 
programa bat da, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna zertan den jakin, sakondu eta horri 
buruzko prestakuntza, banaka zein taldeka, jaso nahi 
duten eta berdintasunaren alde arlo pertsonalean 
zein gizarte eta lanbide arloetan nola lan egin 
daitekeen jakin gura duten gizonentzat bereziki 
xedaturik dagoena.  

Eusko Jaurlaritzaren ekimen hau Emakundek 
bultzatu du eta bi ikastaro mota eskaintzen ditu: 
programatuak eta programatu gabeak (edo kartara, 
prestakuntza-programaren arabera). Programa hori 
doakoa da,  eta oso malgua, ikastaroak presentzialak, 
online edo mistoak izan baitaitezke. Prestakuntza-
moduluak euskaraz edo gaztelaniaz ematen dira, 
eskabide bakoitzaren arabera.

. Banako prestakuntza-moduluak 
Presentzialak: hastapeneko hiru prestakuntza-
modulu Gasteizen, Bilbon eta Donostian, lau orduko 
iraunaldiarekin, gehi hogei orduko ikastaro trinkoa 
Bilbon. 
Online: 8 orduko iraunaldia duen modulua, urte 
osoan zehar Gizonduz ekimenaren web orrialdean 
egin daitekeena.

. Kolektibo eta taldeentzako prestakuntza-
moduluak 
Presentzialak: zenbait arlo jorratzen dituzten 
prestakuntza-moduluak; lau ordukoa da horien 
gutxieneko iraunaldia.
Mistoak: prestakuntza presentziala eta ‘online’ 
prestakuntza konbinatzen dituzte. Horien iraunaldia 
hamabi ordukoa edo hortik gorakoa da.

Datorren ekainaren 19an sopranoa, konpositorea 
eta Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LNE) 
kolaboratzaile berezia den  Pilar Juradok ongintzazko 
kontzertua eskainiko du Bilboko Campos Elíseos 
Antzokian. “Musika umeen lanaren aurka” 
kanpainaren barruan burutzen den kontzertuan 
berarekin Leioako Orkestra Gaztea eta Sociedad 
Coral de Bilbaoko Umeen Abesbatza egongo dira. 
Helburua Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LNE) 
Umeen Lana Ezabatzeko Nazioarteko Egitarauak 
sustatzen dituen ekintzak laguntzeko funtsak 
biltzea da. Gaur egun munduan 168 milioi ume dira 
nekazaritzan, meatzaritzan,  tailerretan, fabriketan, 
etxeetan eta kaleetan lan egiten dutenak; aldi 
berean, lan egiteko adinean dauden 75 milioi 
gaztek ez du enplegurik. Horregatik LNEk eta bere 
Umeen Lana Ezabatzeko Nazioarteko Egitarauak  
(IPEC) abian jarri dute “Musika umeen lanaren 
aurka” ekimena. Ekintza honen bidez deia egiten 
zaie musikaren munduan jarduten duten pertsona 
guztiei (taldeak, orkestrak, abesbatzak, bakarlariak, 
etab.)  umeen lanaren arloko sentsibilizazioarekin 
bat egin dezaten eta zigor horren aurkako borrokan 
hezkuntza musikalak eta artistikoak duen garrantzia 
zabal dezaten.

Umeen lanaren aurkako eta gizarte justiziaren aldeko 
parte hartze aktiboa edukitzea ez ezik, kontzertu bat 
(https://podio.com/webforms/7663970/579769) 
edo abesti bat (https://podio.com/
webforms/7841675/590821) dedikatzeko aukera 
duzu.

Gizonduz ekimenerako prestakuntza Musika umeen lanaren aurka

SARTUSARTU

parte hartu

www.euskadi.eus/gizonduz

Organismo AutónomoErakunde Autonomiaduna

PRESTAKUNTZA
GIZONDUZ EKIMENA
Sentsibilizazio  
eta prestakuntza  
programa

2015

Ongintzazko Kontzertua
2015eko ekainak 19 / 20:00etan

Campos Elíseos Antzokia 
Bertendona, 3. zk.a, Bilbo

Telefonoa: 944 438 610

Eskabideak egiteko edo informazio gehiago jasotzeko, jarri harremanetan Gizonduz ekimenarekin 
(www.euskadi.eus/gizonduz) edo Emakunderekin. 

Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundea 
Manuel Iraider, 36

01005 Vitoria Gasteiz
Telefono-zk: 94 501 67 00

Emaila: emakunde.gizonduz@euskadi.eus

http://www.musicagainstchildlabour.org
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/formacion_gizonduz/eu_prestaku/adjuntos/folleto_gizonduz_2015_eus.pdf
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ekimenak aldeko jarrerarekin

Zein da LGTBI kolektiboaren egungo egoera eta 
zeintzuk dira haren erronka nagusiak? 

Helburu txiki asko lortu dira, eta asko egin dugu 
aurrera kolektiboaren bizi-kalitateari dagokionez, 
kolektibo honek bere sexualitatea edota 
afektibitatea nola bizi dituen aztertuz gero. Hala ere, 
badakigu ezin dezakeguna esan den-dena erdietsia 
dugunik. Badira bakan batzuk homofobia eta 
transfobiaren aurka oraindik temati ibiltzen direnak; 
badira, baita, ezberdintasun-guneak ere, eta argi eta 
garbi dago inboluzio-arriskua ere badagoena, hain 
urrun ez ditugun herrialde batzuetan gertatzen ari 
dela ikusten dugunez. 

Gizarteari dagokionez,  eskubideen parekatzea 
lorpen handia dela uste dut, eta lorpen hori urte 
hauetan guztietan zehar hori erreibindikatu duten 
erakunde eta pertsona guzti-guztiena dela esan 
behar dugu. Nolanahi ere, jazarpen homofoborik 
edota adierazpen laidogarririk txikiena ere ez 
gertatzea da gure erronka nagusia. Azken batean, 
homofobia oro desagertzea, agirikoa izan zein 
ezkutukoa izan. Behin betiko hautsi behar ditugu 
estereotipo horiek eta egoera zuzengabe guztiak. 

Gaur egun ere ezberdintasun eta bazterkeria 
arloetako egoerak gertatzen al dira Euskal 
Herrian? 

Hemen konta niezazukeen baino askozaz gehiago; 
izan ere, eta hasteko, egoera asko ezkutuan bizi ohi 
dira, eguneroko bizitzari zeharo atxikirik daude edo 
ez dirudi salatzeko modukoak direnik. Lan, familia, 
futbol-talde, ikastetxe eta abarreko bazterkeria. 
Egunero gertatzen da kasuren bat, egoera horietako 
askoren berri jakin ez arren. Salatzen diren erasoak, 
komunikabideetan edo sare sozialetan agertzen 
direnak –zeharo areagotzen ari direnak– icebergaren 
tontorra besterik ez dira. Hori dela bide, gure 
oraingo erronketako bat gure kolektibo bereziaren 
sortasuna gainditzea da, hau da, jada borrokatzeko 
ezer ez dagoen usteari, gure gizartearen zati 
batean finkatuz doanari, aurre egitea, jende askok 
uste baitu behin lege-eskubideak parekatuz gero 
dena dagoela lortua. Uste horrek immobilismora 
garamatza, eta zaila da jendea hortik ateratzen, zaila 
da mehatxua hortxe bertan dagoela ulertaraztea. 

Zein helburu erdietsi nahi dituzue elkarte 
modura? 

Gure helburu nagusietako bat behin betiko elkarte 
gisa finkatzea da, bai guretzat eta bai, oro har, 
elkargintzako mugimendu osoarentzat zail samarra 
izan den aldia bazter uzte aldera. 

Sasoi ezberdinak dira oraingoak, eta hemen 
zertarako gauden eta nola jardun nahi dugun 
birplanteatu behar dugu. Horretan gabiltza. 

Helburu zehatzagorik aipatzekotan, erronka 
ederra izango litzateke gure lurraldean benetan 
garrantzizkoa den kirol-erakunderen bat elkartearen 
partaide izatea (esanda utzi dut…). Ez hemen ez 

beste inon homofobia aztarnarik batere geratzen ez 
den egunean, elkartearen erreibindikazio-atalak ez 
du jardunbiderik izango, bai atal ludikoa geldituko 
da, eta hori ere hagitz garrantzitsua da. 

Logikoa denez, balantzea aski positiboa da, zeren, 
bestela, etsigarria izango balitzateke. Ondokoa 
dira, izan, gure lorpenik handienak: 16 urte igaro 
ostean oraindik ere hemen egotea eta gauzak 
egiten jardutea, nazioartean ere aintzatesten duten 
‘Zinegoak’ kalitate handiko ekimena bezalako 
jarduerak kudeatzea, eta gure lurraldean erreferente 
izaten jarraitzea. 

Zein alor jorratzen ditu Hegoak elkarteak? 

Zeharkako lau eremu jorratzen saiatzen gara: kultura, 
kirola, osasuna eta hezkuntza. Eremu horietako 
bakoitzean (zenbait aldiz arloak zeharka nahastuz), 

irekitasuna xede duten jarduerak lantzen ditugu, hau 
da, proiektuak ez ditugu gure bazkideentzat soilik 
antolatzen; izan ere, oro har, zenbat eta jarduerok 
gizartean hedatuago egon, zenbat eta erabiltzaile 
eta entzule gehiago izan, hobe. 

Gure proiektu nagusia –geldian ez dagoena– 
‘Zinegoak’ ekimena da, hots, gay, lesbiana eta 
transexualen zinema eta arte eszenikoen jaialdia; 
hain zuzen ere, datorren urtean zinemaldi 
horren 13. edizioa antolatuko dugu. Egun gutxi 
barru, uztailaren 18an, 7ko futboleko Hegosport 
Txapelketaren 8. edizioa antolatuko dugu. Horrezaz 
gainera, maiatzean, homofobiaren eta transfobiaren 
aurkako sentsibilizazio eta hezkuntzarako zinema 
eta arte eszenikoen astea antolatu diogu Gasteizko 
Udalari. Uda ostean, LGTBI arloko gaiak jorratzen 
dituzten narrazio eta argazkigintzako lehiaketen 
edizio berria antolatuko dugu aurten ere. Halaber, 
gure ‘Hegosalud’ taldeak ere, urtean zehar, zenbait 
jarduera antolatu ohi ditu: hitzaldiak, sareko 
partaidetzak eta abar, sexu-praktika osasungarriak 
sustatze aldera. 

Elkarrizketa / Javier Regalado - Hegoak elkartearen presidentea

SARTU

Hegoak, Euskadiko gay, lesbiana, transexual 
eta bisexualen elkartearen lan nagusiak 
ondoko hauek dira: alde batetik, sexu-
aniztasunaren aurreko jarrera positiboak 
eta familiaren eta harremanen arloetako 
eredu egokiak bultzatzea, eta bestetik, 
LGTBI kolektiboa osatzen duten pertsonen 
eskubideak agerrarazi, normalizatu eta 
babestea. Elkarte horren presidentea den 
Javier Regalado arkitekto bilbotarrarekin hitz 
egin dugu. 

“Duela 7 urte sartu nintzen elkartean futbol-talde 
bat eratu eta kirolaren arloko homofobiaren kontra 
borrokatzeko asmo bakarrarekin. Ia nahi gabe 
heldu nintzen elkartearen buru izatera eta apurka-
apurka kargu horretara ohitzen ari naiz, arduraz 
eta ilusioz. Atsegin dut neure harri-koskorra ekarri 
dudala pentsatzea, harri-koskor txikia izan arren, 
gizartea zuzenagoa eta askeagoa izan dadin. 
Horrek une txarrak ordaintzen ditu, une txarrik ere 
izaten da eta”.

http://www.hegoak.com
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Suediako Letren Akademiak, genero paritatea 
lortzearen ondoreetarako, bere  hiztegi ofizialaren 
edizio berrian ofizial bihurtu du pertsona izenorde 
neutro berria.  Ekimen horri esker une hauetatik 
aurrera maila gramatikalean zuzena izango da 
hen izenordea erabiltzea,  han  maskulinoa eta 
hon femeninoarekin batera. Izenorde neutro 
hori pertsona bati buruz gizona edo emakumea 
den zehaztu gabe hitz egiteko erabil daiteke, bai 
ezagutzen ez den datua delako edo bai hori jakiteak 
ez duelako  garrantzirik.

Suediako mugimendu feministak hen terminoa 
sortu zuen 60ko hamarkadan euren ustez han 
izenordearen (maskulinoa) erabilera orokorra ez 
zelako maila politikoan zuzena. Hitza finlandierak 

duen hän hitza erreferentziatzat hartuta proposatu 
zen, hots, genero neutroko izenorde pertsonala 
(finlandierak ez dauka genero gramatikalik). 
Urteetan zehar apurka-apurka hen neutroa  
eguneroko lengoaian sartzen joan da eta azken 
urteetan ohikoa eta normala zen testu ofizialetan, 
auzitegietako epaietan, liburuetan, egunkarietan, 
publizitateko karteletan, blogetan eta abarretan  
erabiltzea, neurri handi baten gazteriak termino 
horri eman dion bultzadari esker. 2014ko uztailean 
iragarri zen hen terminoa Svenska Akademiens 
ordlista-n, Suediako Letren Akademiaren hiztegi 
ofizialean,  sartuko zela. Hiztegi hori 10 urtetik behin  
berritzen da eta 2015eko apirilaren 15etik aurrera 
hen  izenordea ematen du genero neutrorako.

Ekintzailetza tresna berritzaileen bidez eta 
prestakuntzaren arloko laguntza bereziaren bidez 
sustatzea da programa honen helburu nagusia. 
Xede hori erdieste aldera, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Ekonomia Sustatzeko Sailak eta “Bilbao Metropoli 
30” erakundeak emakume ekintzaileentzat xedaturik 
dagoen laguntza eta sentsibilizazio programa bat 
landu dute.  

60.000 euroko laguntza ekonomikoa ematean, 
foru erakundeak nahi du, alde batetik, negozio-
ideia berriak garatuz, jada existitzen diren 
enpresa ekimenei eustea eta, beste alde batetik, 
ekintzailetzaren ibilbidea hasiko duten emakumeei 
laguntza zuzena eskaintzea, tresna berritzaileen eta 
trebakuntza bereziaren bitartez.

Gizarte  ekitatiboagoa, doiagoa eta solidarioagoa  
lortzeko funtsezko oinarria diren giza eskubideen 
kultura Bizkaian sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak  
158.000 € erabiliko ditu  nazioarteko lankidetzaren 
eta giza eskubideen aintzatespenaren arloetan lan 
egiten duten hiru erakunderentzat.

Bizkaiko Foru Aldundiak 60.000 € xedatu ditu emakume ekintzaileentzako 
sentsibilizazio eta laguntza programa finantzatzeko 

Bizkaiak bultzada  berria 
eman dio giza eskubideen 
aintzatespenari

Suediak ofizial bihurtu du izenondo neutroa

SARTU

SARTU

SARTU

ekimenak aldeko jarrerarekin

Hirugarren Munduaren Garapenerako Euskal 
Autonomia Erkidegoko Gobernuz Kanpoko 
Erakundeen Koordinatzailearekin lortu den 

lankidetza hitzarmen egonkorrak  Kooperazio-
rako Foru Programaren kudeaketa erraztuko du   
eta 34.000 €-ko munta izango du  gizartearen 

sentsibilizazioa, prestakuntza eta kontzientziat-
zea sustatzeko.

Programaren egitura lau ataletan 
dago banaturik:  

- Emakume ekintzaileentzako laguntza, pres-
takuntza eta sormenerako aukerak.
- Ekintzailetzarako sentsibilizazioa, 

aukera-berdintasunetik abiatuz. 
- Ekintzailetzarako sormen-aukerak eta sareak. 

- Enpresa arloko esperientziak
 elkarrekin trukatzea.  

70.000 €  “Orientazio, Komunikazio eta Beken 
Zentroaren” garapen eta mantenurako  izango 

dira, UNESCO Etxearekin,  Euskal Autonomia 
Erkidegoko UNESCO Zentroa, lortu den hitzar-
menari esker prestakuntzaren arloko zerbitzua 
eta Nazio Batuen Sistemako gaiei, nazioarteko 
kooperazioari  eta giza eskubideei buruz senti-

beratzekoa dena.

54.000 € apurka-apurka euskal gizartean giza 
eskubideen aintzatespenarekiko begirunea eta 
inplikazioaren oinarriak ezartzeko; munta hori 
Harresiak Apurtuz, Euskal Autonomia Erkide-
goko Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordi-

natzaileak kudeatuko du.

http://www.bizkaia.net/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FNot_Codigo%3D14666%26idioma%3DCA%20%20
http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FNot_Codigo%3D14689%26idioma%3DEU%20
http://translate.googleusercontent.com/translate_c%3Fdepth%3D1%26hl%3Des%26prev%3Dsearch%26rurl%3Dtranslate.google.es%26sl%3Den%26u%3Dhttp://www.svenskaakademien.se/%26usg%3DALkJrhgzAhidORoBPX4gH7yCZgZWWazhNQ
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Bizkaiko Foru Aldundiak garapen iraunkorraren 
aldeko bere konpromisoa adierazi du 
jasangarritasunaren arloko helburuak  bere politika 
publikoen multzoen integratuz. Horretarako  barruko 
lan koordinatua eta programatua burutzen du eta 
lan horretan  bere sail eta erakunde publiko guztiek 
hartzen dute parte. Lan hori, besteak beste,  Bizkaia 
21 atarian jasotzen da; atariak  ingurumenaren, 
gizartearen, ekonomiaren eta kulturaren  arloetan 
jasangarritasunerantz aurrera egiteko bitarteko 
askotarikoak eta ugariak eskaintzen ditu.
Erakunde mailan berdintasunaren eskubideak  
pobreziaren aurka borrokatzeko, hezkuntzara 
eta osasun zerbitzuetara iristeko, ekonomian eta 
erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzeko, 
genero indarkeriaren aurka borrokatzeko eta abar 
lortzeko balio duten politikak, planak, programak 
eta neurriak abian jartzea eskatzen du. Baina 

“legezko berdintasun” hori errealitatea izatea 
lortzeko gizarteak seguru jokatu behar du, inplikatu 
egin behar du eta  parte hartu behar du. Horregatik 
Bizkaiko Foru Aldundiak “Emakumeen eta gizonen 
arteko berdintasuna”  hezkuntza unitatea argitaratu 
du Bizkaia 21 Atariko “Jakin eta Jardun” atalean.
Hezkuntza unitate honek genero eta 
berdintasunaren arloko gaiei buruz hausnartzeko 
era askotako informazioa eskaintzen digu. 
Halaber eta bereizkeriak gainditzeko lehenengo 
eta behin derrigorrezkoa delako horiek ikusi 
ahal izatea, gure ingurua ikusteko, geure etxetik 
hasita,  “berdintasunaren betaurrekoak” jartzera 
gonbidatzen gaitu. Azterketa egin ondoren etxean, 
lanean edo eskoletan jarduteko pautak ematen ditu 
eta “Berdintasunaren aldeko konpromisoa egunero” 
atalaren bidez berdintasunarekin konprometitzera 
animatzen gaitu.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko udalak 
Erakundeen DenBBora Sarea sustatzen dute, erlazio 
sozio-laboralen kontziliazio, erantzukidetasun eta 
genero ekitatearen terminoetan  kultura berri bat 
diseinatzea eta sustatzea bideratzeko lankidetza 
publiko-pribatuko espazio bat. 

Gizarte antolakuntzan aldaketak sustatzearen 
aldeko apustua da, hain zuzen ere administrazioak 
denbora hobeto kudeatzeko eta bizitza laborala, 
familiarra eta pertsonala bateragarri bihurtzeko 
duen konpromisoa islatzen duena. 

Erakundeek, izaki laguntzaileek eta enpresa 
pribatuek urratsak ematen jarraitzen dute erlazio 
sozio-laboraletan, denboraren erabileretan eta 
genero ekitatean kontziliazio eta erantzukidetasun 
terminoetan  kultura berri bat sustatzeko aldaketak 
bultzatzeko. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko 
udalak, eta  eurekin batera sarearekin bat egin 
duten enpresek, adibidez Arteche, Artez, Euskaltel, 
Ikea, Murgibe, Mutualia, Torrezuri, Virtual Ware  eta 
Zubietxe, eta baita beste erakunde laguntzaile 
batzuek ere, besteak beste Emakunde, Bilboko 
Merkataritza Ganbera, Innobasque, Euskalit  eta AED,  
DenBBora Sarea garatzeari buruzko informazioa 
emateko martxoan egin zen azken topaketan parte 
hartu zuten.

Sare honek foroak, lansaioak eta topaketak  
antolatzen ditu parte hartzen duten erakundeek 
besteei aurrerakuntzak eta ekimenak azaltzeko, 
ahalik eta eragile kopururik handiena inplikatuz: 
udal arduradunak, herritarrak eta erakundeak, 
enpresak, lan antolakuntzak, etab.

“Berdintasuna  emakume eta gizonen artean”
Bizkaia 21 atariko hezkuntza unitatea

Bilbok eta Bizkaiak aurrera egiten dute  DenBBora 
Sarearen garapenean

SARTU SARTU

ekimenak aldeko jarrerarekin

Zergatik da garrantzitsua gure erakundeetan 
denboraren erabileretan berritzea?

- Derrigorrezkoa da kultura enpresariala eta 
kudeatzeko eredu tradizionala aldatzea, ardatza 
pertsonengana mugiaraziz: malguagoa eta bere 

talentua mantentzeko gauza izango dena.
- Familia inguruaren arduradun bakarrak 

emakumeak izatea eragin duen eredu soziala eta 
familiarra hausteko.

- Enpleguaren eta familiaren zaintzaren dikoto-
miagatik eta bere ondorio guztiengatik emaku-

meen bizitzan sortzen diren etenik gabeko 
gatazken emaitzak saihesteko.

- Bizitza laboralaren, familiarraren eta pertsona-
laren kontziliazioa Gizarte Erantzukizun Korpora-

tiboaren atala delako.
- Langileak, emakumeak zein gizonak, erakun-

dearen “kapitalaren” atal  sentitu daitezen.
- Plantilaren artean asetasuna sustatzeko.

- Emakumeen presentzia handiagoa sustatzeko, 
gaur egun lan merkatura sartzeko eta bertan 

egoteko baldintza txarragoak dituztelako.
- Gaur egun kalitatearen arloko arautegiak ere 

gai honen ingurukoak direlako. 
- Indarreko legeria betetzeko, onuragarria izan 

daitekeelako beste antolakuntza batzuekin, 
administrazioarekin eta bezeroekin  harremanak 

edukitzeko.

Berdintasunaren aldeko konpromisoa egunero 
- Erabili itzazu “berdintasunaren betaurrekoak” desberdintasunak 

antzemateko eta, horrela, aldatu ahal izateko.
- Nire semeak  eta alabak balore familiar, humano eta sozial berbereko heztea.

- Etxeko lanak eta nire semeen eta alaben zaintza-atazak banatzea.
- Pertsona guztiek, euren sexua gorabehera, duten balioa aintzatestea.

- Ez dut mugatuko pertsonen askatasuna, eta ez dut eragingo jazarpenik.
- Poztu egongo nahiz pertsona batek (hala emakume batek nola gizon batek) rol tradizionalak 

hautsiz gustatzen zaion eta hautatu duen lan bat egiten duenean.
- Lengoaia ez sexista erabiltzea.

- Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna lortzeko jardutea.
- Genero indarkeria ezestea.

www.denbbora.net
http://www.bizkaia21.net/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/IGUALDAD_ENTRE_MUJERES_Y_HOMBRES.pdf%20%20
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Bizkaiko Foru Aldundiak 2015. urtean garapenerako 
lankidetza, sentiberatze eta hezkuntza proiektuak 
egiteko ematen diren diru-laguntzak erregulatzen 
dituen dekretua  onetsi du. Deialdian guztira 
4.722.357 euroko munta  eskaintzen da eta 
zenbatekoa era honetan banatzen da:

Estas ayudas se ordenan en torno a tres ejes 
principales: el desarrollo humano local, el enfoque 

Laguntza hauek hiru ardatz nagusiren inguruan 
antolatuta daude: tokiko giza garapena, generoaren 
ikuspegia eta garapenerako  hezkuntza, pobrezia 
eta desberdintasuna eragiten duten bidegabekeriei 
aurre  egiteko kontzientzia sustatzeko erreminta 
moduan ulertuta. 

Iragarri diren diru-laguntzen artean 2015eko 
abenduaren 1era arte irekita egongo da ekintza 
humanitarioetarako edo larrialdietarako 
laguntzetarako diru-laguntzen emakidaren epea. 
Beharkizunak hemen kontsulta ditzakezu.

CEBEK Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak 
“EnpresanBardin” deritzon proiektua abiarazi du, 
enpresa arloan emakumeen eta gizonen tratu- eta 
aukera-berdintasuna landu eta bultzatze aldera. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin, CEBEK 
konfederazioak berdintasunaren alorreko zenbait 
jarduera taxutu ditu; horri dagokionez, besteak beste, 
2017. urtean egingo den hauteskunde-prozesuaren 
ostean, Biltzar Nagusian dagoen emakume-kopurua 
gehituko du, eta bai Zuzendaritza-Batzordean eta 
Batzorde Betearazlean ere. 

2014-2017rako plan estrategikoan jarraitu beharreko 
bidea ezartzea da “EnpresanBardin” proiektuaren 
xedea. Bi jarduketa-esparru izango dira: 

Garapenerako lankidetzarako diru-laguntzak 2015 “Enpresan Bardin” Berdintasun Proiektua 

SARTUSARTU

- Konfederazioko elkarteen ardatza: 
CEBEKeko enpresa kideetan emakume enpresari 

eta zuzendarien jabekuntza bultzatzea, 
sentsibilizaziorako eta informaziorako tresnen 

bidez. Behar besteko neurriak sustatzea, 
emakume enpresari eta zuzendariek CEBEKeko 

gobernu-organoetan eta elkarte sektorial 
kideetan agerpen handiagoa izan dezaten. 

- CEBEKentzako barne-ardatza: horretarako, 
EMAKUNDEren “Enpresetan eta erakunde 

pribatuetan berdintasunerako diagnostikoa eta 
plana egiteko metodologia” kontuan hartzea. 

ekimenak aldeko jarrerarekin

- 3.229.957 € garapenerako lankidetza 
proiektuak laguntzeko izango dira.

- 540.000 € garapenerako sentiberatze eta/edo 
hezkuntza proiektuak laguntzeko izango dira.

- 160.000 € herri pobretuetan  eta/edo Bizkaian 
unean uneko ekintzak egiteko laguntzetarako 

izango dira.

- 73.000 €  kasuaren arabera hala jatorrian nola 
Bizkaian laguntza teknikoak kontratatzeko 

izango dira; laguntza horien xedea  
garapenerako lankidetza proiektuetan edo 
garapenerako sentiberatze eta hezkuntza 

proiektuetan genero ikuspegia inkorporatzea 
izango da.

- 497.400 € ekintza humanitarioetarako edo 
larrialdietarako laguntzetarako izango dira.

- 240.000 € urte askotako izaerako garapenerako 
lankidetza proiektuetarako laguntzak izango 

dira.

Helburuak 
- Geure enpresa kideen artean, enpresako 

zenbait arlotan genero-berdintasuna 
sustatzea oso garrantzitsua dela zabaltzea eta, 

horretarako, helburu hori lortzeko beharrezkoak 
diren neurriei buruz hausnartzea.

- Beraz, hurrengo hauteskunde-prozesuan talde 
integratuek (elkarteak, federazioak eta enpresak) 

emakume enpresari/zuzendari gehiago 
CEBEKeko ordezkari izendatzea, indarreko 

estatutuen esparruan.
- Horren ondorioz, emakume gehiago 

erakartzea, etorkizunean gure erakundeko 
gobernu-organoetako kideak izan daitezen.
- Arlo horretan garatutako jardueren ardatza 

izatea.

http://www.bizkaia.eus/home2/bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FTNo_Codigo%3D0%26Not_Codigo%3D14661%26Texto%3Dmujeres%26idioma%3DEU%26dpto_biz%3D8%26codpath_biz%3D8
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp%3FNot_Codigo%3D14690%26Idioma%3DCA
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Irati Fernándezen “Feminismo y maternidad: 
¿una relación incómoda? Conciencia y 
estrategias emocionales de mujeres feministas 
en sus experiencias de maternidad”  lana  bikote 
igualitarioaren kontratuan eta baita ama feministen 
bizitza pertsonalean ere amatasunari lotuta sortzen 
diren gatazkak azaleratzen dituen argitalpena 
da. Emakundek 2013. urtean antolatu zuen 
Emakume eta gizonen berdintasunaren arloko 
ikerlanen argitalpenen I. Lehiaketa irabazi zuen eta 
bere interesa Bizitzako ibilbide feministaren  eta 
amatasunaren esperientziaren arteko gurutzean 
bizitzen diren gatazken eta kontraesanen analisian 
datza, eta baita ama horiek amatasun feminista 
eta askatzailea bizitzeko hala bikote mailan nola 
maila pertsonalean garatzen dituzten estrategia 
emozionalen azalpenean ere.

Hegoak - Nazioarteko Lankidetzari eta Garapenari 
buruzko Ikasketen Institutuak “Giza eskubideak 
eta garapenerako nazioarteko lankidetza 
Latinoamerikan: harreman gatazkatsu baten kronika” 
izeneko lana argitaratu du, garapena ulertzeko 
beste modu batzuk aztertzeko eta proposatzeko 
asmoz, eskubideak oinarritzat hartzen dituen 
ikuspegitik. Saiakera honetan ondokoak azaltzen 
dira: lankidetzaren mugimenduak gaur egun 
dituen zailtasunak eta erronkak, giza eskubideetan 
oinarritzen den ikuspegia aplikatzeko lankidetzaren 
mugimenduak dituen zailtasun bereziak, giza 
eskubideak kategoria gatazkatsua eta funtsean 
interkulturala direla, eta gizarte-eskubideek elkarren 
mendekotasuna eratzeko duten erronka. 

Save the Children-en txosten horren bidez 
berariaz aztertu da autonomia-erkidegoen politika 
publikoek, hezkuntzari lotuta, zein koherentzia eta 
egokitasun duten pobreziaren zikloa apurtzeko 
eta gizarte-bazterketarekin amaitzeko. Etorkizuna 
argitzen izeneko lanean autonomia-erkidego 
desberdinek garatu dituzten hezkuntza-politikak 
ebaluatu dira; bai eskola esparruko faktorekoak, 
baita familia eta gizarte esparrukoak ere. Txostenak 
Hezkuntza Zuzentasunaren Indizea aurkezten du, 
eta azken honen bidez hamalau faktore aztertzen 
dira. Bada, faktore horiek guztiak honakoei daude 
lotuta: eskola esparruan hezkuntzan sartzeko 
kalitateari, eta umeek eskolatik kanpo kultura eta 
aisiari lotutako jardueretan duten parte-hartzeari. 
Euskadik bakarrik ditu balio oso altuak hezkuntzaren 
zuzentasunean; izan ere, txostenean bertsio berezi 
bat egin da erkidego honekin.

Emakundek argitaratu duen “Berdintasun alorreko 
lan eskubideen gida” honen helburua enpresei 
administrazio guztiek euren kontratazioetan sartzen 
dituzten eta gero eta gehiago diren berdintasunaren 
arloko klausulei erantzun egokia ematea da; 
halaber, helburu orokorrago moduan, berdintasuna 
sustatu nahi du antolakuntzen kudeaketan eta 
funtzionamenduan. Argitalpena osatuz Berdinbide 
antolakuntzen kudeaketan berdintasuna lantzeko 
erreminta atera da eta era grafikoan eta errazean 
genero ikuspegia inkorporatzeak eragiten 
duenari eta generoak produktuen eta zerbitzuen 
kontratazioan duen eraginari buruzko hiru bideo 
tutorial sartu dira, eta baita Berdinbide erreminta 
bera erabiltzeko formari buruzko tutorial bat ere.

Feminismoa eta amatasuna, harreman deserosoa?

Giza eskubideak eta garapenerako nazioarteko 
lankidetza Latinoamerikan: harreman gatazkatsu baten 
kronika

“Etorkizuna argitzen: hezkuntzan inbertituz gero haurren 
pobrezia saihesten da”

Kontratazioko berdintasunari buruzko gida enpresentzat
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http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/certamen_publicaciones/es_def/adjuntos/2013.feminismo.maternidad.relacion.incomoda.pdf
http://publ.hegoa.efaber.net/assets/pdfs/327/Cuadernos_Hegoa_n%C2%BA65.pdf%3F1421153634
http://www.savethechildren.es/ver_doc.php%3Fid%3D211
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-contema/es/contenidos/noticia/2015_03_30_25481/es_25481/25481.html#sthash.jnCIiP72.dpuf
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Emakumeak eta Hiriak Nazioartekoa  (WICI) 2012 
urtean  sortu zen hiri giroko emakume eta nesken 
esperientziei buruzko ezagutzak sortzeko eta 
elkartrukatzeko; erakundea irabazteko asmorik 
gabeko sarea da eta hirien garapen eta  gobernantza 
prozesuetan emakumeek, neskek eta erkidegoko 
gainerako eragileek parte hartzea izatea laguntzen 
du.

WICIren lanaren ardatza  hiri garapen ekitatiboa, 
inklusioa eta partaidetza adierazgarria, herritarren 
segurtasun sustantiboa, erantzukizuna eta 
integritatea, hausnarketa eta begirunea eta 
ezagutza eta jasangarritasun konpartituak dira.  
Helburu horiek lortzeko antolakuntzak ikerkuntza-
ekintza estrategiak erabiltzen ditu, elkarteak sortzen 
ditu, berdinen arteko elkartrukaketa errazten du 

eta gaitasuna garatzen du, ikerkuntza eta praktika 
sustatzen ditu, laguntza teknikoa eskaintzen du eta  
kontzientziatzea bultzatzen du.

1961. urtean sortu zen Nazio Batuen Munduko 
Elikagaien Programa (MEP), hau da, munduan goserik 
ez egoteko laguntza ematen duen erakundea. Urtero, 
batez beste, 80 milioi pertsonak parte hartzen dute 75 
herrialde baino gehiagotan.

MEPk bost helburu estrategiko ditu ezarrita: biziak 
salbatzea eta larrialdietan bizirik irauteko baliabideak 
babestea; goseari aurrera hartzea, eta hondamendiak 
gertatzen direnean horren ondorioak arintzeko 
neurriak hartzea; komunitateak berreraikitzea eta 
bizirik irauteko baliabideak leheneratzea, gatazkaren 
bat, hondamendiren bat edo trantsizio-egoeraren 
bat gertatu ostean; eta desnutrizioa murriztea eta 
belaunaldi batetik besterako gose-zikloa hastea.

Europako Parlamentuko LGBTen eskubideei buruzko 
Taldea foro informala da, lesbianen, homosexualen, 
bisexualen eta transexualen oinarrizko eskubideak 
bultzatzen eta babesten dituena (LGBTI). Taldeko 
kideek jarrera positiboak islatzen dituzte LGBTIei 
lotutako gaien gainean, besteak beste, txostenak 
edo zuzenketak idazten dituztenean, Parlamentuan 

botoa ematen dutenean, edota zirkunskripzio 
kontuez aritzen direnean.

Nahi duen diputatu oroko parte har dezake talde 
honetan. Gaur egun 130 pertsonaz osatuta dago; 
eta kopuru horri esker, Europako Parlamentuko 28 
taldeetatik handiena da.

Erakunde honen xedea nesken eskubideen 
sustapena da, hau da, bizitzako arlo eta etapa 
guztietan, inklusioan aurrera eginez  emakume 
moduan euren potentzialtasun osoa garatzen 
lagunduz. Working Groups on Girls GKEren barruan  
UNICEF  eta Committee on the Status of Women 
erakundeetako kideak diren gobernuz kanpoko 
antolakuntzen bi talde daude.

Koalizio horren barruan nazio eta nazioarte mailako 
80 antolakuntza baino gehiago daude eta  herri 
mailan 100 herri baino gehiagotan egiten du lan. 

Emakumeak eta Hiriak Nazioartekoa  (WICI)

Munduko Elikagaien Programa (MEP) Europako Parlamentuko LGBTen eskubideei 
buruzko Taldea

NGO Working Groups on Girls
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nazioarteko erakundeak

http://www.femmesetvilles.org/index.php/es/about-us
http://www.wfp.org/focus-on-women
www.lgbt-ep.eu
http://www.girlsrights.org/
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Nazio Batuen Erakundearen berrien zerbitzu honek 
NBEren egoitzan eta bere agentzietan gertatzen 
denari buruzko mundu mailako informazioa 
ematen du, era arinean eta dinamikoan. Informazioa 
askotarikoa da, HIESaren aurkako borroka, giza 
eskubideen sustapena, genero berdintasuna, 
ingurumena edo ekonomiari buruzkoa, eta baita 
Segurtasun Kontseiluan edo Batzar Orokorrean 
sortzen diren  gairik garrantzitsuenei buruzkoa 
ere. Irratia doakoa da eta, aldi berean, etenik gabe 
era askotako informazioa, eguneratua,  eskaintzen 
du bere web orrian, estaldura berezi,  prentsa 
konferentzia eta nazioarteko ekitaldiei buruzko 
audioekin. Horiek ez ezik, berriak, erreportajeak, 
elkarrizketak eta beste material batzuk 
deskargatzeko aukera eskaintzen du. 

‘Badakizu’ izeneko proiektuaren barruan, Euskomedia Fundazioak zenbait euskal emakume eta gizon 
ospetsu aukeratu ditu eta horiei buruzko mikrobideo animatuak egin ditu, pertsona horien bizitzaren 
alderdirik adierazgarrienak jasotze aldera. Pertsonaia ospetsu horien artean, gure aintzatespena merezi 
duten hamahiru emakume berezi daude. 

Musika arloa eta, bereziki, rock arloa, ez dago 
emakumea ikusezin bilakaraztetik at. Hainbestez, 
2010. urtean Emarock sortu zen, hau da, emakumeak 
alor honetan egiten duen lana aintzatestea xede 
duen proiektua, emakume musikariei (batez ere 
Euskal Herriko emakume musikariei) protagonismoa 
eta tokia emateko eta haien lana sustatu eta 
hedarazteko helburuarekin. Gaur egun, gai honekin 
loturik dagoen informazio guztia argitaratzen duen 
web orrialdea ere badauka: artisten biografiak eta 
irudiak, erakusketa bat eta bideo dokumental bat. 
Halaber, Irola irrati librean irratsaioa ere badute 
eta 2013. urtetik aurrera “Emarock Gaua” izeneko 
kontzertuak ere antolatzen dituzte. Horrezaz 
gainera, youtubeko haren profilean playlist ugaria 
atzitu dezakegu, eta han Euskal Herriko talderik 
ezagunenak zein agertokira azaltzen diren talde 
berriak aurkitu ahal izango ditugu. 

Emarock Euskal emakume ospetsuak  
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sarean

NBE irratia

Eulalia Abaitua. Argazkilaritza 
arloko aitzindaria 
1853ko urtarrilaren 25ean jaio zen Bilbon. Bigarren 
Karlistaldia amaitu ondorik, Liverpool hirira joan zen 
aldi baterako, eta han argazkilaritza munduarekin 
egin zuen topo. 

Bizkaira itzultzean, haren inguruneko nekazaritzako 
eta hiriko bizitzaren alderdiak erretratatzen jardun 
zuen, eta aldi berean, garai hartako emakumeen 
zenbait ataza eta jarrera berezi islatu zituen; 
hain zuzen ere, protagonismo handia eman zien 
emakumeoi, horien zereginak guregana hurbilaraziz. 
Haren testigantza gure ohitura, jai eta tradizioei 
buruzko agiri historiko bikaina da. 

Feminismoari buruzko 
funtsezko testuak 
Testu-sorta hau Interneten kontsulta daitezke, eta 
doan deskargatu. Sorta horretan, feminismoari 
buruzko idazlan klasikoak, idazle feminista handien 
obrak eta arteari eta feminismoari buruzko atal 
bat aurkitu ahal izango ditugu. Feminismoaren 
gai erakargarria jorratu nahi dutenentzat zein 
feminismoaren kontzeptua argitu, haren historia eta 
bilakaera ulertu edota feminismoaren uneko egoera 
eta egungo borrokaren kariak ezagutu gura dituzten 
guztientzat xedaturik dago. 
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http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/
http://www.emarockproiektua.com/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D2_EThsG9DZc%26feature%3Dyoutu.be
http://feminismo.about.com/od/publicaciones/fl/10-libros-y-recursos-gratuitos-sobre-feminismo.htm%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dshareurlbuttons%20%20
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