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editoriala
Pobreziaren eta Gizarte-Bazterkeriaren Bizkaiko Foru Behatokiak landutako
lehenengo txostenak begiak ireki dizkigu eta ikusarazi digu zer egoera bizi duen
gurean pobreziaren eta gizarte-bazterketaren arriskua duten bizkaitarren % 22,1ek.
Behatokiaren datuei esker xehetasunez dakigu zer aurpegi duen pobreziak, eta, hala,
ahalik eta gehien egokitu gaitezke hura pairatzen duten pertsonek benetan dituzten
beharrizanetara eta zehaztasun handiagoz defini ditzakegu horretarako garatu
beharreko politika publikoak.
Erraza litzakete krisia, baliabide eza, etab. aipatzea orain, baina pobrezia eta
bazterkeria egiturazko arazoak direla, hori da errealitatea; beraz, nahiz eta krisi
ekonomikoak areagotu egin dituen, ez dira desagertuko hura gainditutakoan.
Horregatik, desberdintasun soziala iraunkor bihur ez dadin, beharrezkoa da pertsona
horiek gure ageri-ageriko eta lehen mailako lehentasun bihurtuko dituen esku-hartze
politikoa egitea. Zeharkako neurriak hartu behar ditugu erakunde guztiok, eta modu
koordinatuan hartu ere, errealitatea konplexua da eta.

Bizkaiak pobrezian eta bazterkerian dituen indizeak Espainiakoak eta Europakoak
baino txikiagoak badira ere, erronka konplexuari egin behar diogu aurre. Baina,
konplexua den arren, ez da ezinezkoa, gure konpromisoa irmoa baita. Bada, egoera
hori gainditzeko erakundeek ahalegin handiagoa egin beharko dute enplegusorkuntza eta gizarte-inklusioa genero-ikuspegiarekin uztartuko dituzten politikak
areagotzeko. Izan ere, gure helburua da Behatokiaren hurrengo txostenek erakutsiko
duten errealitate soziala bidezkoagoa eta ekitatiboagoa izan dadila, eta hori lortzeko
lanean gabiltza dagoeneko.

Teresa Laespada
Bizkaiko Foru Aldundiko Enplegua, Gizarteratzea
eta Berdintasuna Sustatzeko Saileko Diputatua
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parte hartu
Why not Judy Chicago?

Generoa margotzen, Prest Gara ikastaroa

Zergatik arte hegemonikoen instituzioek ez dute oraindik aitortu Arte Feministaren aitzindari
ospetsuenetako bat eta EEBBetako bizirik dauden artista ospetsuenetako bat?

“Gay, lesbiana eta transexualei arreta eskaintzeko
zentroa” den Aldartek “Dibujando el género:
la escuela y menores trans abordaje desde la
diversidad” (“Generoa margotzen: eskola eta trans
adingabeak aniztasunetik lantzea”) ikastaroa
antolatu du, Prest Gara Irakasleen Prestakuntza
Jarraiturako Planaren baitan. Haur Hezkuntzako
eta Lehen Hezkuntzako irakasleei zuzenduta
dago ikastaroa eta arauz kanpoko genero jarrera
duten adingabeen errealitatea lantzea du helburu,
ikuspuntu teoriko batetik. Irakasleak eta hezitzaileak
prestatzen ditu, genero-aniztasuna, transexualitatea,
transgenerismoak eta genero-identitatea uler
ditzaten, bizitzako etapa guztietan zehar.

Urtarrilaren 10era arte Bilboko Azkuna Zentroan
izango da “Why not Judy Chicago?” (“Zergatik ez
Judy Chicago?”) erakusketa. Emakumezko artisten
aitorpenik eza lantzen du eta bereziki artista
feministena, arte feministaren aitzindaria den Judy
Chicagoren lanaren bitartez. Artista garrantzitsu
horren 50 urtetik gorako ibilbidea erakusten
duten lanen eta dokumentuen aukera baten
bidez, erakusketak bere ibilbiderako hurbilketa
holistikoa proposatzen du eta aldi berean dimentsio
partikularra gainditu eta emakumeak artearen
munduan duen betekizunari ekiten dio.
Bost hamarkada baino gehiagotan zehar, arteak
eraldaketa intelektuala eta aldaketa soziala lortzeko
bide modura duen ahalmenarekiko konpromiso
sendoa mantendu du Chicagok eta emakumeek
goi mailako ekoizpen artistikoan parte hartzeko
duten eskubidearekikoa ere bai. Horren emaitza
modura, pertsona askorentzako sinbolo bilakatu da
mundu mailan. Ezaguna eta errespetatua da artista,
idazle, irakasle, feminista eta humanista modura
eta bere lana eta bizitza eredua dira artearen
definizio zabalagoa emateko, artistaren betekizun
zabalagoa erakusteko eta emakumeen adierazpen
askatasunerako eskubideak defendatzeko.
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Xabier Arakistain komisario duela, Azkuna Zentroak
CAPCrekin (Musée d’art Contemporain de Bordeaux)
lankidetzan egindako ekoizpen honek ibilbide bat
eskaintzen du Judy Chicagoren lanetik, artistak
arte instituzioei eta gizarte patriarkal garaikideei
planteatutako problematika kontzeptual, bisual eta
politiko nagusien inguruan antolatuta.

Inmaculada Mujikak (Soziologoa eta psikologoa,
Giza Sexualitate Masterduna, Aldarteren zuzendaria
eta Berdindu Familiak! zerbitzuaren koordinatzailea)
emango du ikastaroa 2016ko urtarriletik otsailera
bitartean. Ikasleekin esku hartzera bideratutako
ikasketa da, haiek beren genero-identitatea
garatzen joan ahala.

Irakasleek arauz kanpoko jarrera duten adingabeekin
tratatzeko duten ahalmena sustatzeko beharrezkoak
diren tresna kontzeptual eta pedagogikoak eskainiko
ditu ikastaroak, baita genero-aniztasuna adierazpen
modu guztietan tratatzeko eta ikasgelan lantzeko
materialak diseinatzeko gaitasuna, eskumenak.
Informazio gehiago:
www.aldarte.org
944237296
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Ordutegia
Why not Judy Chicago?
Azkuna Zentroa
Erakusketa-aretoa
2. solairua
Astelehenetan itxita (abenduaren 7an izan ezik)
Asteartetik ostegunera eta igandeetan:
11:00 – 20:00
Ostiraletan, larunbatetan jaiegunetan eta jaiegun
bezperetan: 11:00 – 21:00

SARTU

EKIMENAK ALDEKO JARRERAREKIN

APALATEGIAN

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK

SAREAN

2

parte hartu
Eman minutu bat berdintasunaren alde

Mugikorrak Kongoren alde. Birziklatu!

Abian da minutu bateko ikus-entzunezko piezen
Nazioarteko Lehiaketaren 6. Edizioa. “Eman minutu
bat…” du izena eta edizio honetan emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunean zentratuko
da. UNESCO Etxeak antolatutako ekimen honen
helburua pertsona guztientzako giza eskubideak
sustatzea eta defendatzea eta horien urraketa
salatzea da; pertsonen eta gerrien justizia soziala,
berdintasuna eta garapen duina defendatzea, haien
eskubide guztiak betetzen direla bermatuz.

Lehiaketaren web orrian aurki daiteke oinarriei,
izen-ematea egiteko moduari, aurreko edizioei eta
abarri buruzko informazioa:

SARIAK:

Gure telefono mugikorrek dituzten mineralak
Kongoko Errepublika Demokratikoko meatzeetatik
ateratakoak izaten dira askotan. Kongo infernua
bilakatu duten talde armatuek kontrolatzen dute
mineral horien erauztea, prozesatua eta salmenta.
1998. urteaz geroztik bost milioi pertsona baino
gehiago hil dira, 2013an bakarrik milioi bat pertsona
lekualdatu ziren eta urtean ehun mila emakumetik
gora bortxatzen dira.

Otsailaren 1ean bukatzen da emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna sustatu, defendatu
eta/edo berdintasun horren urraketa salatzen duten
lanak aurkezteko epea.

Eman minutu 1 Sari Gorena
Kategoria nagusia
Saria: Nestor Basterretxearen “Estela Solidaria-Hilarri Solidarioa”.
Berdintasunari eta giza eskubideei buruzko
dokumental baten ekoizpena finantzatuko da,
5.000 eurorekin.

Egunero erabiltzen ditugun gailu teknologiko
gehienetan aurki ditzakegun “odolezko mineral”
horiek merkaturatzea salatzen duen “Gatazkarik
gabeko teknologia” kanpainaren baitan, Alboan
GKEk “Mugikorrak Kongoren alde. Birziklatu”
ekimena abiarazi du.

Ekin eta Egin Saria
Saria: Bideo kamera bat eta garaikurra.
18 urtetik beherakoei, irakaskuntza-zentroei,
gazteen kultur elkarteei eta abarri zuzenduta
dago. Bakarka edo taldeka aurkeztu ahalko dira
lanak.

Telefono mugikorrak birziklatzen eta berrerabiltzen
baditugu, mineralak erauzteko beharrizana
murrizten lagunduko dugu. Hori dela-eta, ahalik eta
mugikor gehien biltzea da kanpaina honen helburua,
ostean birziklatu ahal izateko. Birziklatze horrekin
lortutako irabaziak gatazka armatuaren ondorioz
Kongo ekialdean dauden pertsona errefuxiatuei
eta lekualdatuei laguntzeko proiektuak babesteko
erabiltzen dira.

www.dame1minutode.org

UNESCO Etxea saria
Saria: Bideo kamera bat eta garaikurra.
Kategoria honetan mezua bera eta UNESCOren
helburuetara egokitzea baloratuko dira.
Pikara aipamena
Saria: Bideoa Pikara Magazine aldizkari digitalean argitaratzea eta produktu feministen sail
bat.

SARTU
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Non utzi dezakezu zure mugikor zaharra?
- ALBOANen egoitzetan
- Euskaltelen dendetan
- Bizkaian (besteak beste)
Erandioko Udalean
Osakidetzaren osasun zentroetan
Errekaldeberriko Eskautak Elkartean
Uribarriko, Begoñako, Deustuko eta beste hainbat lekutako Gaztegunean
Zamudioko Parke Teknologikoan

Ez dago epemugarik mugikorren bilketarako
eta horretarako gaitutako bilketa-puntuetan
egin daiteke. Gainera, edukiontzi bat jar daiteke
establezimenduetan, ikastoletan, instituzioetan
eta abarretan mugikorrak batzeko. Edukiontzi bat
jartzeko interesa duten pertsonek mezu elektronikoa
bidali behar dute móviles@alboan.org helbidera.
SARTU
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Futboleko errespetuaren eta aniztasunaren aldeko
manifestua

Freskoak eta zoragarriak:
XXI. mendeko adineko emakumeak

Sexu-aniztasunaren eta genero-identitatearen
inguruko aurreiritzi asko daude kirolaren arloan,
bereziki futbolean. Gizartean eta legedian egindako
aurrerapausoak gorabehera, oro har homofobia
handia dago oraindik.

Basauriko Emakume Etxeak, Marieneak, “Freskoak
eta zoragarriak: XXI. mendeko adineko emakumeak”
hitzaldia hartuko du datorren urtarrilaren 22an,
Anna Freixas Farré-ren eskutik.

Espazio horretan errespetua, berdintasuna eta
talde-lana nagusituko lirateke eta errespetu falta
erakusten duen jarrera oro baztertuko litzateke,
jarrera edo iruzkin homofoboak esate baterako.

Zahartze prozesuaren inguruko gai garrantzitsuak
landuko dira hitzaldian eta eguneroko bizitza argiz
bete eta beldurrak desagerraraziko dituen prozesu
baten alde egitea du helburu.

Errespetuzko espazioak sortzeak duen garrantziaren
jakitun gara, bertan pertsona helduek (senideek,
talde teknikoek, jarraitzaileek eta abarrek) aniztasuna
errespetatzeko eta adibide modura jarduteko,
gazteriak balio positiboak garatzeko espazio bat
aurki dezan. Hori dela-eta, Aldarte elkarteak, gay,
lesbiana eta transexualei arreta eskaintzeko zentroak,
“Utz dezagun homofobia jokoz kanpo. Talde-lana da.
Hitzek garrantzia dute: ez esan maritxu jokozainari”
manifestua egin du, futboleko errespetuaren eta
aniztasunaren alde.
Proiektu horrekin, sexu-aniztasunarekiko errespetua
lortzeko, oinarrizkoenetik hasi beharra dagoela
erakutsi nahi du Aldartek, kirolean eta bereziki
futbolean gazteriak balio positiboak garatzeko
espazio bat sortu behar dela.

Anna Freixas Farré (1946) Psikologian doktorea da
Bartzelonako Unibertsitatean eta Unibertsitate
Eskolaren katedraduna Kordobako Unibertsitatean.
Emakumeak eta zahartzaroa, baterako hezkuntza
eta feminismoa eta psikologiaren arloko ikerketaren
eta irakaskuntzaren eraldaketa lantzen dituzte bere
ikerketa-ildoek eta argitalpenek, genero ikuspegitik.

Informazio gehiago:
http://berdintasuna.basauri.net/index.php/es/
SARTU

Egunak:
urtarrilak 22 eta 23
Tokia:
Marienea. Kareaga Goikoa 54, Basauri.
Ordutegia:
ostiralean 16:00-20:00
larubantean 10:00-14:00 eta 16:00-20:00
Matrikula:
10 €
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ekimenak aldeko jarrerarekin
Tribuna zabalik / Miguel Ángel Navarro - ALBOAN garapenerako lankidetza eta herrien arteko elkartasuna uztartzen dituen
Euskadi eta Nafarroako GKE jesuita
Irudietara eta zenbakietara ohitu gara.
Azken aldi honetan komunikabideek bi
horietariko asko erakutsi dizkigute pertsona
errefuxiatuekin. Zenbakiak beldurgarriak
dira, adibidez ACNUR-ek esaten duenaren
arabera gaur egun 60 milioi pertsona
derrigorrez lekuz aldatuta egotearena;
eta edozein hunkitzeko moduko irudiak
eskaini dizkigute, besteak beste umeek eta
adineko pertsonek eratutako familia osoak
Europara iristeko ahaleginak egiten edo
itsasoan ito zen Aylan umearenak. Europak
arazoa ateetan izan duenean baino ez du
erantzun. Baina, hau guztia gorabehera,
dramarik larriena gure mugetatik urrun ari
da gertatzen. Adierazgarria da lau milioitik
gorako errefuxiatu siriarren kasua: % 95 bost
herritan baino ez daude, Libano (1,2 milioi,
bere biztanleriaren % 20aren baliokidea
dena), Jordania (650.000, biztanleriaren % 10),
Turkia (2 milioi, kopururik handiena mundu
osoan), Irak (ia 250.000) eta Egipto (132.375).
Alderantziz, Europaren konpromisoa bi
urtetan 160.000 pertsonari abegia ematea
da, 2015. urtean zehar 800.000 baino gehiago
iritsi direla kalkulatzen denean (batez ere
Siria, Afganistan, Irak eta Eritreatik).
Baina irudiek eta datuek arrisku bat dute, argazki finko
bat direla, mugatuta daudela, gertatzen ari denaren
orokortasuna ulertzeko aukerarik ematen ez duen
une jakin batekoak, ezta inguruan duen eta horren
aurretik, horretan zehar eta horren ostean gertatu
den eta gaia azaltzen duen testuingurua ere. Hori ez
ezik, kasurik gehienetan ondorioak islatzen dituzte
eta ez zioak. Azken une hauetan komunikabideetan
ikusten ditugunak Siriako gerrarekin lotuta daude,
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baina desplazatutako 60 milioi pertsona horietan
beste historia asko daude. Baina guztiek dutena oso
ondo adierazi zuen Francisco Aita Santuak baieztatu
zuenean gaur egungo migrazio-uhina, aldi berean
“bidegabekoa den sistema sozioekonomikoaren
emaitza ere badela”.
Munduaren gaur egungo egoera 2010. urtean
formulatu
ziren
Milurtekoko
Garapeneko
Helburuetatik (MGH) abiatuta aztertzen badugu Aita
Santuaren hitz horiek kokatzeko aukera daukagu,
aurrerakuntzak adierazgarriak izan arren egoera
artean ez delako egokiena jendeak bizitza duina
izan dezan bere jatorrizko herrian. Ildo horretatik
gaur egun munduan 836 milioi pertsona dira
egunean 1,25 dolar baino gutxiagorekin bizi direnak;
Afrikako ia biztanleen erdiak egoera horretan daude.
Emakumeek pobrezian bizitzeko aukera handiagoak
dituzte eta garatzen ari diren erregioetan haurdun
geratzen diren emakumeen erdiak baino ez dute
gomendatuta dagoen jaioaurreko arreta jasotzen;
artean 57 milioi ume daude munduan lehen
hezkuntzako eskoletara joaten ez direnak; mundu
mailan karbono dioxidoaren emisioak % 50 baino
gehiago hazi dira 1990.etik; munduko pertsonen
% 40ak ur eskasiaren ondorioak bizi ditu, eta hauen
antzeko beste hamaika adibide jar daitezke.
Aurreko datu horiek kontuan hartuta ez da
harritzekoa jende askok derrigorrez lekuz aldatu
beharra edukitzea; hori esaten dugunean
jazarpenetatik,
gatazketatik,
errepresiorik,
hondamendi naturaletatik eta/edo gizakiek
eragindako
hondamendietatik,
degradazio
ekologikotik, bizitzarako eta askatasunerako
baliabideen faltatik eta bizitza bera arriskuan
jartzen duten beste egoera batzuetatik ihes egiteko
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dutenak esan nahi da. Egia esan migrazio mota
hauen kasuan egotzi egiten dituztela esan daiteke,
jatorrizko herrian bizitza duina edukitzeko, toki
batean egoteko, eskubidea urratzen dela.
ALBOAN erakundean jendeak bere herritik irten
beharra edukitzea saihesteko egiten dugu lan.
Guztiontzako mundu hobea lortu nahi badugu
azpimarratu egin behar dugu derrigorrezkoa dela
desberdintasuna, gerra eta indarkeria, jazarpen
politikoa, analfabetismo kronikoa eta segurtasun
eza eta etorkizuneko itxaropen gutxi edo inolako
itxaropenik eskaintzen ez duten egoerak nagusi
diren tokietan, beraz, derrigorrezko leku aldaketak
eragiten dituztenak, bizitza duina izateko baldintzak
sortzea. Pertsonaren duintasunak esan nahi du
pertsona horrek garatzeko bideak eduki behar
dituela, hau da, pertsona izateagatik aintzatetsita

APALATEGIAN

dituen eskubideekin bat baina, aldi berean,
bere garapen propioaren, denaren eta izan nahi
duenaren protagonista nagusi izateko bere asmo
eta usteekin bat (ahalen garapena). Horretarako
nahitaezkoa da bizitzan jarduteko aukerak sortzea,
kalitatezko hezkuntzara iristeko aukerak eskaintzea,
bakearen eta adiskidetzearen alde lan egitea
eta gizartean zaurgarrienak diren taldeak euren
buruak antolatzea, euren eskariak adieraztea eta
ukitzen dituzten politiketan eraginak edukitzea
lortzeko esparruak irekitzea. Hori guztia egiteko era
zehatzak bi dira: alde batetik, jatorrizko herrietako
talderik zaurgarrienetako gizarte taldeen artean
garapen ekonomikorako proiektuak laguntzea
eta, bestetik, baztertuta dauden taldeen kasuan
kalitatezko hezkuntzara iristeko aukera ematen
duten proiektuak egitea. Horiek lortzeko herritarren
partaidetza sustatu behar da jendea ukitzen duten
izaera politikoko prozesuetan, zertarako-eta
herritartasun globalera heltzeko bidea urratzeko
eta, azkenik, lagundu egin behar da mugetan zehar
muntatu diren kanpamentu askotan bizi diren
pertsona errefuxiatuen eta lekuz aldatuen kasuan
behin eta berriz gertatzen diren krisi egoeretan. Gure
asmoa, ondorioetan jardun baino, arrazoiei ekitea
da. Hori da gure esku daukagun erronkarik handiena,
pobrezia eta bazterkeria eragiten duten egituretan
eragitea delako. Horregatik behar dugu zure
laguntza eta lankidetza osoa, gure helburuarekiko,
zintzo jokatuz gure lana egiten jarraitu ahal izateko,
hots, munduan desberdintasunak eragiten dituen
bidegabekeriak salatzen dituen herritartasun orokor
baten eraikuntza, erkideagoren onura sustatuko
duen kultura eraikiko duena eta toki mailan eta
maila globalean pobrezia eragiten duten egiturak
aldatuko dituena.
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#LasNiñasPueden kanpaina

Berdintasunerako Gunea 2015
Gizartea sentsibilizatzearen eta berdintasunaren
aldeko
politika
publikoak
bultzatzeko
testuinguruaren barruan, 2015eko urritik abendura
arteko hilabeteetan Emakundek Berdintasunerako
Gunearen hamabigarren edizioa garatu zuen,
entitate publikoek eta pribatuek emakumeen eta
gizonen berdintasunaren aldeko haien ekimenak
kokatzeko urteroko topaketa espazioa, alegia.
Pertsona gehiagorengana iritsi eta sentsibilizatzeko,
2014. urtean abiarazitako espazio ibiltariaren
formatuari eutsi dio guneak aurten ere. Hala,
autobusak EAEko hainbat udalerri bisitatu ditu
berriz ere, eta gunearen topagune nagusi eta
ekintza guztiak garatzeko agertoki bihurtu da.

Gure identitatea haurtzarorik eraikitzen da.
Ingurutik jasotzen ditugun seinale eta mezu
guztiek funtsezko zeregina dute identitate horren
eraikuntzan. Artean gaur egun mezu horietariko
askok genero estereotipoak indartzen dituzte
eta emakumeen garapena eragozten duten
hesiak sortzen dituzte. Eszenatoki horren aurka
borrokatzeko eta praktika horiek ikustarazteko eta
desnaturalizatzeko ComunidadMujer erkidego
txiletarrak #Lasniñaspueden kanpaina jarri du
abian. Zenbaki, azterlan, infografia, lekukotza eta
ikus-entzunezko materialaren bidez kanpainak
gai honi buruz kontzientziatu nahi du eta gauzak
argitu nahi ditu; helburua neskek nahi duten guztia,
mugarik gabe, izateko aukera edukitzea da.

Horrez gain, programatutako jarduera garatu behar
izan ez den uneetan, espazio ibiltaria sentsibilizazio
ikasgela bilakatu da, eta, bertan, bi begiralek
hainbat erakunde, talde eta entitatek emakumeen
eta gizonezkoen berdintasunaren alde egin duten
lanaren berri eman dute.
Erakundeek, taldeek eta entitateek garatzen duten
lana biltzeko, ikusarazteko eta indartzeko asmoz,
gunean 145 ekintza baino gehiago programatu
ziren (hitzaldiak, tailerrak, mahai inguruak,
erakusketak, mintegiak, tertuliak, etab.), mota
askotako 124 entitatek antolatutakoak (tartean
erakunde publikoak, enpresa pribatuak, fundazioak,
sindikatuak edota elkarteak egon dira).

“Gizartea aurrera doa berdintasunerantz. Ez
dezagun atzera egin” izan da leloa, eta gai
nagusi horren inguruan antolatu dira garatu
diren ekimen guztiak. Leloak azken hamarkadetan berdintasunean egin diren aurrerapenak nabarmentzen ditu, eta, aldi berean, arlo
horretako atzerapenen arriskuak azaleratzen
ditu.

ComunidadMujer taldeak emakumeen eskubideak
sustatzen ditu eta lan mailan eta arlo politikoan
emakumeen berdintasun, ekitate eta partaidetza
handiagoa lortzeko politika publikoen sorkuntzan
egiten du lan. Kanpaina honekin emakumeak
lan munduan duen partaidetza erraztu nahi du,
berdintasun baldintzetan, lanaren eta bizitza
pertsonalaren arteko
integrazio harmonikoa
sustatuz eta, aldi berean, erantzukidetasun familiarra
landuz, haurtzarotik gizon eta emakumeentzat
aukera berdinak ekarriko dituen eszenatokia
bideratuz gizarte konpromisoan, herritar mailako
parte hartzean eta
betearazpen publikoetan
partaide izan daitezen.

Aukeratuta leloak, gainera, erreferentzia egiten dio emakumeen eskubideen sustapenean
une erabakigarria izan zen Pekineko Ekintza
Plataforma eta Adierazpenaren 20. urteurrenari eta Eusko Legebiltzarrak onetsitako
Berdintasunaren Legearen 10. urteurrenari;
legea berdintasun politiken historiako mugarri garrantzitsuenetako bat izan da gure erkidegoan.
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ekimenak aldeko jarrerarekin
#Girl4President

Printzesen aurkako ipuinak

Plan International gobernuz kanpoko erakundearen datuen arabera, 62 milioi neskato ez doaz eskolara,
39.000 ezkontzera behartzen dituzte egunero, eta munduko 572 milioi langile pobreetatik % 60 emakumeak
dira. Agertoki horren aurka borrokatzeko, Plan International erakundeak #Girl4president kanpaina jarri
du martxan, neskatoen eskubideak agenda politikoen erdigunean jartzea helburutzat duena, horrela
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko. #Girl4President mugimenduak gizartea eta
munduko liderrak inplikatzea lortu nahi du, neskatoen eskubide berdintasunaren aldeko jarrera har dezaten
modu publiko eta argian, erabaki politikoen guneetan parte hartzearen alde, eta derrigorrezko, doako eta
kalitatezko oinarrizko lehen eta bigarren hezkuntza unibertsalera sarbide parekidea izatearen alde, oraindik
horrelakorik bermatu ez duten herrialdeetan. Kanpaina honen helburua milioi bat atxikipen eskuratzea da.
Ekimena 2007. urtetik martxan dagoen Por ser Niña proiektuaren barruan dago; proiektu horrek neskatoek
mundu osoan dituzten arazo zehatzak identifikatzen ditu, eta neskatoek pairatu ohi dituzten bazterketak
jasotzen dituen txostenak argitaratzen ditu urtero, bidegabekeria horiek ikusarazteko.
Plan International erakundea 1937. urtean sortu zen, Espainiako Gerra Zibilean umezurtz geratu
ziren haurrei laguntzeko. Gaur egun laguntza jarduerak egiten ditu gerra eremuetan, laguntza planak antolatzen ditu larrialdi kasuetarako eta epe luzeko proiektuak garatzen ditu haurrei, familiei
eta komunitateei laguntzeko garapen bidean dauden herrialdeetan.
Sudestada eta Chirimbote argitaletxeek plazaratutako Antiprincesas serieak estereotipo sexistak eta
kulturalak apurtzen dituzten ipuinen bilduma dakar: ipuin hauetako protagonistak ez dira norbaitek salbatu
arte zain eta eserita gelditzen, ez dute Loti Ederraren edo Edurnezuriren antzik. Printzesen rol klasikoak alde
batera utzita, ipuin hauetako protagonistak Latinoamerikako emakume ezagunak dira, gizarteak eman dien
lekuarekin konforme ez daudenak.
Beraien bizitzetako protagonistak dira, emakume borrokalariak, independenteak eta sortzaileak; bilduma
honetako lehenengo hiru liburuek Frida Kahlo, Violeta Parra eta Juana Azurduyren bizipenak kontatzen
dituzte, gizarte matxistek ezarritako gatazkei aurre egin zieten emakume erreal hauen bizipenak aintzat
hartuz, haiengandik espero zenari desafio egin zioten eta bakoitzaren bizitzarekin aurrera egiteko printze
baten zain egon beharrik ez dagoela erakutsi baitzuten emakume haiek.
Nadia Fink kazetariak idatzi eta Pitu Álvarezek ilustratu dituzten ipuin hauek neskato eta mutikoen belaunaldi
berri batentzat dira, haur sentibera eta konprometituentzat, eta kontakizun entretenigarri eta koloretsua
eskaintzen dute, irakurmen ibilbidea errazten duten hitzekin, ilustrazioekin, laukiekin eta irudi deigarriekin.
Gainera, eskolan zein ikastetxean egiteko jolasak eta jarduerak ere badira.
Edozeinek eska ditzake helbide honen bitartez: sudestadarevista@yahoo.com.ar
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ekimenak aldeko jarrerarekin
Pobreziaren eta Gizarte-Bazterkeriaren Bizkaiko Foru Behatokiaren Lehen Txostena
Pobreziaren eta Gizarte-Bazterkeriaren Bizkaiko Foru
Behatokiaren lehen txosteneko datuek erakusten
digutenez, guztira 249.716 pertsona dira Bizkaian
pobrezia-arriskuari dagokion egoeran, hau da,
Bizkaiko biztanleria osoaren % 22,1. Zenbateko
honezaz gainera, azterlan horretan hausnarbidera
garamatzaten beste kopuru batzuk ere eman dira:
biztanleriaren % 16,9k sarrera-maila baxua dauka; %
9,8 langabezian edo lan-arloan intentsitate baxuko
egoeran izan da; azkenik, % 6,1 oinarrizkotzat jotzen
den ekipamendurik ez duten etxeetan bizi da.
Halaber, Behatokiak eman dituen datu horiek
erakusten dutenez (Behatokiaren Idazkaritza
Teknikoa Pobreziaren eta Giza Bazterketaren
aurkako Europar Sarearen esku dago (EAPN Euskadi),
kontzeptu horiek, Europako estatistiketan AROPE
deritzon indizearen bidez bateratu direnek, gora
egin dute azken urteotan Bizkaiko biztanleriarengan
duten eraginari dagokionez. Horrela, Bizkaiko
AROPE indizea Gipuzkoakoa edo Arabakoa baino
handiagoa da; hala ere, krisiaren hasieratik izan duen
bilakaerari doakionez, beste bi lurraldeetan baino
igoera portzentual txikiagoa izan du indize horrek.
Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna
Sustatzeko sailburu Teresa Laespadak aurkeztu
du txostena, Behatokiaren idazkari teknikoa den
Estibaliz de Miguel Calvorekin batera; aurkezpen
horretan adierazi duenez, pobrezia eta gizartebazterkeria jasateko arrisku-egoeran diren pertsonei
laguntzea da Bizkaiko Foru Aldundiarentzako
lehenespen nagusia; izan ere, datu horiek ikusita,
erakundeek ahaleginak eta bi egin beharko
dituzte enplegua eta gizarte inklusioa generoikuspegiarekin lotzen dituzten politikak lantzeko,
zeren eta enplegua, berez, ez baita bazterkeriaren
aurkako berme hutsezina. Horrenbestez, enplegua

sortzeko ekimenak abian jarrita daude egun,
gizarte inklusioa eta berdintasuna ahazteke, ezen
emakumeen egoera kontuan hartuz eta zeharkako
politikak taxutuz planteatu behar baita enplegua
sustatzea. Hain zuzen ere, politika horiek kontuan
hartu behar dute errealitatea konplexua dela eta
pertsona horietako bakoitzaren egoera zenbait
arazok eragindakoa dela, dela adinak, pertsona bat
langabezian dagoen denborak, nazionalitateak
zein hezkuntza mailak eragindakoa, alegia.
Bizkaian jasaten den pobreziak dituen alderdiei
aurre egiteko hartu behar diren jarduketa-neurriei
dagokienez, diputatuak zenbait adibide jarri ditu;
adibideon artean, besteak beste, langabezian
dauden pertsonak laneratzen laguntzeko ziklo
osoko politikak ere aipatu ditu, batez ere gazteak
eta langabezian denbora askoan dauden pertsona
laneratzeko jardunbideak lehenetsiz, eta gizartebazterkeria jasateko arriskua duten pertsonak edota
egoera horretan dauden pertsonak ere jardunbide
horien barnean sartuz. Etxerik ez duten pertsonei
laguntzeko estrategia berritzailea ere garatu behar
dela aipatu du diputatuak, aterpetxeen filosofia
bazter utziz, eta, era berean, genero-ezberdintasunari
aurre egiteko gizarte-mekanismoak ere sustatu
behar direla, hezkuntzaren arloko politikak lantzeko
eta egungo baloreak aldarazteko ahaleginak
eginez, zeren, horrela, pertsona guztien (pertsonon
jaioterria gorabehera) gizarte inklusioa eta pertsona
guztientzako
aukera-berdintasuna
eragiteko
politikak sortuko baitira.

Giza eskubideak eta gizarte-babesa funtsezkoak bilakatu dira pobrezia murrizteari eta 2015 ondoko garapen
agendari buruzko eztabaidetan. NBEren prozesu eta dokumentu nagusienek garapenari lotutako munduko
programa berri baten barruan sartzen dituzte giza eskubideak; halaber, pobrezia murrizteko gizartebabesa garrantzitsua dela erakusten dute. Gaur egun, gizarte-babesaren eta giza eskubideen esparruak
bultzatzen ari direnez, desberdintasunaren eta zaurgarritasunaren kontzientzia areagotzen ari da; baina
oraindik hutsuneak daude estaldura osoa emango duten programa eraginkorrak diseinatzeari eta ezartzeari
dagokionez. Hori dela eta, United Nations Human Rights, International Labour Organization (ILO), United
Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) eta NBE Emakumeak izeneko erakundeek
“Gizarte-babesa eta giza eskubideak” izeneko plataforma birtuala sortu dute, diziplina horietan lan egiten
duten pertsona guztiak gizarte-babesa eskubideen ikuspegitik ezartzeko erronka zailen inguruan biltzeko
espazio moduan.
Gizarte-babesa eta giza eskubideak ahalik eta modurik onenean batuko dituzten lege eta garapen baliabideak
izateko diseinatu da plataforma hori. Ardura politikoak dituzten pertsonei, garapenaren profesionalei eta
giza eskubideen defentsan lan egiten dutenei dago zuzenduta, eta helburua ondokoa da: diziplina ugaritan
eta desberdinetan zeharkako gizarte-babesa ematen duen erkidego gero eta handiagoa sendotzea.
Plataforman, besteak beste, honakoak aurki daitezke: jurisprudentziako adibideak; espazio inklusibo bat,
esperientzien inguruko konpromisoak hartzeko; jardun hobeak eta konponbide berritzaileak; irakurtzeko
materiala; eta esteka batzuk erakundeetara, programetara, proiektuetara, datu-baseetara, blogetara,
multimedia materialetara eta berrietara.
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apalategian
Hezkuntza berriz planteatzea: mundu mailako ondasun
komun baterantz?
Azken hamarkadetan mundu osoko gizarteak asko
aldatu dira. Mundua aldatzen ari da eta hezkuntza
ere aldatu egin behar da, pertsonak eta erkidegoak
prestatu ditzan, egoera berri hauetara egokitzeko eta
erantzuteko gaituz. Baina… zer nolako hezkuntza
behar dute etorkizuneko herritarrek? Zein izango
litzateke hezkuntzaren helburua egungo eraldaketa
sozial honetan? Nola antolatu beharko litzateke
ikaskuntza?
Horri eta beste gai askori erantzuteko, pertsona
adituen nazioarteko talde bat sortu zuen UNESCOk
eta etengabe aldatuz doan mundu baten
hezkuntza berriro planteatzeko gonbita luzatu
zitzaien. “Replantear la educación: ¿hacia un bien
común mundial?” (“Hezkuntza berriz planteatzea:

Ekofeminismoa naturaren eskubideetatik

SARTU

Atzerritik iritsitako etorkinen eragina euskal ekonomian
eta demografian

duten ikuspegiari estereotipo horiek nola eragiten
dioten ere aztertzen du, gazteriaren artean
generoaren betekizunak zein elementuk definitzen
dituen, itxaropenak, betekizunak eta erreferente
kolektiboak jokoan jartzeko modua, ikuspegi hori
partekatua den eta abar eztabaidatuz. Aspektu
horiek guztiek harreman sozialen berdintasuna
baldintzatzen dutela ere eztabaidatzen da.
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Hiru
adituk
ekofeminismoaren
inguruan
egindako hausnarketak biltzen ditu, elikaduraren
subiranotasunaren eta emakumeen eskubideen
artean dagoen lotura estuari buruzkoak, eta
Sarayakuko Kichwa emakumeek beren lurraldearen
defentsan izandako parte-hartze aktiboa kontatzen
du.

SARTU

Aita bezain indartsua? Ama bezain sentibera? Generoidentitateak nerabezaroan

Ikerketa honen helburua “mutila izatearen” eta
“neska izatearen” estereotipoak aztertzea da. 14
eta 19 urte bitarteko 2.512 neraberi egindako
inkesta baten bitartez, txostenak gazteriak genero
ikuspegiaren inguruan dituen estereotipoak
aztertzen ditu. Gazteek lagunen arteko harremanen,
bikote-harremanen eta sexu-harremanen inguruan

Ekofeminismoari buruzko argitalpen honek
hurbilketa bat egiten du gaira, Ekuadorren
kokatuta dagoen Hirugarren Munduko Ikasketa
Ekologisten Institutuan egindako eztabaidetatik eta
mintegietatik abiatuz.

mundu mailako osasun komun baterantz?”)
argitalpen digitalean bildu dira haiek ateratako
ondorioak. Hezkuntzaren eta garapenaren ikuspegi
humanista ematen du, bizitzarekiko errespetuan,
giza duintasunean, eskubideen berdintasunean,
justizia sozialean, kultur aniztasunean, nazioarteko
solidaritatean eta erantzukizun partekatuan
oinarrituta, etorkizuna iraunkorra izan dadin.

Nerabezaroari eta Gazteriari buruzko Reina
Sofía Zentroak egindako txosten honetan hauxe
ondorioztatzen da: genero berdintasunaren
eskakizunen jakitun izan arren, estereotipoek duten
pisuak iritzia baldintzatzen jarraitzen du eta eragina
du pertzepzioetan, jarreretan eta balio eta postulazio
etikoetan, jokabide disfuntzionalek iraun bitartean.
SARTU
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Krisiaren
ondorioz,
euskal
gizarteak
immigrazioarekiko
gogoetabidea
zorroztu
du, bereziki ongizaterako sistema publikoen
erabilerarekin zerikusia duten aspektuetan. Egoera
horren aurrean, IKUSPEGI Immigrazioaren Euskal
Behatokiak azterlan bat egin du, herri kontuen
ikuspegitik atzerriko immigrazioak krisiaren aurretik
eta ondoren Euskal Herrian izandako eragin
ekonomiko eta demografikoa neurtzeko.
Ikuspegi analitiko oso batetik egindako eta
datu eta zifra ofizialetan oinarritutako analisi
honetan ateratako ondorioa hauxe da: EAEn
dagoen nazionalitate atzerritarreko kolektiboaren
ekarpen ekonomikoaren saldoa positiboa da.
Atzerriko biztanleak etortzeak hobekuntzak ekarri
dituela azpimarratzen du analisiak, jaiotze-tasa,
mendekotasun-tasa, zahartze-tasa eta beste
adierazle batzuei dagokienez.
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nazioarteko erakundeak
Migrazioen Nazioarteko
Antolakuntza

Emakume Progresisten
Federazioa

MNA, Migrazioen Nazioarteko Antolakuntza, 1951.
urtean sortu zen Bigarren Mundu Gerraren ondorioz
deserrotze egoeran geratu ziren milioika pertsonen
arazoari irtenbidea ematearen ondoreetarako.
Urteekin organismo operatibo logistiko hutsa
izatetik migrazioaren arloko gaien ulermenaren
sustapenean gobernuekin eta gizarte zibilarekin lan
egiten duen nazioarteko antolakuntza nagusi bihurtu
da, migrazioaren bidez garapen sozioekonomikoa
sustatuz eta pertsona migratzaileen giza-duintasuna
eta ongizatea zainduz.

Emakume Progresisten Federazioa 1987. urtean sortu
zen emakumeek gizarte doiagoa eta solidarioagoa
eratzeko parte hartze eta protagonismo handiagoa
izatearen alde borrokatzeko helburu nagusiarekin.

MNAn 157 estatuk hartzen dute parte eta
8.400 pertsonako plantilla du 150 herri baino
gehiagotan; horren arabera MNA erreferentzia gune
nagusietakoa da migrazioak XXI. mendean dituen
eragin sozial, ekonomiko eta politikoei buruzko
mundu mailako eztabaidan eta berariaz aintzatesten
du migrazioaren eta garapen ekonomiko, sozial
eta kulturalaren arteko lotura, eta baita pertsonek
mugitzeko duten askatasunarekiko begirunea
ere. Bere lanaren xedeak hauek dira: migrazioaren
kudeaketa antolatua eta humanoa bermatzea;
migrazioaren arloari buruzko nazioarteko lankidetza
sustatzea; arazo migratorietako gaiei irtenbide
praktikoak bilatzen laguntzea eta behar duten
migratzaileei laguntza humanitarioa eskaintzea,
hala pertsona errefuxiatuak nola lekuz aldatuak edo
deserrotuak direnean.
e las personas.

Bere helburua egitura sozial, ekonomiko eta
kulturalen aldaketaren sustapena da, zertarakoeta, politika feministaren eta ahalduntzearen bidez,
askatasunetik, askotarikotasunetik, parte hartze
aktibotik, kultur artekotasunetik eta aitzindaritzatik,
emakume eta gizonen arteko berdintasuna eta
genero ekitatea lortzeko.
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Halaber, urtero txosten “alternatibo” batzuk egiten
ditu gobernuen kontakizun ofiziala eta mundu osoan
LGBTIQ pertsonen eta erkidegoek bizitzen dituzten
eta sarritan ilunak izaten diren errealitatearekin
erkatzeko.

Federazioaren barruan emakume progresisten
elkarteak, erregio eta probintzietako federazioak
eta beste talde batzuk daude, nazio autonomia,
probintzia, toki eta nazioarte mailakoak. Eratzen
duen elkartegintza-sarean 23.000 pertsona inguru
daude.

Horretarako EPFk ingurua sentiberatzeko eta inguru
horretan eraginak izateko ekintzak garatzen ditu,
prestakuntzako ekintzak burutzen ditu eta, besteak
beste eta dituzten beharrizanen arabera, gizarte
arreta eta laguntza juridiko eta psikologikoko doako
zerbitzuak eskaintzen dizkie emakumeei.
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PARTE HARTU

OutRight Action International Estatu Batuetan
egoitza izan zuen lehen LGBT antolakuntza izan
zen Nazio Batuetan aholkulariaren estatusa lortu
zuena eta egiten dituen txostenak NBEko eta
gainikuskapenaren arloan gakoak diren beste
organismo
batzuetako
agintaritza-mailarik
altuenetan aipatzen dira.

EKIMENAK ALDEKO JARRERAREKIN

Txosten horiek NBEko Giza Eskubideen Batzordean
erabiltzen dira erakundeak neurriak hartzera eta
bidegabekeria hauek konpontzera animatzeko.

OutRight Action
International
OutRight Action International 1990. urtean eratu
zen Gay eta Lesbianen Giza Eskubideen Nazioarteko
Batzorde moduan eta orientazio sexualagatik eta
genero identitate edo adierazpenagatik bereizkeriak
edo gehiegikeriak pairatzen dituzten pertsonen giza
eskubideen defentsan lan egiten duen nazioarteko
antolakuntza da.
OurRight-ek mundu osoan LGBT pertsonen giza
eskubideen aurkako erasoak dokumentatzen eta
erakusten ditu ebidentzia dokumentatu horiek
kontuan hartuta errazagoa izan dadin gobernuen
erantzukizuna ezartzea, gobernu horiek nazio,
erregio eta nazioarte mailako giza eskubideen
zaintzako organismoen aurrean giza eskubideak
babesteko obligazioak ez betetzeagatik inplikatuz.
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Lalo, el principe rosa
Lalo, el Príncipe Rosa-k” estereotipo sexistarik gabe
erlazionatzen eta munduari begiratzen ikasten
duen mutila da. Liburu ilustratu eta bideo-ipuin
animatuaren forma duen hezkuntzakidetasunezko
proiektu honek beste eredu, genero estereotipo
eta roletatik aske dauden jarrera eta jokaerei buruz
hausnartzera gonbidatzen gaitu eta baliabide
ludikoa, didaktikoa eta sorkuntzazkoa eskaintzen
digu ezarrita dauden generoaren arloko rol horiekin
hausteko eta neskei eta mutilei nahi duten guztia
izateko askatasuna sentitzeko aukera emateko.
Ipuinaren helburuak nesken eta mutilen arteko
elkarbizitza zailtzen duten generoaren arloko rolak
eta estereotipoak haustea da; estereotipo sexistarik

Euskal emakume ospetsuak
gabeko maskulinitate berrien aldeko apustua
egitea; munduan izateko eta egoteko era guztiak
baloratzea; berdintasuna errazten duten jolasteko
eredu eta forma berriak erakustea; mutilen eta
nesken arteko begirunea, elkarbizitza, lankidetza
eta berdintasunaren baloreak sustatzea eta beste
pertsona batzuen errealitateak ezagutzeko interesa
bultzatzea horien enpatia garatzeko.

SARTU

BIESES

Esperientzien katalogoa

Bibliografía de Escritoras Españolas hitzen
akronimoa da. BIESES irisgarritasun askeko datu
basea da, egunera arte sakabanatuta zeuden
informazio iturriak biltzen eta sistematizatzen
dituena Erdi Arotik XIX. mendearen hasierara arte
emakumezkoen idazlanen azterlana egiteko. Bere
helburua emakume idazle espainiarrei buruzko
ikerketa dokumentuen bidez oinarritzea da talde
horri eta bere obrei buruzko informazioa emateko.
BIESESen emakume idazle espainiarrei buruzko
oinarrizko eta bigarren mailako 11.000 erreferentzia
baino gehiago aurkitu genitzake, egile horien
obrak barne (hala liburu osoak nola inprimakiak eta
eskuizkribuak, eta baita testu txikiak ere, berbarako
olerkiak, gutunak, dedikatoriak, etab.), egon dauden
lekukotza digitalekiko estekekin; testu horien
argitalpen modernoak;
idazle horiei buruzko
azterlanak; aldizkari zientifikoetan argitaratutako
artikuluak; biografiak; aldiko beste testu batzuetan
euren lanei buruzko argitaratutako berriak, etab.

Observatori DESC
elkarteak
gizartearen
transformazioaren alde egiten du lan eta giza
eskubideen ikuspegi integrala du. Elkarteak
argitalpen
interaktibo
hau
prestatu
du;
argitalpenaren helburua giza eskubideak eta gaur
egun burutzen ari diren ekonomia solidarioko
esperientziak lotzea da. Sistema ekonomiko honen
eta giza eskubideen arteko erlazioari buruzko
hogeita hamar bat artikulutan argitalpenak ESS
sektorea ematen du ezagutzera, beste sektore
batzuetan duen presentzia aztertuz, adibidez:
etxebizitza, elikadura, energia, kultura edo finantzak,
eta toki eta nazioartean duen garapen maila
lantzen du. Horiek ez ezik, egunero dituen erronkak
aztertzen ditu.

SARTU

PORTADA

Bizenta Mogel Elgezabal
Azkoitian jaio zen 1782. urtean, eta haurra zela
umezurtz geratu zen; horren ondorioz, Markinara
joan zen bizitzera, abadea eta idazlea zen osabarekin.
Bizentak hezkuntza prestakuntza ona jasotzeko
ahalegin berezia egin zuen osabak, eta euskaraz,
gaztelaniaz eta latinez idazten eta irakurtzen irakatsi
zion; horrez gain, literatura lantzera ere animatu
zuen. 22 urterekin Ipui onac argitaratu zuen,
latinetik euskarara itzulitako Esoporen fabulak, eta,
lan hori dela medio, Bizenta euskaraz idatzi zuen
lehenengo emakumetzat jo ohi da; horregatik ere
bere bizitzan zehar emakume letradun eta idazle
izatearen gaineko azalpenak eman behar izan zituen
Bizenta Mogelek.

Halaber 115 esperientzia, kooperatiba, elkarte eta
ekimen ez formalen katalogoa aurkitu daiteke;
horiek eskubide, sektore edo lurraldearen arabera
iragazi daitezke.
SARTU

PARTE HARTU

Badakizu proiektuaren barruan, Euskomedia Fundazioak zenbait euskal emakume eta gizon ospetsu
aukeratu ditu, eta haien bizitzen alderdi esanguratsuenak jasotzeko mikrobideo animatuak egin ditu.
Pertsonaia ospetsu horien artean gure aintzatespena merezi duten hamahiru emakume berezi daude.

EKIMENAK ALDEKO JARRERAREKIN

SARTU

APALATEGIAN

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK

SAREAN

11

