
Migrazio-prozesuen aurrean ondo jokatzea da gizar-
te garatuen funtsezko erronketako bat. Jakin ba-

dakigu nazioarteko biztanleak lanerako inda-
rra izateaz gain, nabarmen laguntzen dutela 
arrakasta eta hazkuntza lortzen. Hala ere, 
horretarako beharrezkoa da irekiera-politi-
kak, integrazioa eta aniztasunean bizikidet-
za errazten dutenak, diseinatzea.

Bizkaiko Foru Aldundian kultura-adierazpen 
desberdinak daudela eta haiek babesteko 

beharra dagoela aitortzen duen aniztasuna-
ren kudeaketa baten alde egin dugu, eta horrez 

gainera, elkarrizketarako eta elkar trukerako es-
pazioak ugaritzearen alde gaude.

Hala, kulturartekotasuna eta gizarte-integrazioa sustat-
zeko gure politiken helburua da desberdintasunak neu-
tralizatzea eta bizikidetza harmonikoa sustatzea, pert-
sonen arteko errespetua, denok eskubide berak izatea, 
zereginen betetzea eta baldintza-berdintasunean gizar-
tean eta politikan parte-hartzea oinarri dituena.

Helburu hori lortzeko, urtero diru-laguntzen deialdi bat 
ateratzen dugu, herritarren eskubideen berdintasuna-
ren eta bereizketa-ezaren esparruan jarduerak egiteko. 
Deialdi horri esker, 200 proiektuk baino gehiagok izan 
dute Bizkaiko Foru Aldundiaren babesa.

Lan-ildo hori tresna estrategiko gisa erabili da, elkart-
ze-ehuna indartzeko, eta gure lurraldean dagoen kultu-

ra-aniztasunari buruz sentsibilizatzea eta aniztasun ho-
rren berri ematea ahalbideratzen duten elkar trukerako 
espazioak sustatzeko, eta ezinbesteko topaketa- eta 
elkarreragin-espazioak sortzeko. 

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia

harpidetu
berdintasuna@bizkaia.net
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2014ko urtarriletik maiatzera, SIMReFek (Iker-
keta Metodologia Feministako Diziplinarteko 
Mintegia) “Miradas y aplicaciones feministas en 
metodologias cualitativas” izeneko online ikas-
taroa emango du. Ikastaro hori epistemologia 
feministari buruzko aurretiko jakintzak dituztenei 
zuzenduta dago. 

Ikastaro hau gaikako hiru modulutan egituratuta 
dago, eta modulu bakoitzak bost asteko iraupe-

na du: “Historiografía Feminista” (Historiogra-
fia	 feminista),	 Koloniako	 Unibertsitateko	 Muriel	
Gonzálezek emango duena; “Análisis Crítico del 
Discurso desde la Perspectiva Feminista” (Dis-
kurtsoaren analisi kritikoa ikuspuntu feministatik) 
Valparaísoko	 Unibertsitate	 Pontifikal	 Katolikoko	
Jordi Bonet i Martík eskainia; eta “Etnografía 
Audiovisual”	 (Ikus-entzunezko	 etnografia)	 Kata-
luniako Universitat Oberta unibertsitateko Ales-
sandra Caporale irakasleak emango duena.  

Hika Ateneo zentroak, Bakerako Giza Eskubi-
dearen Nazioarteko Behatokiak eta Lokarrik 
“Bakerako Giza Eskubidea eta haren Euskal 
Herriko ondorioak” jardunaldiak antolatu dituzte. 
Saioak abenduaren 18an eta 19an egingo dira 
arratsaldeko 19:00etatik aurrera, Bilboko Hika 
Ateneoan (Ibeni kaia, 1), eta hitzaldi bakoitza-
ren ondoren bakerako giza eskubideari buruzko 
eztabaida egingo da, bertaratuei parte hartzeko 
aukera emango diena. Saioa doakoa izango da. 

Abenduaren 30era arte, Santutxu metro-geltokiak 
“Tanta bat, mundu bat, eskubide bat” erakusketa 
izango du. Horrek Bilboko GGKEek munduko 
hainbat lekutan uraren eta saneamenduaren ar-
loetan egiten dituzten lankidetza-proiektuen ar-
gazkiak biltzen ditu, leku horietan uraren eta sa-
neamenduaren egoera desegokiak berdinkideen 
arteko desberdintasunak larriagotzen dituela.

Ura baliabide natural garrantzitsuena da plane-
taren bizitzarako, eta irudiek edateko urerako eta 
saneamendurako eskubide besterenezin, publi-
ko eta unibertsalaz eta baliabide estimatu horren 
kudeaketa eraginkorrean eta iraunkorrean esku 
hartu beharraz konturatzera bultzatzen gaituzte. 

Irudi horien guztien lotura ur garbia eta sanea-
mendua eskuratzeko ezintasuna da. Hori hau-
rren munduko heriotza-tasaren bigarren arrazoia 
da aspalditik, garatzeko bidean dauden herrial-
deetako gaixotasun guztien erruduna da kasuen 
% 88n, eta desberdintasunak larriagotzen ditu, 
generoari lotutakoa barne.

Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta 
Hiritarren Arloak, Ur Partzuergoak eta Lankidet-
zako Bilboko Udal Kontseiluko hainbat GGKEk 

argazki-erakusketa hori antolatu dute, aurretik 
Abando, Casco Viejo eta Moyua metro-geltokie-
tan ikusgai egon dena.

PROGRAMA:
Abenduaren 18a

19:00: Partaidetza-mekanismoak eta gizarte 
zibilak giza eskubideen babesean duen 

eragina – Nekazarien Bidearen esperientzia. 
Ana González (Nazioarteko Giza 

Eskubideetan aditua)
Eztabaida

20:00: Bakerako Giza Eskubidea. 
Natalia Rodríguez (Bakerako Giza 

Eskubidearen Nazioarteko Behatokia)
Eztabaida

Abenduaren 19a
19:00: Bakerako giza eskubidea eta haren 

Euskal Herriko ondorioak. 
Paul Ríos (Lokarri )

Eztabaida
21:00: Jardunaldiak amaitzeko luncha

Jam Sesion (Bilbao Musika Eskola)

NBEko Batzar Nagusiak 2013a “Uraren 
Eremuko Lankidetzarako Nazioarteko Urte” 
hautatu zuen, baliabide hidrikoen erabilera eta 
kudeaketa eta saneamendu egokia pertsonen 
osasunerako, ongizaterako eta garapenerako 
oso garrantzitsuak direla aitortuta.

sartu

sartu

sartu
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+  Jardunaldiak: “Bakerako giza eskubidea eta haren 
Euskal Herriko ondorioak”

+ “Tanta bat, mundu bat, eskubide bat” erakusketa

Hizkuntza: gaztelania
Prezioa: 100€ ikasleak, langabeak edo 
egoera ezegonkorrean daudenak. 120€
Sarbide askeko beharrezko materialak, 

plataforma birtualetik eskura daitezkeenak
Beharrezkoa da aurretik izena ematea

Informazio gehiago: http://www.simref.net

+ Ikastaro birtuala: “Begirada eta aplikazio feministak metodologia kualitatiboetan”
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Askabide Elkarteak “Prostituta, bere errealitateko 
protagonista” Prestakuntza Foroa eskainiko du, 
abenduaren 19ko 17:00etatik 20:00etara, Bo-
luntako ekitaldi-aretoan. Bertan  landuko diren 
gaietako batzuk ezaugarri orokorrak eta prosti-
tuzioaren fenomenoari buruzko legedia, prostitu-
ten kolektiboaren errealitatea edo esku hartzeko 
ekintzak dira.

Saio hori “Ikuspegiak partekatzen” zikloaren bar-
nean dago. Horren bidez, Boluntak (boluntariot-
za eta parte-hartzerako agentzia) doako pres-
takuntza-ekintzak sustatzen ditu, gure ikuspegia 
handitzen laguntzen duten gure inguruneko eki-

menak, praktikak eta proiektuak erakusteko hel-
burua dutenak. 

Urriaren 22an “Emakume eta Euskal pilota-La 
Mujer y la Pelota Vasca” erakusketa inauguratu 
zen Gernikako Euskal Herria Museoan. Erakus-
keta zabalik egongo da apirilaren 20ra arte, eta 
ikerketa-lan interesgarria da emakumeak eus-
kal pilotaren eremuan mundu mailan garatu 
duen eginkizunari buruz. Halaber, XX. mendean 
jokaleku garrantzitsuenak bete zituzten emaku-
meentzako omenaldia da.   

Erakusketa hori, emakumeei ikusgaitasun han-
diagoa eta hobea emateko asmoz, Euskal Herria 
Museoak 15 urtean baino gehiagotan egin duen 
lanaren zati bat da, jakin badaki eta oso garrant-
zitsua dela Historia berriz hausnartzea, ezabatu 
diren diskurtsoak bilatzea, eta emakumeak ere-
mu guztietan izan duen eginkizuna berriro anto-
latzea eta zehaztea.

Hasieratik pilota gizonari lotuta egon da, eta pilo-
talekuak gizonak agertzeko tokitzat jo dira. Hala 
ere, emakumeek ere pilotaren jokoan parte hartu 
dute aspalditik. Hasieran zestalariak, pilotariak, 
palariak… ziren, baina, zalantzarik gabe, errake-
taz izan dira nabarmenak. Hain ospe handia lortu 
zuten, non haien ekintza gogoangarriak eta efe-
merideak garai hartako prentsak eta batez ere 
kirol arlokoak unean-unean kontatzen zituzten. 
Dena den, ez dira sakon aztertu haien arrakasta 
eta oihartzuna, eta, alde horretatik, erakusketak 
erronka berri bati egin dio aurre, haien eginkizu-
na berriro hausnartuta eta haien lanerako aintza-
tespena eskainita.

Erakusketa bost saiotan banatuta dago. Horie-
tan, hainbat materialen eta lekukotasunen bidez, 
erraketalariek munduko jokalekuetan izan zuten 
agerpena ekarri da hona. Halaber, objektu bat-
zuk erakusten dira, adibidez: erraketak, pilotak, 

pilotetarako prentsa, erraketalarien jantziak, ar-
gazkiak,	kontratuak,	 federazioko	fitxak,	kinielak,	
garaikurrak eta oroitzapenezko plakak, pilotale-
kuetako egitarauak, kromoen albuma, eleberri 
bat, egunkarietako artikuluak…

Gainera, ikus-entzunezko bi erreportajeen eta 
ukipen-pantaila baten bidez, gaur egunera arte 
erraketalariei buruz bildu den dokumentazio osoa 
kontsultatu ahalko da. 

Marienean, Basauriko Emakumeen Etxean, ar-
gazki-erakusketa bat egongo da datorren urta-
rrilaren 8ra arte. Erakusketa horretan Marienea 
2014ko egutegia osatzen duten irudiak aurkezten 
dira, eta bideoen eta ikus-entzunezko euskarrien 
bidez, egutegia sortzeko prozesua erakusten da.

Urtekariak historian izandako ekintza, pertsonaia 
eta une feministak sinbolizatzen ditu, eta Basau-
riko emakumeek egin dute. Lan horretan, proie-
ktua garatu ahala proiektuari batu zaizkion hain-
bat pertsonaren laguntza izan dute, emakumeen 
ahalduntzerako jardueren baitan. 

Argibide gehiago:
Bolunta

K/ Erronda, zk.g. (5 zenbakiaren aurrean), 
2. solairua 

48005 Bilbo
Telefono zk.: 94 416 15 11

Fax zk.: 94 416 88 64
bolunta@bolunta.org

www.bolunta.org

Marienea
Kareaga Goikoa 54, Basauri,

Telefono-zenbakia: 946124100
Facebook Marienea BASAURI 

Helbide elektronikoa marienea@basauri.net sartu

sartu
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+  Prestakuntza Foroa: “Prostituta, bere errealitateko 
protagonista” 

+ Marienea 2014ko egutegiaren argazki-erakusketa

sartu

+ “Emakumea eta euskal pilota. Mujer y pelota 
vasca” erakusketa

http://www.bolunta.org/docs/foro2014/prestakuntzaforoa-ikuspegiakpartekatzen-2014.pdf
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POSITIBOKI

130 lan baino gehiago aurkeztu ziren Beldur 
Barik 2013 programan. Programa horren hel-
burua da balioestea eta sustatzea neska-mu-
tilek emakumeenganako egungo desberdinta-
sun-egoerari nola aurre egiten dioten adierazten 
duten arte-adierazpenak, errespetua, berdinta-
suna, askatasuna eta autonomia, erantzunkide-
tasuna eta indarkeriari zorrotz uko egitea oinarri 
duten jarrera eta jokabideen bidez. 66 lan 12 eta 
17 urte bitarteko gazteen kategoriakoak dira, eta 
beste 71 lanak, berriz, 18 eta 26 urte bitarteko 
gazteen kategoriakoak. 

Beldur Barik Topaketan eman ziren ezagutzera 
sariak. Topaketa hori urtero egiten da eta jai-gi-
roan ospatzen da. Sariak banatzeaz gain, ezta-
baidak, prestakuntza-tailerrak eta jolas-jarduerak 
egiten ere egiten dira. Aurten azaroaren 30ean 
ospatu zen, Basauriko Emakumeen Etxean, Ma-
rienean. 
 
Era berean, azpimarratu behar da udal asko-
tan tokiko ekimenak antolatu dituztela, eta udal 
horietako batzuek beren lokalak laga dituzte, 

topaketa propioak antolatu dituzte eta Beldur 
Barik programarekin lotura duten gazteentzako 
tailerrak eskaini dituzte. Aurreko urteetan bezala, 
Beldur Barik programak ikastetxeen parte-hart-
zea sustatu du, ikasgelan emakumeen aurkako 
indarkeriari eta matxismoari buruzko hausnar-
keta egitea bultzatzeko. Horrez gainera, udalek 
ikastetxeetako irakasleekin batera lan egin dute, 
material didaktikoak jartzeko beraien eskura. 

Beldur Barik programa neska-mutil gazteen ar-
tean berdintasuna, errespetua, autonomia eta 
askatasuna sustatzeko ekimen bat da, eta gaz-
teria emakumeen aurkako indarkeriaren aurka 
inplikatzea du helburu.  2009. urtean sustatu 
zuten Emakundek eta Eudelek, Euskal Autono-
mia Erkidegoko berdintasunaren aldeko Berdin-
sarea sarearen esparruan. Gaur egun, Arabako, 
Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundien babesa eta 
finantziazioa	 du,	 bai	 eta	 Eusko	 Jaurlaritzako	
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila-
ren, Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) 
eta EITBren lankidetza ere. 

Bizkaiko Foru Aldundiak ardatz hauen inguruan 
lan egin du, 2014. urterako aurrekontua egiteko: 
pertsonak, enpleguaren sorrera eta ekonomiaren 
suspertzea. Helburua da Bizkaian edozein pert-
sonak bere bizitzako uneren batean behar izan 
dezakeen gizarte-zerbitzuen sarea bermatzea.

Horrez gainera, foru-aldundiaren aurrekontuak 
pertsonarik ahulenen babes-sistemari eustearen 
aldeko apustua egin du, herritarren eskubideeki-
ko eta lankidetzarekiko edo emakumeen eta gi-
zonen arteko berdintasunaren sustapenarekiko 
duen konpromisoa ahaztu gabe.

Herritarren eskubideak eta lankidetza
•	Beharrezko	langileek	jarraituko	dute	lanean,	
diru-laguntzen dekretuari aurkezten zaizkion 
lankidetza-proiektuen edukia aztertzeko. Etor-
kinen elkartze-ehunaren jarraipena eta anali-
sia egiteko beharrezko lanak aintzat hartuz.
•	Bizkaiko	Foru	Aldundiaren	 berezko	 kanpai-
nak	 garatzeko	 beharrezkoak	 diren	 lanak	 fi-
nantzatzen jarraituko da. 
•	 Garapenerako	 lankidetzarako	 diru-lagunt-
zen, eta sexu-bereizketaren aurkako borroka-
ren, herritarren eskubideen berdintasunaren 
aldeko borrokaren, kulturartekotasunaren eta 
bereizketa-ezaren esparruan lan egiten duten 

diru-irabazi asmorik gabeko erakundeentzako 
diru-laguntzen deialdirako beharrezko kredi-
tuak mantenduko dira.

Emakumeen eta gizonen berdintasunaren 
sustapena

•	 Emakumeen	 eta	 gizonen	 berdintasun-poli-
tikak	 zeharka	 sartzeko	 beharrezko	 lanak	 fi-
nantzatuko dira: berdintasunerako foru-plana 
egitea eta plan horren jarraipena egitea, ge-
nero-inpaktuari buruzko ebaluazio-txostenak 
sartzea araudi-xedapenetan, berdintasun-bal-
dintzak sartzea kontratuetan...  
•	Herritarrei	zuzendutako	sentsibilizazio-ekint-

zak eta informazioa sartuko dira: Bizkaian 
desberdintasunari buruzko azterlanak egiteko 
hitzarmena EHU/UPVrekin, jarduerak emaku-
meen elkarteen foroarekin, Beldur Barik 
kanpaina, eta gaurkotasun-aldizkari bat argi-
taratzea eskubideen berdintasunerako politi-
kei buruz.
•	Diru-irabazi	asmorik	gabeko	erakundeek	eta	
emakumeen elkarteek egiten dituzten emaku-
meen eta gizonen berdintasunerako proiek-
tuak diruz lagunduko dira. 
•	Berdinbidean	Bizkaia	programa	berreskura-
tuko da. 

+ Gazteak “Beldur Barik” programan inplikatzen da

+ Gizarte-zerbitzuen sareekiko konpromisoari eusten dio Bizkaiko Foru Aldundiak

500 euroko sari bat eta 250 euroko bi sari 
eman dira kategoria bakoitzean, bai eta 300 

euroko sari herrikoi bat ere.

1.- Kategoria:
Paso (De Cebra) / Maialen Mieres, Sarai 

Otxoa, Sheila Santos eta Mikel Cenecorta. 
Bilbo 

Aipamen bereziak 
Ezagutzen zaitut / Ane Zuazubiskar Iñarra, 
Maddi Mendibil Artetxe, etab. Larrabetzu 

Lorearen Hitzaldia / Ane Cenecorta. Basauri 

2.- Kategoria:
Dzingora / Lorea Diez eta Mikel San Juan. 

Bilbao 
Aipamen bereziak

Puño en alto / Saioa García eta Michelle Ro-
driguez, La Omega eta Lil Miss. Gasteiz 
Zuganbila / Amaia Cabero Saizar, Malen 

Amenabar Larrañaga eta Ainhoa Gutiérrez 
del Pozo. Lezama 

Sari herrikoia
Ez Etsi, Eutsi! / Maddi Beloki, Olaia Zinkune-

gi, Irene Arana, Lore Lakunza, Idoia Ecei-
za, Irati Salaberria, Amaia Uranga, Ainara 

Zabala, Izar Amundarain, Amets Etxezarreta, 
Ane Abalaide, Sara Birawi, Ainhoa Simpler, 
Maider Del Nozal, Irati Alda eta Iker Ortiz. 

sartu
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SESBek erregimeneko langileentzat eraiki zituen 
etxebizitza sozialetan ere hartzen dute aterpe. 
Bertan, familiak duen ekonomia-ahalaren edo 
hemendik bidaltzen zaien diruaren arabera, oina-
rrizko erosotasunak izan ditzakete. 

Edonola ere, eguneroko bizitzan ikastetxera joa-
ten dira (ikasketetan oso argiak diren adingabeak 
ditugu, ohorezko matrikula ateratzen dute), eta 
kalean indartsuenaren legera jolasten dira. Hori 
dela eta, pertsona zakarrak eta ausartak izan 
ohi dira, izaera indartsukoak. Umezurztegietan 
bizi diren haurrak ere baditugu, eta haien egu-
nerokoa ezin dugu irudikatu ere egin. Materiala, 
oinarrizkoena ez dute, ez eta nahitasunik ere.

Beren herrialdera itzultzen direnean, haiekin 
harremanetan egoten jarraitzen al da?
Oro har, bai, telefono bat erabiltzeko aukera 
dutenekin. Hala ere, kasu batzuetan ezinezkoa 
zaie. Kasu horietan, Beraluseko elkartearen bi-
dez jartzen gara harremanetan haurrek ikasten 
duten ikastetxeko irakasleekin, nola dauden eta 
zerbait behar duten jakiteko.

18 urte edo gehiago dituztenean, familiak izapi-
deak egiten has daitezke atzerritarren bulegoan, 
eta hala, ikasteko eta oporrak egiteko ekar dit-
zakete hona. Erakundeen ikuspuntutik hitz egiten 
badugu, adingabeak aberriaren seme-alabatzat 
hartzen dituzte. Hori dela eta, haurrek ez dute 
adierazten zer gabeziarekin bizitzen diren edo 
ozta-ozta bizi direla, eta saneamendu-arrazoien-
gatik soilik uzten zaie ateratzen herrialdetik (erra-
diazioa ezarri zen eremutik ateratzea, azterketa 
mediko guztien arabera frogatuta baitago bizitza 
luzatzen zaiela).

ACOBI elkartea Chernobyleko zentral nuklearre-
ko erradiaktibitateaz kaltetutako bielorrusiar hau-
rrei aldi baterako harrera egiteaz arduratzen da.

Zer egin behar da familia abegi-hartzailea iza-
teko? Zer jakin behar da?
Neskato edo mutiko bati harrera egin nahi izatea 
baino ez. Abegi hartzeko datak ekainaren amaie-
ratik abuztuaren amaiera artekoak izan ohi dira. 
Familia berriari elkarrizketa bat egiteko deia egi-
ten diogu, gure abegi-proiektuaren berri emateko 
eta ezagutzeko, abegi hartzeko zer motibazio 
duten jakiteko, gure esperientzien berri emateko 
eta esperientzia horrek zer dakarren beraiei jaki-
narazteko eta abar. 

Abegi-kostua haur bakoitzeko 1.000 eurokoa 
da, baina familiek askoz ere gutxiago eman be-
har dute, zehazki, 2013. urtean familia bakoitzak 
300 euro eman behar izan du. Elkarteak zenbait 
jarduketa egiten ditu, familiek jartzen duten di-
ru-kopurua murrizteko. Gainerako kostua erakun-
deen ekarpenen eta ekarpen pribatuen bidez or-
daintzen dugu, baina badaude beste jarduketa 
mota batzuk ere. 2013. urtean 29 adingabe etorri 
ziren 27 familia abegi-hartzailetara. Tamalez, he-
men ere krisia igarri da, eta familia batzuek abegi 
egiteari utzi behar izan dute, senideetako bat edo 
biak langabezian geratu direlako. 

Haurrei Bielorrusiako begiraleek laguntzen die-
te. Belaruseko irakasleak izan ohi dira, eta hori 
dela eta, adingabeek ekar ditzaketen arazoen 
berri dute. Horrenbestez, sor daitekeen edozein 
arazo konpontzeko gai dira. Adingabeekin joan 
ohi dira medikua bisitatzera, abegi-hartzaile be-
rrien etxeetara eta txangoetara. Horrez gainera, 
sakelako telefonoaren bidez harremanetan jar 
daitezke familiekin, edozein zailtasun sortzen 
bada ere. 

Euskal Autonomia Erkidegora etortzen diren nes-
ka-mutil gehienak osasuntsu daude. Aire osasun-
garriago bat arnasteak eta elikadura orekatu bati 
jarraitzeak soilik beren bizi-itxaropena hobetzen 
du. Hala ere, osasun-arazo txikiak dituzten hau-
rrek ere etortzen dira (horrela bada, familia abe-
gi-hartzaileei jakinarazten zaie beti, eta familie-
kin batera aztertzen da zer tratamendu mediko 
jarraitu beharko duten haurrek, zer proba egin 
behar zaizkien eta beren herrialdera itzultzean 
gaixotasunaren jarraipena egiteko aukera izango 
den). Ohikoa da haurrek nutrizio-gabeziak izatea, 
baina batzuek afektuzko gabeziak ere izaten di-
tuzte, bai familia desegituratutakoak izateagatik 
bai umezurztegi batetik etortzeagatik.

Lehenengo egunetan izaten dira arazo nagusie-
nak, hizkuntza oztopo garrantzitsua baita. Hala 
ere, arazo hori oso azkar konpontzen da, keinuen 
eta irribarre zabalen bidez adingabeen bihotza 
arazorik gabe bereganatzen da, eta aldi berean, 
haiek gurea bereganatzen dute.

Nongoak dira adingabeak?
Elkarteak abegi ematen dien haurrak Klimovichi-
ko eremukoak dira, Bielorrusiaren ekialdekoak, 
Errusiaren mugatik kilometro gutxitara. Hodei 
erradiaktiboa erori zen eremuan dago, eta lan-
gabezia-tasa handia duen landa-eremu bat da, 
lurrak kutsatuta baitaude, eta industria eta zerbit-
zuak oso urriak baitira.

Etxeak, oro har, etxebizitza oso xumeak dira, eta 
askok ez dute bainugelarik, ez eta berogailurik 
ere (tximinia izan ohi dute, inolako aireztapenik 
gabe, eta hori dela eta, etxe osoak ke usaina du). 
Paretetan alfonbrak izaten dituzte, neguko hotza 
arintzeko (30º zero azpitik baino hotz handiagoa 
egin ohi du). Baratze txikiak ere izan ohi dituz-
te, eta udan patatak eta tomateak biltzen dituzte, 
eta azak eta abar geroago. Halaber, antzinako 

POSITIBOKI

+ elkarrizketa / Adolfo Sangronizi, ACOBI Elkarteko (Bielorrusiako haurrei harrera egiten dien elkartea) idazkariari   

Haurrak EAEra iristen direnean, harrituta ge-
ratzen dira daukagun oparotasunagatik edo 
aukeragatik, bai supermerkatuetan, bai etxee-
tan, etab. Jostailuek, janariak, batzuei txorro-
tako	urak,	 dutxak	edo	 itsasoak	edo	 trafikoak	
harri eta zur uzten dituzte.

Haurrak Bielorrusiako umezurztegian (Argazkia: Iñaki Izquierdo Muxika)

sartu

http://www.acobi.kzcomunidades.net/es/html/
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Aldarte (Gay, lesbiana eta transexualen arreta 
zentroa), CEAR Euskadi (Errefuxiatuei Lagunt-
zeko Euskadiko Batzordea) eta Lankidetzarako 
eta Garapenerako Ekimenak elkarrekin lanean 
ari dira 2010. urtetik, Nahia Taldea eratuz. Talde 
horrek ikertzeko, hausnartzeko, eta lankidetzari 
eta herritartasun globalari buruzko ekintza-ildoak 
eta -estrategiak  

Nahia Taldeak “Desira ahaztuak” jardunaldiak 
antolatu zituen eta pasa den abenduaren 3an 
ospatu ziren. Jardunaldi horietan, lankidetzaren 
eta garapenerako hezkuntzaren esparruan gene-
ro-ikuspuntuari eta sexu-aniztasunari buruz ezta-
baidatu eta hausnartu zen. Goizean tailer bat egin 
zen, lankidetzaren eta herritartasun globalerako 
hezkuntzaren esparruko eragileei zuzendutakoa. 
Tailer horretan, binarismoari eta heteroaraudiari 
buruz hausnartu zen, beste gai batzuen artean.

Arratsaldean, “Desira ahaztuak” liburua aurkez-
tu zen, Nahia taldeak urteen joanean garatu 
dituen baterako hausnarketak jasotzen dituen 
dokumentu bat. Lan hori egiteko Bizkaiko Foru 
Aldundiaren babesa izan dute. Argitalpen horren 
helburua da sexu-genero sistema gaur egun 
ulertzeko moduaren bereizgarri den binarismoa 
gainditu	nahi	du.	Horrez	gainera,	identifikatu	nahi	
du zer erronka dakartzan berekin lankidetzaren 
eta herritartasun globalerako hezkuntzaren es-
parruan genero-ikuspuntuari buruz gaur egunera 
arte izan den ulertzeko moduan lesbianak, ga-
yak, transexualak, transgeneroak eta sexuarte-
koak sartzeak.

+ Desira ahaztuak: Genero-ikuspuntua eta sexu-
aniztasuna garapenerako lankidetzaren eta 
hezkuntzaren esparruan

“Desira ahaztuak”, pasartea:
“Nagusi den eredua ordezkatuko zukeen 
aukera bat da genero-ikuspuntua eta se-
xu-aniztasuna, hautatzeko ahalmenaren bi-
dez, plazeretik abiatuta eta beste errealitate 
batzuekin elkartasunean, eta beti aurretiko 
ekarpen batzuk, gure sustraiak hain zuzen, 
oinarri hartuta. 

“Emakumeen aurkako Indarkeriaren kontrako 
Nazioarteko Eguna” izan dela eta, Bizkaiko Foru 
Aldundiak herritarren eskubideekin eta berdinta-
sunarekin duen konpromisoa eta gure gizartean 
errotuta dagoen desberdintasuna, hori garatu eta 
betikotzen duten eguneroko jarreretan islatzen 
dena, desagerrarazteko borondate tinkoa gogo-
rarazi nahi izan zituen, erakunde adierazpen ba-
ten bidez. Hori dela eta, “berdintasunaren aldeko 
eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako 
politika aktiboa, integrala, partaidetzazkoa eta 
koordinatua” garatzeko konpromisoa hartu du, 

“emakume gazteek eta nerabeek jasaten duten 
indarkerian arreta berezia jarrita”. 
Aurten Bizkaiko Foru Aldundiak sexu-erasoetan 
ipini du arreta, eta batez ere, gazteek jasaten di-
tuzten erasoetan. Horregatik, emakume gazteei 
zaurgarritasunari aurre egiteko beharrezkoak 
diren baliabideak ematen dizkieten ekimenak 
abiarazteaz gain, gazteen artean portaera sexis-
tak saihesteko lanari eutsi, eta eguneroko eraso 
sexista txikien aurkako jarrera aktiboa eta tinkoa 
hartuko du. 

+ Bizkaiko Foru Aldundiak gazteak ahalduntzea 
sustatuko du

sartu

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu 
Kontseiluaren erakunde adierazpena 

(laburpenak): 
“Emakumeenganako indarkeria errotik 
desagerrarazteko lanak, lehenik eta 

behin, agerian utzi behar ditu indarkeria 
mota horiek, desberdintasuna eta sexu-

indarkeria sustatzen dituzten mezu sexistak 
antzemanez.” 

“Beharrezkoa da, erasoak prebenitzeko 
erabiltzen diren estrategietan, beldurraren 
bitartez euren segurtasunaren erantzule 

izatea saihesten duten mezuak helaraztea 
neska gazteei. Halaber, mezu horiek 

nesken jabekuntza sustatu beharko lukete 
eta sexualitate aktiboa izateko eskubidea 
aintzatetsi, betiere, neskak estigmatizatu 

gabe edo jarrera arriskutsuen erantzule egin 
gabe”.

http://nahia-taldea.webnode.es
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Sexu-esplotazioa helburu duen salerosketak eta, 
biktimentzako nazioarteko babes-mekanismoa 
den aldetik, asilorako eskubidearekin duen lotu-
ra izan ziren Genero-arrazoiengatiko jazarpenari 
eta asilorako eskubideari buruzko II. Batzarrean 
eztabaidatu ziren gai nagusiak. CEAR Errefu-
xiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeak anto-
latu zuen, Garapenerako Lankidetzaren Euskal 
Agentziaren eta Bizkaiko Jaurerriko Abokatu 
Elkargo ospetsuaren laguntzaz.

Saharaz hegoaldeko emakumeek nazioarte-
ko babesa eskuratzeko garaian mugan (Ceuta 
eta Melilla, atzerritarrak barneratzeko zentroak 
eta Madril-Barajas aireportua) bizitzen ari diren 
egoera eta erakundeek eta gizarte-elkarteek 
errealitate honi ematen ari zaizkion erantzunak 

adibide gisa erabili ziren kongresu honen gaia 
zehazteko. “Sexu-esplotaziorako emakumeen 
salerosketa asilorako eskubidearen esparruan” 
izenburupean ospatu zen Bilbon abenduaren 
12an eta 13an.

Salerosketa jazarpen mota gisa eta erakundeek 
eta gizarte-elkarteek eskaintzen dituzten erant-
zunak, eta Espainian eta Europar Batasunean 
biktimei ematen zaien nazioarteko babesa azter-
tu ziren mahai biribil banatan. Giza Eskubideen 
Europar Auzit egiko, Women’s Link Worldwide 
GKEko, Caminando Fronteras kolektiboko eta 
Esperanza proiektuko ikertzaileek, adituek eta 
ordezkariek hartu zuten parte, besteak beste.

Feminismoetatik, Giza Eskubideak defendat-
zeko asmoz, krisirako alternatibetan lan egiten 
duten gizarte-mugimenduekiko eta erakundee-
kiko elkartasuna indartzeko asmoz, MunduBat 
Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeak 
“Nazioarteko Jardunaldiak: Krisien aurreko Alter-
natiba Feministak” jardunaldiak antolatu zituen 
azaroan Bilbon.

Horrela, bateratzeko eta eztabaidatzeko espa-
zioa sortu zen, horretan topaketan parte hartu 
zuten mugimenduen eta erakundeen elkarta-
sun-agenden arteko loturak indartu zirela.

Bizkaiko Foru Aldundiak, Garapenerako Lanki-
detzaren Euskal Agentziak eta Eusko Jaurlaritzak 

finantzatu	dituzte	jardunaldi	horiek,	eta,	ziklo	horri	
esker, Bilbon nazioarteko aditu asko bildu ziren, 
krisiari eta feminismoari buruzko beren analisiak 
azaldu zituztenak. Azaroaren 7ko saioak San 
Frantziskoko Udaltegian egin ziren, eta horietan 
zenbait kontu landu ziren, adibidez, krisi siste-
mikoa edo emakumeak egoera gatazkatsuetan 
duen eginkizuna. Azaroaren 8ko eta 9ko topake-
tak, aldiz, Bidebarrieta liburutegian egin ziren, eta 
haien gai nagusiak krisi globalaren testuinguruari 
aurre egiteko esperientzia feministak eta krisial-
dian gizartea eraldatzeko itun feministak izan zi-
ren.

+ Genero-arrazoiengatiko jazarpenari eta asilorako 
eskubideari buruzko II. Batzarra. “Emakumeak bidean: 
Salerosketa, sexu-esplotazioa, mugak”

+ Nazioarteko Jardunaldiak: Krisien aurreko Alternatiba  
   Feministak 

PROGRAMA

“Sexu-esplotazioa helburu duen emakume-
salerosketa asilo-eskubidearen eremuan” 

Osteguna, abenduak 12

09:30. Ongietorria eta aurkezpena
} Garapen Lankidetzarako Euskal Agentzia
(baieztapenaren zain)
} Gema Escapa (Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun 
Ohoretsuaren dekano-ordea)  
} Javier Galparsoro (CEAR-Euskadiren lehendakaria)
} Mónica Fernández (CEAR-Euskadi)

10:00. Esparru-hitzaldiak: 
Emakumeen salerosketa, jazarpenaren adierazpen bat

} Helena Maleno (Ikertzailea, gizakien salerosketaren alorreko 
gaietan aditua, Ca-minando Fronteras kolektiboko kide) 
} Paloma Favieres (CEARen zerbitzu juridikoaren arduraduna)
Moderatzailea: Patricia Bárcena (CEAR-Euskadiren zuzendaria)

10:40. Mahai-ingurua: Biktimen nazioarteko babesa 
Espainiako estatuan

} Eva María Sancha (Esperanza proiektuaren sail 
juridikoaren arduraduna)  
} Paloma Favieres (CEARen zerbitzu juridikoaren arduraduna)
Moderatzailea: Patricia Bárcena (CEAR-Euskadiren zuzendaria)

12:00. Atsedenaldia

12:30h. Mahai-ingurua: Erakundeen erantzunak
} Elena Arce Jiménez (Migrazioen eta Tratu-berdintasunaren 
alorraren burua, Herriaren Defendatzailea)
} Asilo eta Babes Bulegoa (OAR) (baieztapenaren zain)
} Ana María Sola Ibarra (Bizkaiko Fiskaltzako Atzerritarren 
Atalaren arduraduna) 
Moderatzailea: Julia Hernández (Arartekoaren ondokoa)

14:00. Atsedenaldia

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA
BIZKAIA JAURERRIKO ABOKATUEN
BAZKUN OHORETSUA

GENERO-ARRAZOIENGATIKO 
JAZARPENARI ETA ASILO-ESKUBIDEARI 
BURUZKO II. BILTZARRA 
Abenduak 12 eta 13  
(Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua)

16:00. Mahai-ingurua: 
Biktimen nazioarteko babesa Europar Batasunean

} Viviana Waissman (Women’s Link Worldwide erakundearen zuzend.) 
} Carmen Morte-Gómez (abokatua - sailaren burua, 
Giza Eskubideen Europako Auzitegia)
} Eva Menéndez (ACNURen Espainiako ordezkaritzaren 
babeserako ofizial laguntzailea) 
Moderatzailea: José Ignacio Sufrate Simón  
(Bizkaia Jaurerriko Abokatuen Bazkun Ohoretsua)

17:30. Lehen egunaren amaiera

Ostirala, abenduak 13

09:30. Mahai-ingurua: 
Gizarte-erakundeen erantzunak  

} Helena Maleno (Ikertzailea, gizakien salerosketaren alorreko gaietan 
aditua, Ca-minando Fronteras kolektiboko kidea) 
} Eva María Sancha (Esperanza proiektuaren sail juridikoaren ardurad.)   
} Belén Walliser (Abokatua, CEAR-Madril) 
Moderatzailea: Nekane García (SOS Arrazakeria Bizkaia)

11:30. Atsedenaldia

12:00. Hizketaldia: Eragin politikoa duten estrategiak 
asilo-eskubidearen defentsarako  

} Gema Fernández Rodríguez de Liévana 
(Abokatua, Women’s Link Worldwide) 
} Sara Verdú (Abokatua, Valencia Acoge, atzerritarrak barneratzeko 
zentroen aurkako CIE’s NO kanpaina)
} Leire Lasa (CEAR-Euskadi)
Moderatzailea: Nicolás Castellano (Cadena SER)
 

12:45. Ondorioak
} Raquel Celis (CEAR-Euskadi)
  

13:00. AmaieraFacebook: http://bit.ly/asiloytrata 
Twitter: #asiloytrata

sartu
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http://www.mundubat.org/eu/agenda/2013-11-07/nazioarteko-jardunaldiak-krisiari-aurre-egiteko.html
http://www.sinrefugio.org/ipo/?lang=EU
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Azaroaren 14an eta 15ean Immigrazioa eta In-
tegrazioa Euskal Autonomia Erkidegoan III. Jar-
dunaldiak ospatu ziren Bilbon. Ikuspegi@ak –Im-
migrazioaren Euskal Behatokiak- eta Biltzenek 
-Integraziorako eta kulturen arteko Bizikidetza-
rako Euskal zerbitzuak- antolatu zituzten topaketa 
horiek, Eusko Jaurlaritzako Familia Politika eta 
Garapen Zuzendaritzarekin batera. Jardunaldi 
horien bidez, etorkinen kolektiboa integratzeko 
zenbait mekanismotan sakondu nahi zen.  Ezta-
baidan kultura- eta hizkuntza-aniztasunari buruz 
eta beren inplikazioei eta mugei buruz hitz egin 
zen batez ere, bai eta erlijio-aniztasunari eta bere 
kudeaketari buruz ere. Europako testuingurua eta 
islama bereziki azpimarratu ziren, erlijio horrexek 
sortzen baitu, hain zuzen, eztabaida handiena. 
Hala, jardunaldietan hainbat gai landu ziren, esa-
terako: “La diversidad y sus variedades en el hori-
zonte de los derechos humanos” (Aniztasuna eta 
aniztasun motak giza eskubideen etorkizunean), 
“¿De la diversidad a la desigualdad? (Aniztasune-
tik desberdintasunera?), La gestión política de la 
diversidad” (Aniztasunaren kudeaketa politikoa), 
“Hizkuntza-aniztasuna eta euskara”, “La diversi-
dad cercenada en Europa” (Aniztasun urritua Eu-
ropan), “Islam soluble, ¿musulmanes integrados? 
Deseos y delirios de las políticas de asimilación” 
(Islam konpontzeko modukoa al da? Musulmanak 
gizarteratuta daude? Asimilazio-politiken grinak 
eta delirioak) eta “Población musulmana, religión, 
cultura y convivencia” (Biztanleria musulmana, 
erlijioa, kultura eta bizikidetza). Immigrazioaren 
esparruan interesa duten eta inplikatuta dauden 
pertsona guztiei zuzenduta daude Euskal Auto-
nomia Erkidegoko immigrazioari eta integrazioari 
buruzko jardunaldi horiek, eta etorkinen gizarte-
ratzearen esparrurako topagune eta hausnarke-
ta-eremu izan nahi dute. Izan ere, eremu hori funt-
sezko zeregina hartzen ari da etorkizunari begira, 
eta gero eta neurri handiagoan, egungo ekono-
mia- eta gizarte-testuingurua kontuan hartuta.

Atzerritarrei eragiten dieten legezko gaietan in-
formazio zehatzak, eguneratuak eta egiazkoak 
emateko, Bilboko Udaleko Berdintasun, Lanki-
detza eta Hiritarrak sailak, Immigraziorako Tokiko 
Kontseiluaren partaidetzarekin, 2013an zenbait 
informazio-saio antolatu ditu, Bi-Open Anizta-
suna Kudeatzeko Udal Planaren barruan koka-
tuta.

Saioak publikoak eta doakoak izan ziren, eta gi-
zarteratzea eta harrera sustatzea izan zuten hel-
buru. Horretarako, atzerritarrei gehien eragiten 
dieten gaiei buruzko informazioa eman zen, es-
aterako: etorkinen eskubideak eta betebeharrak, 
egoitza- eta lan-baimenak, baimenak nola berri-
tu, familia berrelkartzea, erkidegoko pertsonen 
eta beren senideen araudia eta nazionalitatea 
nola eskuratu. Izan ere, legedia ondo ezagutzea 

funtsezkoa da erregulartasun-egoera lortzeko 
eta egoera horri eusteko, bai eta aitortutako es-
kubideak eta betebeharrak erabiltzeko eta betet-
zeko ere.

Irailean Galdakaoko Udalak “Emakumeen eta 
Gizonen arteko Berdintasunerako II. Plana 2014-
2017” abiaraztea eta garatzea onetsi zuen. Ho-
rretarako, 656.000 euro erabiliko ditu. Udaleko 
arlo guztiek batera eta Galdakaoko gizarte- eta 
elkarte-ehunaren laguntzaz prestatuta, II. Plan 
horrek 20 helburu ditu, guztira, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren arloan udal zer-
bitzuak, programak eta baliabideak hobetzeko 
ekintzak, besteak beste, biltzen dituztenak. 

Berdintasunaren arloan lan egiteak pertso-
na guztiei on egiten diela jakinda, Galdakaoko 
Udalak herritarren partaidetza eskatu du orain. 
Horretarako, galdera-sorta bat prestatu du, Ber-
dintasunerako Plana aztertzeko eta udalerrian 
berdintasunari aurrera egiten lagundu nahi dioten 
pertsona guztien iritziak, iradokizunak eta ideiak 
biltzeko. 

Hona hemen ekintza-ardatzak: 
•	Gobernantza	emakumeen	eta	gizonen	arte-
ko berdintasunerako.
•	Emakumeak	ahalduntzea	eta	balioak	aldat-
zea.
•	Gizarte-antolaketa	erantzunkidea
•	 Emakumeen	 aurkako	 indarkeriari	 lotutako	
prebentzioa eta laguntza.

+  Kultura eta erlijio 
aniztasuna Euskadin

+  Atzerritartasunaren araudiari buruzko informazio-saioak 

+ Galdakaok herritarren ekarpenak eskatu ditu, Berdintasunerako II. Plana hobetzeko

sartu

sartusartu

Boluntak, Bizkaiko Borondatezko Lanen Ardura-
dunen Foroa denak, “Boluntarioaren krisialdiko 
eginkizuna” izeneko Boluntarioen 2013ko To-
paketa egin zuen azaroaren 30ean, boluntarioen 
eta haien erakundeen arteko topaketa eta harre-
mana errazteko asmoz. Baterako gogoeta-proze-
suaren ondoren, adierazpen bat prestatu zen, 
Bizkaiko boluntarioek egungo egoerari buruz 
hartzen duten jarrera agerian utzi duena.

+  Bizkaiko Boluntariotzaren Foroaren adierazpena: “Ez dugu etsiko. Boluntarioak gara-eta”

Adierazpen osoa

“Bizkaiko boluntarioen mugimendua 
gizartea eraldatzeko eragilea da, 

eta, gainerako eragileen laguntzaz 
(administrazio publikoak, enpresak, 

sindikatuak, ikastetxeak, komunikabideak 
eta gizarte zein erkidego arloko gainerako 

baliabideak), aurrerapenaren alde egin nahi 
dugu. Horretarako, beraz, politika, gizarte, 
ekonomia, ingurumen eta kultura arloko 

eraldaketak sustatzen ditugu, eta harreman 
sozialak nahiz lotura bateratuak sendotzen 

ditugu. 

Borondatezko lanaren bidez, berdintasuna 
bermatzen duen gizartearen oinarriak 

ezartzen dira. Mundu irisgarria eratzen 
da zentzu guztietan. Ingurumena bera 
babesten da, hurrengo belaunaldiek 

etorkizuna izan dezaten. Kultura zabaldu eta 
pertsonen zein herrien garapena eragozten 

duten oztopoak eraisten dira. Hainbat 
eta hainbat arrazoi ditugu, egunez egun 
bete-betean lan egiteko, eta, horri esker, 

gure mundua benetako giza eremua izatea 
lortzeko. 

2013. urte honetan, ‘Herritar Aktiboen Urte 
Europarrean’, borondatezko ekintza geure 
herritartasuna bete-betean erabiltzea dela 

aldarrikatzen dugu.” 

http://www.bolunta.org/topaketa2013/index-eusk.asp
http://www.galdakao.net/aportacionesPlanIgualdad.shtml?rd=32419
http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279132235578&language=eu&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/documentos/convocatorias/jornadas_inmi_2013ok.pdf
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Garapenerako	Laguntza	Ofiziala	krisi-	eta	haus-
narketa-une batean dago. Esparru horretan, 
Lankidetza deszentralizatuak bere eginkizuna 
zehaztu, eta bere gaitasunak indartu behar ditu, 
lankidetza tradizionalena aldatzen duen alternati-
ba eskaintzeko. Jorge Gutiérrez Goiriak, Irati La-
baienek eta Michel Sabalzak idatzi dute artikulua, 
eta horretan kontu horiek aztertu dituzte, politika 
horiek Euskal Autonomia Erkidegoan izan duten 
ibilbidea erreferentziatzat hartuta.

Genero-berdintasunaren onespen estrategikoa 
sustatzeko eta ikuspuntu feminista lankidetzan 
egindako lanaren politiketan eta praktiketan sar 
dadin jarraibideak eskaintzeko helburua du iker-
keta honek. Lankidetzarekin lotuta dauden era-
gileek abian jartzen dituzten ekimenei buruzko 
hausnarketa kritiko bat sortu nahi du, eta lan-ildo 
eraldatzaileak	identifikatu	kutsu	feministarekin.	

Dokumentu honetan, feminismoak planteatzen 
dituen birplanteatze metodologiko nagusiak 
azaltzen ditu, adituen taldeetan laguntzen du-
ten emakumeen osagai kritikoa eta eraldatzailea 
azpimarratuz.

Mundubat GGKEak egindako argitalpen horrek 
erantzukizunari, oroimenari eta elkartasunari es-
katzen die laguntza, bereizketa eta gabetzea oi-
narri dituzten ezarritako botereetatik eratorritako 
eskubideen galeraren aurrean. Hala, ikuspuntua 
berreskuratuko duen gizarte-indar bat aldarrikat-
zen du, eskubide horiek errespetatu, aberastu, 
bermatu eta zabal daitezen aldatzeko premiazko 
behar baterako itxaropena eta arrazoia baztert-
zen ez diren mundu batean. 

APALATEGIAN

Arrazakeriaren eta xenofobiaren testuingurua 
Espainiako Estatuan eta Europan: hori agert-
zen duten tipologiak eta espazioak, atzerritarrei 
eta asiloari buruzko politikak, ultraeskuinaren 
gorakada, lantokiko bereizkeria, etxebizitza eta 
hezkuntza eskuratzea, polizia-kidegoen abusuak 
eta eraso arrazistak SOS Arrazakeriaren Elkar-
teen Federazioak prestatu duen txostenean lant-
zen diren gaietako batzuk dira, besteak beste. 

+ Lankidetza deszentralizatua: Haren 
gaitasunetarako eta arazoetarako hurbilketa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko egoeraren 
ikuspuntutik

+ “Ahots eta jakintza feministak: Lankidetza-agentzia 
emantzipatzaile baterantz”

+ Eskubideak eta guztien ona gabetzearen aurka. 
Atzera-egiteari aurre egiten, ikuspuntuak 
erreskuratzen

+ SOS Arrazakeria: 2013ko Urteko Txostena

sartu

sartu sartu

sartu

http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/289
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/286
http://www.sosracismo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3Apresentacion-informe-anual&catid=9%3Adocumentos-sos&Itemid=14&lang=es
http://www.mundubat.org/archivos/201303/15-dchos-y-bien-comun.pdf
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Women’s Link Worldwide giza eskubideen na-
zioarteko erakunde bat da, eta genero-ikuspun-
tua aintzat hartzen duen justizia mundu osoan 
errealitatea izateko egiten du lan. 

Aintzatetsita badaude ere, emakumeen eskubi-
deak legezko kulturan erabat sartuta ez daudela 
jakinda, Women’s Link erakundeak epaileekin, 
fiskalekin eta beste eragile judizial batzuekin 
egiten du lan, praktikan eskubide horiek erres-
petatzen, babesten eta bermatzen direla berma 
dadin, eta legeen interpretazioa eta aplikazioa 
genero-ikuspuntu diferentzial bat aintzat hartuz 
egitea garrantzitsua dela aintzatets dadin.

Sistema judiziala gizarte-eraldaketa lortzeko 
lekutzat hartuz, giza eskubideen defentsan 
jarduten duten taldeekin elkartuta egiten du lan, 
analisi eta ekoizpen juridikoetan generoaren eta 

beste aldagai garrantzitsu batzuen txertatzea 
sustatzeko asmoz. Hala, erabat ulertzen da es-
kubideak zer inpaktu duen pertsonen eguneroko 
bizitzan, hainbat faktoreren arabera, hala nola 
generoa, etnia, jatorri nazionala, sexu-orien-
tabidea, adina, hezkuntza-maila, gizarte- eta 
ekonomia-egoera, genero-identitatea, afiliazio 
politikoa eta erlijio-sinesmenak.

Nazio Batuen Biztanleria Funtsa, UNFPA, 
ugalketa-osasuneko programetan aditua den 
nazioarteko erakunde nagusia da. Nazio Batuen 
mendean dagoen garapenerako nazioarteko lan-
kidetza-agentzia hau 1967. urtean hasi zen de-
mografia-politikako programak babesten.

Jaiotza-tasa kontrolatzen, familia-plangintzan eta 
sexu-transmisioko gaixotasunen aurka borrokat-
zen egiten du lan, batez ere herrialde azpigara-
tuetan, emakumeek, gizonek eta haurrek bizitza 
osasuntsu bat izateko eskubidea sustatuz, auke-
ra-berdintasunean. 

NAZIOARTEKO ERAKUNDEAK

Lanaren Nazioarteko Erakundearen (LANE) hel-
burua da aukerak sustatzea, emakumeek eta gi-
zonek lan itxurosoak eta emankorrak izan ditza-
ten, askatasun, zuzentasun, segurtasun eta giza 
duintasuneko baldintzetan. Horretarako, enple-
guak sortzen laguntzen du, langileen printzipioak 
eta eskubideak arautzen ditu, gizarte-babesa ho-
betzen du eta gizarte-elkarrizketa sustatzen du.

1919. urtean sortua, Nazio Batuen erakunde es-
pezializatu horrek hiruko egitura du, eta gober-
nuak, enplegu-emaileak eta sindikatuak daude 
ordezkatuta bertan. Hauek dira bere jarduera-es-
parruak, besteak beste: oinarrizko lan-printzi-
pioak sustatzea eta errespetatzea, haurren lana 
desagerraraztea, lan-araudia gainbegiratzea eta 
Hitzarmenak betetzen direla gainbegiratzea, lan-

kidetza teknikoko programen garapena, lan-mi-
grazioak eta globalizazioaren gizarte-garrantzia.

Global Witness gobernuz kanpoko erakunde bat 
da, eta natura-baliabideen ustiapena ustelkeria-
rekin, gatazka armatuekin eta giza eskubideen 
aurkako erasoekin lotzen duen katea apurtzea 
du helburu. 1993. urtean sortu zen Londresen. 
Ingurumenari buruzko gaien eta giza eskubideen 
urraketen arteko harremana aztertzen egiten du 
lan batez ere, batez ere natura-baliabideen (hala 
nola zura, diamanteak eta petrolioa) ustiapenak 
hainbat herrialdetan eta herrialde horietako herri-
tarrengan eragiten duen inpaktuari dagokionez. 
GKE horren helburu nagusia da natura-baliabi-
deak garapen jasangarri eta baketsu bat sustat-
zeko erabiltzea. 

Horretarako, herrialde horietan egiten ditu iker-
ketak, txostenak argitaratzen ditu eta arduradun 
politikoei presioa egitea helburu duten kanpainak 

+ UNFPA, Nazio Batuen Biztanleria Funtsa

+ Lanaren Nazioarteko Erakundea + Global Witness

+ Womens Link Worldwide

sartu sartu

sartu sartu

garatzen ditu. Hala, informazioa biltzen du, lobb-
ying jarduerak egiteko, eta natura-baliabideen 
erauzketaren eta salerosketaren inguruan, eta 
jarduera horrek giza eskubideen garapenean eta 
egonkortasun geopolitikoan eta ekonomikoan 
duen inpaktuaren inguruan kontzientziatzeko. 

http://web.unfpa.org/spanish/about/
http://www.womenslinkworldwide.org/
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.globalwitness.org
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SAREAN

1998an sortu zen Nazioarteko Irrati Feminista 
RIF – FIRE. Nazioarteko komunikabide bat da, 
irabazi-asmorik gabekoa, eta Irratiko Komunika-
zioen Elkarte Interaktibo Feministak sustatzen 
eta babesten du.

Costa Rican bizi diren latinoamerikar eta kari-
betar emakumeek kudeatzen eta administrat-
zen dute. Filantropia feministaren, emakumeen 
erakundeen eta sareen, nazioarteko lankidetza-
ren eta Nazio Batuen agentzia espezializatuen 
(UNIFEM, OME, Garapenerako Nazio Batuen 
Programa, UNFPA) babesa eta laguntza du, bai 
eta RIFen laguntzen duten emakumeen boron-
datezko lana ere. 

Kahlo proiektua sareko emakumeentzako aldi-
zkari bat da, orain arte daudenen oso desberdi-
na. Emakume talde batek sortu zuen proiektua. 
Emakumeentzako aldizkariak kritikatzeaz nazka-
turik (erantzunik ez ematea, ezinezko gorputzen 
ereduak, beti perfektu egoteko obsesioa, gatzik 

gabeko gaiak, etab.), zerbait egitea erabaki zu-
ten eta zerbait desberdina eskaintzea. Proiektu 
honen helburua da emakumearen irudi erreal 
bat ematea, eta bere edukien bidez, frogatzea 
emakume guztioi ez zaizkigula gustatzen gauza 
berak.

Género y Paz Visibles izeneko web-orriaren 
helburua da afrikar kontinentean generoarekin, 
bakearen eraketarekin eta komunikazioarekin 
zerikusia duten gaiak ezagutaraztea, eta komuni-
kabideetan gai horien hedapena erraztea irtenbi-
deak bilatzeko aldeko baldintzetan. 

Web-orri hori ACNUR Euskal Batzordearen 
proiektuaren barruan sartuta dago, eta Garape-
nerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta Bi-
zkaiko	Foru	Aldundiaren	finantziazioa	du.	Artikulu	
akademikoak, liburu espezializatuak edo GKEen, 
eremuan ezarritako Nazio Batuen agentzien, 
prentsa-agentzien eta komunikabideen txoste-
nak jasotzen ditu, besteak beste. 

Eusko Jaurlaritzak ezarri zuen Gizonduz 2007ko 
azaroan eta Emakundek sustatu du. Gizonak ber-
dintasunaren aldeko inplikazioan kontzientziazio 
eta partaidetza handiagoa sortzeko ekimen bat 
da Gizonduz, eta sentsibilizazioaren, prestakunt-
zaren eta etxeko esparruan erantzunkidetasuna-
ren inguruan zenbait neurri ezarriz gauzatzen da. 

Berdintasunaren arloan prestakuntza duten, 
eta berdintasunaren alde eta emakumeen aur-
kako indarkeriaren kontra sentsibilizatutako eta 
konprometitutako gizonen kopurua handitzea du 
helburu, bai eta etxeko lanetan eta pertsonen 
zaintzan gizonen erantzunkidetasuna areagot-
zea ere.

sartu sartu

sartu sartu

+ Género y Paz Visibles, Comunicación para la 
transformación social

+ Gizonduz

+ Nazioarteko Irrati Feminista RIF – FIRE + Kahlo proiektua

http://www.generoypazvisibles.org
http://www.berdingune.euskadi.net/u89-congizon/es/contenidos/informacion/quees/es_gizonduz/quees.html
http://www.fire.or.cr
http://www.proyecto-kahlo.com
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