
Urtero bezala, joan den martxoaren 8an Bizkaiko Foru Aldundiak bat egin zuen 
Emakumeen Nazioarteko Eguneko ospakizunarekin. Berriro ere aitortu eta eskertu nahi 
izan dugu Bizkaiko emakumeek gure gizartearen ongizaterako eta aurrerabiderako 
egin duten eta egunero egiten duten ekarpena. Emakumeen eginkizunari dagozkion 
gaiak agerian jartzen eta modu arduratsuan jorratzen lagunduko duten ekimenak 
sustatzeko garaian daukagun erantzukizunaz jabeturik, Gizarte Ekintzako Foru Sailean 
urtero antolatzen ditugu, Emakumeen Nazioarteko Egunaren inguruan, gizonen 
agindupeko munduan emakume askok beti ezkutuan eduki dituzten aparteko 
dohainak aintzat hartzea helburu duten topaketak. Jardunaldi horiek, gainera, bilgune 
dira Bizkaiko emakume elkarteetan parte hartu eta euren ahalegina eskaintzen duten 
pertsona guztientzat.

Ahalduntzearen, askatasunaren eta berdintasunaren alde emakumeek elkarrekin 
zineman egiten duten borrokaren ikuspegi desberdinak ezagutu ahal izateko, 
“Emakumezko zinema zuzendariak periferian. Egiptotik Indiara” izan da aurtengo 
topaketaren leloa. Beste kultura batzuetako zineman emakumeek duten lekua 
ezagutzeko eta balioesteko aukera izango da.

Ez dago hain urrun joan beharrik, baina, egiaztatzeko oraindik bide luzea egin 
behar dela berdintasunerantz. Horregatik, Bizkaiko Foru Aldundiak 520.000 euro 
bideratu ditu emakume elkarteek, irabazteko xederik gabeko erakundeek eta 
Bizkaiko udalek bultzatutako berdintasun proiektuak burutzeko 108 ekimenetara. 
Gainera, gazteentzako Beldur Barik kanpaina sustatzen dugu eta abian jarri dugu 
DenBBora Sarea izenekoa, gizarte eta lan harremanetan aurrera egin dezaten 
bateratzeak, erantzukidetzak eta genero-ekitateak. Eta, noski, laguntza ekonomikoa 
eta aholkularitza eskaintzen dizkiegu Bizkaiko udalei, baita txikienei ere, Berdinbidean 
sarearen bitartez. Bizkaiko Foru Aldundiaren ahotsak bat egiten duelako emakumeen 
aldarrikapenekin, eta ez hitzez bakarrik, baita egitez ere.

José Luis Bilbao
Bizkaiko Ahaldun Nagusia
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Leioako Udaleko Berdintasun Sailak “Emakume, egin 
apustu + zure alde” programaren beste edizio bat 
jarri du abian. Programa horren helburua Leioako 
emakumeen ongizate pertsonala eta soziala jolas 
eran sustatzea da, beste emakume batzuekin 
elkartzen lagunduz. 18 urtetik gorako Leioako 
emakumeei zuzendutako espazio bat da. Espazio 
horretan, dinamizatzaile baten laguntzaz, beste 
emakume batzuk ezagutzen eta beste emakume 
batzuei norberaren esperientziak kontatzen ikasten 
dute, zer gaitasun eta ahal dituzten ikusten dute, 
egunetik egunera hobeto sentitzen dira, hitz egiten 
dute eta nork bere burua hobeto ezagutzen du.

Datorren apirilaren 14an, programa berri hori 
abiatuko da. Bi talde egongo dira, eta goizez 
(10:00etatik 12:00etara) edo arratsaldez (17:00etatik 
19:00etara) funtzionatuko dute. Haurtzaindegi-
zerbitzua ere eskainiko da. Programan izena 
emateko, fitxa bat bete behar da eta Leioako Gizarte 
Zerbitzuetan eman (Inaurratzaga kalea 1, etxabea). 
Plazak mugatuak dira, eta izen-ematea doakoa da. 

 

Emakumeen Ikerketa Historikoaren Espainiako 
Elkarteak eta Gizarte Historiaren Elkarteak deitu 
dute Emakumeen Historiaren VII. Ikerketa Saria. 
Emakumeen gizarte-historiaren ikuspuntutik jorra 
daitezkeen gai zabalen artean, lehiaketarako nahi 
den orientazioa, kronologia eta gai jakina aukeratu 
ahal izango da. Hala ere, iturrien, orientazioaren eta 
metodologiaren alorrean, originaltasuna eta egin 
daitezkeen berrikuntzak balioetsiko dira, bai eta 
ikerketen gaia ere.

Lanak aurkezteko epea 2015eko maiatzaren 31n 
amaituko da. Lanek gehienez 2100 karaktereko 100 
orri izan ditzakete. 2015eko irailean emango da 
jakitera saria nork irabazi duen.

 

Emakume, egin apustu + 
zure alde

Emakumeen Historiaren VII. 
Ikerketa Saria  

SARTUSARTU

parte hartu

Bizkaiko Foru Liburutegiak aurten 35 jarduera baino 
gehiago programatu ditu bere kultura agendan. 
Horien artean aurkitu dugu “Heziketa, kirola eta 
berdintasuna” hitzaldia. Solasaldi formatuarekin, 
Maider Unda borrokalari olinpikoak, Leticia Canales 
surflari profesionalak eta Koikili Lertxundi Ahletic 
Club-eko jokalari ohiak gidatuta, emakumeek kirol 
eremuetan duten egitekoari buruz eztabaidatuko 
da.
Kirolaren eta gorputz eta kirol jardueraren eremuak, 
izan ere, emakumeentzat mugatuta jarraitzen du, 

eta ez ikusgarritasunaren, jardunaren edo parte-
hartzearen aldetik bakarrik, baita kirol egituretan 
ordezkaritza izateari dagokionez ere, besteak beste. 

Oraindik ere gizonen eta emakumeen arteko 
desberdintasunak sortzen dira. Ondorioz 
emakumeen rola balio estereotipatuei lotuta 
ikusten da eta emakumeei ez zaie erraza egiten 
kirol arloan jardutea kirolzale, zuzendari, kirolari edo 
entrenatzaile gisa, esate baterako.

Hitzaldia: Heziketa, kirola eta berdintasuna

SARTU

BIZKAIKO  
FORU LIBURUTEGIA

KULTURA EGITARAUA

PROGRAMA CULTURAL
BIBLIOTECA FORAL  
DE BIZKAIA

2015
Eguna: maiatzaren 14a

Ordua: 19:00
Lekua: Bizkaiko Foru Liburutegia  -  (hitzaldi 

aretoa, 5. solairua)
*Foru Liburutegira sartzeko NANa edo 

pasaportea aurkeztu behar da. 
Hizkuntza: Euskara

Informazio gehiago lortzeko, deitu 
94 480 13 38 telefono-zenbakira

 

http://www.aeihm.org/premio/vii-premio-investigacion-historia-mujeres-aeihm-y-ahs-2015
http://www.leioa.net/eu/noticias/1481/Un%2Bprograma%2Bdirigido%2Ba%2Blas%2Bmujeres%2Bde%2BLeioa/mujer%2Bprograma%2Bdiversi%C3%B3n.html
http://www.bizkaia.net/home2/archivos/DPTO4/Temas/biblioteca/pdf/egitaraua_2015.pdf
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parte hartu

Datorren ekainaren 11ra arte, Bilboko Guggenheim 
Museoan Niki de Saint Phalle artistaren atzera 
begirako erakusketa bat egongo da. Niki de Saint 
Phalle XX. mendeko bigarren erdialdeko itzal 
handiko sortzaile bat da, eta pasa den mendeko 
lehen artista feminista nagusitzat hartzen da.

Erakusketa horretan, artistari buruzko beste 
ikuspuntu bat ematen du, 200 artelan eta artxiboko 
dokumentu baino gehiagoren bidez. Horietako asko 
argitaragabeko lanak dira, eta haren alderdi guztiak 
adierazten dituzte: margolariarena, eskultorearena, 
grabatzailearena. eta perfonmace eta zinema 
esperimentalaren egilearena. Proiekzioen bidez 
osatuko da erakusketa, eta proiekzio horietan egilea 
berak bere obra azaltzen du.

Emakumezkoaren gorputza, erotismo eta pertsona 
ospetsuen adierazpen berri baten bidez, Saint 
Phallek zalantzan jarri zituen ezarritako kanonak, 
eta emakumearen boterea eta gizartean zuen rola 
aldarrikatu zituen. Nanas izeneko segidak, 1960ko 
hamarkadako artean emakumearen adierazpena 
goitik behera aldatu zuten eskultura handi-
handien multzoak, nazioartean ezagun bihurtu 
zuen. Pop artetik gertu zegoen estilo baten bidez, 
emakumearen gorputzari buruzko haren ikuspuntu 
pertsonala adierazten dute eskultura horiek, garai 

hartan emakumearen rolari buruz zeuden kanon 
estetiko eta sozial nagusiak kritikatzen dituzte, eta 
emakumearen ikuspuntutik, ezkontzari, amatasunari 
eta abarri buruz zer ikuspuntu zuen eskaintzen dute.

Haren lanaren alderdi alaiago eta koloretsuagoagatik 
ezagunagoa izan arren, Niki de Saint Phalle artista 
konprometitua izan zen, eta haren lanek kritika sozial 
eta politiko latza egiten dute, sarritan indarkeriaren 
eta kaosaren bidez adierazita. 

Artista polifazetikoa eta aitzindaria, feminismoa da 
konbentzionalismoen eta jarrera zurrunen aurkako 
haren borrokaren elementuetako bat, baina ez 
bakarra. Lehen artistetako bat izan zen arrazagatiko 
bereizketa jorratzen, eskubide zibilak eta kultura-
aniztasuna defendatzen, eta artea bere azken etapan 
erabiltzen, hiesaren ondorio suntsitzaileen inguruan 
kontzientzia publikoa pizteko.

“Gizonen pribilegioak izan nahi ditut eta 
feminitatearenak niretzat gorde, txapela ederrak 
janzten ditudan bitartean” 

Feminismoaren plastika Guggenheim Museoan

SARTU

Ordutegiak  eta tarifak
Ordutegiak

Asteartetik igandera 10:00etatik 20:00etara.
2015eko astelehenetan itxita, egun hauetan 

izan ezik: apirilaren 6a, uztaileko eta abuztuko            
astelehenak, urriaren 12a eta abenduaren 7a.

Txartel-leihatila Museoa baino ordu erdi                 
lehenago ixten da.

Telefono-zenbakia: 944 35 90 80
Tarifak

Helduak 10€, erretirodunak 6€, taldeak > 20 
perts. 9€, ikasleak (< 26 urte) 6€, haurrak eta 

museoaren lagunak doan

Datorren maiatzaren 15ean 7º Festival Internacional 
de Cine Invisible “Film Sozialak” lehiaketarako lanak 
aurkezteko epea amaitzen da; deialdia irekita dago 
dagoeneko.  Antolatzailea Kultura, Communication y 
Desarrollo (KCD-ONGD)  da eta ekitaldian normalean 
aretoetara heltzen ez diren  gaiak erakusten dituzten 
lanak aztertzen dira. 

Beste gai askoren artean Jaialdian genero ekitatea, 
giza eskubideak eta taldeak, kulturartekotasuna 
edo ingurumena agertzen dira. Proiekzioak Bilbon 
egingo dira  2015eko urriaren 15etik 22ra.

Pertsona guztiek, hala maila indibidualean nola talde 
mailan, lanak aurkez ditzakete, baina lehentasuna 
izango dute giza eskubideen  edo talde eskubideen 
aurkako hauste larriak dituzten tokietan egindako 
obrek, eta baita emakumeek egindako lanek ere. 

Halaber, gai sozialak lantzen dituzten edo euren 
edukiagatik bereizkeria, politikoa zein ekonomikoa,  

pairatu duten formatu digitaleko film guztiek parte 
har dezakete; pertsona edo talde batek obra bat 
baino gehiago aurkez ditzake. 

Lehiaketako obren generoari dagokionez parte 
hartzeko aukera dute fikziozko luzemetraiek edo 
laburmetraiek, dokumentalak diren  luzemetraiek 
edo  laburmetraiek eta animazioko luzemetraiek 
edo  laburmetraiek. 

Jaialdiak guztira 14.500 euro banatuko ditu  sari 
eta kategoria desberdinetan banatuta: garapen 
iraunkorra, giza eskubideak, emakume batek 
egindako obrarik onena, genero ekitatea,   
kulturartekotasuna, batxilergoko eta lanbide 
heziketako ikasleentzako egindako errealizazioak 
eta euskarazko ikus-entzunezko obra sozialak.

Bilbo 2015 7º Festival Internacional de Cine Invisible 
“Film Sozialak”-erako deialdia

SARTU

http://nikidesaintphalle.guggenheim-bilbao.es/eu/
http://www.kcd-ongd.org/#!invisible2015/c1fig
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parte hartu

Urak denari eragiten dio. Urak denoi eragiten 
digu. Edonon eta edonoiz. Eta edateko uraren eta 
saneamenduaren arloan azken urteotan aurrerapen 
nabarmenak izan diren arren, oraindik bide luzea 
dago egiteko. 

Horregatik, “Ura, bizi iturri 2005-2015” Ekintzarako 
Nazioarteko Hamarkada sustatzeko Nazio Batuen 
Bulegoak “Uraren ahotsak bizitzarako” izeneko 
kanpaina abiarazi du. 

Kanpaina horren bitartez plataforma bat sortu nahi 
da, bertatik aurkeztu ahal izateko munduko bazter 
guztietako milaka pertsonak uraren inguruan egiten 
dituzten ahaleginak, horrela munduko buruzagiek 
eta erabakiak hartzeko erantzukizun politikoa duten 
pertsonek uraren eta saneamenduaren arazoetan 
maila guztietan inplikatutako pertsonei entzun 
diezaieten.

Pertsona guztien iritziak du garrantzia, eta horregatik 
zeuk ere parte hartu beharko zenuke. 

Zure ekarpena igorri dezakezu: irudi mezudunak, 
gehienez 3 minutu iraun dezaketen ahots-
erregistroak edo bideoak. 

Material horiek honako galdera hauei erantzun 
behar diete:

• Atzera begira: Nolakoa izan da hamarkada 
zuretzat? Azken 10 urteetan nola aldatu da zure 
bizitza, urari eta saneamenduari dagokienez? Non 
ikusi duzu aldaketa nabarmena?

• Aurrera begira: Non dago hobetu beharra? Zer 
itxaropen dituzu etorkizunerako?

• Zure ekarpena: Nola lagundu duzu egoera 
hobetzen? Zure etxean, zure hirian, zure herrialdean? 

“Begiradak partekatzen” ekimenaren barruan, 
Boluntak “Gizarte bazterketa, ikuspegiak zabaltzen” 
doako prestakuntza foroa antolatu du. 

Helburua da gure inguruko hainbat ekimen, praktika 
eta proiektu erakustea, geure ikuspegia zabaltzera 
bultzatuko gaituztenak, eta prestakuntzan sakondu 
daitezkeen gaietariko batzuk aurkeztea.

Foroa ekainaren 11n egingo da, 17:00etatik 20:00ak 
arte, eta bertan honako gai hauek jorratuko dira:

- Gizarte bazterketa kontzeptuari buruzko ikuspegia 
zabaltzen. Desoreka berriak.

- Gizarte bazterketaren esparruak eta faktoreak. 
Kolektibo zaurgarriak eta gizarteratzearen ardatzak.

- Politikak eta erantzukizun soziala. Gure inguruko 
jardunbide onak.

- Parte hartzea eta hautabideak. 

Prestakuntza foroaren bidez Boluntak 
prestakuntzarako proposamen zabala eskaintzen 
die gizarte erakundeei, hainbat saio, lantegi eta 
ikastaroz osatua. 

Gure erakundeen baitan kudeaketa, esku-hartzea 
eta elkarrekintza sustatzea helburu, horiek guztiek 
bide emango dute plangintzarako teknikak, esku 
hartzeko esparru eta teknikak eta komunikaziorako, 
lidergorako eta erakundearen garapenerako 
baliabideak eskuratzeko, bai eta IKTen eta 2.0 
webaren gaineko proposamenak ere.

“Uraren ahotsak bizitzarako” kanpaina Prestakuntza foroa: Gizarte bazterketa, ikuspegiak 
zabaltzen. Bolunta

SARTU

SARTU

Argibide gehiago:
Bolunta

Erronda, z.g. (5aren aurrean)
48005 Bilbo

Tel.: 94 416 15 11
Faxa: 94 416 88 64

bolunta@bolunta.org

1

2014-2015
ikasturtea

http://www.bolunta.org/docs/foro20142015/prestakuntzaforoa-begiradakpartekatzen-20142015.pdf
http://www.waterforlifevoices.org
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ekimenak aldeko jarrerarekin

Harresiak Apurtuz ekimena 1997an hasi zen 
lanean eta anitz izan dira bidean aurkitu dituen 
mugarriak. Zein da ibilbide horretaz egiten 
duzuen balorazioa? 

Zaila da balantze zehatza egitea, batik bat 
immigrazio arloa zeharo poliedrikoa dela kontuan 
hartuta. Azken urteotan, krisi ekonomiko eta 
soziopolitikoa aitzakiatzat jota, gogortu egin da 
migrazioaren alorreko politika, areagotu egin 
da egoera irregularrean diren etorkinenganako 
polizia-presioa, askatasun publikoak nabarmenki 
murriztu eta giza eskubideak zeharo mugatu 
dituzten lege-aldarazpenak bideratu dira, eta are, 
gizarte-eskubideak ere zaurtu dira, berbarako, 
Sarreren Bermeari eta Gizarteratzeari buruzko Legea 
aldaraziz. 

Hori guztia dela bide, ezinbestean, gizartean 
haustura gogorra sortu da, gure gizarteko 
hiritar batzuk ezberdintasun-egoeran bizitzera 
kondenatuz. Europaren iparraldetik datozkigun 
korronte soziopolitikoen eraginez, orain errazagoa 
da giza eskubideak zaurtzea, mugak itxi egin 
baitira; are, pobrezia kriminalizatu egin da, eta 
bai emigratzeko eskubidea gauzatu nahi duten 
pertsonak eurak ere.  
Hala ere, gure aburuz oso positiboa da gizarte-
erakundeen jarduna. Jazarpen, partaidetza eta 
hausnarketarako guneak sortzearen alorreko 
atazak dira Euskadi berria erdiesteko borrokaren 
oinarriak. Hirugarren sektoreko beste sare batzuekin 
gobernantzaren arloko guneetan bigarren mailako 
sare gisa parte hartu ahal izateak, gure lanaren 
eragina areagotzeko aukera paregabea ematen 
digu, erakundeekin gai soziopolitikoetan zuzenean 
eragite aldera. Halaber, lorpen gisa, azpimarratzeko 
modukoa da migrazioaren alorreko hirugarren 

sektore soziala agente politiko gisa aintzatestea 
partaidetza nagusi den demokrazia eraikitzeko 
lanean; horretaz, benetan baloratu beharreko 
zenbait gune sortu dira, adibidez, Sareen Sarea edota 
Elkarrizketa Zibilerako Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Mahaia. 

Nola garatzen duzue zuon lana eta zeintzuk dira 
egun aurrean dituzuen erronkak?
 
Migrazioaren alorrari dagokionez, hainbat erronka 
ditugu ebazteke giza eskubideen aldeko borrokan. 
Horietarik behinena, immigrazio eta asilo arloko 
politika inklusiboak kudeatu beharra da; hain 
zuzen ere, politika horiek gizarte-eragile guztiek 
zehaztu behar dituzte, kolektibo horien funtsezko 
eskubideak aintzatetsi eta bermatze aldera, politika 
horietan guztietan aniztasuna eta elkarbizitzaren 
sustapena bi norabideko integrazioa erraztuko duen 
elementu gisa sartuz.  
Bereizkeria bazter uzten duen eta gure erkidegoan 
bizi diren pertsonen bizi-kalitatea hobetzea eta 
justizia eta gizarte-berdintasuna areagotzea xede 
nagusitzat duen kudeaketa politikoa gauzatzeko 
eskatzen dugu. Era berean, ondokoa galdegiten 
diegu Toki Administrazio guztiei: udalerri inklusiboen 
alde lan egin dezatela, etorkinak eta asiloa jaso duten 
pertsonak hiritar gisa aintzatetsiak izan daitezen, 
eskubide guztiekin, xenofobia politikoa eta soziala 
zeharo ezabatuz. 
Gure erkidegoan kulturarteko gizarte solidarioa 
eraikitzearen aldeko apustua elkargintza eta 
beronen partaidetzarako eta gizarte-eraldaketarako 
ahalmena sendotzen dituzten proiektuak 
sorraraztean datza, halako moldez non hiritar 
guztiak inklusioaren eta eragin politikoaren alorrean 
sentsibilizatuko baitira, betiere gizarte-ekintzaren 
eremuko hirugarren sektoreko beste sare batzuekin 
parte hartzearen eta erakundeen gobernantza-
guneetan jardutearen bidez.  

Une honetan, foru eta udal hauteskundeak oso 
hurbil ditugularik, buru-belarri gabiltza lanean “Zure 
botoak gauzak aldatzen ditu” izeneko kanpainan. 
Botoa politika eta gizarte arloan eragina sorrarazten 
duen zuzeneko bidea da, eta gure helburua da 
pertsona guztiek beren botoa modu kontziente 
eta arduratsuan baliatzea, eta gizartea aldatzeko 
eragile gisa duten erantzukizunaz jabetzea. Horrekin 
batera, berdintasunaren aldeko borrokari dagozkion 
erreibindikazioak helarazi dizkiegu alderdi politiko 
guztiei. 
Harresiak Info izeneko argitalpen elektronikoa 
ere badaukagu. Argitalpen honek ibilbide luzea 
du, eta immigrazio eta giza eskubide alorrean 
espezializaturik dago. Sei hilero argitaratzen da eta 
publiko adituarentzat ez ezik (seektore sozial horri 
dagokiona), migrazioen arloan gertatzen ari den 
guztia interesatzen zaien pertsonentzat xedaturik 
dago. 

 

Elkarrizketa / Soraia Chacón - Harresiak Apurtuz ekimenaren komunikazio arloko arduraduna

SARTU

Harresiak Apurtuz gizartea aldarazteko xedez 
sortu den koordinakundea da, etorkinen 
elkarteak eta etorkinei laguntzeko erakundeak 
biltzen dituena eta, partaidetza abiaburutzat 
harturik, eragin politikoaren eta sozialaren aldeko 
apustu handia egin duena.  

Ekimen honen estrategiak hiru zutabe nagusi 
ditu: sektorean jarduten duten erakundeen 
ordezkaritza eraginkorragoa lortzea; 
koordinakunde hau erakunde-izaki guztiek 
solaskide eta eragile politiko gisa aintzatestea; 
eta gobernantza-gune guztietan esku hartzea.  

Ondokoa da koordinakundearen xedea: 
immigrazioarekin loturik dagoen Hirugarren 
Sektorearen partaidetza aktiboa eta eragina 
sendotzea, Euskadi ireki, zuzen, inklusibo, 
bidezko, anizkoitz, interkultural, parte-hartzaile 
eta solidarioa eraikitze aldera. 

Txikia nintzenetik, eskubideen berdintasunaren 
alde lan egitea eta bereizkeriaren aurka borrokatzea 
izan da nire bokazioa. Beti jakin izan dut gizarte 
zuzenagoa eraikitzea gauzatu daitekeen lana dela. 
Horregatik guztiagatik, komunikazioarekiko dudan 
grinari loturik, zeharo sinetsia nago egon behar 
nuen lekuan nagoela. Egon nahi dudan lekuan 
alegia. 

Harresiak Apurtuz ekimenaren komunikazio arloko 
arduraduna izateak aukera ezin hobea ematen dit 
neure ezaguera guztiak borroka honen eskuetan 
uzteko eta, zergatik ez, eraldaketa soziopolitiko 
kolektiboa erdiesteko prozesuan nire harri koxkor 
hau ekartzeko.  

http://www.harresiak.org/www/portada.php?lang=eu
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Sapiensex online joko bat da, modu dibertigarri 
eta ludikoan sexualitatea irakastea xede duena. 
Erantzukizunerako eta atseginerako hezten du, 
sexualitate osasuntsua sustatzeko: osasuntsu 
egoteko, nork bere burua hobeto ezagutzeko eta 
harreman asertibo eta berdintasunezkoak izateko.

Sexualitatean, berdintasunean eta genero 
indarkeriaren prebentzioan espezializatuta 
dagoen Rocío Carmona Horta psikologoak sortu 
du jokoa. Hartzaileak, berriz, gazteak, ikastetxeak, 
gazte elkarteak, emakume elkarteak, familiak eta 
hezkuntza taldeak dira. Sapiensex jokoak ohiko 
mahai-jokoen metodologiari jarraitzen dio, hau da, 
erantzun gehien asmatzen dituenak irabazten du. 

Partida estandarrak bi ordu irauten du eta bertan 
honako gai hauek jorratzen dira, koloreka sailkatuta:

-Sexualitatea eta maitasuna: sexualitatearen 
definizioa, autoestimua, maitasuna eta genero 
indarkeria

-Sexualitatea eta generoa: lehenengo aldia, 
masturbazioa, menstruazioa, sexu aniztasuna

-Gorputza: anatomia, gorputzaren kontzientzia, 
gizakiaren sexu erantzuna, eboluzioaren aldiak

-Osasuna: kontrazepzio metodoak, sexu 
transmisiozko gaixotasunak eta informazio zentroak

Interneterako konexioa daukan ordenagailu bat 
eta proiektagailu bat behar dira jolasteko, eta, 
ordainpeko jokoa den arren, alta eskatu eta doako 
demoa proba daiteke. Jokatu beharreko partiden 
kopuruaren araberako tarifak daude.

Apirilaren 30etik maiatzaren 2ra arte IDEARIA 
- Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren 
Topaketa egingo da Kordoban. Hausnarketarako, 
eztabaidarako eta prestakuntzarako esparrua 
izango da, justizia soziala, giza eskubideen babesa 
eta garapen iraunkorra sustatzen dituzten ekimen 
ekonomikoak indartu eta bultzatzea xede duena.
Aurten IDEARIAren XII. urteurrena da. Bilgune 
horren eginkizuna loturak sendotzea da, ikuspegi 
berriak bilatzea eta ekonomia solidarioaren, bidezko 
merkataritzaren eta finantza etikoen eragileen 
arteko koordinaziorako dinamikak eta sinergiak 
ahalbidetzea. Horregatik, ekonomiaren arloan balio 
etikoak berreskuratzeaz gainera, gaur egungo arazo 
sozial, ekonomiko, ekologiko eta kulturaletarako 
konponbide iraunkorrak eskainiko dira. Esparru-
txostenetan, mahai-inguruetan, gaikako saioetan 
eta jardunbide egokietan landuko dira eduki 

nagusiak, eta hiru gai hauek izango dira ardatz: 
-Toki garapena, berrikuntza soziala eta ekonomia 
solidarioa; 
-elikadura-subiranotasuna, nekazaritzako ekologia 
eta bidezko merkataritza; 
-eta merkatu soziala eta auditoria soziala
Halaber, antolatzaileek “ME CAMBIO” izeneko 
deialdia jarri dute abian. Horren bitartez lortu nahi 
dute IDEARIA esperientzia eta ekimen berritzaile 
eta arrakastatsuak trukatzeko gune bihurtu dadila 
ekonomia alternatibo eta solidarioaren arloan. 
Gune horretan interesdun guztiek jardunbide 
egokien arloan izan dituzten esperientziak 
aurkeztu ahal izango dituzte. Deialdian parte 
hartzeko, antolatzaileekin harremanetan jarri 
beharra dago idearia@reasnet.com helbide 
elektronikoaren bitartez.Topaketaren antolakuntza 
batzordean hainbat erakunde aritu dira, bai Estatu 

mailako erakundeak  (Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sareen Sarea - REAS, IDEAS), zein 
autonomia erkidegoetakoak (Andaluziako REAS 
eta FAMSI) eta tokikoak (Córdoba Solidaria eta 
Kordobako Unibertsitatea).

“Superlola neska ipurtarina eta ausarta da, eta 
mundua aldatu nahi du”. Horrela aurkezten 
da genero-estereotipoen etetea bultzatu eta 
lagundu nahi duen hezkuntza-proiektu horretako 
protagonista. Ipuin eta gida didaktikoaren 
formatuan aurkezten da, eta ipuin bizidunaren bideo 
bat ere badu. Irakasleek nahiz familiek erabiltzeko 
tresna didaktiko, ludiko eta sortzaile gisa sortu dira 
material horiek.
SuperLolak gure kultura sexista zuzentzen duten 
arau zorrotzak aldatzearen aldeko apustua egiten 
du. Nesken eta mutikoen arteko, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasun-eskubidea, oinarrizko 
eskubide besterezina lortzeko hobetze-historia bat 
da SuperLolarena. Super heroina hau neskato arrunt-
arrunta da, eta haren bidez, beste eredu, jokabide 
eta jarrera batzuei buruz hausnartzeko eskatzen 
zaigu, estereotipo eta genero-rolik gabekoei buruz. 
Laburbilduz, hezkuntza mistoaren aldeko apustu 
sendo bat da. 
Gida didaktikoak autoestimua eta autonomia 
lantzeko tresnak eskaintzen ditu, nortasuna 
eraikitzeko oinarrizko funts gisa. Jarduerekin 
batera elkarrizketarako gakoak, orientabideak, eta 
batzuetan, lan-fitxak eskaintzen dira, irakurri aurreko 
jarduerak, irakurri ondoko jarduerak eta irakurtzeaz 
gain beste jarduera batzuk egiteko.

Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren XII. Topaketa - IdeariaSuperLola:  ipuina eta gida 
didaktikoa

Sapiensex, jolasean sexualitatea ikasi

SARTU

SARTU

SARTU

Partida bat: 
bere burua probatu nahi duenarentzat, 60 €

Tutoretzapeko partida bat: 
berdintasunean eta sexualitatean aditua den 
pertsona batek zuzentzen du partida: 150 €

Hiru partida: 
160 €

Urtebeteko harpidetza (12 partida)
 ikastetxe eta elkarteentzat pentsatua: 500 €

Noiz: 2015eko apirilaren 30etik (osteguna) 
2015eko maiatzaren 2ra arte (larunbata)
Lekua: Maimónides zentroa (Kordoba)

Informazio gehiago:David Comet
idearia@reasnet.com

Tel.: (+34) 957 19 12 80

“Ez pentsatu neskato guztiak berdinak direnik, 
ezzzzzzzz. Neskato altuak, baxuak, biribilak, 

urdinak, ausartak, artistak, arinak, zintzoak, irudi-
mentsuak, jatorrak, pentsatzaileak... daude”.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf
http://www.economiasolidaria.org/idearia2015
http://www.sapiensex.com/es/
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“Gure mundua, gure duintasuna, gure etorkizuna” 
goiburuaren pean Europar Batasunak “Garapenaren 
Europako Urtea” izendatu du 2015. urtea. Sekulako 
aukera izango da munduak 2000. urtean adostu 
zituen Milurtekoko Garapen Helburuak betetzea 
lortzeko, eta, gainera, Europak mundu osoan 
pobrezia ezabatzeko hartu duen konpromisoa 
bultzatu eta ezagutarazteko tresna izango da.
Urtean zehar ahalegina egingo da herritarrei 
azaltzen nola funtzionatzen duen garapenerako 
Europako laguntzak eta laguntza horrek milioika 
pertsonaren bizitzan dituen eragin egiazko eta 
iraunkorrak frogatzen eta nabarmentzen. Horrekin 
batera, arreta jarriko zaio herrialde bazkideetako 
biztanleriari, eta tokian bertan egiten den lanaren 
berri zabalduko da. Joan den martxoaren 27an, Nazio 
Batuek Madrilen duten egoitzan, “2015” foroa egin 

zen. Amaierako ondorioetan azpimarratu egin zen, 
besteak beste, etorkizuneko erronka berriak erantsi 
beharra dagoela (este baterako, iraunkortasuna, 
klima aldaketa, errenta ertaineko herrialdeetan 
desberdintasunaren aurka eta hiri handietan 
pobreziaren aurka borrokatzea, edo ustelkeriaren 
aurka egitea). Gosearen aurkako xedeari begira 
aurrerapen handia egin den arren, gosea ezabatzea 
berez helburu izan behar da: “batere goserik ez”.
Biztanleria sentikortzearren, urteko hilabete 
bakoitzean gai bat lantzea aurreikusi da: urtarrilean, 
Europa munduan; otsailean, hezkuntza; martxoan, 
emakumeak eta neskatoak; apirilean, osasuna; 
maiatzean, bakea eta segurtasuna; ekainean, 
hazkunde ekologiko iraunkorra, enpresak eta lan 
duina; uztailean, umeak eta gazteak; abuztuan, 
laguntza humanitarioa; irailean, demografia eta 

migrazioa; urrian, elikadura-segurtasuna; azaroan, 
garapen iraunkorra eta klimaren aldeko ekintza; 
eta abenduan, giza eskubideak eta gobernantza.
Gauzak aldatzen eta pobrezia ezabatzen lagundu 
nahi duten pertsonek badute parte hartzeko aukera, 
euren ideiak eta gogoetak azalduz garapenaren 
inguruko Estatuko eta nazioarteko eztabaidetan, 
edo garapenerako laguntza erakunderen batean 
sartuz, edota boluntario jardunez garapenerako 
proiekturen batean.

LGTBI pertsonek ez dituzte erabat bermaturik 
hiritargoari dagozkion eskubideak, eta hainbestez, 
administrazioek haienganako arreta berezia 
eta iraunkorra bideratu behar dute. Egoera hori 
horrelakoa dela kontuan hartuta, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Berdintasun, Lankidetza eta Hiritarren 
Eskubideen arloko Zuzendaritza Nagusiak aurten 
ere berritu egin du gay, lesbiana eta transexualei 
laguntzeko zentroa den Aldarte erakundearekin 
kolaboratzeko sinaturik duen hitzarmena, talde 
horien erabateko ikusgaitasunera eroango gaituen 
bidea gune orotan urratzeko eta bide horretan 
aurrera egiteko xedez, ondorio negatiboak izateko 
arriskurik izan gabe. Erabateko lege-berdintasuna 
eta gizarte-berdintasuna oraindik erdietsi gabe 
ditugu, eta LGTB pertsonei eta haren inguruneko 
pertsonei sufrimendua eragiten dieten aurreiritzi 
asko daude oraindino gizartean. Horregatik, oso 
garrantzizkoa da pertsona horiei laguntza emango 

dien eta gizarteko homofobiaren aurka borrokatzen 
duten zerbitzu espezializatuek irautea. Foru 
Aldundiak 40.000 euroko ekarpena egiten du, eta 
diru-hornidura horren bidez Aldarteren funtsezko 
hiru zerbitzu mantentzen dira: aholkularitza 
juridikoa, laguntza psikologikoa eta dokumentazio-
zentroa. 
•Aholkularitza juridikoa: batasun motei 

buruzko aholkularitza, lege-aholkularitza,kontsulta 
juridikoak, genero barruko indarkeria, 
bereizkeriarekin loturik dauden gaiei buruzko 
informazioa eta eskubideak egikaritzeko bitarteko 
juridikoei buruzko aholkularitza .
•Laguntza psikologikorako kontsultak: 
norberaren homosexualitatea ez onartzeari 
doazkion egoera negatiboak tratatzen dira, 
bai eta homosexualitateak, lesbianismoak eta 
transexualitateak gizartean eragiten dituzten 
arazoekin loturik dauden depresio-egoerak eta 

antsietate patologikoak ere. Genero barruko 
indarkeriarekin loturik dauden egoerak, sexu- 
identitate eta desorientazio arloko arazoak, pertsona 
transexualei laguntzea eta homosexualitateak, 
lesbianismoak edo transexualitateak senideei 
eragiten dizkien eragozpenak gainditzeko familia-
terapia.
•Dokumentazio-Zentroa: homosexualitateari, 
lesbianismoari, transexualitateari eta sexu-
aniztasunari buruzko gaiak jorratzen dituzten 
liburutegia, bideoteka eta hemeroteka hornitzen 
dira. Horiez gainera, informazioa eta aholkularitza 
ematen zaizkie ikasle-taldeei eta irakasleei, halako 
moldez non haien esku jartzen baitira lanak egiteko 
behar den dokumentu-funtsa eta aholkularitza. 

Emakume Nekazariaren Estatutua lege aitzindaria 
da, eta Eusko Jaurlaritza lehena izan da abian 
jartzen. Lege horrek beharrezko neurriak biltzen 
ditu, emakume nekazariaren aitorpen profesionala 
eta gizarte-begiramena, eskubide profesionalak, 
sozialak eta fiskalak lortzeko. 
Nekazaritzaren sektorean emakumeen eta gizonen 
tratu- eta aukera-berdintasuna lortzeko sortu da 
lege hori, bai eta sektoreko esparru guztietan 
genero-ikuspuntua aintzat hartzeko ere. 
Estatutuak 31 artikulu, hiru xedapen gehigarri, 
xedapen indargabetzaile bat  eta lau azken xedapen 
ditu. Testua 6 titulutan egituratuta dago, eta titulu 
horiek xedapen orokorrei, emakumeek nekazaritza-
ustiategien titulartasuna eskuratzeari, nekazaritzan 
emakumeen ordezkaritzari, gizarte-eskubideei, eta 
nekazaritzan haien lana bistaratzeari eta aitortzeari 
buruzkoak dira. Legean xedatutakoa betetzen dela 
jarraituko duen batzordeari buruzkoa da azken 
puntua.
Eusko Jaurlaritzak sustatutako emakume nekazarien 
eskubideak bermatzeko lehen lege hau Emakume 
Nekazarien Batzordeak sustatu du. Batzorde hori 
foru-aldundiek, Landa XXI landa-inguruneko 
emakumeen elkarteek, Gure Soroak, Hitzez 
elkarteak, Asamcavalek, Arabako Landa Emakumeen 
Sareak eta Emakundek osatzen dute, eta horrez 
gainera, nekazaritza-sindikatuek eta Eudelek ere 
parte hartu dute.

2015a, Garapenaren Europako Urtea Eusko Jaurlaritzak 
Emakume Nekazariaren 
Estatutua onartu du

Gizartean zaurgarritasun-egoeran diren gay, lesbiana eta transexualen bizi-kalitatea 
hobetzen kolaboratzen du Aldundiak  

SARTU

SARTU

SARTU

http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/22787-proyecto-ley-del-estatuto-las-mujeres-agricultoras-resumen-del-acuerdo-del-consejo-gobierno-del-2014
https://europa.eu/eyd2015/es
http://www.bizkaia.net/home2/Bizkaimedia/Contenido_Noticia.asp?Not_Codigo=14535&Idioma=EU
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2015. urtean ospatuko da Emakumeen Mundu 
Martxa Nazioarteko IV. Ekintza, eta hori dela 
eta, Karabana Feministak Europa osoan barrena 
bidaiatuko du, emakumeen borrokak, estrategiak 
eta erresistentziak biltzeko, eta zenbait errealitate, 
alternatiba eta utopia zabaltzeko.

Emakumeen Munduko Martxa Kurdistanen (Turkia) 
hasiko da martxoaren 8an, eta 2015eko urriaren 
17an Portugalera iritsi arte jarraituko du. 

Bidean, askotariko ekitaldi feministak antolatuko 
ditu beste talde eta kontaktu parte-hartzaile 
batzuekin tokiko, nazioko eta eskualdeko mailan. 

Aldi berean, misoginia, gogortasuna, faxismoa, 
patriarkatua eta emakumeen aurkako indarkeria 
mota guztiak pairatzen dituzten edozein adin, arraza 
edo gizarte-taldetako emakumeekin konektatuz.

Edizio honetan, Karabana Euskaditik ere pasako 
da. Bertan, aurre egiteko eta esperientzia horretan 
parte hartzeko errealitateak, utopiak eta estrategiak 
azaldu nahi dizkie hainbat emakumeri.

Proiektuari materialki lagun dakioke, garraio-
kostuak ordainduz, eta karabanan bidaiatuko eta 
biziko diren emakumeen kostuak ordainduz, kontu 
korrontean zuzenean ekarpen bat eginez: 

MONCREDITCOOPERATIF.COOP   FR76 4255 9000 
6941 0200 3557 333.

Bizkaiko Foru Aldundiak eta EUDELek –Euskadiko 
Udalen Elkartea- berriz ere abian jarri dute 
Berdinbidean Bizkaia programa, emakumeen 
eta gizonen berdintasun-politiken inguruan 
aholkatzeko zerbitzua, 5.000 biztanle baino 
gutxiagoko udalerrietan.

Helburu hauek ditu: udalerri txikietan emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko politikak 
abian jartzen edo sendotzen laguntzea; udalerrien 
artean edo eskualde mailan berdintasunaren 
esparruan gerturatzen, esperientziak trukatzen eta 
baterako jarduerak egiten laguntzea; eta jarduketa 
horiek Bizkaiko Foru Aldundiak garatutako 
berdintasun-politikekin, tokiko esparruan 
hautemandako beharrak asetzea helburu dutenekin, 
koordinatzea.

Zerbitzu horren bidez, laguntza teknikoa eskaintzen 
zaie biztanle gutxiko udalerriei, emakumeen eta 
gizonen berdintasuna sustatzeko programak 
eta ekintzak garatzeko, eta emakumeen aurkako 
indarkeria errotik desagerrarazteko. 

Berdinbidean zerbitzuak aukera ematen du 
mankomunitate, eskualde edo kuadrilla mailan 
topaketak eta bilerak antolatzeko eta koordinatzeko, 
esku hartzeko estrategiak ezartzeko, esperientziak 

trukatzeko eta egindako lanaren jarraipena egiteko, 
udalerri parte-hartzaileen artean sinergia sortu edo 
sendotze aldera. 

Karabana feminista 2015 Berdinbidean zerbitzuak berdintasun-politikak sustatzen 
jarraituko du Bizkaiko udalerri txikietan

SARTUSARTU

Zergatik da beharrezkoa?

Udal txikienetan, baliabide eta langile gutxien 
dituztenetan, berdintasuna sustatzea bereziki 

zaila delako. 

Berdinsareak pilatutako lanaren esperientzia 
udalerri txikien eskura jartzen duelako, eta sare 

horretan sartzen laguntzen dielako. 

Laguntza teknikoak eta koordinazioak 
lagungarriak direlako, esfortzuak eta baliabide 
publikoek eraginkortasun handiagoa izateko.

Beharrezkoa delako tokiko mailan berdintasun-
politikak aplikatzea, gizarte bidezkoago bat 
lortze aldera, eta horrez gainera, indarreko 

legediak horrela eskatzen duelako.

ekimenak aldeko jarrerarekin

Emakumeak eta munduko emakumeen 
borrokak banantzen dituzten zapalketa gehiegi 

daudelako.

Ez dagoelako behar adina baliabide emakumeen 
eskura, zapalketaren eta erresistentziaren 

historia ezagut dezaten.

Beste bizi-alternatiba batzuk eta kapitalismoari 
eta errealitate patriarkalari aurre egiteko 

alternatibak bistaratu behar direlako.

Pobreziak, xenofobiak, arrazismoak, gure 
eskubideen gero eta galera handiagoak eta 

desjabetzeak, gogortasunak eta faxismoaren 
areagotzeak emakumeen bizitza ikusezina izatea 

eragiten dutelako.

Aniztasuna indarra delako. Elkartasunez lan 
egin behar da, munduari alternatiba feministak 
jakinaraziz, sare berriak eraikiz, eta aliantza eta 

politika feministak sendotuz.

Inor ez da aske izango emakume guztiak aske 
izan arte!

http://www.eudel.eus/destacados/berdinbidean/%3Flang%3Deu
http://caravanafeministammm.eu/index.php/es/
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Emakumeen eta gizonen parte-hartzea ez da berdina 
ekonomiaren, gizartearen eta politikaren esparruan, 
eta ekintzailetza ez da desberdintasun horietatik at 
geratzen. Desberdintasun horiek, funtsean, rolekin 
eta genero-estereotipoekin lotutako kultura-gaiek 
sortutakoak dira. Emakundek Laguntzen mapa hau 
sortu du, jakinda beharrezkoa dela emakumeak, 
haien beharrak, motibazioak eta ekiteko baldintzak, 
eta enpresak antolatzeko eta kudeatzeko modu 
berriak aintzat hartzen dituen ekintzailetza-kultura 
bat sortzea. Enpresa-jarduera bat abian jarri nahi 
duten emakumeei, eta ikasten ari diren pertsonei 
aholkatu eta laguntzen dieten erakunde publikoei 
eta pribatuei zuzenduta dago gida hau, eta dauden 
laguntzei buruzko informazioa ematen du. 

“Lurreratuz. Desio ahantziak” genero ikuspegia eta 
askotarikotasun sexuala GGKEetara hurbilarazteko 
erreminta da. Bi ataletan egituratuta dago: oinarria, 
gure praktikak eta prozesuak bidezkotzeko 
erabiltzen ditugun gako kontzeptualak, eta 
subjektuak, horiek burutzeko hautatzen ditugun 
pertsonak eta  erakundeak. 

Urteetan zehar pertsona eta antolakuntza askok 
burutu dituzten hausnarketa eta borroken 
emaitzako genero teorietan eta teoria feministetan 
oinarrituta Lurreratuz  “Los Deseos Olvidados”-en 
jarraipena da. NAHIA-ren lana da; taldea Aldarte 
(Centro de Atención a Gays, Lesianas y Transexuales), 
CEAR-Euskadi (La Comisión de Ayuda al Refugiado 
de Euskadi)  eta INCIDE (Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo) erakundeek eratuta dago. 

Azken urte hauetan trans aktibismoak lengoaian 
kontzeptu eta terminologia berriak sartzea lortu 
du: transexualitatea, transexuala, identitate sexuala, 
zisexuala, diktadura genitala, transgeneroa… 
Hala lengoaian nola oro har gizartean erabilera 
zuzena eta aldaketak sartzeko irekita egon behar 
duten terminoak dira. Horregatik Asociación 
de Transexuales de Andalucía (ATA)  elkarteak 
“Guía de conceptos sobre transexualidad” 
prestatu du  estereotipoak ezabatzeko eta 
zisexismoaren, transfobiaren  eta trans identitateen 
despatologizazioaren aurka borrokatzearen 
ondoreetarako. 

“Lehen pertsonan eta lengoaia zuzena erabiliz hitz 
egiten duen talde bat talde sendoa eta ahaldundua 
da”, Mar Cambrollé.

UNESCOko Kultura Sektoreak egin du txosten hori. 
Txostenak genero-berdintasunaren egoeraren 
munduko lehen ikuspegia aurkezten du, 
kulturarako sarbideari, kulturan parte hartzeari 
eta kulturari egindako ekarpenari dagokionez. 
Bost kapitulu nagusitan egituratuta dago, eta 
orain arte egindako hobekuntzak alderatzen 
ditu eta gobernuei, erabakiak hartzeko ardura 
duten pertsonei, nazioarteko komunitateari eta 
gizarte zibilari gomendioak proposatzen dizkie, 
genero-berdintasunari eta kulturan emakumearen 
ahalduntzeari buruzko ikerketen, politiken, kasu 
praktikoen eta estatistiken bidez. Denontzat 
etorkizun hobe bat eraikitzeko, emakume eta gizon 
guztiek erabat eta bidezkotasunez parte hartu 
behar baitute kulturaren esparruan. 

Euskal Autonomia Erkidegoan emakumeen ekintzailetzari 
laguntzeko laguntzen mapa 

Lurreratuz. 
Desio ahantziak

Diskurtso biomedikutik urruntzen den transexualitateari 
buruzko “Kontzeptuen Gida ”

Genero eta Kultura Berdintasuna
UNESCO 2014 txostena

SARTU

SARTU SARTU

SARTU

apalategia

EAEN EMAKUMEEN
EKINTZAILETZA BULTZATZEKO

LAGUNTZEN MAPA

EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA
INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

LURRERATUZ

Desio ahantziak

http://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/pub_guias/eu_emakunde/adjuntos/mapa.ayudas.apoyo.emprendimiento.mujeres.cae.eus.pdf
http://www.aldarte.org/comun/imagenes/documentos/Lurreratuzeuskera.pdf
http://es.scribd.com/doc/253436636/Guia-de-Conceptos-ATA-Sylvia-Rivera
http://www.unesco.org/new/es/culture/gender-and-culture/gender-equality-and-culture/the-report/
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1978. urtean sortu zen, eta emakumearen 
ahalduntzea eta munduan genero-berdintasuna 
lortzen laguntzeko ikerketa-programak sustatzea 
eta ekitea du helburu Nazio Batuen erakunde horrek. 
Ikerketan, eta informazioa trukatzen eta hedatzen 
jarduten du, bai eta emakumearen sustapenerako 
prestatzen ere. Halaber, gobernu arteko, gobernuko 
eta gobernuz kanpoko erakundeen arteko aliantzak 
ezarri eta sendotzen ditu, beren agenda politikoetan 
garapena, bakea eta genero-berdintasuna aintzat 
har dezaten.
Ikerketa aplikatuko jardueren, informazioa trukatu 
eta hedatzearen ,eta gaitasunak sendotzearen 
bidez, INSTRAW erakundea emakumeen bizimodua 
hobetzeko lagungarriak diren jarduera berritzaileen 
eta estrategikoen aitzindari da. 

Gay eta Lesbianen Giza Eskubideen Nazioarteko 
Batzordearen  (IGLHRC) ardatzak integritatearen, 
berdintasunaren, begirunearen eta elkartegintzaren 
baloreak dira eta euren orientazio sexualagatik, 
genero identitateagatik edo sexualitatearen 
adierazpenagatik bereizkeria eta gehiegikeriak 
pairatzen dituzten pertsonen  bizitza hobetzeko 
xedea du. 

1990. urtean eratu zen  giza eskubideen aldeko 
antolakuntza honek kontsulta-estatusa du Nazio 
Batuetan aintzatetsitako gobernuz kanpoko erakunde 
moduan eta mundu osoko pertsona bisexual,  
transexual, homosexual eta lesbianen arduren eta 
giza eskubideen eskuordetzan jarduten du. 

1972. urtetik PNUMAk, Ingurumenerako Nazio 
Batuen Programak, ingurumen globalaren 
erantzukizundun erabilera eta garapen jasangarria 
sustatzeko katalizatzaile, babesle, hezle eta 
bideratzaile moduan jarduten du. Bere helburua   
aitzindaritza  zuzkitzea da herritarrak ingurumenean 
parte hartzera animatzea da, nazioei eta herriei 
etorkizuneko belaunaldiak konprometitu gabe  
inspirazioa eta informazioa eta euren bizi kalitatea 
hobetzeko bitartekoetara iristeko erraztasunak 
emanez.

Klima aldaketa, hondamenak eta gatazkak,  
ekosistemen eskuztaketa, ingurumenaren 
gobernantza, produktu kimikoak eta hondakinak, 
eta baita  baliabideen eragingarritasuna ere, dira 
bere lanaren lehentasunak.

1928. urtean sortu zen Amerikako Estatuen 
Erakundeko (AEE) Amerikako Emakumeen 
Batzordea (AEB) emakumeen eskubideen eta genero 
berdintasunaren foro politiko nagusia da Amerikan. 

34 eskuordetza ditu eta bertan AEEko kideak diren 
herri guztietako ordezkariak daude; emakumearen 
giza eskubideen aintzatespena bermatzeko sortu 
zen gobernuen arteko lehen organoa da. 

Bere helburua eskubideen ikuspegiarekin 
politika publikoan eragina izatea da, zertarako-
eta emakumeen herritartasun osoa lortzeko eta 
generoagatiko bereizkeria eta genero indarkeria 
ezabatzeko.

INSTRAW – Nazio Batuen Ikerketa eta Gaikuntzako 
Nazioarteko Institutua Emakumearen sustapenerako  

The International Gay and Lesbian Human Rights 
Commission (IGLHRC)

PNUMA 
(Ingurumenerako Nazio Batuen Programa)

Amerikako Estatuen Erakundeko (AEE) Amerikako 
Emakumeen Batzordea (AEB)

SARTU

SARTU SARTU

SARTU

nazioarteko erakundeak

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/otros/instraw.htm
http://iglhrc.org
http://www.pnuma.org
http://www.oas.org/es/cim/
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Radiogay.es LGTB komunitatearekin, gay, lesbiana, 
bisexual eta transexualak, zerikusia duen informazioa 
eta berriak zabaltzeko web ataria da. 

Bere edukien artean, besteak beste, artea, zelebritiak, 
zinea, kirola, liburuak, osasuna, teknologia eta 
bidaiak sartzen dira. Ataria 2006. urtean sortu zen 
eta, aldi berean, 24 orduko musika playerra, berriak 
eta asteroko  actualidadgaystation magazinea ditu.

Horiek ez ezik, bere erabiltzaileak informatuta  
egoten jarrai dezaten,  webean ohikoenak era 
erabilienak diren sare sozialak daude integratuta, 
Facebooken kasuan 4.000 pertsona jarraitzaile 
inguru dituena.

Adiskidetasuna, solidaritatea, tolerantzia, pazientzia, 
talde-lana eta pertsonekiko begirunea funtsezkoak 
dira baloreetan eta askotarikotasunean hezteko. 

Zinea laguntza handikoa izan daiteke balore jakin 
batzuk lantzerakoan, gure eguneroko bizitzako 
alderdi batzuei buruz hausnartzeko mezuen 
transmisore moduan jarduten duenean. 

Esteka honetan klik bakarra eginda bizitzako baloreak 
eta ikasgaiak transmititzeko ahalmenagatik hautatu 
diren umeentzako 15 laburmetraia aurkituko dituzu. 

Beijing+20 kanpainaren esparruan,  eta 20. 
urteurrena ospatzea zio hartuta, NBE Emakumeak 
erakundeak zenbait galdeketa egin ditu, munduan 
emakumeen eskubideen egoerari zer dakigun 
probatzeko. Galdeketak zortzi gai-arlotan banatuta 
daude, eta emakumearen ikuspuntutik, hainbat gai 
jorratzen dituzte, hala nola ekonomia, ingurumena, 
pobrezia, emakumeen aurkako indarkeria, 
emakumearen parte-hartzea boterean eta erabakiak 
hartzea, hezkuntzari eta prestakuntzari buruzko 
errealitatea, giza eskubideak eta munduko neskatoek 
bizi duten egoera. Emakumearen rola indartzeko 
egin beharreko ekintzak zehazten ditu Beijingeko 
Ekintza Plataformak. 1995. urtean, emakumeari 
buruzko munduko laugarren biltzarrean onartu zen 
dokumentu hori.  

Halaber, biltzar horretan Beijingeko Ekintza 
Adierazpena eta Plataforma onartuz iren, 
emakumearen eskubideak sustatzeko planik 
aurrerazaleena.

Ikus-entzunezko baliabidean emakumearen 
bidezko presentzia sustatzea eta berdintasunezko 
gizarte anitz bat sortzen laguntzeko sortu zen 
CIMA, Emakume zinemagileen eta ikus-entzunezko 
baliabideen elkartea. Talde horrek ikus-entzunezko 
arlo guztietako 200 emakume profesional biltzen 
ditu: zinema-zuzendariak, gidoilariak, telebistako 
errealizadoreak, dokumentalistak, film laburren 
egileak, muntagailuak eta abar. CIMAk emakumeek 
ikus-entzunezko baliabideekin lotutako esparru 
publiko guztietan presentzia paritarioa izatea 
sustatzen du, eta ikus-entzunezko baliabideetako 
eta zinema-baliabideetako zuzendaritza-postuak 
eta erabakiak hartzeko postuak lortzeko aukera-
berdintasuna defendatzen du, emakumearen irudi 
zuzen eta errealago bat sustatzeko. 

Zure ustez, ondo ezagutzen al dituzu emakumeen 
eskubideak?

RadioGay.es15 laburmetraia baloreetan hezteko 

CIMA. Emakume zinemagileen eta ikus-entzunezko 
baliabideen elkartea

SARTUSARTU

SARTUSARTU

sarean

http://radiogay.es
http://www.educacionyculturaaz.com/sin-categoria/15-cortometrajes-para-educar-en-valores
http://beijing20.unwomen.org/es/get-involved/quiz
http://cimamujerescineastas.es
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