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Bizkaiko Lurralde Historikoko emakume eta gizonen ber-
dintasuna bultzatzeko lana egiten duten emakumeen 
elkarteek, udalek eta irabazteko asmorik gabeko erakun-
deek aurkezturiko proiektuen portzentaje handi baterako 
finantzazioa ematen du Bizkaiko Foru Aldundiak. Erakun-
de honek, era berean, kulturartekotasuna bultzatzeko 
zenbait ekimenetarako diru-laguntzak ematen ditu, dela 
etorkinen antolaketa-egitura indartzearen arloan, dela 
kulturek elkarri eragiteari eta herritar inklusiboei buruzko 
sentsibilizazioaren arloan. Gainera, sexu aniztasunaren 
eta eskubideen berdintasunaren gaineko sentsibilizazio 
proiektuen aukeraketarako ere ematen ditu diru-laguntzak. 

Ekitaldi honetan ikusi ahal izan denez, diru-
laguntza jaso duten ekimenen igoera nabarmena 
izan da 2009koarekin alderatuta; esate baterako, 
kulturartekotasunaren arloko 81 esperientzia hautatu 
dira 2010ean  eta 2009an, berriz, 50 izan ziren.

Halaber, diru-laguntza handiak eman dira garapenerako 
kooperazio proiektuetarako, eta proiektuen maila 
teknikoa nabarmendu beharra dago, baita tradizioz 
kooperazioan lan egiten ez duten gizarte eragileek 
sortutako ekimenei erantzun izana ere: eskolak, kultur 
elkarteak, gurasoen elkarteak, etab.  Gainera, onartu egin 
dira urte askotarako zenbait proiektu, GGKEek estrategiei 
ekitea errazten dutenak. Estrategia horien ezaugarri 
nagusia garrantzi handiagoko ekintza integrala da. 

Kulturartekotasunaren aldeko apustuaren ildotik, 
laguntasuna eman dugu Getxoko Nazioarteko XXVI Folk 
Jaialdian, non Bizkaian elkarrekin bizi diren hainbat kultura 
biltzen baitira. Gune horri esker, aisialdiko jarduerak bideratu 
ahal izan dira, bai Bizkaiko Lurraldean finkaturik dauden 
hainbat herrialdetako pertsonentzat, bai bertakoentzat, eta 
elkarren ezagutza sustatu du ez bakarrik musikaren, nazio 
bakoitzeko produktu tipikoen dastaketaren edo jatorrizko 
merkantzien bidezko merkataritzaren bidez, baizik eta 
Erromoko Santa Eugeniako instalazioetan eta Areetako 
geltokian kokaturiko informazio panelen erakusketaren 
bidez ere bai, hain zuen ere erakundeek eta elkarteek 
etorkinen inguruan egindako lanari buruzko erakusketetan. 
Testuinguru horretan izan zuen tokia Migrantas pintura 
erakusketak, Marula Di Como, Florencia Young, Estela 
Schidel, Irma Leinauer eta Alejandra Lopezek osaturiko 
taldearen lanak. Berdintasun eta Herritarren Eskubideen 
Zuzendaritzak ezagutarazi zuen lan hori Jaialdian, eta 
adierazpen grafikoaren bidez, hiri ingurunera dakarzkigu 
emakume etorkinek beste herrialde batzuetan bizitza 
berri bati ekiten diotenean aurre egin beharreko egoerak.
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Epea:
 uztailaren 8tik azaroaren 25era

Berdintasun Ministerioaren Laneko Berdintasunerako eta Diskriminazioaren 
kontrako Zuzendaritza Nagusiak bultzatuta dago
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Komikigile gazteentzako II. Komiki Lehiaketa: 
“Globalizazio eta lan eskubideak”
  Epea: maiatzaren 3tik azaroaren 1era

Euskadi-Bakea eta Elkartasuna Fundazioak antolatua

“Europa pobreziaren eta 
gizarte bazterkeriaren 

kontra”

Euskadi-Bakea eta Elkartasuna Fundazioak komikigile berrientzako II. 
Komiki Lehiaketarako deialdia egin du, “Globalizazioa eta lan eskubideak 
2010”. Lan eskubideak istorio grafikoen bidez sustatzea du helburu.

16 eta 35 urte bitarteko komikigile gazteentzat da, eta obra originalak eta argitaratu 
gabeak aurkeztu ahal izango dira, beste inongo lehiaketan saritu gabekoak. 
Gainera, 2-8 orrikoak izango dira, zuri-beltzean edo koloretan, gaztelaniaz edo 
euskaraz. Emakumeen lanaren egoera erakusten duten komikiak baloratuko dira.

Sariak emateko ekitaldia abenduaren 15ean egingo da, eta epaima-
haiak ezarritako sari bakoitzeko partaide irabazleen izenak ezagu-
taraziko ditu. lehen saria 1.000 eurokoa da eta bigarrena 500 eurokoa.

Europako Informazio Gunearen bidez, 
Campoo de Enmedioko Udalak Europar 
Batasunari 
buruzko IV. Literatur Lehiaketa antolatu 
du, “Europa pobreziaren eta gizarte baz-
terkeriaren kontra” izenburua duena.

Nahi den literatur generoko lana izan dai-
teke, gutxienez 6 orrikoa eta gehienez 
15 orrikoa. Lanok hirukoiztuta eta ezizen 
batekin aurkeztuko dira, Campoo de En-
medioko Udalaren erregistroari zuzen-
duta, edo postaz bidaliko dira ondoren 
agertzen den posta helbidera.

Bi sari jaso ditzakete lehiaketan parte har-
tu nahi dutenek: lehenengoa Europarako 
bidaia bat da, 2.000 eurokoa; bigarrena 
ere Europarako bidaia da, baina 1.000 
eurokoa.

Harremanetarako: 
Tfno.: 946 765 792 Posta helbidea:  Uribitarte, 4-48001 Bilbao (Bizkaia

http://www.pazysolidaridad.ccoo.es/index.asp?ra_id=7&no_id=76

 Europar Batasunari buruzko IV. 
Literatur Lehiaketa:

Epea: azaroaren 22ra arte
Campoo de Enmedioko (Kan-

tabria) Udalak antolatua 

Berdintasun Ministerioak Lanerako 
Berdintasunerako eta Diskriminazioaren 
Kontrako Zuzendaritza Nagusiaren bi-
tartez sustaturiko “Irten agertokira baz-
terkeriaren kontra!” kanpainaren xedea 
hauxe da: gizartearen sentsibilizazioa, 
pertsona ororentzako tratu- eta aukera-
berdintasunaren aldeko ekintza bultzatuz.

16 urtetik gorakoek edo legez baimen-
dutako 16 urtetik beherakoek, kanpainan 
lagundu nahi badute, antzezlan bat, ba-
karrizketa bat, abesti bat edo metraje labur 
bateko grabazioak bakarrizketa bideoan 
ekoizteko aukera dute. Bideoak www.sa-
laescena.es web gunean gordeko dira, 

Harremanetarako:
Posta helbidea:  Quiero salvar al Mundo 

Haciendo Marketing 
Ramón y Cajal etorbidea, 36

28016 Madril
participa@salaescena.es

http://www.salaescena.es/CMS2010/index.php

eta bertan emango du publikoak botoa. 
Ondoren, adituek ebaluatuko dituzte boto 
kopururik handiena lortu duten lanak, eta 
erabakia emango dute azaroaren 30ean 
web orriaren bidez. 

Abenduaren 10ean, Madrilen, amaiera-
ekitaldia egingo da Arte Ederretako Zirku-
luaren Fernando Rojas aretoan eta sari-
turiko lanak aurkeztuko dira.

antzerki, 
bakarrizketa, 

film labur 
eta musika 
lehiaketa

kanpaina:

Posta helbidea: 

Campoo de Enmedioko Udala 
Europako Informazio Gunea

Casimiro Sainz, z/g
39200 Matamorosa 

(Kantabria)

http://www.campoodeen-
medio.org/noticias/ampliar.
php?Id_contenido=3336

Harremanetarako: 

Parte hartu
               sartu.et

a
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IX. Lehiaketa  “Berdintasunerako kontakizunak” 

Madrilgo Reina Sofia Museoa izango 
da “Zure baimenarekin” Europako 
Eztabaidarako II. Jardunaldien egoitza 
abenduaren 10ean eta 11n, Jaiotza 
eta Adopzio Baimen Berdinen eta 

: “Zure baimenarekin” 
Europako Eztabaidarako II. 

Jardunaldiak

Burgosko Udalaren Gizarte Zerbitzu, Gazteria eta Aukera Berdintasuneko Udal 
Gerentziaren Emakume Arloak emakume eta gizonen aukera berdintasuna, famili eta 
gizartearen baterako erantzukizuna, mugimendu feminista edo tratu txarrekiko gizarte 
tolerantziaren kontrako borroka gaiak jorratzen ditu, eta gonbitea egiten die herritarrei 
“Berdintasunerako kontakizunak” IX. Lehiaketan parte hartzera.

Nahi dutenek gehienez hiru kontakizun aurkez ditzakete; gutxienez 10 orri eta gehienez 
25 orri izango dituzte. Epaimahaiak 2011ko martxoaren 8an argitaratuko du lehiaketaren 
epaia hedabideetan eta Emakumearen Zinegotzigoan. Hiru sari emango ditu: lehen 
saria 800 eurokoa da, bigarrena 500 eurokoa eta hirugarrena 300 eurokoa.

Abenduaren 3tik 7ra

Abenduaren 3tik 7ra, Garapenerako 
Hezkuntzaren Jardun Onaren II. 
Topaketa (EpD) egingo da Alburquerquen 
(Extremadura).

Jardunaldiak egiteko, Garapenerako 
Nazioarteko Kooperaziorako 
Extremadurako Agentziaren (AEXCID) 
finantzazioa eta Alburquerqueko Udalaren 
laguntza izan da. Mahai-inguruen 
bidez, honako gai hauek jorratuko dira: 
Garapenerako Hezkuntza proiektuen 
finantzazioa finantzazio publiko, pribatu 
eta autogestioaren modalitateetan; apustu 
metodologikoak (gizarte-maitasuneko 
metodologia, ikaskuntza komunitateak, 
zeharkakotasuna: generoa, gizarte-
kultura eta ingurumena), eta aldi berean, 
tailer baten egitaraua egingo da Estatuko 
hainbat tokitan izandako esperientzia 
berritzaileak aurkezteko. 

Ondoko hauek osatzen dute aukeraturiko 
zortzi ekimenen multzoa, azaltzeko eta 
ondoren solasaldia izateko: Zentzuz 
kontsumitu, Arabako Medicus Mundi 
Partzuergoarena; Mugarik gabe; Bakea eta 
Elkartasuna; Setem Hego Haizea; Edualter 
baliabideen bankua; Latinoamerikako 
Multinazionalen Behatokia (OMAL); 
elikadura subiranotasuna eta Herrien 
arteko eskolako jantoki ekologikoak 
(Katalunia); Elkarhezitzen (Deba Goieneko 
Garapenerako Hezkuntzaren Lan-taldea). 
Partzuergoa: Mundu Solidarioaren aldeko 
ekintza, Harreman, Hiruatx, Mugarik 
gabeko Ingeniaritza eta Serso), Amarante 
Setem-en Xanela Aberta ao Sur; Setem 
Hego Haizearen udalerri etikoen estrategia 
eta Komunitateko Langileen CEIP-ren 
partaidetzaren ikaskuntza eta kontzientzia 
kritikoa (TRABENCO).

Argibide gehiago: 
http://www.nodo50.org/cala/actuaciones.

php?tema=buenaspr%E1cticas

             Abenduaren 10ean eta 11n

Jaiotza eta Adopzio Baimen Berdinen 
eta Besterenezinen Plataformak (PPII-

NA) antolatuak.

Harremanetarako:  
http://www.nodo50.org/plataformapaterni-

dad/quienes_somos/

Harremanetarako: 
Posta helbidea: Emakumearen Zinegotzigoa

Cabestreros, 2 C
09003 Burgos

http://www.aytoburgos.es/premios-y-concursos/ix-concurso-de-relatos-para-
la-igualdad

Epea: 2011ko urtarrilaren 15era arte

Burgosko Udalaren Gizarte Zerbitzu, Gazteria eta Aukera Berdintasuneko Udal Gerentziaren Emakume 
Arloak antolatua.

Ikaskuntzarako Aukerako Zentroak 
(CALA), Kordoba Solidarioko 

Hezkuntza Batzordeak, Extremadurako 
GGKEren Koordinakundearen 

Garapenerako Hezkuntza Taldeak 
(CONGDEX), Hegoak eta Barbianak 

antolatuta dago

Besterenezinen Plataformak (PPIINA) 
antolatuta. Plataforma hori 2005eko 
urrian sortu zen, amatasun eta aitatasun 
baimenen artean dagoen alde handia 
salatzeko, baita bi alderdi horiek ezarriko 
dituen lege erreforma sustatzeko ere. 

1.- Guraso bakoitzari eman behar zaizkio 
jaiotza edota adopzio baimenak, iraupen 
berekoak, nahitaezko zati berdinarekin 
eta %100 ordainduta.
2.- Zehaztu egin behar da egutegia, pix-
kanaka aitei baimena luzatzeko, harik eta 
zentzuzko epe batean berdintasunera 
iristeko. Hasteko, aitentzako nahitaezko 
sei aste berehala ezarrita (amek da-
goeneko duten nahitaezko zatia).

Garape
nerako 
Hezkun
tzarako 
Jardun 

Onaren II. 
Topaketa 

(EpD)
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Irailean zabaldu zen Abadiñon Udaleko Emakume eta Bardintasun Arloak antolatutako lantegian herriko 19 emakumek 
prestatu zuten dokumentazioari buruzko erakusketa. Maiatzetik ekainera bitartean emandako lantegi horren helburua 
herriaren hiri taxuketa aztertzea zen.

Partaideek espazio publikoa ikuskatu zuten segurtasuna, irisgarritasuna, zerbitzurik eza, zuzkidurak edo garraioa 
bezalako gaietan herritarrek ments dutena lekuan bertan hautemateko eta argazkitan jasotzeko.

“Generoa+Hirigintza” izeneko proiektuaren koordinatzaileak Saioa Zuazubiskar eta Ohiane Ruiz arkitektoak izan dira, 
eta erakusketara hurreratzen diren eta iradokizunak egin nahi dituzten herritarren azken ekarpenak jaso ondoren, 
hirigintza arloan genero ikuspuntutik ateratzen dituzten ondorioak aurkeztuko dizkie udaleko Hirigintza Sailari.

Bilboko II. 

“Filme Sozialak” 
Nazioarteko Zinema Ikusezin 

Jaialdia
Irailaren 28a eta urria-
ren 5a bitartean Bilboko 
II. “Filme Sozialak” 
Nazioarteko Zinema 
Ikusezin Jaialdira 
gerturatu zirenek 
bestelako errealitate 
s o z i o k u l t u r a l e i 
buruzko hausnarketa 
egiteko parada 
izan zuten herrialde 
d e s b e r d i n e t a n 
filmatutako 20 
film luzeren eta 
45 film laburren 
proiekzioari esker. 
Filmen emanaldiak 
A lhónd igaBi lbaoko 
Auditorioan, FNACen, 
Capitol zineman, 
Barakaldoko Haladzipo 
Kultur Elkartean, 
Erandioko Tartanga 
GLHBIan eta Alde 
Zaharreko EHU 
Esperientzia Geletan 
egin ziren.

 p
ro

ie
kt

ua “Genero

         +
              Hirigintza”

KCD Kultura, Communication y 
Desarrollo erakundeak antolatu 
zuen jaialdia, eta horretarako 
Eusko Jaurlaritzaren Garapen 
Lankidetzarako Zuzendaritzaren, 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta beste 
21 erakunde publiko eta pribaturen 
laguntza izan zuen. KCD erakundeak 
berak, Simone de Beauvoir Talde 
Feministak eta Drac Màgic elkarteak 
antolatu zuten eta irailaren 20tik 23ra 
bitartean Barakaldoko Inguralde-
Innobak Enpresa Zentroan eman zen 
emakumeentzako bideo lantegian 
egindako “El vídeo del minuto” lanaren 
aurkezpenarekin itxi zen jaialdia 
AlhóndigaBilbaoko Auditorioan.
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 Emakumeen esplotazio sexualari 
buruzko Nazioarteko Jardunaldiak: 

“Prostituzioa: onartutako in-
darkeria sexual normalizatua”

Emakumeen aurkako Tratu Txarren 
Ikerketarako Batzordeak, Prosti-
tuzioaren Abolizioaren aldeko Ema-
kumeen Erakundeen Plataformak, 
Emakumeen Trafikoaren Aurkako 
Nazioarteko Koalizioak, Prosti-
tuzioan ari diren Emakumeei La-
guntzeko Alacanteko Elkarteak eta 
Gaueko Emakumeak Egunaren Bila 
Elkarteak (AMUNOD) emakumeen 

esplotazio sexualari 
buruzko nazioarteko 
jardunaldiak antolatu 
zituzten Alacanten 
irailaren 23an eta 24an 
“Prostituzioa: indarkeria 
sexual normalizatua” 
goiburupean.

Prostituzioaren Aboliz-
ioaren aldeko Plata-
formako ordezkaria 
den Beatriz Sagradok 
adierazi zuen legez, 
jardunaldiak egiteko 
aukeratu zuten data ez 
zen halabeharrezkoa, 
izan ere irailaren 23a 
emakumeen eta umeen 
esplotazio sexualaren 
aurkako Nazioarteko 
Eguna izaten baita. 
Beatriz Sagradok, 
AMUNODeko lehenda-
kari den Teresa Ló-
pezek eta Emakumeen 
Trafikoaren Aurkako 
Nazioarteko Koalizioko 
bozeramale den Asun-
ción Miurak zabaldu 
zuten ekitaldia.

Lehenengo hirurek 
hitz egin ondoren, Mé-
moire traumatique et 
victimologie Elkarteko 
ordezkaria den Judith 
Trinquart doktoreak 
adierazi zuen, beste 
zenbait daturen artean, 
emakume gehienek 
(%80 eta %95 bitar-
tean) indarkeria sexu-
ala pairatu izan dutela 
prostituzioan aritu aur-
retik. Bortxaketak, in-
tzestua edo familiako 
indarkeria aipatu zituen 
indarkeria horren adi-
bide gisa.

Era berean, Trinquar-
tek azpimarratu zuen 
prostituten %67k 

trauma ondoko estresa 
pairatzen dutela eta horren sinto-
mak honakoak direla: etengabeko 
hiperzaintza, arreta jartzeko ezin-
tasuna, lo egiteko arazoak, elika-
dura arazoak, eta baita antsietate 
arazoak ere. Horregatik guztiagatik, 
sexualki esplotatutako emakumeak 
ezin izaten dira eguneroko bizimo-
dura moldatu, eta litekeena da eu-
ren gorputza “espiritutik” bereiztea 

euren buruak nahi ez dituzten eta 
indarkeria dakarten sexu harreman-
etatik babesteko. Doktoreak argu-
diatu zuen prostituzioa emakumeen 
aurkako indarkeria sexuala, psikikoa 
eta fisikoa dela nahi ez diren sexu 
harremanek “desgorpuzte” fenom-
enoa sorrarazten dutelako. Amai-
tzeko, Trinquartek Suedia eta Nor-
vegia bezalako herrialdeetan hartu 
zen erabakiari buruzko hausnarketa 
proposatu zuen; herri horietan sexu 
zerbitzuak eskatzen dituztenak zig-
ortu egiten dira 1999az geroztik, eta 
egiaztatu da gizakien salerosketa 
desagertu egin dela ez baita mer-
katugairik esportatzen merkaturik 
ez dagoen lekuetara.

Bigarren egunean hainbat 
mahainguru antolatu ziren eta 
horietan legeei, erakundeei eta 
gizarteari buruzko hainbat gairen 
inguruko solasaldiak sortu ziren. 
Lehenengo solasaldian prostituzioari 
aurre egiteko proposamen 
juridiko ezberdinak eztabaidatu 
zituzten Madrilgo Complutense 
Unibertsitateko Gizarte Langintza 
Eskolako irakasle titularra den M.ª 
José Barahonak eta Prostituzioaren 
Abolizioaren aldeko Emakumeen 
Plataformako ordezkaria den 
Rosario Cariacedo abokatuak. Biek 
ala biek adierazi zuten prostituziorik 
gabe ez legokeela gizakien 
salerosketarik.

Bigarren eztabaidan erakunde 
eta politika publikoen esku-hartze 
proposamenak eta planak izan 
zituzten hizpide Berdintasun 
Ministerioko Berdintasun Politiken 
Idazkari Orokorra den Isabel 
Martínezek, Alacanteko Udaleko 
Gizarte Ekintazako zinegotzia den 
Asunción Sánchezek eta IUko 
Emakumeen Arloko koordinatzailea 
den Rosario Luquek.

Eztabaidak amaitutzat eman 
aurretik egin zen mahai-inguruan 
honako gaiak izan ziren ardatz 
nagusi: prostituzioak gizartean 
dituen ondorioak, erabateko esku-
hartzerako eredua aurkitzeko premia 
eta komunikabideek prostituzioaren 
biziraupenean duten erantzukizuna. 
Azkeneko mahai-inguru horretan 
parte hartu zuten AmecoPress 
genero-informaziorako agentziaren 
lehendakaria den Cristina Pérezek, 
Público egunkariko informazio-
burua den Salomé Garcíak, La 
Razón egunkariko gizarte gaietako 
erredaktorea den Rosa Serranok eta 
Kataluniako Emakume Kazetarien 
Elkarteko lehendakaria den Carmen 
Freixak.



2010-2011 ikastaroak 
eta lantegiak
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Balmasedako udalak urrian hasi zuen 
herriko emakumeei zuzenduta ema-
kumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunaren inguruan ematen dituen 
ikastaroen eta lantegien urteroko pro-
grama. Horrenbestez, informatika, 
artearen historia eta yoga eta pilates 
ikastaroez eta dietetika eta elikadura 
lantegiaz gain, badaude azpimarratu 
beharreko beste bi lantegi ere: zeregi-
nak trukatzeari buruzkoa bata eta fa-
milia, norberaren bizimodua eta lana 
bateragarri egiteari buruzkoa bestea. 

Basauriko ema-
kumeentzako 

jabekuntza 
eskolako 

Urri amaieran hasi zen 2010-2011 
ikasturtea Basauriko emakumeen-
tzako Jabekuntza Eskolan. Bost 
ildok osatzen dute eskola-programa: 
Feminismoa, Munduko Emakumeekin 
Elkartasuna eta Elkartrukea, Kultura 
Birdefinitzea, Berdintasunean 
Komunikatzen eta Nortasuna eta 
Subjektibotasun Femeninoa. Ildo 
horiek ardatz hartuta hainbat gai 
jorratuko dira, hasi mugimendu 
feministaren historiatik eta zahartze 
prozesuaren onarpenera, tartean 
ekologia, etika, genero ikuspegidun 
hirigintza, giza eskubideak, 

“Migrazioen eta Giza 
Eskubideen III. 

Topaketa”
Urriaren 15a eta 17a bitartean Fa-
duran (Getxo) egin zen Sozial Hitz: 
“Migrazioen eta Giza Eskubideen III. 
Topaketa”. Ekitaldia Harresiak Apurtuz 
erakundeak, hots, Etorkinei Laguntza 
Emateko GKEen Euskadiko Koor-
dinakundeak antolatu zuen eta Biz-
kaiko Foru Aldundiak finantzatu zuen.

Brasilgo Porto Alegreko Gizarte 
Forotik eratorritako Migrazioei buruzko 
Munduko IV. Gizarte Foroaren 
gainekoa izan zen topaketa. Bi 
eztabaida ardatzen inguruan egituratu 
zen, “Giza eskubideak eta migrazioa” 
eta “Aniztasuna, elkarbizitza eta 
eraldaketa soziokulturalak”, eta 
hainbat gai izan ziren hizpide bertan, 
esate baterako, mugen eginkizuna, 
etorkinen garapena bizitza publikoko 
eragile gisa, transnazionalitatea eta 
aniztasun kulturalaren eta belaunaldi 
dimentsioaren aurreko erantzunak.

Hizlariek eta ekitaldira bertaratu 
zirenek elkarrizketarako, alda-
rrikapenak egiteko, proposamenak 
botatzeko eta jakintzak 
elkarbanatzeko esparru egokia izan 
zuten, integraziora bultzatzen zuena. 
Gainera, ospakizunaren bukaeran 
guztiek izan zuten kultur arteko 
jarduera batean parte hartzeko 
aukera, hau da, aldarrikapen kalejiran. 

Informazioa eta izen-emateak:

Basauriko emakumeentzako Jabe-
kuntza Eskola

Tfnoa.: 944 260 340
jabekuntzaeskola@basauri.net
http://berdintasuna.basauri.net

komunikabideak edo emakumeen 
sexualitatea ahaztu gabe.

Prestakuntza eskaintzak hainbat 
jardueratan parte hartzeko aukera 
ematen du, bai emakumeentzako 
autodefentsa eta banda lantegietan, 
bai jarraipen jardueretan edo baita 
Parte hartze eta Konpromisorako 
bestelako jardueretan ere, esate 
baterako, Hemengo eta Hango 
Emakumeak elkarteak eta 
Emakumeak Aniztasunean taldeak 
abian jarri dituzten ekintzetan.

Balmasedako 
Udalaren

2010-2011 ikastaroak

Sozial 
Hitz: 
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Joan den irailaren 30ean, Eusko 
Jaurlaritzako Herrizaingo Saileko 
Genero-indarkeriaren Biktimei 
Laguntzeko Zuzendaritzak Euskalduna 
Jauregian egin zituen “Genero-
indarkerian hain bistakoak ez diren 
moduak” jardunaldien bigarren eta 
azken egunean, Carmen Sarmientoren 
“Pobreziaren feminizazioa: emakumeen 
kontrako bestelako indarkeria” hitzaldiak 
hausnarketa egitera bultzatu zituen 
bertaratu ziren entzuleak.

Kazetariak “nire bizitzako, nire 
borrokako eta nire laneko aberastasuna” 
deitu zituen uneak partekatu zituen 
entzuleekin. Sarmientok Los marginados 
(Marjinatuak), Mujeres de América Latina 
(Latinoamerikako emakumeak) eta Los 
excluidos (Baztertuak) serieetako 50 
dokumental baino gehiago zuzendu ditu 
azken 15 urteetan, eta hitzaldian Milurteko 
Garapen Helburuekin (MGH) zerikusi 
handia duten gai zeharo nabarmenak 
aipatu zituen. Helburuok 2000. urtean 
adostu zituzten 189 herrialdek 2015. 
urtea baino lehen betetzeko.

Idazlearen aburuz, ia MGH guztiek 
dute era bateko edo besteko eragina 
emakumeengan, baina lehenengo 
helburua azpimarratu nahi izan zuen 
bereziki, hots, munduko pobrezia erdira 
murriztekoa. Emakumeak dira pobrezia 
horren protagonista nagusiak eurak 
osatzen dutelako egunean euro batekin 
edo gutxiagorekin bizi diren 1.500 milioi 
pertsonen gehiengoa eta, bestalde, 
munduan batez beste gizonek baino 
%50 gutxiago irabazten dutelako.

Bigarren helburua ere nabarmendu 
zuen, hau da, lehen irakaskuntza 
unibertsala lortzean datzana, izan ere 
500 milioi emakume analfabeto daude 
eta horietatik 200 milioi hezkuntzarik 

‘Pobreziaren feminiza-
zioa: emakumeen 

kontrako bestelako 
indarkeria’ 

eskuratu ezin duten neskatoak dira. 
Amen osasuna hobetzea eta egun 
ikaragarri garaia den amen hilkortasun-
tasa hiru laurdenean murriztea xede 
duen bosgarren helburua ere aipatu 
zuen. Asiako, Latinoamerikako eta 
Afrikako emakume askok desnutrizioa, 
anemiak eta elikadura-gabeziak dituzte, 
eta gaitzok larriagotu baino ez dituzte 
egiten gehiegitan erditzeak zein oso 
gaztetan haurdun geratzeak (urtero 15 
eta 18 urte bitarteko 15.000 neskato 
geratzen dira haurdun lehenengo aldiz). 
Eta hori kontuan izan gabe haurdunaldian 
edo erditzean hiltzeko probabilitatea 
eta arriskua 300 aldiz handiagoa dela 
herrialde pobreetan aberatsetan baino 
(Sahara azpiko Afrikan 16 emakumetik 
bat hiltzen da), edo egunero 50.000 
abortutik gora egiten direla baldintza 
osasungaitzetan eta ezkutuan abortatzen 
duten emakumeen erdiak hil egiten 
direla.

Hizlariaren dokumentaletako hiru 
sekuentziaren bidez Ekuador, Mali 
edo Bolibia bezalako herrialdeetan 
emakume indigenek bizi dituzten 
errealitate ezberdinak erakusteko leiho 
bat zabaldu zen. Zirrikitu horretatik 
entzuleek amatasuna bizitzeko beste 
modu bat ikusteko aukera izan zuten, 
klitoridektomia egitearen atzean 
ezkutatzen den errealitateaz jabetzeko 
parada izan zuten, eta emakumeek 
hezkuntza eskuratzeko benetan duten 
arazoaz ohartu ahal izan zuten, izan 
ere, emakume askok uste dute ez dutela 
hezkuntzarik behar zeregin horretarako 
beti egongo delako familia burua.

Bestalde, ura bilatzeaz, nekazaritza 
lanez, amatasunaz eta etxeko lanez 
arduratzen diren emakumeok duten ge-
hiegizko lanaren, elikadura eskasaren 
eta izaten dituzten haurdunaldi guztien 
erruz, filmazioetan agertzen ziren hiru 
herrietako emakumeen bizi-itxaropena 
45 urtekoa da.

Era berean, garapen-bidean dauden 
herrialde guztiek elikagaien %60 eta 
%80 bitartean ekoizten badituzte ere, 
emakumeek oraindik arazoak dituzte 
lana eskuratzeko eta euren lanagatiko 
aintzatespena lortzeko. Azken buruan, 
emakume indigenak euren balioaz ja-
betzen ez diren bitartean eta hezkuntza, 
prestakuntza zein informazioa benetan 
eskuratzeko gai ez diren bitartean ezin-
go da esan MGHak betetzen ari direnik.

Jardunaldiak

 “Genero-indarkerian 
hain bistakoak ez diren 

moduak” 

Hitzaldia

  Mónica Ibáñez eta Carmen Sarmiento



Berdintasun, kulturartekotasun, 
herritarren eskubide eta garapenerako 

kooperazioaren
 arloko jardueretarako diru-laguntzen ebazpena
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Bizkaiko Foru Aldundiak 
1.495.000 euroko finant-
zazioa eman du, etorkinen 
elkarteek, homosexual, 
lesbiana eta transexualen 
elkarteek, emakumeen 
elkarteek, irabazteko as-
morik gabeko erakundeek 
eta 5.000 biztanletik be-
herako udalek arlo hauen 
alde egiteko aurkezturiko 
266 proiektutarako guztira: 
etorkinen elkarteen anto-
laketa-egitura indartzea 
eta herritar inklusiboaren, 
sexu aniztasunaren eta es-
kubideen berdintasunaren 
arloko sentsibilizazioa. On-
dorengo tauletan agertzen 
dira horiek banakatuta.

Bizkaiko Foru Aldundiak ondoko 
arlo hauetarako proiektu eta 
jardueretarako emandako 
diru-laguntzen ebazpena 
argitaratu da berriki: emakume 
eta gizonen berdintasuna; 
k u l t u r a r t e k o t a s u n a ; 
herritarrak sexu aniztasunaz 
eta eskubideen berdintasunaz 
jabearaztea; garapenerako 
kooperazioa, sentsibilizazioa 
eta hezkuntza.

Ekitate eta iraunkortasun 
p r i n t z i p i o e t a n 
oinarrituriko garapen 
eredu batean laguntasuna 
emateko asmoz, foru 
erakundeak 9.180.784 
euro eman ditu 
2010ean garapeneko 87 
proiektutarako

Emakume eta 
gizonen berdinta-

suna

AURKEZTURIKO 
ESKABIDEAK

               188
      AEmakumeen 

elkarteak: 102

   Irabazteko asmorik 
gabeko erakundeak: 86

5.000 biztanletik behe-
rako udalak: 39

PROIEKTUA DIRU-LAGUNTZA JASO 
DUTEN ESKABIDEAK

       

          180

           
           39

BFAREN 
DIRU-LAGUNTZA

     720.000 €

   
     105.000 €

Kulturartekotasun 
proiektuak

Herritarrak sexu 
aniztasunaz eta 
eskubideen berdinta-
sunaz jabearazteko 
proiektuak

Etorkinen elkarteen antolake-
ta-egitura indartzea

Kulturan elkarri eragiteko eta 
herritar inklusiboaren arloko 
sentsibilizazioa

ESKATURIKO 
DIRU-LAGUNTZAK

           81

           29

           52

              

            6

BFAREN 
DIRU-LAGUNTZA

     570.000 €

     100.000 €

EREMUAK

Ekitate eta iraunkortasun printzipioetan 
oinarrituriko garapen eredu batean 
laguntasuna emateko asmoz, foru 
erakundeak 9.180.784 euro eman ditu 
2010ean garapeneko 87 proiektutarako. 
6.875.053 euro Latinoamerikan (39 
proiektu), Ekialde Ertainean eta Asian (4) eta 
Afrikan (3) abiaraziko diren garapenerako 
kooperazio proiektuetarako; 963.875 euro 
Bizkaian aplikatuko diren garapenerako 
sentsibilizazio edota hezkuntzarako 20 
ekimenetarako; 324.000 euro laguntza 

Garapenerako 
kooperazioa

humanitarioko edo larrialdietarako 
proiektuak Perun, Guatemalan eta 
Pakistanen abiarazteko; 180.000 euro 
tradiziozkoak ez diren kooperazioko 
eragileek bultzaturiko garapenerako 
kooperazio proiektuetarako eta hezkuntza 
eta sentsibilizazio proiektuetarako 
(eskolak, kultur elkarteakÖ); 539.856 
euro urte askotarako proiektuetarako El 
Salvadorren, Perun eta Bolivian, bertakoek 
herritarren eskubideak erabili ahal izateko 
eta pobrezi handiaren kontra borroka 

egiteko tresnak izan ditzaten; 298.000 euro 
Aldundiaren kooperazio programari ekin 
eta Bizkaitik hasitako ekimenak hobetzen 
dituzten irabazteko asmorik gabeko 
erakundeentzat. Guztizko kopuru horri 
140.000 euro gehitu behar zaizkio, Haitiri 
bidaliak, urtarrilean izandako lurrikararen 
ondorioak arintzeko, hain zuzen oinarrizko 
beharrak betetzeko bi proiektutarako.

PROIEKTUA



Herriak hurbiltzeko bide lez plantea-
tzen da jaialdia, eta tolerantzia eta 
beste kultura batzuk ezagutzea 
bultzatzen da. Ondorioz, arrazismoari 
eta desberdintasunari aurre egiten 
zaio aldi berean
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              PROIEKTUA

Garapenerako kooperazioa 
Latinoamerikan, Ekialde Ertai-
nean eta Asian

Garapenerako sentsibilizazioa 
edota hezkuntza

Laguntza humanitarioa edo 
larrialdietakoa

Garapenerako kooperazioa eta 
hezkuntza eta sentsibilizazioa, tra-
diziozkoak ez diren kooperazioko 
eragileek sustatuak

Urte askotakoak 

Aldundiaren kooperazio 
programa 

FINANTZATURIKO 
PROIEKTUEN KOP.

             46

             20

               4

             
             13

               4

        4 erakunde

BFAREN FINANTZAZIOA

            6.875.053 €

            963.875 €

            324.000 €

            180.000 €

            539.856 €

            298.000 €

Kulturartekotasuna musikaren bidez 
erakusteko asmoz, Getxo Folk jaialdiaren 
beste edizio bat izan zen, Bizkaiko herri 
horretan 1984az gero egiten den Nazioarteko 
Folk Jaialdia.

Hasieran, euskal musika bultzatzeko sortu 
zen nazioarteko 
jaialdi baten bidez, 
baina edizioek 
aurrera egin ahala,   
jaialdiaren  hasierako 
helburuak Getxoko 
gizartearen beraren 
i n g u r u a b a r r e i 
egokitu zaizkie 
eta, gaur egun, 
udalerrian eta inguruko herrietan bizi diren 
hainbat kulturaren arteko kultur topaketa 
bilakatu da.

Hortaz, musika jaialdia izateaz gain, 
immigrazioaren, kooperazioaren eta, 
azken baten, elkartasunaren eta 
kulturartekotasunaren alde lan egiten duten 
elkarteen eta taldeen erakusleihoa da.

Getxoko Udalaren Kultura Sailaren 
arduradunen berbetan, herriak elkarren 

Irailaren 9tik 12ra, Getxo Folk jaialdiaren beste edizio bat izan zen Getxon:  

XXVI. Nazioarteko Folk Jaialdia.

artean hurbiltzeko aukera lez planteatzen 
da jaialdia, betiere musika erreferentziatzat 
hartuta, eta horretarako, Eusko Jaurlaritzaren 
Kultura Saila, Bizkaiko Foru Aldundiko 
Berdintasun eta Herritarren Eskubideen 
Zuzendaritza Nagusia, Bilbao Bizkia Kutxa 
eta Metro Bilbao erakundeen laguntza 
izan du erakunde sustatzaileak. Izan ere, 
tolerantzia eta beste kultura batzuen ezagutza 
sustatzen ditu, eta ondorioz, arrazismoari 
eta desberdintasunari egiten dio aurre, hain 
zuzen ere Gazteen Europako “Berdinak 
gara, desberdinak gara” Kanpainaren 
eremuan 1995ean arrazismoaz, xenofobiaz, 
antisemitismoaz eta intolerantziaz jabetzeko 
aldarrikaturiko printzipioen adierazpenean 
azaldutakoaren arabera.

                            Guneak
Jaialdiaren kokalekuak bi gune nagusitan 
izan ziren: Erromoko Santa Eugenia kalea 
eta Areetako Geltokiko Plaza: bertara joan 
zen jendea musika ekitaldiez gozatzera edo 
Bidezko Merkataritzako, Munduko Merkatuko, 
Munduko Terrazako eta Kulturarteko Guneko 
instalazioak bisitatzera; izan ere, azken bi 
horietan izan zen Bizkaiko Foru Aldundiaren 
Berdintasun eta Herritarren Eskubideen 
Zuzendaritza Nagusiaren informazioa, bere 
lana ezagutarazteko Migrantas erakusketaren 
bidez (migrazioari, nortasunari eta 
kulturarteko elkarrizketari buruz emakumeek 
eginiko piktogramen erakusketa, gehienak 
Alemaniara emigratuak).

Hala, Hegoaldeko herrialdeetan eginiko 
produktuen Bidezko Merkatuan erosita, 
elkartasunerako laguntasuna eman ahal 
izan zen bidezko merkataritza bultzatzeko 
ekimen bati esker, errenta berdintasunez 
banatzea lortu ahal izateko.  Beste produktu 
batzuk, bost kontinenteetako tradiziozko 
teknikekin ekoitzitako esku-langintzakoak, 
salgai jarri ziren Munduko Merkatuan. 
Munduko Terrazan, berriz, bidean geldialdi 
bat egin eta hainbat kulturatako platerak 
eta edariak dastatzeko aukera izan zen, 
eta ondoren ibilbidea jarraitu Getxoko 
Udalaren Immigrazio Zerbitzuak sustaturiko 
Kulturarteko Guneraino. Bertan erakutsi 
ziren sail horrek garaturiko ekimenak eta 
etorkinentzat jarritako zerbitzuak. 

Bestalde, musika 
ekitaldien kartelak 11 
kontzertu izan zituen, 
aurretik ordaindu 
beharreko lau –Britainia 
Handiko Oyesterband, 
Budapesteko Mala Raï 
Banda, Hegoafrikako 
Ladysmith Black 

Mambazo eta Portugaleteko Xabi Aburruzaga- 
eta beste zazpi, arratsaldeko kontzertuak, 
doakoak –Barrunto Bellota Banda, La Bruja 
Gata, Gaizka Baena Taldea, Efelseon, Judith 
Mateo, La Selva Sur eta Andres Isasi Musika 
Eskolako Banda-. Bertan hartu zuten parte 
Euskal Herriko, Estatuko eta nazioarteko 
talde berriek. egitarau zabal hori osatzeko, 
ikuskizunak izan ziren Baviera, Eskozia, 
Asturias eta Salamancako banden kalejirekin 
hirigunean.

FolkGetxo 
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Azaroaren 10ean, 11n eta 12an, 
sexu aniztasunari buruzko sinposium 
bat egingo da Bilbon. Bizkaiko Foru 
Aldundiak Berdintasun eta Herritarren 
Eskubideen Zuzendaritza Nagusiaren 
bitartez antolatuko ditu jardunaldiak, eta 
beste aditu batzuen artean, ospe handiko 
Melissa Hynes, Judith Halberstam edo 
Xabier Arakistain izango dira.

Web orria:
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/

DetalleTema.asp?Tem_Codigo=3797

Sexu aniztasunari 
buruzko jardunaldiak

Margotu Elkarteak Etorkinak Gizarter-
atzeko Osatu Zerbitzua kudeatzen du.

Osatu Zerbitzua 15 eta 25 urte bitarteko 
gazte etorkinei eta etorkinen familiei 
arreta ematera dago bideratuta, eta 
erabiltzaileak gizarteratzea du helburu, 
ekonomian, gizartean eta kulturan erabat 
parte hartzeko beharrezko aukerak eta 
beharrezko baliabideak izan ditzaten, 
Zerbitzuaren barruko jarduketa osagarrien 
bidez. Gizarteratzeko ibilbidea, Laguntza 
Psikologikoko Zerbitzua (SAP), Lan-
bitartekotza Zerbitzua (SIL) eta gizarte 
partaidetza eta jabearaztea egitea eta 
abiaraztea.

Gizarteratze Zerbitzua 
etorkinentzat

Sartzeko: 
http://www.margotu.net/

Sartzeko: 
http://www.unescoetxea.

org/ext/manual_EDS/
unesco.html

Espainiako Nazioarteko 
Elkartasuneko Kooperazio-
rako Fundazioak berriki 
argitaratu du “Estatua toki 
mailan eraikitzea: Amerika 
Erdiko deszentralizazio-
ari buruzko ikasgaiak, 
Nazioarteko Elkartasuna 
GGKEren lan esperientz-
ian oinarrituta” txostena, 
Nikaraguan, Hondurasen, 
El Salvadorren eta Gua-
temalan izandako esperi-
entziak sistematizatzeko 
2009an hasitako prozesu-
aren ondorioz. Horri esker, 
jarduteko ildoak ezartzeko 
modua finkatzeko lagun-
garria izango da demokra-
ziaren eta tokiko boterear-
en arloan, GGKEk garrantzi 
handiagoko proiektuak abi-
arazteko lana indartze eta 
bultzatze aldera.

Gizarteratzearen arloan, baliabiderik 
gabeko transexualak dira Munduko 
Medikuen Elkartearen integrazio, 
kohesio eta gizarte justiziaren eremuan 
egiten duen lanaren hartzaileak, betiere 
herritarrek berdintasunen parte hartzea 
lortu nahian. Izan ere, Elkarteak jakin 
badaki transexualek bizi duten bazterkeria 
eta diskriminazioa, eta ondorioz, bereziki 
pertsona zaurgarriak bihurtzen dira 
osasunaren eta oinarrizko eskubideen 
arloan.

Argibide gehiago: 
https://www.medicosdelmundo.org/

NAVG/pagina/NAVGEstructuraPrpal.jsp

 
“Emakumeak Sarean”

proiektua 
Emakundek sustatu du “Emakumeak Sa-
rean” proiektua, KZgunea Urrutiko Zen-
troen Sarearen lankidetzaz eta Euskadi 
Informazioaren Gizartean 2010 Planaren 
laguntzaz.

Hainbat fasetan egituraturiko prozesu 
baten ondoren, izena emateko aldia izan 
zen irailean, ikasle moduan tailer hauetan 
parte hartzeko: “Teknologien bidearen ha-
siera”, “Teknologien erabileran aurrerape-
nak ezarriz” eta “Elkartearen komunikazio 
plana”. Urriaren 1etik abenduaren 31ra 
emango dira.

Argibideak: 
http://www.emakunde.euskadi.net/

u72-20010/es/contenidos/noticia/2010_no-
ticia17_formacion_digit/es_def/forma-

cion_digital.html

 Gizarteratzea
 Baliabiderik gabeko 

transexualentzako arreta

  “Herritarren konfiantza eta 
gizarte kapitala kultur anitzeko 

gizarteetan” 
artikulua

Maiatzean, Ikuspegik, Immigrazioaren 
Euskal Behatokiak, “Herritarren konfiantza 
eta gizarte kapitala kultur anitzeko 
gizarteetan” artikulua argitaratu zuen bere 
Koadernoak lanean, Imanol Zuberorena. 
Artikulu horren bidez, aniztasun etnikoak 
gizarte harreman, gatazka edo uzkurtze 
iturri gisa dakarren aukeraketa beharrari 
erantzuna ematen zaio eta “E Pluribus 
Unum: Diversity and Community in the 
Twenty-first Century” artikuluari buruzko 
eztabaida ageri da. Robert Putman-en 
artikulua, 2007an argitaratua. Idazkiak 
dioenez, “aniztasunak, epe laburrean 
behinik behin, ondorio txarrak dakartza 
gizarte kapitalarentzat oro har, taldetik 
kanpoko nahiz talde barruko elkartasuna 
murrizten baitu”.

Sartzeko: 
http://www.ikuspegi.org/es/

“Estatua toki mailan 
eraikitzea” 

dokumentua
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Migration Policy Group (MPG) taldeko 
kideak diren Jan Niessen eta Thomas 
Huddleston-ekin batera eta Europar 
Batasuneko Justizia, Askatasun eta 
Segurtasuneko Zuzendaritza Nagusiak 
eskatuta idatzitako Politikak gauzatzeko 
arduradun eta profesionalentzako 
integrazioari buruzko   eskuliburua 
argitalpen horren hirugarren edizioan, 
jardun onen zenbait eredu ematen 
dira, hedabideek integrazioan 
duten eginkizunerako; etorkizunak 
sentsibilizatzeko eta atzemateko; 
elkarrizketa plataformarako; nazionalitatea 
lortzeko eta herritar aktiboen jardunerako; 
gazte etorkin, hezkuntza eta lan-
merkaturako.

   Kultura Ministerioak bultzatuta, Ijitoen 
Kulturako Erakundea 2007ko abenduaren 
3an ireki zen ofizialki. Haren web orriaren 
ataletan, erakundeak programaturiko 
jardueren egutegia azaltzen dira; 
hainbat argitalpen, Cuadernos Gitanos 
buletina esaterako; material didaktikoa; 
diskriminazioaren inguruko legeriaren 
gaineko jardun onaren proiektu 
bat; funtzionamenduari buruzko 
dokumentazioa; ijitoen gaien gaineko 
bibliografia; Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroari buruzko informazioa eta antzeko 
erakundeekiko loturen zerrenda bat.

Emakumeen dokumentazio 
Zentroa Liburutegia   

      

Politikak gauzatzeko 
arduradun eta 

profesionalentzako 
integrazioari buruzko 

eskuliburua
argitalpena

Sartzeko: 
http://www.integralocal.es/index.php?ac
cion=detalleGeneral&seccion=31&tipo=4

&id=1151

1995eko martxoaren 8an, IPES Elkartea-
ren baitan inauguratu zen Emakumeen 

D o k u m e n t a -
zio Zentroa 
L i b u r u t e g i a . 
Zentroak 25 
urteurrena bete 
du 2010ean, 
eta emakumeei 
eta emaku-
meen literatu-
rari buruzko 
azterlanek eta 
ikerketek osa-
turiko bibliogra-
fi funts zabala 
eskaintzen dio 

publikoari, aretoan begiratzeko. Aldi be-
rean, on line liburutegia dauka, non nahi 
duenak ikus-entzunezko formatuan begi-
ratu ditzakeen dokumentuak.  

Sartzeko:
http://www.ipesnavarra.org/es/

biblioteca_mujer

Txinatarren Ikaskuntzaren Lu Xun Zentroaren      
web orria

Txinatarren Ikaskuntzaren Lu Xun Zentroak web gune bat du, hizkuntza eta kultura txi-
natarra ikasi nahi dutenei zerbitzuak ezagutarazteko esteka dena. 

Beraz, web orriaren bidez, ondoko hauei buruzko hainbat argibide eguneratua esku-
ra daiteke: hizkuntza eta kultura ikastaroak (sukaldaritza, kaligrafia, pintura edo kultu-
rartekotasuna eta bizikidetza eremuak), hitzaldiak, argitaletxeen jarduera, proiektuak, 
erakusketak, beka eta lehiaketa deialdiak..., baita arlo akademiko, zientifiko, kultural eta 
sozialarekin lotutako esteken zerrenda bat ere.

Posta helbidea: Hurtado Amezaga, 3-1. ezk.48008 Bilbo 
Sartzeko: http://www.margotu.net/

Ijitoen Kulturako
 Erakundearen 

web orria

Sartzeko:
http://www.institutoculturagitana.es/
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