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Azkeneko hilabete hauetan Bizkaiko Foru Aldun-
diak, Berdintasun eta Herritarren Eskubiderako Zu-
zendaritza Nagusiaren bitartez, bi ardatz nagusiekin 
(berdintasuna eta kooperazioa) zerikusia duten eki-
taldiei jarraipena eman die. 
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PARTE HARTU

POSITIBOKI

INTERESATZEN ZAIZU

28 zenbakia
 2011ko urtea

KOORDINAZIOA ETA MAKETAZIOA
Infópolis 2000, S.L.

Artikulen berregintza osoa edo zatikakoa baimentzen da, haien jatorria aipatzen den guztian

Erakunde argitaratzaileak ez du nahitaez, artikuluen eta lankidegoen

barnean sartzen diren iritziekin bat egin beharrik.

Martxoaren 8an Bizkaiko Foru Aldundiak Berdin-
tasun Sariak 2011 eman zituen. Horiekin aurreko 
ekitaldian gure Lurraldean 5.000 biztanletik behe-
rako udalek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren 
alde egin eta garatutako lana baloratzen da.

Lehiaketara 227 proiektu aurkeztu direla txalotuz, 
aurten bereziki Bediako Udala, Emaku Emakume 
eta Eskubideak eta Susterra elkarteak nahiz Ami-
natu Haider zoriondu nahi ditugu. Azkenekoari sari 
berezia eman zaio bakean oinarrituta Saharako 
herriaren eskubideak defendatzen dituelako. Hiru 
erakundeak eta pertsona bat beste hainbesteri 
elkartzen zaizkie. Izan ere, lehiaketaren bederatzi 
edizio hauetan (2003. urtean hasi zen) foru-erakun-
deak 63 sari eman ditu.

Espazio honetan sariak emateko ekitaldiaren amaie-
ran esandako hitzak gogora ekarri nahi ditugu. Ber-

ARGITAPENA ETA HEBIDEA
Kaiako Foru Aldundia
Ahaldun Nagusiaren Kabinetea
Berdintasunerako eta Herritarren
Eskubideetarako Zuzendaritza Nagusia
Alameda Mazarredo Kalea, 63.3. Solairua
48009 Bilbo
Tel.: 944 068 000

dintasuna eskubide bat da, bidezkoa, hain zuzen 
ere. Edozein unetan, bai larritasun ekonomikoaren 
aldietan, bai garai faboragarrietan, giza kapitala, gi-
zonek eta emakumeek osatzen duten hiri-talentua 
ezin dezakegu suntsi. 

Kooperazioaren alorrean otsailetik Bilboko, Gal-
dakaoko eta Getxoko egoiliarrek, Bizkaia 0,7 
erakusketa ibiltariari bisita eginez, Afrikan, Asian 
eta Latinoamerikan garatutako nazioarteko pro-
iektu guztiak ezagutu ahal izan dituzte. Horietara 
bideratu da foru-aurrekontuaren 0,7. Nolanahi 
ere, ekintza horiek guztiak garapenerako koope-
razio-politikarekin (pobreziaren kontrako borroka, 
genero-berdintasuna eta kontzientzia kritikoa eta 
eraldatzen duena sortzea) bat etorri dira. Halaber, 
Hegoaldeko herrialdeetan oraina eta aukerak era-
tzeko beren Udalek gaitzen dituzten bitarteko, sis-
tema eta egiturei buruz hausnarketa egiteko auke-
ra izan dute.

Eskubideen berdintasun osoa lortzeko eragozpe-
nek kezkatzen gaituztenez, ondasun komunez eta 
ongizateaz gozatzeko, generoarengatik, arrazaren-
gatik, jatorriarengatik, sexu-nortasunarengatik eta 
nortasun afektiboarengatik diskriminazioak errotik 
ateratzeko, gure eskura ditugun bitartekoak erabili 
behar ditugu eta lan horretan ez dugu etsi behar. 
Laburbilduz, herritarren eta gizakien eskubideak 
zaindu behar ditugu eta, noski, guztiak bateratzeko 
izango dira.
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“Emakumeen 
Kontakizunak” 

Uda solidaritatea / Un verano solidario 

Berdintasunaren aldeko 
XII. Jardunaldien espa-
rruan, Santurtziko Udala-
ren Emakume Zerbitzuak 

18 urtetik gorako idazleei deialdia egin zaie “Ema-
kumeen Kontakizunak” Kontakizun Laburren XII. 
Lehiaketan literatura-lanak aurkeztu ditzaten.

Gizonen eta emakumeen arteko aukera- nahiz 
tratu-berdintasunaren kasuan, gizarte- eta fami-
lia-betebeharren gain izan  beharreko erantzuki-
zunarekin batera, txapelketa antolatuko da, eta 
bertan pertsonek mugimenduetan, elkarteetan 
eta boluntariotzan betetako zereginei buruzko ba-
lioak islatzen dituzten lanak kontuan izango dira.

Parte-hartzaile bakoitzak udaletxera gehienez ere 
hiru kontakizun bidali ahal izango ditu, jatorrizkoak 
eta argitaratu gabeak, zehaztutako kategorietatik 
edozeinetan, gaztelaniaz edo euskaraz, lehenengo 
sari gisa 1.200 euroko zenbatekoa eta 400 euroko 
accésita irabazteko aukerarekin, eta sari berezi bat ere 
banatuko da, 400 eurokoa, hain zuzen, Santurtziko 
idazleak idatzitako kontakizunik hoberenarentzat.

Harremanetan jartzeko:
Helbidea: Santurtziko Udala

Erregistro Orokorra, Behe-solairua
Murrieta Etorbidea, 6

48980 Santurtzi
Tfno.: 944 205 800

Web: http://www.ayto-santurtzi.es/

  Boluntak antolatuta

Harremanetan jartzeko:
Tfno.: 900 442 222

Web: http://bateginsumate.bolunta.org/

2011ko udarari begira, Boluntak udan erabilitako 
pertsonei zuzenduta webgunea berriro editatu du, 
dela boluntariotza-proiektuen bidez, dela bidaia soli-
darioetan izan beharreko parte-hartzearen bidez.

Web orriaren aplikazioak gai horien inguruan eki-
menak bilatu ahal izango ditugu, batik bat hiru mota 
erabilita: Kategoriak atalean Bizkaiko erakundeen 
Boluntarioen aukera-zerrenda jaso da, hau da, Lan 
Esparruak, Hezkuntza aisialdian, Gazteria lagun-
tzaileak edo familia harrera); bigarren atala, Eremuak 

Kontakizun 
Laburren XII. 

Lehiaketa

Santurtziko Udalak
 antolatuta

Epea:
maiatzak 20 arte  

(Ingurumenari, Gizarte Bazterkeriari, Aisiari, Babes 
Zibilari eta larrialdiei, Garapenerako lankidetzari, Ez-
gaitasun fisiko, sentsorial eta intelektualari, Osasu-
nari, Atxikimenduei eta mendekotasunei, Giza Balia-
bideei, Hezkuntzari eta kulturari buruzko praktikak 
jasota); edo hirugarrena, jardueren Datak kontuan 
izanda antolatutakoa.

Bategin + Súmate 

Aurreko edizioaren datekin bat etorrita, Balmase-
dako udalak, Immigrazio Arloaren bidez, Kultura 
arteko IV. Astea antolatu du, eta bertan udalerriko 
haurrek, gazteek eta helduek parte hartzeko jardue-
ren programa interesgarria aurkeztuko da.

Haurrek jokoetarako tailerretan esku hartu ahal 
izango dute, eta familiek Tailer gastronomikoan 
parte hartu ahal izango dute. Hain zuzen ere, 2010. 
urtean izandako antzeko arrakasta lortu nahi da, 
Balmasedako biztanleen arteko topaketak sortzeko 
helburuarekin, eta horrela, esperientziak eskualdatu 
eta herrialde ezberdinetako gastronomietan dauden 
ezberdintasunak nahiz antzekotasunak ezagutu eta 
errezeta berriak ikasi eta dastatu ahal izango dira.

Ekimen horren ondorioz, esperientzia horretako 
parte-hartzaileek egindako jakien errezeta-bilduma 
idatzi zen: Errumaniakoa (sarmale), Brasilgoa (sto-
gonoff eta esne-pudina), Nigeriako (ground nut soap 
edo kakahuete-zopa) eta Marokokoa (mlawi).

Testuinguru horretan, aldi berean, Kultura arte-
ko Futbol 5eko II. Txapelketa egingo da, Gazteria 
Sailaren lankidetzarekin batera, gizarteratzea eta 
elkarbizitza sustatzeko xedearekin betetzeko, aisial-
dian kirol-jardueren garapen sustatzeaz gain. Joko-
praktika hori aurkako kideekiko, taldeko kideekiko, 
ikusleekiko, etab.ekiko ikaskuntza, elkarlotura eta 
elkarbizitzarako tresna gisa ulertzen duten gazteen 
parte-hartzea egongo delakoan gaude.

Harremanetan jartzeko:
Helbidea: San Severino Plaza, 1

48800 Balmaseda
Tfno.: 946 800 000

Mail: ayto@balmaseda.net
Web: http://www.balmaseda.net/eu-ES/

Balmasedako Udalak antolatuta

2011ko ekaina-abuztua

Kultura
arteko IV.

Astea 
Ekaineko lehenengo 

astea
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Hezkuntza, genero-indarkeria, sexu-jazarpena 
edo -abusua, eginkizun historikoak, emakumeak 
gizartean duen parte-hartzea, adiskidetzea, 
berdintasun-politikak, ikusezintasuna, lan- edo 
soldata-bereizkeria bezalako gaiak jorratuko 
dira film ezberdinetan saria irabazi nahi duten 
pertsonen eskutik. Hain zuzen ere, saria 500 
eurokoa da, eta lana CAMek editatutako DVD 
batean grabatu beharko da hori ostean hedatze-
ko. 

Ikus-entzunezko grabazioa edo grabazioak, 20 
minutu baino gutxiagokoak, ez dute gaindituko 
bi errealizazio parte-hartzaile bakoitzeko, eta 
DVD euskarrian aurkeztuko dira, wmvm, swf, 
mpeg2, mpeg4 edo mov formatuetan.

Ekainak 6-17

Farmazia Fakultateko ikasleek Nazioarteko Lankidetzarako hastapen ikastaroan izena emateko 
aukera dute, Garapenari eta Lankidetzari buruzko Ikastaro monografikoen barruan, eta ekainaren 
bigarren eta hirugarren asteen artean eskainiko da.

Garapenerako Lankidetza eta Giza Garapen Iraunkorra kontzeptuak sakondu nahi dira, batik bat, 
ikastaro horren xedea hori delako, eta beste gai batzuen artean, ondoko hauek jorratuko dira: Giza 
Baliabideak eta garapena; generoa eta osasuna; sexu- eta ugalkortasun-eskubideak; gizakiaren 
ongizatea; ekosistemak eta iraunkortasuna; heriotzaren arrazoiak garatutako herrialdeetan; Mi-
lurtekoaren Garapenerako xedeak, iraunkortasuna eta osasuna, gatazken konponbidearekin ba-
tera. 

Azken bi egunetan, ikasketa-programan bi mahai-inguru proposatu dira eta lankidetzarako eragileek 
testuinguru horretan adostutako esperientziak azalduko dituzte, gizakien elikadurari eta Dietetikari 
buruzko tailerren bidez,  bai eta Ingurumen Zientziei buruzko tailerraren bidez ere.

Nazioarteko Lankidetzarako 
hastapen ikastaroa

  Garapenerako Lankidetza Bulegoak 
eta Hegoak antolatuta (EHUren Gara-
penari eta Nazioarteko Lankidetzari 

buruzko Azterlanen Institutua)
Harremanetan jartzeko: 

Web: http://www.hegoa.ehu.es/articles/text/cursos_monograficos_sobre_desarrollo_y_cooperacion

literatura-txapelketaren I. Edizioa

“Hezkuntza eta Giza eskubideak” 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Giza Eskubideen 
Zuzendaritzako finantza-laguntzarekin batera, 
EHUren Filosofia eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateak “Hezkuntza eta Giza Eskubideak” 
literatura-txapelketaren I. Edizioa inauguratu 
du, eta horren xedea Giza Eskubideei buruzko 
gogoeta Hezkuntzaren eremuan sustatzea da, 
bai ikasketa-eduki gisa, bai gizarte- eta hezkun-
tzaren esku-hartze gisa; unibertsitateko kolekti-
boen gogoeta gizartearen ikuspegitik islatzeko; 
eta kolektibo horri pentsatu eta parte hartzeko 
esparrua eskaintzeko.

Irabazleei, baldin eta kontakizunean parte hartu 
badute, eta horrek 3.800 eta 5.700 hitz bitartean 
baditu, gaztelaniaz edo euskaraz idatzita, mota 
bakoitzean ezarritako garaikurretako bat eman-
go zaie, lehenengo saria 800 eurokoa, eta biga-
rren saria 500 eurokoa.

  EHUren Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak antolatuta

Harremanetarako:
Helbidea: Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea 

EHU
Tolosa etorbidea, 70

20018 Donostia
Web: http://www.filosofia-hezkuntza-zientziak.ehu.es/

“Berdintasunaren 
aldeko film 
laburrak”

Harremanetan jartzeko: 
Helbidea: Gizarte Ekintzak-CAM

Martínez Cubells, 11
46002 Valentzia

Posta elektronikoa: cortosigualdad@gmail.com
Web: https://www.cam.es/es/

  Organizado por
Caja Mediterráneok (CAM) antolatuta 

Epea:
ekainak 15 arte

Epea: 
ekainak 30 arte
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“Euskal lankidetza tokiko giza 
garapenerako prozesuetan: Parte 

hartzeko prozesuei eta genero
 ikuspegiari buruzko ekarpenak, 
Ekuador, Guatemala, Peru eta 

SAEDetik”

Otsailaren 3an eta 4an, “Euskal lankidetza to-
kiko giza garapenerako prozesuetan” jardunal-
diak egin ziren Bilboko Alde Zaharreko Burtsa 
Gizarte Etxean kokaturiko Ganbara aretoan: 
Parte hartzeko prozesuei eta genero ikuspe-
giari buruzko ekarpenak, Ekuador, Guatemala, 
Peru eta SAEDetik”.

Jardunaldiak antolatu zituen erakundeak, He-
goak, ikerketa bati ekin zion 2009. urtean, eus-
kal lankidetzaren eremu instituzionalak tokiko 
giza garapenerako ardatzen inguruan eman-
dako norainokoa lortu ahal izateko, hots, lan 
egitea genero ikuspegitik eta partaidetza toki 
mailan sustatzea.

Ikerketa horren ondorioz, lau herrialde-txosten 
egin dira kasuari buruzko azterlan bakoitze-
rako: Ekuador, Guatemala, Peru eta Saharako 
Arabiar Errepublika Demokratikoa. Horien bi-
dez, euskal lankidetzak 1998-2008ko hamar 
urtean herrialde bakoitzean izan duen eragina 
zehaztu ondoren eta tokiko giza garapenerako 
prozesuak abiarazteko gakoak erregistratu os-
tean (bereziki genero berdintasuna eta emaku-

Ja
rd

un
al

di
ak

meen gizarte-politika garapena ardatz hartuta), 
gomendioak eman dira, gizartera eraldatzeko 
prozesuan txertaturiko euskal lankidetza bul-
tzatzeko.

Azterlanek dakartzaten faktoreen ondorioz, 
eztabaidarako eta ikuspegiak identifikaziorako 
irekitako zenbait jardunaldi planteatu ziren; 
izan ere, horien bidez, kudeatu egiten da gizar-
te eraldatzeko prozesuak indartzeko modua 
hobetzea tokiko giza garapenaren arloan.

Ikerketan parte hartu duten Hegoko erakun-
deetako ordezkariek, eta herrialde horietako 
eta erakundeetako euskal lankidetzaren era-
gileekin batera, topaketa batean hartu zuten 
parte. Topaketa horretan, besteak beste, gai 
hauek aztertu ziren: aztergaiko lau herrial-
deetan parte hartzeko prozesuen sustapenak 
konparatzea, emakumeek tokiko garapen kon-
tseiluetan duten partaidetza Guatemalan, To-
kiko Giza Garapenerako gizarte-antolakuntza 
indartzeko gakoak edo Saharako Emakumeen 
Batasun Nazionalak genero ikuspegia txerta-
tzean izan duen esperientzia.

NBE Emakumeak 
erakundearen aurkezpena

Genero berdintasunerako eta emakumeen ja-
bekuntzarako Nazio Batuen Erakundeak, NBE 
Emakumeak izenekoak, inaugurazio ofiziala 
egin zuen otsailaren 24an Nueva Yorkeko Ba-
tzar Nagusiaren Aretoan. Bertan izan ziren po-
litikaren, negozioen, hedabideen, musikaren, 
entretenimenduaren eta zinemaren arloetako 
pertsonalitate handiak. 

AEBko ABC telebista kateko aurkezlea den 
Juju Chang ezagunak zuzendu zuen ekital-
dian, gonbidatu hauek hartu zuten parte, bes-
teak beste: NBEko Batzar Nagusiko presiden-
teak, Joseph Deiss-ek; NBE Emakumeak-eko 
Batza Betearazleko presidenteak; Nigeriako 
Kanpo Harremanetarako ministro ohiak, Joy 
Ogwuk; Nepaleko Banda Rana aktibistak; Li-
beriako Polizi Unitateko komandante ohiak, 
oso-osorik emakumeek osatuak (Rakhi Sahi); 
Michelle Bachelet-ek eta Ban Kin-moon-ek eta 
NBE Emakumeak fundazio ofizialeko ardura-
dunek. 

NBEko estatu kideek aho batez bultzaturik 
sortu zen NBE Emakumeak, emakumeen es-
kubideen aldeko aktibisten etengabeko alda-
rrikapenei erantzuna emateko, eta genero ber-
dintasuna erabat lortzeko beharrezko ekintzak 
bizkortu nahi ditu. 

Herrialdeei banaka ematen die laguntza ge-
nero berdintasunaren bidean aurrera egiteko 

ekonomian eta politikan, mundu osoan emaku-
meen kontrako indarkeria desagerraraztea, au-
rrerapenerako nazioarteko jarraibideak ezar-
tzea edo ekimen koordinatuetan liderra izatea 
emakume eta nesken aukera berriak NBEren 
bake eta garapen programa guztien ardatz 
bihurtzeko. Horra hor erakundeak egiten di-
tuen zenbait jarduketa.

NBEko idazkari nagusia den Ban Ki-moon-ek 
aitortu zuenez, erronka handizaleak dira, baina 
NBE Emakumeak erakundeak berekin daka-
rren bultzada berrian eta hierarkia berrian uste 
sendoa duela adierazi zuen. Gainera, genero 
berdintasunak XXI. menderako guztiontzako 
legatu bihurtu beharko lukeela gehitu zuen.

Ban Ki-moon-ek Txileko presidente andre ohia, 
Michelle Bachelet, izendatu zuen NBE Emaku-
meak erakundeko zuzendari betearazle, eta 
presidenteak adierazi zuenaren arabera, enti-
tate berria eratzea genero berdintasunaren bi-
laketa orokorreko urrats garrantzitsu askotako 
lehena da. Bestalde, egungo une historikoa al-
datzeko ahalmena baliatzeko deia egin zuen.

Hizlari gehienek hauek nabarmendu nahi izan 
zituzten: “emakumeen eskubideak giza eskubi-
deak dira”, eta eskubideok betetzeko dagoen 
premia azpimarratu zuen, justizia eta gizartea-
ren garapena lortu ahal izateko. 
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Arrazismoaren eta xenofobiaren kontrako
I. Herri Lasterketa

Martxoaren 21ean arrazis-
moaren eta xenofobiaren 
kontrako Nazioarteko Egu-
naren ospakizuna zela-eta, 
Bilboko Udalaren Berdinta-
sun, Lankidetza eta Herrita-
rren Sailak eta Bilboko Immi-
grazioko Tokiko Kontseiluak 
beren gain hartu zuten 
arrazismoaren eta xenofo-
biaren kontrako lehen Herri 
Lasterketaren antolakuntza, 
Aniztasuna Kudeatzeko BI-
OPEN 2011-2013 Udal Pla-
naren barruan.

Lasterketak Eusko Jaurla-
ritzaren eta Berdintasun eta 
Herritarren Eskubideen Zu-
zendaritza Nagusiaren babe-
sa jaso zuen, baita beste erakunde pribatu ba-
tzuena ere. “Ni, Bilbokoa izanik... Arrazismoaren 
kontra” lelopean antolatu zen, eta gizarte bake-
tsuan, demokratikoan eta tolerantean bizitzeko 
balioa sustatzeko helburua bete nahi zuen. Ho-

rretarako, aire zabaleko 
kirola aukeratu zen. Ibilbi-
dea Euskaldun Kongresu 
Jauregiko pantalanetik 
hasi zen 11:00etan. 

Handik hasita, ekimenean 
parte hartzeko bildutako 
haurrek nahiz helduek 
patinetan, gurpil-aulkie-
tan, lasterka… egin zuten 
500 metro inguruko ibilbi-
dea umeentzat eta 7.344 
metrokoa gizon-emaku-
meentzat.

Lehiarako helbururik ez 
zuen esperientzia horre-
tan, jolasa eta aldarrika-

pena uztartu zituzten parte 
hartu zuten herritarrek; bizikidetza inklusiboaren 
aldeko apustua erakutsi zuten eta, beraz, aniz-
tasunaren eta kulturartekotasunaren alde.

 Euskal Herriko Giza Eskubideen eta 
Bakearen Hezkuntzako Elkarteen Foroa-
ren eta Espainiako Bakearen Ikerketaren 

aldeko Elkartearen Topaketa (AIPAZ)

Bere historiaz, memoriaren eginkizunaz eta 
giza eskubideez jabeturik dagoen gizarte de-
mokratikoak eskaintzen dituen aukerak sakon-
tzea, maila orokorrean gobernurako proposa-
menetan arreta duten herritarren garapenean 
eta, bestetik, gogoeta horiek ETA ondorengo 
agertokian gure errealitatera eta irekitako on-
dorio juridiko, politiko eta sozialetara hurbiltzea 
izan ziren Gernikako Bakearen Museoan mar-
txoaren 25ean eta 26an izandako topaketaren 
xedea.

Jendaurreko inaugurazio ekitaldia hilaren 25ean 
izan zen, martitzenean, eta ondoren Deustuko 
Unibertsitateko Etika Gelako ordezkaria eta 
Bakeaz Bake Eskolako kidea den Xabier Etxe-

berriak eman zuen esparru-hitzaldia. Jarraian, 
mintegirako adosturiko hiru saio tematiko izan 
ziren: Justizia eta Giza Eskubideak; zaindu eta 
argitzen duen memoria; eta adiskidetzea eta 
elkartasuna, nahien eta aukeren artean.

Bakearen eta gatazken azterlanen ikerketako 
adituak txandaka aritu ziren hitz egiten giza 
eskubideen aldeko aktibistekin guztion xe-
dea bilatu nahian: bakea eraikitzearen arloko 
hezkuntza eta gizarte lana elikatu duten gako 
pedagogikoak ematea. 

Erakunde antolatzaileen bi bileraren ondoren 
bukatu zen ekitaldia: Giza Eskubideen eta 
Bakearen Hezkuntzako Elkarteen Foroko ba-
tzar nagusia eta AIPAZko batzar nagusia.

Europako Parlamentuaren 
ebazpena, EBko esparru poli-

tiko berriaren lehentasunei eta 
ildo nagusiei buruzkoa, ema-
kumeen kontrako indarkeriari 

aurre egiteko

Apirilaren 5ean, Europako Parlamentuak ebaz-
pen hau onetsi du Estrasburgon, eta, bere 31 
xedapenen artean, honakoak jasotzen ditu: 
genero-indarkeriaren kontrako ikuspegi politiko 
integralaren aldeko apustua; fenomeno hori ge-
nero-arrazoiengatiko giza eskubideen urrake-
tarik larrienekotzat hartzea; ikerketa bultzatzea 
haurren, gazteen eta emakumeen kontrako 
indarkeriaren esparruan; Batzordeari emaku-
meen kontrako indarkeriaren behatokia ezar-
tzeko eskatzea, gai judizialen jakinarazpenetan 
oinarrituta; edo Estatu kideek baliabide egokiak 
bideratzea indarkeria-mota hau prebenitzeko 
eta horren kontra egiteko, Egitura Funtsak bar-
ne. 

   Sartzeko: 
Europako Parlamentuaren ebazpena, apirilaren 5ekoa, EBko esparru politiko berriaren lehentasunei eta ildo

 nagusiei buruzkoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0127+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES
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Hegoan hasitako zein proiektutan hartzen 
duzue parte? Zelan jarduten duzue herri-
alde horietan?

Euskadiko Elkarbidearen lana Euskaditik 
harago da, lurralde gisa eta gizarte gisa. He-
goko herrialdeetako Elkarbideen bidez, eta 
lanerako haien estrategiak abiapuntu hartuta, 
Euskadiko Elkarbideak elkarbideen ekintzak 
bultzatzen ditu hirietako nahiz landako eremu 
marjinaletan, eta bereziki emakumeak, hau-
rrak, gazteak eta indigenak barru hartzen ditu”. 
Ekimen horien bidez, oinarrizko zerbitzuen 
hobekun-tzako behar praktikoak bete nahi dira 
eta, batez ere, hain ikusgai ez dauden baina 
beharrezkoak diren interesak (pertsonen gaita-
sunak, jabekuntza, autonomia, pentsamendu 
kritikoa, oinarrizko erakundeak...).

Elkarbide bakoitzak bere herrialdeetan bultza-
tzen dituen garapen prozesuetan laguntasuna 
eta laguntza emanen bideratzen da lotura El 
Salvadorrekin eta Perurekin eta, neurri txikia-
goan, Filipinekin, baita ahalegin horietara-
ko diru-laguntzak bilatuz eta eskuratuz eta 

 Elkarrizketa
 Marta Fernández 

Euskadiko Elkarbideko zuzendariari

elkarbideak ondo kudeaturiko eta beren he-
rrialdeetan eragin handia duten erakunde gisa 
indartzeko bultzada instituzionala emanez ere. 

Zein ildo jarraitzen dira emakumeen hobekun-
tza bultzatzeko Hegoko herrialdeetan?

Euskadiko Elkarbideak giza garapenerako 
funtsezko ezaugarritzat jotzen ditu genero 
berdintasuna eta emakumeen jabekuntza, lortu 
beharrekoak hain zuzen ere. Perun nahiz El 
Salvadorren emakumeen taldeak indartzearen 
aldeko lana egiten dugu, erkidegoen egituren 
iraunkortasuna bermatzeko bidea eta ema-
kumeen jabekuntza hobetzeko eta erkidegoa 
garatzeko prozesuan sartzeko estrategia den 
aldetik. Hala, ekintzetako partaide izango dira 
eta euren garapenaren bultzatzaile bihurtu ahal 
izango dira. 

Garrantzizkoa da esatea proiektuen barruan 
erakundeen egituretan berdintasunezko par-
taidetza eta berdintasunezko botere harre-
manak lortzeko ekintzak sartzen direla. 
Erakundeen ardatz estrategikoetako bat eremu 

Marta Fernández García Euskadiko Elkarbi-
dearekin dago lotuta elkarte hori sortu ze-
netik. Gaur egun Bilbon eta Araban egoitzan 
dituen elkarte horretako zuzendaria da.

Web orria:   http://www.cseuskadi.org/

pobreenetako emakumeen jabekuntza proze-
suak lantzera bideraturiko proiektuak betear-
aztea da. 
 
Eta Iparreko herrialdeetan, zelan kudeatzen 
dituzue Garapenerako Hezkuntza eta Sen-
tsibilizazioa?

Euskadiko Elkarbideak pertsonen balioetan 
eta jokabideetan eragina izateko tresnatzat eta 
aldaketarako kontzientzia politikoa, demokra-
tikoa eta parte-hartzailea sortzeko bitarteko-
tzat jotzen du Garapenerako Hezkuntza eta 
Sentsibilizazioa, honako arlo hauetan pro-
posamenak planteatzeko gai dena: garapen 
iraunkorra, genero berdintasuna, etorki-
nen eskubideen bermea, ordezkaritza orga-
noetako gizarte solaskidetza eta negoziazioa 
eta herri guneak antolatzea eta kudeatzea. 

Jarrita al daude hurrengo ekimenen zimen-
duak?

Euskadiko Elkarbideak ilusio handia du 
2011rako; izan ere, proiektu asko ditu esku 
artean, bai lankidetzakoak Perun eta El Salva-
dorren, bai garapenerako hezkuntzakoak. Ho-
rietako zenbait hasita daude dagoeneko, eta 
beste batzuk abiarazteko bultzada noiz jasoko 
zain daude.

n Hegoko herrialdeetako Elkarbideen bi-
dez, eta lanerako haien estrategiak abia-
puntu hartuta, Euskadiko Elkarbideak 
elkarbideen ekintzak bultzatzen ditu hirie-
tako nahiz landako eremu marjinaletan, eta 
bereziki emakumeak, haurrak, gazteak eta 
indigenak barru hartzen ditu”

n Garapen iraunkorraren, genero berdin-
tasunaren, etorkinen eskubideen bermea-
ren, ordezkaritza organoetako gizarte so-
laskidetzaren eta negoziazioaren eta herri 
guneak antolatzearen eta kudeatzearen ar-
loko proposamenak planteatzeko gai den 
tresnatzat hartzen du Euskadiko Elkarbi-
deak Garapenerako Hezkuntza eta Sentsi-
bilizazioa 

Euskadiko Elkarbidea 1994an sortu zen erakun-
de lez, Miguel L. Legazpi izenarekin, eta egun-
go izena 1996an hartu zuen. Hegoaldeko he-
rrialdeetako hainbat “Elkarbide” sortuta eratu 
zen, Ekintza Solidarioko komunitate katoliko 
eta laikoetako euskal jatorriko pertsonek sus-
taturikoa. Elkarbidea, gaur egun, Fundazio 
bihurtzeko eta estatu mailako gaineko elkar-
bideekin batzeko izapidetzen ari da (Nafarroa, 
Madril eta Kantabria).

  CSEko taldea

Elkarteak

Euskadiko Elkarbidearen jatorria
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Pasa den martxoaren 8an, Emakumeen Nazioarteko Eguna ospatzeaz batera, Berdintasuna Sariak 
2011 sari-banaketako zeremonia ospatu zen, José Luis Bilbao, Bizkaiko Ahaldun Nagusia, buru izan 
zelarik. Sari hauek ematen diren bederatzigarren aldia da hau eta Bediako Udalak, Emaku Elkarteak 
eta Susterra Elkarteak jaso dituzte sariak aurtengoan. Horrez gain, Aminatu Haidarrek jaso du aipa-
men berezia.

Egunero emakumeen eta gizonen arteko berdin-
tasunaren alde lan egiten duten emakume elkar-
teek, 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrietako 
udalek eta irabazi asmorik gabeko erakundeek 
Bizkaiko Lurralde Historikoan 2010ean zehar sus-
tatutako 200 egitasmo baino gehiagok aukera izan 
dute Berdintasuna Sariak 2011 jasotzeko.

Berdintasuna Sariak 2011

Sa
ri

ak

José Luis Bilbao, Sonia Aparicio, Aitor Sorriketa, Felisa Sánchez, Brahim Ahmed eta Josu Bergara

Aurkeztutako 
egitasmo kopurua           Erakundeak

          227

Emakume 
elkarteak: 102
Udalak: 39
Irabazi asmorik gabe-
ko erakundeak: 86

Emakume Elkarteen kategorian, esparru guztie-
tan emakumeen defentsan diharduen Emakume 
eta Eskubideak Emaku Elkarte galdakaoarrak, 
izaera femeninoa sustatzeko kultura eta hezkun-
tza darabilen elkarteak, saria jaso du Emakume 
eta Eskubideak aldizkariaren bidez herritarrak 
sentsibilizatzeko egindako lanagatik.

2003tik hona, hiru hilez behin, elkarteak aldizka-
ri hau argitaratzen du. Aldizkariak emakumeen 
egoera eta eskubideei buruz informatzen du, 
bai eta erkidego mailan zein nazioarte mailan 
emakumeek dituzten zereginei buruz ere. Batik 
bat literatura, zientzia eta enpresa arloan emaku-
meek eskuratutako lorpenak azpimarratzen dira. 
Horrez gain, genero-indarkeria eta jasandako 
bereizkeriak salatzen ditu. Gizonak beregana-
tzen  saiatzen dira, batez ere gazteak, estereoti-
po sexistak desegin nahian.

Elkartearen presidenteak, Felisa Sánchezek, al-
dizkariari emandako estatuatxoa jaso zuen. Hau 
deskargatu daiteke webgunerako sarbide honen 
bitartez: http://www.emaku.es/.

Sari hau Susterrari eman diote Bilboko 5. ba-
rrutian, Ibaiondon (Atxuri, Bilbo Zaharra, Alde 
Zaharra, Iturralde, Abusu, Miribilla, San Adrian, 
San Frantzisko, Solokoetxe eta Zabala auzoek 
osatua),  gizarte-urrakortasun egoeran dauden 
gazteei emandako laguntzagatik. Barruti honek 
EAE-ko pobrezia-indize altuenetako dauka (sa-
ria jasotzera oholtzara igo zen Erakundearen 
Aukera-berdintasun Arloko arduradunak, Sonia 
Apariciok, esan zuen bezala). Ezegonkortasun 
horrek genero arrazoiengatik egokitutako rolek 
eta estereotipoek esanahi bitxia izatea eta gaz-
teen babestasunik eza areagotzea eragiten du. 

1998an sortu zen irabazi asmorik gabeko erakun-
de honek, Aukera-berdintasun Arloa daukana 
bere egituraren barnean, genero-zeharkakota-
sunaren aldeko apostua egiten du gizarteratzea-
ri begirako egitasmo integralen bitartez, honako 
alorretan: Osasuna eta hazkunde pertsonala, 
Komunitate jarduera, Justizia, Etxebizitza, Aisia, 
Formakuntza eta enplegua, Aukera-berdinta-
suna, eta Kultura artekotasuna eta inmigrazioa.

Sari Berezia Sahararren aldeko ekintzaileari, Ami-
natu Haidarri, eman zioten Arabiar Errepublika 
Demokratiko Sahararra Mendebaldeko Saharako 
Estatutzat aitortua izateko bide bakezaleen alde 
agertzen delako.

Foru Erakundeak erabaki zuen Aminatu Haidarri 
aintzatespen hau ematea herri sahararraren es-
kubideen alde borrokatu izanagatik eta emakumeen 
aldeko parte-hartze publikoan eta aldarrikapen poli-
tikoan erreferentea delako.

Brahim Ahmedek, Fronte Polisarioaren Euskal He-
rriko Ordezkaritzako laguntzaileak, jaso zuen saria 
Haidarren ordez Bilbaoren eskutik. Aminatu Haida-
rrek barkamena eskatu zuen ekitaldian ez agertzea-
gatik, baina saria eskertu zuen telefono bidez esku 
hartzen.

Emakume eta Eskubideak 
Emaku Elkartea

Bediako Udala

Bediako alkateak, Aitor Sorriketak, 2010ean 
ekindako “Berdintasuna Bultzatzea Bediako 
Udalerrian” egitasmoari emandako saria jaso 
zuen. Egitasmo honek haurtzaroan eta udale-
rriko gizonengan jarri du arreta. 

Alde batetik, haurrekin lan egin da, 8 eta 12 urte 
bitarteko haurrei zuzendutako erantzukideta-
suneko tailerren bitartez. Sexu-nortasunean eta 
genero-nortasunean eragin da, generoari eslei-
tutako jarrera eta portaera estereotipatuak alda-
tzeko xedez.

Beste alde batetik, programa honen bidez herri-
tar helduei tresnak eman nahi izan zaizkie kultu-
ra matxista eta emakumeen aurkako indarkeria 
ezabatzeko helburuarekin

Susterra Elkartea

Aminatu Haidar
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Otsailaren hasieran zabaldu zen Bilbon 
Bizkaia 0,7 erakusketa, Bizkaiko Lurralde 
Historikoko udalerrietan zehar zabalkunde-
ibilbidea egiteko dena. Erakusketaren bidez 
foru aurrekontuko 0,7aren erabilerari buruzko 
informazioa eman nahi zaie bizkaitarrei: 50 
milioi euro inguruko kopurutik bederatzi milioi 
euro inguru 2011ko ekitaldirako gorde dira.

Bestalde, gutxi gorabehera 40 milioi euro eta 
erdiko zenbatekoaren bidez 277 proiektu eta 
ekimen finantzatu dira 2007-2010 laurtekoan 
—46 Afrikan, 24 Asian eta 207 Latinoamerikan, 
eta hurrengo sektoreei lotuta: Produkzioa / 
Zerbitzuak, Prestakuntza / Hezkuntza, Osa-
suna, Antolaketa-mailaren indartzea, Gara-
penerako hezkuntza, Giza eskubideak, La-
rrialdiak, Azpiegitura, Etxebizitza, Garapen 
osoa, Ingurumena, Kultura eta Saneamen-
dua—. Hain zuzen ere, Arabako, Bizkaiko 
eta Gipuzkoako foru aldundiek 2009-2011 
aldirako sinatu zuten Garapenerako Lankide-
tzaren Plan Zuzentzailean hitzartutako tokiko 

giza garapenaren, genero berdintasunaren 
eta garapenerako hezkuntzaren barruan sar-
tzen dira proiektu eta ekimen horiek.

Afrikako kontinentean honako herrialdeek 
jaso dute laguntza ekonomikoa: Burkina Fa-
sso, Burundi, Kamerun, Txad, Ghana, Ginea 
Bissau, Kenia, Liberia, Madagaskar, Mali, 
Maroko, Nigeria, Saharako Arabiar Errepu-
blika Demokratikoa, Kongoko Errepublika 
Demokratikoa, Senegal, Somalia eta Uganda. 
Latinoamerikan, aldiz, besteak beste herrialde 
hauek jaso dute laguntza: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Kolonbia, Kuba, Ekuador, El Salvador, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Mexiko, Nikara-
gua, Panama, Peru, Dominikar Errepublika, 
Uruguai eta Venezuela. Eta Asian beste 
hauek: Bangladesh, Filipinak, India, Indone-
sia, Kurdistan, Myanmar, Pakistan, Palestina 
eta Vietnam. 

Otsailaren amaieratik apirilaren amaierara 
bitartean erakusketa Galdakao eta Getxo 

udalerrietan izan zen, Galdakaoko Urreta Ki-
roldegian (otsailaren 23tik martxoaren 24ra) 
eta Getxoko Gobela Kiroldegian (martxoaren 
28tik apirilaren 28ra). Bada, erakusketara joan 
ziren pertsonek aipatutako proiektuen berri 
jaso zuten.

Galdakaon gutxi gorabehera 400 pertsona 
joan ziren erakusketa ikustera, batez ere he-
rriko ikastetxeetako ikasleak eta irakasleak; 
bisita gidatua egin zuten eta, halaber, herrian 
garapenerako lankidetzan jarduten duten 
elkarteen lana ezagutu zuten. Erakusketa ho-
rretan informazio-panelez gainera kubo han-
diak ere izan ziren.

0,7a zertarako, zergatik eta non erabili zen 
azaltzeko zabalkunde-proiektuaren hurrengo 
norakoa Getxo izan zen. Udalerri honetan, 
erakusketa aurkezteko ekitaldian, honakoak 
batu ziren: Imanol Landa, Getxoko alkatea, 
Pilar Oronoz, Getxoko GGKEen Lantaldearen 
ordezkaria, eta, Josu Bergara, Bizkaiko Foru 

Aldundiko Berdintasunerako eta Herritarren 
Eskubideetarako zuzendaria. 

Bizkaia, 07 erakusketa zabaldu baino egun 
batzuk lehenago Landak esan zuen “Krisi 
garaia bizi arren, udalak elkartasunarekiko 
konpromisoa mantenduko duela”, udalak 
594.000 euroko ekarpena egitea erabaki bai-
tu 2011. urtean Garapenerako Lankidetza 
proiektuak finantzatzeko.

Pilar Oronoz, Imanol Landa eta Josu Bergara
Erakusketa ibiltaria

BIZKAIA
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Bizkaiko Foru Aldundiak onartu du zazpi lan-
kidetza-hitzarmen abiaraztea beste hainbes-
te elkarte eta erakunderekin, helburu hartuta 
berdintasunaren, lankidetzaren eta kulturar-
tekotasunaren arloan elkarrekin lan egitea 
eta euren burua tresna berriez hornitzea.  

Hona zazpi erakundeok: Aldarte, Gai eta Les-
bianei Laguntzeko Zentroa; Hegoa, Garapen 
eta Nazioarteko Lankidetzarako Ikasketa 
Institutua; Hirugarren Munduaren Garape-
nerako Euskal Autonomia Erkidegoko Go-
bernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakun-
dea; UNESCO Etxea; Harresiak Apurtuz, 
Inmigranteei Laguntzeko Euskadiko GKEen 
Koordinadora; Iniciativa Gitana elkartea eta 
Kale Dor Kayiko elkartea. 

Bizkaiko Foru Aldundiak, Ahaldun Nagu-
siaren Kabinetearen bitartez, 430.000 euro 
emango ditu guztira, diru-laguntzen bitartez. 

Aldarte zentroarekin sinatu den hitzarme-
naren xedea da gizarte bizkaitarraren eta 
gay, lesbiana eta transexualen taldeen esku 
jartzea arreta pizteko, hezteko eta sentsibili-
zatzeko baliabide batzuk, dibertsitate sexua-

laren inguruan sortzen diren gatazkak ondo 
konpontzeko bidea emango dutenak. Kapi-
tulu honetarako 40.000 euro izendatu dira.

Hegoa institutuarekin eginiko hitzarmenak 
105.000 euroko partida du, eta helburua 
da foru erakundearekin lankidetzan jardu-
teko markoa ezartzea, Aldundiaren koope-
razio-egitasmoa gauzatzen laguntzeko eta 
Bizkaian finantzatzen diren proiektuen ka-
litatea hobetzeko.  Besteak beste, honako 
zerbitzu hauek eskainiko ditu Hegoak: pres-
takuntza eta ikerkuntza ematea koopera-
zioaren eta garapen-proiektuen kudeake-
taren arloan, eta dokumentazioa bidaltzea 

lankidetzaren politiken arloan nazioartean 
dauden berrikuntza eta eztabaidei buruz. 
 
Hirugarren hitzarmena GKEen koordinakun-
dearekin sinatu da, guztira 34.000 euro izen-
datuta dituena. Hitzarmen horren helburua 
da elkarteko kideak diren GKE guztien arteko 
komunikazioa eta lankidetza bideratzea, ga-
rapenerako lankidetzaren arloan egiten duten 
lana areagotu eta hobetzeko. Horrez gaine-
ra, gogoeta elkarrekin egiteko espazioa sortu 
nahi da, euskal gizarteak hego hemisferioko 
herrietako errealitateari buruz duen sentibe-
ratzea sustatu eta iritzi publikoari GKEk eta 
Aldundiak egiten duten lanaren berri eman.

UNESCO Etxearekin eginiko hitzarmenak 
87.000 euroko partida du, eta helburuak dira 
klima aldaketaren lan-ildoa, Giza Eskubideen 
Foroa (2011) antolatzea eta “Koopera Zen-
troa, Nazio Batuak eta Lankidetza” proiektua 
garatzea eta mantentzea.Zentroak Bilbon du 
egoitza, eta Nazio Batuen sistemari eta na-
zioarteko lankidetzari buruzko informazioa, 
trebakuntza, orientazioa eta sentsibilizazioa 
ematen ditu. 

Harresiak Apurtuz erakundearen kasuan, 
laguntza 54.000 eurokoa da, eta helburu 
nagusiak Foru Erakundearen lankidetza, 
inmigrazio eta kulturartekotasuneko egitas-
moen kudeaketa erraztea, koordinakundea 
osatzen duten 44 elkarteen lana hobetzea 
eta, aldi berean, herritarren kontzientzia sus-
tatzea, tolerantzia eta elkarbizitzako balioak 
bultzatuz.  

60.000 euroko hitzarmenaren bidez, Inicia-
tiva Gitana Elkarteak aholkularitza kualifika-
tua emango dio Aldundiari, ijitoen erkidegoa 
aztertzeko eta ijitoek bitartekoetara eta zer-
bitzuetara iristeko dituzten eragozpenak eza-
batzen laguntzako. Horrez gainera, aukera 
berdintasuneko eta genero politiketako gaie-
tan ere lagunduko du.

Azkenik, iaz legez aurten bigarren aldiz, 
Kale Dor Kayiko ijitoen kultura-elkarteak bat 
egin du Bizkaiko Foru Aldundiarekiko hitzar-
menekin, ijitoen erkidegoarekin hainbat arlo-
tan egiten diren jardueretan lagundu eta lan 
sakonagoa egiteko: kulturartekotasuna, gaz-
teria, aisia eta kulturaren sustapena. Hitzar-
men horretan 50.000 euro jarriko dira.

 kulturartekotasunaren, sexu dibertsitatearen eta garapenerako lankidetzaren alde jarduteko 

Foru Aldundiak lankidetza-hitzarmenak sinatu ditu zazpi elkarterekin

 430.000 
eurorainoko laguntzak 

emango ditu.
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1990. urtean, Garapenerako Nazio Batuen Pro-
gramaren (GNBP) bidez Giza Garapenari bu-
ruzko Txostena argitaratu zen, eta bertan Giza 
Garapenaren Indizea (GGI) aurkeztu zen. Hain 
zuzen ere, horren arabera, herriaren garapena 
diru-sarrera nazionalaren, bizi-itxaropenaren 
eta alfabetizatzearen bidez neurtu behar da.  
Hogei urte igaro ostean, munduko eta nazioko 
txosten ezberdinen ekarpena dela medio, poli-
tika publikoak nahiz giza eskubideen ikuspegia 
aldatu dira. 

Bada, 2010eko txostenean, herrialde askok 
eremu askotan izandako aurrerapenak era-
kutsita, joera guztiek saldo positiboa islatzen 
ez badute ere, dimentsio anitzen desberdinta-
sunari, generoen kontraesanari eta sekulako 
gabeziei buruzko hiru adierazle berriak barnean 
hartuta, plan bat proposatu da, eta horren 

“2010eko 
giza 

garapenari 
buruzko 

txostena”

aplikazioaren bidez politika publikoak nahiz 
ikerketa oinarri dituen giza garapena hedatu 
ahal izango da. 

Herrialde bakoitzaren testuingurua ebaluatuz 
gero, ez da abiapuntutzat hartu behar haz-
kunde ekonomikoa, horrek giza garapena era-
giten ez duelako. Xedeak aztertu eta definitzeko 
apustua egin da, batik bat, garapena topagune 
parte-hartzaileetan ideiak eskualdatuta lor da-
din, eta ondorenez, pertsonek nahiz gizarteek 
garapen-estrategiak doitu, egokitu eta mol-
datzeko. Gisa bertsuan, munduko indarren 
eragina defendatzen da. Izan ere, gatazka ba-
tzuk Estatu bakoitzaren jarduketen ildoak gain-
ditzen dituzte, eta munduko gobernagarritasuna 

eskatzen da, baina herri eta herrialde guztien 
ikuspuntuen ordezkaritzaren nahitaezkotasuna 
errespetatuta. 

Ikerketaren kasuan, txostenean erronka ez-
berdinak jaso dira, besteak beste, datuen 
bilduma hobetzea, eta azterketan, hazkunde 
ekonomikoaren eta bibliografia teorikoaren eta 
enpirikoaren garapenaren artean ezarritako 
baliokidetasun-lotura baloratzea, giza bizitza-
ren dimentsio anitzeko izaera aintzat hartzea 
garapenerako ekonomiaren bidez, eta azter-
lan-metodoak berriro lantzea, pertsonak oinarri 
hartuta. 

   Kontsulta:
“Errebindikazio feministak biztanleria eraldatzailea erdietsi dadin” 

“Errebindikazio feministak biztanleria eraldatzailea erdietsi dadin” 
argitalpena

HEGOAk eta ACSURrek garatutako 
“Generoa Garapenerako Hezkun-
tzan: Emakumeen agenda politikoan 
jasotzeko Ipar-Hego eztabaida-
gaiak” proiektuaren barruan, argitalpen horrek 
hezkuntzaren eremuan ezagutza sendotu nahi 
du, teoria feministaren eta genero-ikuspegiaren 
bidez garatu ahal izateko.

Agirian 200 pertsona baino gehiagok, gehie-
nak emakumeak, adostutako errebindikazioak 
zehaztu dira. Bada, 2010eko maiatzean,  Bilbon 
antolatutako “Feminismoak Garapenaren Agen-
dan” topaketan parte hartu zuten. 

Argitalpena bereizitako hiru ataletatik lehenen-
goan “Emakumeen Eskubide Ekonomikoak”, gai 
batzuk errebindikatzen dira: “lana” kontzeptuaren 
berrikuspena eta kontzeptualizazioa, pertsonek 
enpleguari begira duten banakako eskubideen 
deslotura eta ordaindu gabeko lanetan izan 
 beharreko erantzukizuna, besteak beste. Halaber, 
esparru horretan Ekonomia Eraldatzen ari diren 
Emakumeen Latinoamerikako Sareak (RMTE) eta 
Bizkaiko Etxeetako Emakume Langileen Elkarteak 
egindako zeregina nabarmendu behar da.

Bigarren kapituluan, “Ema-
kumeak gatazka-egoeran”, ger-
ren eta gatazken azterketa femi-
nista eskatzen da, bai eta agintari 

publikoek emakumeen giza eskubideen gain er-
agindako bortxaketetan edo emakumeen nahiz 
haurren salerosketaren aurkako arauen betepe-
nean izan beharreko erantzukizunaren aintzatespe-
na ere. Kasu honetan errefe-rentzia gisa hartuta-
ko esperientzia eraldatzaileen artean Itxaropena 
Proiektua nabarmendu behar da, Adoraziokoek 
eta Genero, Demokrazia eta Giza Eskubideen 
Behatokiak bultzatuta. 

“Eragin politikoa eta emakumeen parte-hartzea” 
argitalpenaren hirugarren zatiaren edukia izango 
da. Zati horretan genero nahiz feminista ikus-
pegitik biztanleria eta garapena kontzeptuen 
birplanteamendua bezalako errebindikazioak 
jaso dira, bai eta emakumeen aurkako mota 
guztietako indarkeriatik askatuta bizitzeko esku-
bidearen berme eraginkorra erdiestea ere. Bo-
rroka horretan, Emakumeen Munduko Ibilaldiak, 
Kongresuan egindako Emakumeen Plataformak, 
emakumeen aurkako indarkeriarekiko Sare 
Feministak eta Ekologistek egindako zeregina 
azpimarratu behar da. 

   Kontsulta: 
“2010eko giza garapenari buruzko txostena: Nazioen benetako aberasgarritasuna: Giza garapenerako bideak” 

http://infopolis.es/descargas/online/reivindicaciones_e.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/PNUD.pdf
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Gay eta Lesbianen Giza Eskubideen 
Nazioarteko Batzordeak, sexu-orien-
tabidearen, genero-nortasunaren edo 
genero-adierazpenaren bidez baz-
tertutako pertsonen giza eskubideen 
defentsarako nazioarteko erakundea 
denak, web orrian zortzi jarduketa-
eremu zehatzen inguruan garatutako 
lana jaso du: bazterkeria eta berdin-
tasuna; pribatutasunerako eta  fami-
liarako eskubidea; tortura, indarkeria 
eta abusua; homosexualitatearen 
deskriminalizatzea; zio hauen bidez 
pertsegitutako giza eskubideak de-
fendatzen dituzten pertsonentzako 
laguntza; adierazpen-askatasuna, bi-
lera-eskubidea eta elkarte-eskubidea; 
genero-nortasunerako eta adierazpe-
nerako eskubidea; eta giza eskubi-
deak eta osasun-eskubidea.

Eremu geografiko ezberdinetan gara-
tutako programen eta neurrien, txos-
ten osoen eta herrialdeen arabera, 
hedapen-buletinen,  jarduketa-txoste-
nen etab.en bidez mundu osoan izan-
dako jarduketaren lekuko izan dira, 
1990. urtean Julie Dorf ekintzailearen 
eskutik abian jarri zenetik. 

Gay eta Lesbianen Giza Eskubideen 
Nazioarteko Batzordearen webgu-
nea (Internacional Gays & Lesbian 
Human Rigths Comision, IGLHRC)

Kontsulta: 
http://www.iglhrc.org

Pikara Magazine identifikatzeko datuetan 
baieztatu den bezala, June Fernándezek, Itziar 
Abadek, Maite Asensiok eta Lucía Martínez 
Odriozolak, Kazetarion Berdinsarearen Genero 
Ikuspegia duten Kazetarien Euskal Sarearen 
kide diren aldetik, argitalpena on-line egiteko pro-
posamena egin dute. Hain zuzen ere, 2010eko 
azarotik idazten hasi dira, feminismoaren eta 
kalitatezko kazetaritzaren ikuspegiak bat egi-
teko, eskubideen berdintasun-printzipioak bar-
nean hartuta, jakina, aniztasunarekiko errespe-
tua oinarri hartuta.

Aldizkari horren bidez, Hemeroteka birtuala 
kontsultatzeko aukera alde batera utzita, bai eta 
esteken bidez nabigatu eta Baliabideak atalean 
jasotako materialak irakurtzeko aukera ere, al-
dizkarien erabiltzaileak Gorputza, Fikzioak, 
Planeta, Sarean eta Ahotsak atalean sartzen 
dira, generoaren ikuspegiaren zeharkotasuna-
rekin eta ekimen eraldatzaileen eta inklusiboen 
aurkezpenarekin nabarmenduta.

Kontsulta:  
http://www.pikaramagazine.com/

web orria

Human 
Rigths 

Watch-en 

Giza Eskubideen Behatokiak (Human Rights Watch) 
egindako argitalpen horretan munduan gauzatutako 
Giza Eskubideen praktikari buruzko urteko hogeita 
hirugarren berrikuspena jaso da. 

Erreportaje horren hasieran gobernu batzuek 
elkarrizketa nahiz lankidetza giza eskubideak bor-
txatzen dituztenekin negoziatzeko baliabide gisa 
gaizki erabilitako kritika egin da. Horietan, Europar 
Batasuneko estatu kideak barnean hartuta, boterea 
neurrigabe erabilitako liderren aurka irmotasunez 
adierazi beharrean, aldaketarako presiorik sorraraz-
ten ez duten politikak erabakitzen dituztela baiez-
tatu da.

Horrela, giza baliabideen aldeko presio publikoaren 
nahiz gizarte-mugimenduen laguntzaren beha-
rrizana errebindikatu da, horren aldeko borroka 
eraginkorra eta ahalezkoa izan dadin, eta giza esku-
bideak urratzen dituzten gobernuei, pertsonei edo 
erakundeei begira zigorgabetasunik egon ez dadin. 

Hori dela eta, aztertutako herrialde bakoitzaren 
giza eskubideen aldeko ekintzaileekin izandako 
lankidetza estuarekin garatutako ikerketa-lan sa-
konaren isla gisa, argitalpenean ikerketa garatuta-
ko 90 herrialde baino gehiagotan giza eskubideak 
bortxatutako eremuen laburpena jaso da, gertaerak 
adierazgarrienez eta toki, nazio edo nazioarte mai-
lan horien defentsan esku hartutako erakundeez 
eta mugimenduez gain. Eskubide batzuen betepen 
egoeraren azterketari dagokionez, hots, haurtza-
ro-eskubidea, emakumeen eskubidea, etorkinen 
eskubideak, osasun-eskubideak eta nazioarteko 
justizia-eskubideak, besteak beste, agirian irudi 
esanguratsuak erakutsi dira.

“2011ko 
Munduko 
Txostena” 

Informazio gehiago: 
http://www.museobilbao.com/

Hay más en ti. 
Imágenes de la mujer en la 

Edad Media 
(siglos XIII-XV) 

Maiatzaren 15 arte, Bilboko Arte Ederrak Museoan 
Hay más en ti. Imágenes de la mujer en la Edad Me-
dia (siglos XIII-XV) erakusketa bisitatu ahal izango 
da, pinakotekak egindakoa.

Erakusketa horretan arte-funts zabala jasotzen du, 
hau da, pinturak, eskulturak, ehunak, urregintza, 
eskuizkribuak, altzariak, arte aplikatuen piezak, 
Europako pinakoteken bildumen zatia, horien ar-
tean, Madrilgo Thyssen-Bornemisza Museoa, Kata-
luniako d´Art Museo Nazionala, Musée du Louvre, 
Frantziako Liburutegi Nazionala eta Aprisco Arte 
Apaingarrien Museoa, Clunyko Musée Nacional 
du Moyen Age, Londresko Nacional Gallery, Ko-
penhageko Museum of Denmark Museo Nazionala, 
Bérgamoko Carrara Academia eta Basileako Histo-
risches Myseum. 

Kasu horretan, 50 objekturen bidez epealdi histo-
riko horretan emakumeak betetako eginkizunaren 
bilakaera egiaztatu da. Hain zuzen ere, gotiko be-
rantiarraren kanon idealizatutik, Ama Birjina ikur 
sinboliko gisa agertzen denean, emakumeen artea 
plazer gisa islatu arte, gortesau-literaturaren, litera-
tura satirikoaren, heroien edo letren emakumearen 
garaiak zeharkatuta.

erakusketa

   Kontsulta:   
“World Report 2011”

Pikara 
Magazine

ZIBERINTERES@ZAITEZ

http://infopolis.es/descargas/online/informe.pdf
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