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Azken hileetan, urteko bi hitzordutarako deial-
dia egin zaie Bizkaiko herritarrei parte har-
tzeko, eta biak hiri gunean egin dira Bilboko 
Areatzako ospakizunetarako oinarrizko ere-
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PARTE HARTU

POSITIBOKI

INTERESATZEN ZAIZU

29 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.

muan: Bizkaiko Emakumeen Elkarteen IX. 
Azoka (Bizkaiko Foru Aldundiaren Berdinta-
sun eta Herritarren Eskubideen Zuzendaritzak 
antolatua) eta Munduko Jendearen V. Jaialdia 
(Aipatutako zuzendaritza horrek, Bilboko Uda-
lak, Eusko Jaurlaritzaren Immigrazio Zuzen-
daritzak eta Munduko Jendearen Batzarrak 
bultzatua).

Deialdiek bizkaitarren gizarte laguntza izan 
dute; izan ere, jardueren programak gauzatu 
ziren bi toki hauetara joan ziren bizkaitarrok: 
bata emakumeen eta gizonen berdintasuna 
aldarrikatzeko –edizio honetan, Artea + Kul-
tura gaia landu da- eta Bizkaiko Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Foroan biltzen 

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

diren erakundeen lanaren erakusketa; bestea 
Bizkaian elkarrekin bizi diren kultura ezberdi-
nak ezagutzeko eta euskal gizartearen eta 
Lurralde osoan bizi diren etorkinen taldeen 
arteko harremanak ezartzeko edo sakontze-
ko.

Erakunde gisa eta herritarren zati gisa, 
atsegingarria da guretzat gero eta pertsona 
gehiagok parte hartzen duela ikustea. Azokan 
eta Jaialdian parte hartuta erakundeetako 
kide gisa, edo jai-guneetan bisita eginez, 
emakumeen eskubideen aldarrikapenekin 
bat egiten dute, eta kulturartekotasunaren 
aberastasunari eta gurekin bizi diren tradizio 
ezberdinen ondoriozko aniztasunaren ñabar-

durei nagusitasuna ematen zaie.  Giza eskubi-
deez eta herritarren eskubideez ari gara orain 
ere, jakina.

Horregatik, gure toki honetatik arlo horietan 
gure konpromisoa berresten dugu datozen 
urteetarako, zeren gure eginkizuna baita ber-
dintasun, kultura, aniztasun eta jakintza eta 
elkartasun trukearen inguruko adierazpen 
horiei ahotsa ematen eta ospakizunak egiten 
laguntzea eskubideen izenean.
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 “Guraso guztiok nahi dugu onena geure 
seme-alabentzat”

Ikasleak heztea eta euren prestakuntza balioetan, irakasleen prestakuntza eskola-sarean, eskola-
ren hezkuntza proiektuan eta kudeaketan inplikatzen diren gurasoen elkarteei laguntzea eta baita 
Dougouleko eskolaren eraikuntza amaitzea, eta Baïwanqué eta Bardangaleko eskola eraikitzea ere 
proiektuaren ardatzak dira. Hori Txaden hezkuntzari laguntza emateko kanpainan dago jasota, Al-
boan-ek bultzatzen duena “Guraso guztiok nahi dugu onena geure seme-alabentzat” goiburupean.

Ekimen honen helburua Afrikako herrialdea jasaten ari den txirotasun eta analfabetismo indize altua 
hedatzean datza, eta dirua biltzea Asociación Fe y Alegria Chad-ek 10 ikastetxeko gutxi gorabehera 
3.000 ikasleren oinarrizko hezkuntzaren arloa kudea dezan.  

Kanpainari lagundu nahi diotenek, pertsona fisikoak zein juridikoak, honako bideak dituzte:

Harremanetarako:
Posta helbidea: Alboan Bilbo 

Aita Lojendio 2, 2.
48008 Bilbo

Tel.: 944 151 135
Faxa: 944 161 938

Posta elektronikoa: alboanbi@alboan.org
Web orria: http://www.alboan.org/educacionchad/index.html

Harremanetarako:
Posta helbidea: Txoritonpe industrialdea 34, 35

20808 Getaria (Gipuzkoa)
Harremanetarako pertsona: M.ª Carmen Martínez

Tel.: 647546847 

Hezkuntzari laguntzeko kanpaina Txaden: 

Antolatzailea:  Alboan

Martxoaren amaiera aldean, Eusko Jaurlari-
tzako Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailak 
Getarian Euskadiko Saregileen Eskola inau-
guratu zuen. Bertako portuan dagoen pabilioi 
batea dago, ia 1.000 metro koadroko azalera-
koa, prestakuntzarako gune bihurtu da, bai lan 
honetan aritzen diren emakumeentzat –egun 
64, batez besteko adina 50 urtekoa da eta 
horietatik 24 Getarian jarduten dira-, bai lan-
bidea ikasi nahi duten belaunaldi berrientzat. 

Kolektiboaren lan baldintzen hobekuntza 
errazteko, zentroak Ingurumen, Lurralde Plan-
gintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren la-
guntza izan du, zeinak Arrantza eta Akuikul-
tura atalaren bidez, aulki ergonomikoak eta 
sareak eusteko tresna espezifikoak eman dituen.

Eskola irekitzeak, unean uneko gertaera bat 
izateaz gain, erkidegoko erakundeak an-
tolatutako plan batean dago kokatuta. Ho-
rren arabera, beste jarduketa batzuen ar-
tean, saregileen soldata osatuko duten lanen 
bilaketarako prozesua irekitzeko proiektua 
dago, saregileen, neskatilen eta paketatzailea-
ren lan osasunari buruzko diagnostikoa egitea. 
Lan horretan Itsaprebenek lagunduko luke. 

Bizkaiko unibertsitateko zentroetan parte-har-
tze soziala sustatzeko helburuarekin sortu da, 
hezkuntza-komunitatearen eta boluntario eta 
parte-hartze sozialaren artean harremanak sen-
dotzearen bidez. Unikidek solidaritate, doakota-
sun, lankidetza eta norbanakoaren eta kolekti-
boaren erantzukizunaren ikasketa eta praktika 
batzen ditu.  

Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Familia 
eta Komunitate Politikaren Zuzendaritzak Euskal 
Herriko Unibertsitatearekin eta Deustuko Uni-
bertsitatearekin batera, forma eta edukia ematen 
diote honako alderdietan egituratzen den progra-
mari: informazioa, sentsibilizazioa, boluntarioen 
eta parte-hartze sozialaren sustatzea, unibertsi-
tate-elkartea, unibertsitatea-gizarte erakundeen 
lankidetza edo parte-hartzeari buruzko progra-
ma europarren berrikuspena. Horren guztiaren 
publikoa Lurraldeko goi-hezkuntzako ikasleak 
dira eta baita unibertsitate komunitatean aritzen 
diren irakasle eta administrazio eta zerbitzu lan-
gileak ere.

Harremanetarako:
Posta helbidea: Boluntako Sentsibilizazioa eta 

Parte-hartzea sustatzeko Arloa
Erronda z. g.
48005 Bilbo

Tel.: 944 161 511
Helbide elektronikoa: bolunta@bolunta.org

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

Boluntak bideratua

 Euskadiko Saregileen Eskola 

   a) Alboan-ekin elkartu web orriaren bidez, 
http://www.alboan.org/registro/socios.asp?web=1;

    b) ekarpen bat egitea banku-transferentzia- 
        ren edo kreditu-txartelaren bidez.

   Unibertsitateko 
parte-hartze soziala 

sustatzeko programa

Uni
kide
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Borondatezko lan transformatzailea sustatzea 
herritarren artean indartzeko estrategien bidez, 
pertsonen bizi-kalitatea hobetzea boluntarioen 
ekintzen bidez eta tokiko elkarteen sarea sen-
dotzea. Horretan datza Portugaleteko Udalaren 
Boluntariotza Sustatzeko zinegotziaren propo-
samena. 

Gauzak horrela, boluntariotzan hasteko inte-
resa edo arlo honetan hobekuntzak proposatu 
nahi duten auzokideei eta Portugaleteko elkar-
teei bideratuta dago, edo aipatutako aukerari 
buruzko eztabaidatu den foroan parte hartzeko 
interesa dutenei. Udalak, Adaka-Portugaleteko 
Boluntariotza eta Manuel Calvo Fundazioak 
jarduketa modu hau aukeratzen dutenei arreta 
pertsonalizatua ematen die eta parte hartu ahal 
duten erakundeekin harremana proposatzen 
die, horien kudeaketan eta sarean egindako la-
nean lagunduz. 

uztailaren
9tik 17ra. 

Tolosatik 15 kilometrora kokatuta dago Te-
rreblanque izeneko parajea. Bertan, uztailaren 
9tik uztailaren 17ra Gazte Feministen Europar 
Kanpamenduaren egoitza bihurtzen da, par-
tehartzaileen elkar ezagutzea errazteko helbu-
ruari eta Emakumeen Mundu Martxaren tokiko, 
nazioko, kontinenteko eta nazioarteko ikuspegi 
politikoaren hartu-emana sustatzeari erantzuten 
dion bilgunea da, proiektu berriak egiteko eta 
etorkizuneko borrokak prestatzeko.  

Esparrua bi lur hektareetan kokatuta dago –ez-
tabaidak espainieraz, frantsesez eta ingelesez 
hartzen ditu gai hauen gainean; sexualitatea, 
amodioa, lana eta autonomia, feminismoaren 
instrumentalizazioa, emakumeen migrazioa, 
emakumearen gorputzaren merkaturatzea 
edo genero biolentziaren desagerraraztea; 
tailerrak eta antzerki foroak-. Bertan tamaina 
desberdineko bi gela prestatu dira, sukalde 
kolektibo bat eta kupula bat, eta horren ba-
bespean garatuko dira egitarauan planifikatutako 
jarduerak.    

Emakume eta Gizonen 
arteko Berdintasun 

Tailerrak

Harremanetarako:
Posta elektronikoa: mmjeunes@gmail.com

Web orria: http://www.marchemondiale.org/actions/2011/
camp?set_language=es&cl=es

“Baliabide eta taile-
rren gida 2011-
2012” agiriak, 
Bilboko Udalak 
arg i ta ra tu takoa, 
eskaintza anitza 
proposatzen du, 
Asia eta kirola, Kul-
tura, Pertsona na-
gusiak diziplinekin 
batera, emakume 
eta gizonen arteko 
Berdintasun taile-
rren deskribapena 
ere jasotzen du.

Klaseetara joango direnak honezkero ikastaro 
hauetara joateko aukera dute edo izango dute 
barrutiko ikastetxeetan: Emakumea eta XX. 
mendeko Artea (lehen abangoardiak), Ema-
kumea eta XX. mendeko Artea (bigarren aban-
goardiak), Idazle europar garaikideak, Sormen 
literarioa, Erlaxazioa, Hezkuntza finantzarioa, 
Sortze-idazketa, Emakumea eta Mitologia, Es-
tresa kontrolatzeko teknikak, Barne ezagupena, 
Emakumea eta Zuzenbidea (Herritarren esku-
bideak), Alfabeto literarioa, Sarrera informatikari 

Harremanetarako:
Telefonoak: 010 / 944 010 010

Web orria: http://www.bilbao.net

Portugaleteko Udaleko 
boluntariotza sustatzeko 

udal kanpaina

Harremanetarako:
Posta helbidea: Boluntariotza Sustatzeko Zinegotzigoa

Portugaleteko Udala
Orube plaza z.g.

48920 Portugalete 
Tel.: 944 729 227

Helbide elektronikoa: voluntariado@portugalete.org
Web orria: http://portugalete.org/

 Antolatzailea
Bilboko Udala

  Matrikulazio-epea:  

- Aurrez izena ematea: maiatzaren 9tik
  30era.
- Zozketa: ekainaren 2a.
- Zozketen emaitzak: ekainaren 3a.
- Matrikula egitea: ekainaren 6tik 23ra.
- Izena ematea hutsi dauden lekuetan:
  uztailaren 5etik azaroaren 18ra.

2011        
2012

(Windows / Word), 
Informatika (Internet 
7 posta elektronikoa 
/ blogak), Dantza 
eta mugimendua-
ren terapia, Adimen 
emozionala, Gor-
putz eta adimenar-
en oreka, Erantzuki-
zunen trukatzea eta 
etxeko lanak gizon 
eta emakumeen ar-
tean, Generoa dan-
tzan, Emakumea 

eta erlijio: Begirada anitzak, emakumeak iza-
teari desikasten, Emakume liderrak, Auto-babes 
feminista eta Amodioaren ipuina: Erromantizis-
moaren eta desberdintasunaren mitoak. 

Emakume feministen 
kanpamendu europarra

Antolatzailea: 
Emakumeen Mundu Martxa 

Tolosa 
(Frantzia)

http://www.marchemondiale.org/actions/2011/camp?set_language=es&cl=es
http://www.marchemondiale.org/actions/2011/camp?set_language=es&cl=es
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“Mugimendu feminista, 
emakumeen taldeak eta 
berdintasuneko organis-
moak: elkarrizketarako 

bide berriak?”

Gipuzkoako Campusean, Ignacio María Ba-
rriola erakineko entzunaretoak emakume eta 
gizonen berdintasunaren gaineko UPV/EHUko 
Masterraren II. Jardunaldiak ospatu zituen 
maiatzaren 20 eta 21ean.

Arantza Campos Rubio eta Maggy Barrère 
Unzueta masterreko zuzendariak izan ziren to-
paketa honen aurkezleak, inaugurazioari ekin 
baino lehen. Azken hori Euskal Herriko Uniber-
tsitateko errektorea den Iñaki Goiricelayak zu-
zendu zuen.

Honako hitzaldiak egon ziren ziren: “Orga-
nismos internacionales, mujeres e igualdad: 
luchas, diálogos y desafíos”, “El papel de las 
administraciones públicas vascas en la interlo-
cución”, “El papel de las agentes de igualdad 
en la interlocución”, “Visión de la interlocución 
desde el feminismo y los grupos de mujeres” 
eta “Puesta en común para una mejor interlo-
cución”. Horietan, erakundeetako ordezkariek, 
berdintasuneko agenteek, ikerlariek eta femi-
nistek beren ikuspegiak jorratu eta eztabaidatu 
zituzten, taldea animatzeaz gain. 

Medicus Mundi Gipuzkoa eta Manuela Ramos 
mugimendu perutarra izan ziren Kutxa aretoan 
(Andia kalea, Donostia-San Sebastian) gara-
tutako ekitaldiaz arduratu ziren erakundeak. 
Ekainaren 9 eta 10eko ekitaldi hori bi hitzor-
duko lehenengo saioa izan zen eta helburua 
sexu eta ugalketarako eskubidearen bilakaera 
aztertzea eta 2013an (bigarren topaketarako 
aurreikusitako data) beren ondorioak azaltzea 
zen,  horretarako lehenengo topaketetan hi-
tzartu ziren adierazle kuantitatibo eta kualitati-
bo jakin batzuk aplikatuta.

Garapen Lankidetzarako Euskal Agentziak jar-
dunaldiak finan-tzatu zituen eta, bertan, honako 
gaiak landu ziren: era guztietako fundamenta-
lismoek sexu eta ugalketarako osasuna goza-
tzeko eskubidearen (nazioarteko erkidegoan 
aitortua) urraketan duten funtzioa, emakumea-
ren eta erlijioaren ikuspegitik; neoliberalismoak 
eta gatazka armadunek emakumeen bizitza 
sexualean eta ugalketan duten eragina; gene-
ro-indarkeriaren adierazpen anitzak, sexu eta 
ugalketarako eskubideekin hertsiki lotuta; eta 
ugalketakoa ez den sexualitatea, fundamenta-
lismoen ikuspuntutik. 

Emakume eta gizonen
 berdintasunaren gaineko 

UPV/EHUko
 Masterraren II. Jardunaldiak: 

     Lehenengo topaketak 

“Fundamentalismo erlijio-
so, politiko, ekonomiko eta 
kultural desberdinek sexu 

eta 
ugalketarako 

eskubideetan duten
 eragina” 

Ekainaren 1etik 21era, EAEko hainbat uda-
lerri berdintasunerako gunearen zortzigarren 
edizioko eszenatoki bihurtu ziren, Emakunde 
Emakumearen Euskal Erakundearen eskutik.

Jorratu ziren gaiak emakumeek erabaki- eta 
eragin-alorretan duten partaidetzarekin lotu-
takoak izan ziren. Horrenbestez, emakumeek 
erabaki- eta eragin-alorretan duten zereginari 
buruz hausnartzeko plataforma egokia errazte 
aldera, hainbat jarduera programatu ziren hiru 
lurraldeetan, emakumeek eta berdintasuneko 
elkarteek eremu politikoan, sindikatuetan eta 
erakundeetan duten esku-hartzea sustatzeko, 
partaidetzarako prozesu eta egiturekin batera. 
Halaber, egituran, funtzionamenduan, progra-
mazioan eta abar berdintasun-helburuak lortu 
nahi zituzten erakundeek bigarren ardatza osa-
tu zuten. Bi alderdi horiez gain, azken gai hau 
jorratu zen:  sektore publiko eta pribatuetako 
lanpostu erabakigarrietako presentzia pareki-
dea, ekonomia, finantza, enpresa, unibertsita-
tea, ikerketa, akademia, artea, kultura eta infor-
mazioa bezalako alorretan.

Bizkaiari dagokionez, Arrigorriaga, Barakaldo, 
Bilbo, Getxo, Portugalete eta Urdulizen gara-
tu ziren prestakuntza-tailer, mahai-inguru eta 
ekarpen desberdinak, hainbat adituren esku-

tik. Honako erakunde, elkarte, organismo eta 
bestelako entitateek izendatu zituzten adituok 
gunerako: Eusko Jaurlaritzako Osasun eta 
Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritzako Immigra-
ziorako eta Aniztasunaren Kudeaketarako Zu-
zendaritza, Cáritas Bizkaia, Metro Bilbao, Re-
pelega GLHBI, Bagabiltza Fundazioa, Bilbao 
Metropoili-30, Portugaleteko Udala, Euskadiko 
Emaginen Elkartea, Uribe Kostako Zerbitzuen 
Mankomunitateko Uribe Kostako Emakumeen 
Kontseilua, PCE-EPK, Adarra Pedagogia 
Erakundea, Deusto-San Ignazioko modulu 
psikosoziala, Deustuko Unibertsitateko Gizarte 
Lan eta Soziologia Saila, Taller Usoa Lantegia, 
Negobide, Arrigorriagako Udala, Emakunde, 
Sendotu Elkartea, Euskal Trenbidea Sarea, 
Mirra-Lur Gozoa Elkartea, Eusko Legebiltzarra, 
Felix Baltistan Fundazioa, Ipar Kutxa, Ehlabe-
Euskal Herriko Lan Babestuen Elkartea, Lan 
Ekintza-Bilbo eta EDE Fundazioa.

 Berdintasunerako 
         VIII. gunea, 
                   2011

“Emakumeen partaidetza erabaki- eta eragin-alorretan”
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            “Zureak 
                     dira; 

         zeure 
                   egin”

Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
Aldartek eskubideei buruzko 
“Zureak dira; zeure egin” 
kanpaina bultzatu dute, gay, 
lesbiana eta transexualak 
diren eta diktadura-garaian 
beren sexu-aukera ezkutatu 
behar izan zutenez beren es-
kubideez gozatzea zail egiten 
zaien belaunaldiei zuzenduta.

Ekimen honen bidez, bikote-
bizitzari dagozkion legezko 

aukera jakin batzuei buruzko informazioa eman nahi zaio talde honi:

Era berean, gay, lesbiana, transexual eta bi-
sexualak diren pertsona nagusiek bikote-bizi-
tzako eskubideez gozatzeko, eta, ondorioz, be-
ren sexualitatea modu normalizatuan bizitzeko 
dituzten zailtasunak jende-aurrean azaltzeko 
asmoz, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Bilboko 
Udalak herritarrak sentsibilizatzeko kanpaina 
jarri zuten martxan ekainaren 28 inguruan. He-

datutako mezu sendoaren esanetan, “Zureak 
dira; zeure egin” kanpainaren ildotik, inoiz ez 
da berandu norberaren eta bikotearen eskubi-
deez gozatzeko, pertsona bakoitzaren sexu-eta 
genero-identitatea edozein dela ere. Kanpaina 
hau kartel, dibulgazio-hitzaldi eta erakundeen 
aitorpenen bidez gauzatu zen, besteak beste.

Oñatiko Unibertsitate Zaharrean ospatu zen 
“Ekonomia soziala: erantzukizun korporatiboa, 
jabetza pribatua eta jabekidetzak, laneko es-
kubideak, kooperatibak eta ekonomia soziala” 
izeneko nazioarteko biltzarra. Oñatiko Soziolo-
gia Juridikoaren Nazioarteko Institutuak antola-
tu zuen uztailaren 6, 7 eta 8an.

Ekitaldian, nazioarteko izen handiak hitzartu 
ziren ikerketa, unibertsitate, enpresa, koopera-
tibismo, zuzenbide, ekonomia, soziologia, ingu-
rumen, teknologia berri eta abarren alorrean eta 
beren hitzaldiak 17 saio sakonetan banatu ziren. 
Hori horrela, gaika antolatuta, honako ideiak 

jorratu ziren, beste ohar eta ikuspegi batzuen 
artean: ekonomia berria, korporazioak eta lana; 
kooperatibak eta ekonomia soziala; banku- eta 
finantza-sistemaren birmutualizazioa, ekonomia 
solidarioa; jabekidetza publiko eta pribatuak eta 
beren dimentsio sozial eta juridikoak; jabetza 
intelektuala eta korporazioaren erantzukizuna; 
globalizazioaren erronka; Enpresaren Erantzu-
kizun Soziala (EES) eta ingurumena; ekonomia 
morala eta ekintzailetza; herritarren eta eko-
nomia sozialean lan egiten dutenen partaidetza 
jabekuntzaren bidez, barne-errekuperazioa 
lortzeko.

“Ekonomia soziala: erantzukizun korporatiboa, jabetza pribatua eta 
jabekidetzak, laneko eskubideak, kooperatibak eta ekonomia soziala”

 Ondorengotzarako eskubidea.
 Testamendua egiten da notariotzan, dagokion pertsonaren ondasunak nori emango zaizkion 
erabakitzeko. 

  Ezkontzeko eta izatezko bikote gisa erregistratzeko eskubideak.
Bi eskubideez baliatzeak hainbat abantaila juridiko eskaintzen ditu, besteak beste, alargunta-
sunaren pentsiorako eskubidea, errentaren eta beste zerga batzuen aitorpenarekin lotutako 
zerga-ondoreak, osasun-pribilegioak, oinordetzarako eskubideak, post mortem administra-
zio-izapideak edo ezkontzari buruzko araubide ekonomikoa.

  Pertsona batek, eria den aldetik, bere kabuz erabakiak hartzeko gaitasunik
                 ez badu, aplikatu beharreko tratamendu medikoari buruzko eskubidea
Aurretiazko Nahien Agiria sinatzen duenak (nahitaezkoa da aipatu eskubidea aplikatzeko), 
medikuen taldearekin hizketan arituko den pertsona ere izenda dezake.

  Autobabeserako eskubidea.
Ezintasunarekin lotuta dago eta hala deitzen zaio sinatzailea eta bere ondasunak zaindu eta 
babesteko norbait hautatzeko aukerari.

kanpaina

Informazio gehiago:
Posta-helbidea: Aldarte

Berastegi, 5-5. Sailak: 8 eta 9
48001 Bilbo

Tfnoa.: 944 237 296
Helbide elektronikoa: aldarte@aldarte.org

Webgunea: http://www.aldarte.org

Nazioarteko biltzarra  
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Elkarteak

Zein bide erabiltzen du Hegoak elkarteak 
herritarren artean ezagutzera emateko?
Batez ere jardueren bidez ezagutzean gaitu 
jendeak, edo hori da, behintzat, gure asmoa. 
Garatzen ditugun ekintzak guztiei zabalik 
egoteko saiakera egiten dugu, helarazi nahi 
dugun mezua, taldearen berdintasunaren 
eta bisibilizazioaren borroka, ahalik eta jende 
gehiengana irits dadin. Horrenbestez, sus-
tatzen ditugun jarduera batzuek eragin handia 
dute. Zinegoak, LGBT zinema jaialdiak, adibi-
dez, ospe handia du eta jende ugari batzen da 
ekitaldi honetara.

Jarduerak, Aldizkaria, Internet, Irratia, Zine-
ma, Hezkuntza, Nazioarteko Lankidetza eta 
Osasuna dira elkartearen lan-batzordeak. 
Jarduera-eremuak handitzeko aukera ba-
loratu duzue?

Javier Regaladako Hegoak elkarteko burua da, 
2011ko maiatzaz geroztik. Aurretik, Hegoak tal-
deko Kirolen Batzordeaz (Hegosport) arduratu 
zen eta kirolaren munduan homofobiaren aurka 
borratzeko zuen inplikazioa erakutsi zuen. Buru-
tzaren lekukoa erronka gisa hartu du, Hegoak 
elkarteak aniztasunarekiko errespetua duen gi-
zarte justuagoa eraikitzeko ematen duen lagun-
tzarekin jarraitzeko asmoz. 

Webgunea:  http://www.hegoak.com/

n  “Gay eta lesbianei beren sexu-orientazioa dela 
eta egiten zaien bereizkeriaz gain, emakume les-
bianek jasaten duten genero-bereizkeria aipatu 
behar da, eta pertsona transexualen kasuan, 
bereizkeria nabarmena sumatzen da, talde txikia 
delako eta gizartean oso baztertuak daudelako, 
lan-eremuan argi eta garbi ikus daitekeen bezala”

Egia esan dagoeneko zabaldu ditugu gure 
esparruak eta kirola sartu dugu gure jarduere-
tako alor garrantzitsuen artean. Zoritzarrez 
gizartearen erritmoan aurrera egiten ez duen 
mundu honetan homofobiaren aurka bo-
rrokatzeaz gain, topaketa-guneak sortu eta 
estereotipoetatik at dagoen jarduera osasun-
tsua sustatzen dugu. Futbol 7ko talde bat 
dugu, Los Kamalions eta beste “ohiko” talde 
batzuen aurka lehiatzen da. Gainera, uztailean 
futbol 7ren 4. Hegosport lehiaketa antolatuko 
dugu eta Madril, Bartzelona, Valentzia, Berlin, 
Paris eta abarretik etorriko dira hainbat talde.

Zein aldarrikapen egiten duzue berdinta-
sun osoa lortzeko?
Era guztietako ja-rrera, adierazpen eta senti-
mendu homofobo, lesbofobo eta transfoboak 
errotik kentzea ezinbestekoa da. Aurrera egin 
dugu, baina oraindik eremu askotan bide luzea 
dugu egiteke. Landa-inguruan, adibidez edo 
aipatutako kirolaren eremuan. Horretan di-
hardugu, baina erakundeen babesa nahitaez-
koa da eta are gehiago inplikatu behar dira 
borroka honetan.

Hegoak elkarteak egindako sentsibilizazio-
lanek emaitzak izan al dituzte?
14 urte baino gehiago daramatzagu lanean 
eta arrazoia argia da: egiten duguna garran-
tzitsua dela eta emaitzak dituela sinisten dugu. 
Bistakoa da tarte honetan aurrera egin dela eta 
zerbaitetan lagundu dugula uste dugu, beste 
elkarte eta talde batzuek egin duten bezala.

Bereizkeria bikoitza LGTB taldean? Aurre 
egiteko tresnak.
Gay eta lesbianei beren sexu-orientazioa dela 
eta egiten zaien bereizkeriaz gain, emakume 
lesbianek jasaten duten genero-bereizkeria 
aipatu behar da, eta pertsona transexualen 
kasuan, bereizkeria nabarmena sumatzen da, 
talde txikia delako eta gizartean oso baztertuak 
daudelako, lan-eremuan argi eta garbi ikus 
daitekeen bezala. 

Bereizkeriari aurre egiteko tresnak Hegoak 
bezalako taldeen eguneroko lanaren parte 
dira eta lan hori eremu guztietara iritsi behar 
da, guztietan baitago presente bazterkeria, 
neurri batean edo bestean: hezkuntzan, kiro-
lean, kulturan, lanean, publizitatean...

n   “Zoritzarrez gizartearen erritmoan aurrera egi-
ten ez duen mundu honetan homofobiaren aurka 
borrokatzeaz gain, topaketa-guneak sortu eta 
estereotipoetatik at dagoen jarduera osasuntsua 
sustatzen dugu. Futbol 7ko talde bat dugu, Los 
Kamalions, eta beste “ohiko” talde batzuen aurka 
lehiatzen da”

n  “Era guztietako jarrera, adierazpen eta sen-
timendu homofobo, lesbofobo eta transfoboak 
errotik kentzea ezinbestekoa da. Aurrera egin 
dugu, baina oraindik eremu askotan bide luzea 
dugu egiteke. Landa-inguruan, adibidez edo ai-
patutako kirolaren eremuan”

Elkarrizketa 

 Javier 
Regaladako  

(Hegoak
elkarteko burua)
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Elkarteak

 Fernando
 Cruz 

Artundagari
 (IDEASUR

 elkarteko burua)

Jatorriz Florentzia-Caquetakoa (Amazonia kolon-
biarra), Hezkuntza Moral eta Demokrazian dokto-
rea eta bakea eta kulturartekotasuna bezalako 
gaien ikertzailea da Fernando Cruz Artundaga, 
IDEASUR elkarteko burua.  Estatuko eta Kolon-
biako unibertsitate-erakunde eta organizazio so-
zial desberdinetako kolaboratzailea izateaz gain, 
Seguimiento Pedagógico a procesos sociales para 
la convivencia intercultural liburuaren egilea eta 
Narrativas en Cultura de Paz y Reconciliación eta 
Jóvenes Amazónicos le Escriben a la Paz liburuen 
egilekidea da.

Webgunea:  http://www.ideasur.org/

n  “Kulturartekotasuna gotorleku bat da eta 
hura gabe ezingo ditugu erronkak modu sor-
tzaile, adostu eta positiboan bete. Kulturarte-
kotasuna, lankidetza eta garapena elkartean 
artean erabat lotuta daude eta lotura hori ez 
ulertzea atzera egitea da”

Zein ekimen jorratzen du IDEASURek etorki-
nak EAEn integratzen laguntzeko?
IDEASUR (2001/06/22) kultura arteko ikuspe-
giarekin sortu zen. Taldea sortu genuenok Bra-
sil, Alemania, Kolonbia eta Euskadikoak ginen. 
Gure lelo nagusia “Kultura arteko munduaren 
alde” da.

Herrialde desberdinen arteko sentsibilizazioa 
eta ezagutza sustatzeko egiten dugu lan. Gure 
proiektu gakoa Kultura arteko Programa da, 
jendeari hainbat esparru eta eszenatokitan 
eragiten dioten eta bizitza material eta espiri-
tualeko baldintzak hobetzea eragozten dioten 
arazoak aztertu, hausnartu eta jarduteko es-
pazio-prozesua.  

Hegoaldeko herrialdeetan zein da lankide-
tzaren eremuan jarraitzen den lan-proze-
sua?
IDEASURen ibilbidea umila baina interesgarria 
da. Garapenkidetzan organizazio aitzindaria 
da. 2002an, Florentzian (Kolonbia) bizi ziren in-

dar, ahultasun eta mehatxuak aurkeztu zituen, 
lankidetzako agenteen begirada planetako bi-
zitza zaintzeko funtsezkoa den inguru honetara 
erakarriz, Amazoniara, hain zuzen ere.

Gainera, lankidetza-prozesuetan parte hartzen 
dugu Bilgune Sarearen esparruan, Gernikatik 
Mundura eta Gernika Gogoratuz taldeekin, 
hainbat testuinguru kulturaletan: Rif  (Maroko) 
eta Comanesti (Errumania).

Iaz, Florentzian pertsona-talde bati babesa 
eman zitzaion, IDEASUR Fundazioa sortzeko.

Florentzian (Malvinak) Embera Chamírekin 
garatutako proiektua bat al dator IDEASUR 
eta Bizkaiko Foru Aldundiak 2010eko urrian 
martxan jarri zutenean izan zituzten itxaro-
penekin?
Bai. Jarraitu den prozesuak hiru ekintza-ildo ja-
sotzen ditu: topaketa druarekin (lurra=jatorrizko 
ama) elikadura hobetzeko, hezkuntzaren 
kalitatea hobetzea eta artisauen ekoizpena 
babestea, emakumearen zeregina nabarmen-
duz.

Proiektuak eragin nabarmena izan du erkidego 
indigenaren autoestimuan eta jende mestizoa 
kultura horretara hurbiltzeko orduan. Erkide-
goaren jabetzaren ideia berreskuratzen duen 
talde-lana (minga) etengabea da. Horrez gain, 
arazoaren berri eman da gizartean, hezkun-
tzan eta komunikabideetan, sentsibilizazioa eta 
berdintasun-baldintzetako harremana sortuz.  

Ulertu al daiteke kulturartekotasuna garapenik 
eta lankidetzarik gabe, edo aldrebes?
Globalizazioaren ondorioz ulertu ahal izan 
dugu gizarte, kultura eta garapen iraunko-
rreko prozesuak hobetzeko beharrezkoa dela 
gure buruak alor guztietan hobeto ezagutzea. 
Ondorioz, kulturartekotasuna gotorleku bat da 
eta hura gabe ezingo ditugu erronkak modu 
sortzaile, adostu eta positiboan bete. Erabat 
lotuta daude eta lotura hori ez ulertzea atzera 
egitea da. 

Zer behar dute iparraldeko herritarrek kul-
turartekotasuna beren ikuspegiaren parte 
izateko?
Iparraldeak hegoaldea existitzen dela ulertu 
behar du, bere aberastasunak hegoaldeko bali-
abide eta lanaren ondorio direla jakin behar du. 
Zor historikoa kitatu behar da eta alternatiba on 
bat aberastasuna elkarbanatu eta lurreko herri 
irainduak eta umiliatuak gizarte eta kulturan 
aitortuko dituen kultura arteko ikuspegia sus-
tatzea da, horrela, aberastasunak, kulturaren 
ondasunak, zientzia, arteak eta humanitateak 
era parekidean gozatzeko.

Ondo legoke elkarrekikotasunari buruz haus-
nartzea: iparraldeak ateak ixten dizkie hegoal-
deko pertsonei. Hegoaldeak bere ateak itxiko 
balizkie iparralde kontsumistak eskatzen dituen 
produktu eta ondasunei, zer gertatuko litza-
teke?

n  “IDEASUR organizazio aitzindaria da gara-
penkidetzan. 2002an, Florentzian (Kolonbia) bizi 
ziren indar, ahultasun eta mehatxuak aurkeztu zi-
tuen, lankidetzako agenteen begirada planetako 
bizitza zaintzeko funtsezkoa den inguru honetara 
erakarriz, Amazoniara, hain zuzen ere”

n    “Florentzian, (Malvinak) Embera Chamíre-
kin egindako proiektuan, hiru ekintza-ildo jaso-
tzen dira: topaketa druarekin (lurra=jatorrizko 
ama) elikadura hobetzeko, hezkuntzaren 
kalitatea hobetzea eta artisauen ekoizpena 
babestea, emakumearen zeregina nabarmen-
duz”

Elkarrizketa
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Aurten, bederatzigarren urtez jarraian, Areatza Pasealekuaren zati batean Emakumeen eta Gizonen 
arteko Berdintasuneko Foroko elkarteen urteroko bilera egin zen maiatzaren 25ean eta 26an. 

Josu Bergarak, Berdintasunerako eta Herritarren 
Eskubideetarako zuzendariak; Juan María Aburtok, 
Gizarte Ekintzako foru diputatuak; eta Maribel Aba-
jok, Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen arteko Ber-
dintasunerako Foroaren ordezkariak, maiatzaren 
25eko goizean Bizkaiko Emakumezkoen Elkarteen 
IX. Azokari hasiera eman zioten hitzaldiak eman zi-
tuzten. Azokaren ardatza Artea + Kultura izan zen, 
emakumezko sortzaileen balioespen txikiagoa eta 
esparru horietan dagoen tratu-desberdintasuna sa-
latzeko, Aburtok azaldu zuen bezala.

Aldarrikapena, hausnarketa, ongi pasatzea, informa-
zioa eta esperientzia-trukea bateratu zituen topaketa 
hori emakumezkoen elkarteen sareko taldeek herri-
tarrei emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

Emakumezkoen Elkarteen 
Juan María Aburto, Maribel Abajo eta Josu Bergara

Karmele Jaio eleberri eta ipuin idazleak audito-
rioan bere narrazio-prozesuaren klabeak azaldu 
zituen. Bi generoen artean ez duela bat bestea 
baino gehiago atsegin baina ipuinak idaztean 
erosoago sentitzen zela azaldu zuen.

Bere hitzaldiaren izenburuari 
dagokionez, Jaiok defendatu 
zuen literatura-lan guztietan 
gainjartzen direla geruza bi: 
kanpokoa, geruza horretan 
daude garatzen den isto-
rioaren mezua eta helburua; 
eta azpikoa, gaia, ezkutuko 
guztia eta benetakoa barne 
hartzen dituena. Fikzio oro-
ren azpian dago nolabaiteko 
egiaren bat; horregatik ja-
rraitzen dute indarrean egiak 
barne hartzen dituzten isto-
rioak. 

Heriotza, maitasuna, denboraren igarotzea... ga-
rai guztietako idazkietan behin eta berriz jorratu 
diren gaiak dira, eta idazle-komunitateko kide 
bakoitzak bere ikuspegi berezia ematen dielako 
eguneratzen dira.

Inkomunikazioa idazle honen lanetan etenga-
be agertzen den gai bat da, eta horren harira 
idazleak esan zuen bere pertsonaiek esaten ez 
dutena interesatzen zaiola, haien barne-testuin-
gurua, alegia. Hamabost zauri laneko ipuin guz-
tiak dira protagonisten pentsamenduek zabaltzen 
dituzten eta beldurragatik, lotsagatik edo beste 

“Fikzioaren egiak” Hitzaldia

lortzeko egin duten etengabeko lanaren emaitza 
erakutsi eta partekatzeko aukera bihurtu zen.

Azokan, karpa handi batez gain, beste txikiago bat 
egon zen, eta, bertan, umeentzako joko eta tailer ez 
sexistak egin ziren. Karparen barruan, oholtza bat 
instalatu zen hizlariek esku har zezaten eta kolektibo 
parte-hartzaileen adierazpen kulturalerako. Sarrera-
ren ondoan, berriz, mahai biribilak jarri zituzten Fo-
roko 86 erakundeen ordezkari gisa beren lanaren 
emaitzak aurkeztera joan ziren hogei bat elkarteren-
tzat.

Literatura-errezitaldia, emakumezko artista bizkai-
tarrei buruzko markaliburuen tailerrak eta elkarteen 
kulturako lankidetzaren esperientziari buruzkoak, 

edozein emozioren ondorioz ahoz adierazten ez 
dituzten zauriei buruzkoak.

Komunikatzeko zailtasunetan sakonduz, Ama-
ren eskuak lanean, gurasoak eta seme-alabak 

zaintzearen gaiari erru-
sentimendua gehitzen zaio, 
seme-alabei behar adina 
denbora ez eskaintzeaga-
tiko erru-sentimendua, hain 
zuzen. Testuinguru horretan, 
ama eta alaba bati buruzko 
istorio bat kontatzen da. Biek 
ez dute benetan elkar ezagu-
tzen harik eta protagonistak 
bere amaren irudiaren atzean 
emakume bat dagoela ikus-
ten duen arte.

Bere esku-hartzea bukatu 
baino lehen, Jaiok emaku-

meek idatzitako literaturaren unibertsaltasuna 
aldarrikatu zuen: “emakume batek eleberri ba-
tean protagonista baten esperientziak kontatzen 
baditu, emakumeen edo emakumeei buruzko gai 
bat dela eta emakumeei soilik dagoela zuzendu-
ta dirudi. Gizon batek gizon baten esperientziak 
kontatzen dituenean, berriz, gizakiei buruz hitz 
egiten duela dirudi. Laburbilduz, emakumeok 
emakume-literatura egiten dugula eta gizonek li-
teratura egiten dutela esaten dute” adierazi zuen. 
Ondoren, emakume idazleen kolektiboan ikusten 
den dibertsitatearen alde agertu zen, eta emaku-
meen lanetan pertsonalitate, estilo eta jarrera 
desberdinak daudela azpimarratu zuen.

IX. Azoka 

tokiko produktuen dastaketa, Las kapritxosas taldea-
ren antzezpena, musika-ekitaldiak eta abesbatze-
nak, “Fikzioaren egiak”, “Emakumeak zinema-indus-
triaren protagonista gisa”, “Emakumeak Euskadiko 
arte eszenikoetan XX. mendean. Antzerkia”, “Lanki-
detzaren esperientzia elkarteen kulturan. ‘Dibertsita-
tetik unitatera: Emakumean trantsizioan’”, “‘La prin-
cesa que no quería comer perdices’ komikia”, “Artea 

terapia gisa. Louise Bourgoise” eta “Emakumeak eta 
bertsolaritza” hitzaldiak izan ziren egitaratua osa-
tu zuten ekitaldiak. Jardunaldiak maiatzaren 27an, 
ostiralez, bukatu ziren Foroko elkarteek Gasteizko 
Vital Kutxaren erakusketa-aretoan Emakumeak. XX 
eta XXI. mendeetako sortzaileak erakusketa bisitatu 
ondoren.
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Zein faktoreren ondorioz uste duzu izan zuela 
arrakasta La Cenicienta que no quería comer 
perdices lanak?
Mundu guztiak zekien baina inork kontatzen ez 
zuen zerbait kontatzen du. Betidanik kontatu di-
guten “betiko zoriontsu bizi izan ziren” amaiera 
zalantzan jartzen du. Bestalde, Interneten bidez 
eta ahoz aho eman zen ezagutzera, paperean 
argitaratu baino lehen, eta hori oso lagungarria 
izan zen.

Ezagutzen al duzu narrazioaren arloan hau-
rren ipuin klasikoetan behin eta berriz ager-
tzen diren estereotipo femeninoak desmun-
tatzen dituen antzeko beste ekimenik?
Adibidez, Txanogorritxu milioika aldiz egokitu da, 
eta Kontra ipuina errebeldea izateko aukera bat 
da, moldeak apurtzeko aukera bat, baina aldi be-

rean narrazio-eraikuntza arriskutsua da, eta zaila 
da pertsonen imaginarioan geratzea.

Oso interesgarria da ikustea denbora joan aha-
la nolako egokitzapenak egin diren, zer ulertzen 
den dela “txarra” haurrentzat eta nola aldatzen 
den haurtzaroaren kontzeptua gizarte desberdi-
netan.

Zein ipuin kontatzen diogu emakume helduok 
geure buruari?
Buffff... Emakume helduok orotariko ipuinak kon-
tatzen dizkiogu gure buruari: ipuin errazak edo au-
tokonplazienteak nahiz ipuin bikainak, inplikazioz 
eta sormenez beteak, unearen eta egunaren ara-
bera, eta une horretan bizitzan edo geure buruan 
dugun fedearen arabera.

Nik, adibidez, nirea ez den ipuin bat kontatzen 
diot neure buruari, eta hainbeste aldiz kontatu 
diot neure buruari non nire egin dudan. Jeanette 
Winterson-en La niña del faro liburutik ateratakoa 
da. Neskatxa batek farozain itsu bati esaten dio: 
“kontatu ipuin bat, Pew”, “nolako ipuina?” —gal-
detzen dio Pewk—,  “amaiera zoriontsua daukan 
ipuin bat” —erantzuten dio neskatxak—, “horiek 
ez dira existitzen” azaltzen dio Pewk, eta neskak 
galdetzen dio: “amaiera zoriontsuak ez dira existi-
tzen?”, eta Pewk erantzuten dio: “ez, amaierak ez 
dira existitzen”.

Aurreko etapekin lotuta, komiki garaikidean 
emakumezko pertsonaiak irudikatzeko mo-
duan aldaketaren bat egon da? 
Noski. Emakumezko sortzaileak historia gra-
fikoan pixkanaka joan ziren sartzen, eta, horri 

Myriam Cameros Sierrari 

n “Kontra ipuina errebeldea izate-
ko aukera bat da, moldeak 
apurtzeko aukera bat, bai-
na aldi berean narrazio-
eraikuntza arriskutsua da, 
eta zaila da pertsonen imagi-
narioan geratzea”

n “Emakume helduok orota-
riko ipuinak kontatzen dizkiogu 
geure buruari: ipuin errazak edo 
autokonplazienteak nahiz ipuin 
bikainak, inplikazioz eta sormenez 
beteak, unearen eta egunaren ara-
bera, eta une horretan bizitzan edo 
geure buruan dugun fedearen arabe-
ra”

n  “Komikiaren munduan, emakumezko 
sortzaileak historia grafikoan pixkanaka 
joan ziren sartzen, eta, horri esker, argi-
talpen-merkatuan emakumezko pertso-
naietan askoz ñabarduna gehiago sartuz 
joan ziren”Myriam Cameros Sierra artistak diziplina ugari jorratu ditu, eta bere lana komikiaren, ilustrazioaren 

eta animazioaren esparruetara dago zuzenduta. Lan horrez gain, hitzaldiak eta tailerrak ere egiten 
ditu narrazio bisual garaikideari eta esparru horren konplexutasunei buruz.

esker, argitalpen-merkatuan emakumezko per-
tsonaietan askoz ñabarduna gehiago sartuz joan 
ziren.

Deskubritzeke dagoen mundu bat da lehenagoko 
ikuspegien aurreiritziak edo komikien inguruko 
usteak ahazten baditugu.

Eleberri grafikoek emakumezko irakurle ge-
hiago erakartzen dituzte gizonezkoak baino? 
Zergatik?
Egia esan, ez dakit, baina esan dezakedana da 
gero eta jende gehiago ari dela hurbiltzen ele-
berri grafikoaren mundura. Persépolis, Lucielle 
eta kalitatezko beste lan batzuk oso lagungarriak 
izan dira horretarako.

Sartu: 
La Cenicienta que no quería comer perdices

elkarrizketa

http://infopolis.es/descargas/online/cenicienta.pdf
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2007ko azaroaren 25ean Bilbao Exhibition 
Centren (BEC) Munduko Jendeen Azokaren 
lehenengo edizioa egin zen. Harrezkero, Bil-
boko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta 
Herritar Atala, Eusko Jaurlaritzaren Immigra-
zioaren Zuzendaritza, Bizkaiko Foru Aldun-
diko Berdintasunerako eta Herritarren Eskubi-
deetako Zuzendaritza Nagusia eta Munduko 
Jendeen Asanblada (bertan 50 immigrante-
elkartek baino gehiagok parte hartzen dute) 
elkarlanean aritu dira ekitaldia antolatzeko.

Testuinguru horretan, bi jarduerak jaialdiaren 
inaugurazioa luzatu zuten. Batetik, kame-
ra digitalarekin edo telefono mugikorrare-
kin egindako film laburren “Mugarik gabeko 
emakumeak” izenburuko lehiaketaren bitartez 
maiatzaren 2tik ekainaren 9ra egileek beren 
lanak aurkeztu ahal izan zituzten. Bestalde, 
ekainaren 6tik ekitaldiei amaiera eman zitzaien 
arte, EHUren Alde Zaharraren Esperientzia 
Gelan ikusleek Mugarik gabeko emakumeak 
erakusketa ikusteko aukera izan zuten. Ber-
tan, pintura eta argazkilaritza bateratuz, Ayllu, 
Danubius, Diáspora Saharaui, Mujeres en la 
Diversidad, Nahualt Elkartea eta Pablo Neru-
da elkarteen babesa duten artistek emaku-

 Munduko Jendeen V. Jaialdia

mearen irudiaren inguruan dituzten kontzepzio 
desberdinak islatzen ziren.

Ekainaren 20an, astelehenez, prentsaurreko 
baten bidez, kultura aste bati hasiera eman
zitzaion hainbat ekitaldiren bidez Bilboko 
hainbat eremutan; adibidez, EHUko Aretoan, 
Areatzan, Hika Ateneoko Ekitaldi Aretoan eta 
Alde Zaharrean.

Bisitariak, elkarteak, instituzioen ordezkariak, 
erakunde publikoak eta pribatuak... hau da, 
gizartea, oro har, dibertsitatea, herrien arteko 
harremana, Udaleko iturrien arabera Lurral-
dean dauden berrehun kulturen tradizioekiko 
begirunea goresteko espazio egokian egon 
ziren, baita beste errealitate batzuk deskubri-
tzeko edota erakundeen arteko komunikazioa 
finkatzeko ere. Eskaintza zabala egon zen: 
tailerrak, hitzaldiak; manifestuen irakurketak; 
mahai-inguruak; ikus-entzunezko proiekzioak; 
musika-ekitaldiak; Argentina, Bolibia, Txile, 
Kolonbia, Filipinak, Mexiko, Peru, Paraguai, 
Errumania, Sahara eta abarreko dantzak; fla-
menkoa, hip hopa...; antzezlanak; folklore-jan-
tzi tradizionalen desfileak; liburuen banaketa; 
ipuin kontalariak eta kalejirak.

Ekainaren 20tik 26ra Bilbo Munduko 
Jendeen V. Jaialdiaren testuinguru 
bihurtu zen. Bertan, bizkaitarrek 
bizikidetza, gizarte-sentsibilizazioa 
eta kultura-arteko ezagutza susta-
tzeko proposatutako ekitaldiz be-
tetako programa batez gozatzeko 
aukera izan zuten. 
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Arte Ederren eta Ondare Kul-
turalen Zuzendaritza Nagusiak 
arteak erakartzen jendearen 
esku utzi du Emakumezkoen 
ondarea izeneko erakusketa. 
Horren bidez, gonbidapena ja-
sotzen dugu pintura ibilbide bat 
egiteko Espainiako Museoen 
Bildumen Sare Digitalaren ho-
geita hamar pinakoteka ingu-
ruk bildutako obraren konten-
plazioa eginez
 (http://ceres.mcu.es).

Gauzak horrela, genero ikuspe-
gitik, fondo artistikoen hautatze 
bat bisitatu daiteke, titulartasun 
publiko zein pribatukoa. Bertan 
erakusten dira emakumezkoen 
presentziak eta parte-hartzeak 
honako arlo hauetan: emakume 
egileak, feminitate diskurtsoak 
eta ereduak, lanak eta emaku-
meen jakituriak, hausturak eta 
urratzeak, eta memoriaren on-
darea.

Emakumezkoen ondarea

Sar zaitez:
http://www.mcu.es/museos/MC/PatrimonioFemenino/index.html

Erakusketa 

birtuala “Europar Batasunaren funtsez-
ko eskubideen Gutunaren 

aplikazioari buruzko txostena 
2010ean” 

2000. urtean Parlamentuak, Kontseiluak eta Eu-
ropar batzordeak aldarrikatu zuten Funtsezko Es-
kubideen Gutunak, 2009an lortu zuen gainerako 
europar itunen estatus legala. Legedian sartua eta 
praktika jarria izan behar da, funtsezko eskubideak 
errealitatea izan daitezen. Hori lortzeko, Europar 
batzordeak estrategia bat egin zuen 2010ean ai-
patutakoaren inplementazioa gauzatzeko eta 
herrialde kideentzat jarduketa adibide bihur dadin. 

Txosten hori pertsonek izaten dituzten arazo 
zehatzekin argitzen da eta Europar Batasuneko 
erakundeek erabiltzen dituzten prozedurekin horiei 
irtenbidea emateko, edo azalpenekin esanez zerga-
tik ezin duten jardun, itunek ezartzen dituzten mu-
gen arabera. Interesgarria den beste alderdi bat da 
egindako lan legegilea jasotzen duela, Gutunaren 
agintaldiak eta errekerimendu legalak batera etor 
daitezen.  

Agiriak lehentasunez legediari heltzeko premia 
erakusten du eta jarduketak honako eremu hauetan:  
mugikortasuna eta mugen kudeaketa; jarduketa ju-
dizialak gai zibilean eta komertzialean; haurtzaroa-
ren eskubideak; sexuaren eta arrazaren araberako 
diskriminaziorik ez; emakumezko eta gizonezko 
langileen eskubideak; datuen babesa eta eremu ju-
dizialaren ordain eraginkorra.  

   Sar zaitez: 
“Europar Batasunaren funtsezko eskubideen 
Gutunaren aplikazioari buruzko txostena 

2010ean” 

“Amen munduko egoerari 
buruzko txostena 2011” 

Save the Children

Honako galdera abiapuntutzat hartuta: ’Zer-
gatik inbertitu ama-seme-alabaren osasunean 
garapenean dauden herrialdeetan?’, Save the 
Children-ek azaldu egin ditu, bere hamabiga-
rren txostenean, jardunean dauden agintarien 
analisiak eremu akademiko, politika, sanitario, 
ikerketa, literario eta artistikoan. Gobernuaren 
kontzientziak esnatzeko asmoarekin egin dira, 
inbertsioa bermatzeko osasun arloari dagozkion 
programetan.  

Txostenean jasotzen da Amen Munduko In-
dizea, ama izateko orduan munduko lekurik 
onenak eta txarrenak zeintzuk diren egiaztatze-
ko aplikatzen dena. Hori guztiori, amek dituzten 
hezkuntza, osasun, ekonomia eta politika mailei 
dagozkion aldaerak kontuan hartuta kalkulatzen 
da, eta bere ondorengoen oinarrizko ongizatea 
kontuan hartuta. 

Laginaren xede izan diren 164 herrialdeak ikertu 
ondoren, agiriak datu adierazgarri batzuk ema-
ten ditu, besteak beste, honakoak:

   n   Norvegia, Australia, Islandia, Suedia, Danimarka, Zeelanda Berria, Finlandia, Belgika, Herbehereak 
        eta Frantziak ama izateko baldintzarik onenak biltzen dituzte (erditzean langile kalifikatua dago,  
            emakumeek batez beste 18 urteko hezkuntza jasotzen dute, euren bizi-itxaropena 83 urte ingurukoa               
          da, posibilitatea dago 175 emakumeetatik baten ume bat hiltzea 5 urte bete aurretik…). Afganistan 
          aldiz azken posizioan dago –bertan emakumeen bizi-itxaropena 45 urtekoa da- eta Espainia hama-     
           bigarrenean.

  n  Sailkapenaren azken hamar herrialdeetatik zortzi (Sudan, Mali, Eritrea, Kongo, Txad, Yemen eta 
        Afganistan) Afrika subsahariarrean daude. Bertan, 30 emakumeetatik bat hil egiten da haurdunal
        diarekin zerikusia duten arrazoiengatik, erditzeen erdietan baino gehiagotan ez dago osasun lan-  
    gilerik, sei adingabekotik bat hil egiten da lehen bizitza urtea bete aurretik eta sei adin-  
    gabekotik batek   desnutrizioa du. Emakumeek jasotzen duten hezkuntza ez da sei urtera 
          heltzen eta emakume-biztanleriak gizonezkoen soldataren %40 jasotzen dute lan bera egiteagatik.  

  Sar zaitez:  
“Amen munduko egoerari buruzko txostena 2011” 

http://infopolis.es/descargas/online/report.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/madres.pdf
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