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Iraila heldu da eta orrialde honetatik Xabier 
Legarreta Gabilondori ongi etorria eman nahi 
diot, uztailetik aurrera Bizkaiko Foru Aldundiko 
Berdintasuneko zuzendari nagusia baita. Era 
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30 zenbakia
 2011ko urtea

KOORDINAZIOA ETA MAKETAZIOA
Infópolis 2000, S.L.
LEGEZKO GORDAILUA
Bi-2479/02
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.

berean, karguan aurrekoa izan zen Josu Ber-
gara Lopezi jardunbide bikaina eta konprome-
titua iragartzen diot Sestaoko Udaleko alkate 
gisa. 

Elkarrizketan zehar Xabier Legarretak haren 
ikuspuntuaren berri eman digu emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren, garapenerako 
lankidetzaren eta herritarren eskubideen ar-
loan erakundearekiko eta herritarrekiko bere 
gain hartu dituen erantzukizunei dagokienez. 
Horrez gain, politika publikoak eratu eta ados-
terakoan ardatz horien zeharkako izaeraren 
alde agertu da. 

Bestalde, aldundiak berdintasunari, kultu-
ra aniztasunari eta herritarren eskubideei 
buruzko proiektuentzako diru-laguntzen 

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

ebazpena argitaratu du. Proiektuak, oro har, 
emakumeen eta etorkinen elkarteek, GKEek, 
udalek eta irabazi asmorik gabeko erakun-
deek aurkeztu dituzte. Laguntza ekonomikoa 
1.572.296 eurokoa izango da eta zenbateko 
hori lehiaketan parte hartu zuten 339 ekime-
nenetatik hautatutako 267 ekimenen artean 
banatuko da. 

Emakumeen eta gizonen arteko berdinta-
sunaren gaineko esperientzien finantzazioari 
buruzko datu bat: foru erakundeak ekitaldi ho-
netan 2010. urtean baino 16 proiektu gehia-
gorentzako funtsak eman ditu. Horrek esan 
nahi du alde batera utzi behar ez den genero 
ikuspegiak osatzen duen erronkan aurrera 
pausuak eman direla. Alderdi horren gaine-
ko aurrerapenei, herritarren eskubide ber-

dintasunari eta kultura aniztasunari buruzko 
eta jatorriagatiko edo orientazio sexualaga-
tiko bazterkeriaren aurkako jarduerak gehitu 
behar zaizkie. 

Bai kasu batean, bai bestean, onartutako 
proposamenei jarraiki, bilatzen dugun giza 
garapenarekin batera doan gizarte baldin-
tzen hobekuntzari zuzendutako lanak jardue-
ra panorama aberatsa osatzen du eta, bertan, 
zenbatekoak jaso behar dituzten erakundeek 
ahaleginak biltzen dituzte.  

- “HOMOFOBIA, TRANSFOBIA ETA SEXU ORIENTAZIOAREN ZIOZKO DISKRIMINAZIOA ETA 

  GENERO NORTASUNA EUROPAR BATASUNEKO ESTATU KIDEETAN”

- ETXEKO LANGILEENTZAKO LAN DUINARI BURUZKO HITZARMENA

- EUROPAKO PARLAMENTUAREN 2011KO UZTAILAREN 6KO EBAZPENA, EMAKUMEEI ETA

   ENPRESEN ZUZENDARITZARI BURUZKOA [(2010/2115 (INI)]

- “GARAPENERAKO LANKIDETZARAKO ESTRATEGIAK” IKASTAROA   

- EHUREN TITULU PROPIOA: “GIZA ESKUBIDEEN UNIBERTSITATE ADITUA MUNDU GLOBALEAN”

- ELKARRIZKETA ANA MARÍA PASCUAL PÉREZI (RODA KULTUR ELKARTEKO PRESIDENTEA)

- ELKARRIZKETA INMACULADA LASA PUJANARI (HUANCAVELICAREN LAGUNAK ELKARTEKO 

   PRESIDENTEA)

- ELKARRIZKETA XABIER LEGARRETA GABILONDORI (BERDINTASUNEKO

  ZUZENDARI NAGUSIA) 

- HERRITARREN BERDINTASUN, KULTURARTEKOTASUN ETA 

  ESKUBIDEEN ARLOKO DIRU-LAGUNTZEN EBAZPENA 

- “EMAKUMEEN AURRERAPENA MUNDUAN: JUSTIZIAREN BILA,  

  2011-2012” TXOSTENA

- KONTSEILUAK GENERO BERDINTASUNAREN ALDEKO 

  EUROPAKO ITUNAREN (2011-2020) INGURUAN ATERATAKO 

  ONDORIOAK

- “BOLUNTARIOTZARI BURUZKO INFORMAZIOA: 

  KOMUNIKATZEN DUTENENTZAKO ESTILO-GIDA”

- GETXO FOLK BBK 2011

- VOLUNTARE, BOLUNTARIO KORPORATIBOEN SAREA

- GARAPENERAKO UNIBERTSITATE LANKIDETZAREN 

  BEHATOKIA (OCUD)

11

- “MIGRAZIOA ETA FAMILIA” ON LINE SAKONTZE-IKASTAROA 2011-212

- EMAKUMEEN ESKUBIDEEI ETA GARAPENARI BURUZKO 12. AWID 

  NAZIOARTEKO FOROA

- EMAKUME MIGRATZAILEEN EUROPAKO SAREA (ENOWM)

- SESTAOKO UDALEKO GARAPENERAKO LANKIDETZA 

- EMAKUMEA ETA AHALME-URRITASUNA BIZKAIKO VIII. FOROA: “AHALMEN- 

  URRITASUNA DUTEN EMAKUMEAK: LIDERGO ERALDATZAILE BATERANTZ”
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Datorren azaroaren 14tik 2012ko maiatzaren 27ra 
bitartean, “Migrazioa eta familia” ikastaroa emango 
da, on line. Ikastaroa honako hauei zuzendurik dago: 
familia terapeutei, esku-hartze sistematikoko es-
pezialistei, psikologiako, psikiatriako, hezkuntzako, 
gizarte-laneko, medikuntzako eta pedagogiako pro-
fesionalei, bai eta migrazioaren eremuan jardun nahi 
duten pertsona interesdun guztiei ere.

Mintegian izena ematen duten ikasleek helburu hauek 
nola lortu ikasiko dute: migrazioa ikuspegi ekologiko 
batetik ezagutzea; erresilentzia-prozesua aztertzea, 
familia migratzaileekin lan egiteko arrisku- eta babes-
faktoreak identifikatuta; eta hausnarketa pertsonala 
sustatzea kultura arteko lanean, ikasgai-zerrenda 
osatzen duten bost multzo teorikoen bitartez; aldi be-
rean, kasuen analisi praktikoa ere sartuko da horren 
barruan, eta, besteak beste, eduki hauek jorratuko 

Harremanetarako:
Posta-helbidea: Euskadi eta Nafarroako Famili Terapia 

Eskola 
Luzarra, 18-1
48014 Bilbo

Tel.: 944 757 880
Faxa: 944 759 484

Helbide elektronikoa: evntf@avntf-evntf.com
Webgunea: http://www.avntf-evntf.com/

Harremanetarako: 
Helbide elektronikoa: forum12@awid.org

Webgunea: http://www.forum.awid.org/forum12/es/

Antolatzailea:
Euskadi eta Nafarroako Famili Terapia Eskola eta Hospital de la Santa Creu I Sant Pauko 

Familia Terapiako Eskola

“Emakumeen eskubideetan eta justizian aurrera 
egiteko botere ekonomikoa eraldatuz” izenburua du 
emakumeen eskubideei eta garapenari buruzko 12. 
AWID Nazioarteko Foroak. Istanbulen izango da, 
2012ko apirilaren 19tik 22ra.

Haliceko konbentzio-zentroan, topaketaren egoitzan, 
emakumeen eskubideen alde nazioartean jarduten 
duten 2.000 lider eta aktibista inguru biltzea espero 
da.

Ekitaldian parte hartu nahi dutenek 2011ko urritik 
aurrera eman ahalko dute izena. Saioetan —hainbat 
formula erabiliko dira, hala nola panel elkarreragilea 

Ekainaren 18an aurkeztu zuten, ofizialki, Emakume 
Migratzaileen Europako Sarea (ENoWM). Hama-
zazpi estatu kidetako erakundeak daude platafor-
ma horretan sartuta, eta helburuak honako hauek 
dira: tratu eta eskubide berdintasuna eta emakume 
emigratzaileak Europan hobeto gizartera daitezen 
sustatzea; ekarpen erregularrak egitea garapen-
esparru guztietan eta horiek Europar Batasunaren 
politikan ezartzea; gizarte-politikak laguntzea eta 
jarduketa-programak diseinatzea emakume horien 
premia espezifikoei erantzuteko; erakundeak or-
dezkatzea eta presio egitea emakume emigratzai-
leentzat eta emakume emigratzaileekin, Europan 
oihartzun handiagoa lor dadin; eta laguntza ematea 
emakume emigratzaileen erakundeak eta mugi-
menduak informatuz eta prestatuz.

Harremanetarako:
Posta helbidea: European Network of Migrant Women

18, rue Hydraulique
B-1210 Brussels/Bruxelles

Tel.: (+32) 02/210 04 28
Webgunea: http://www.migrantwomennetwork.org/

  Emakumeen eskubideei eta garapenari buruzko 12. 
AWID Nazioarteko Foroa

Emakume Migratzaileen 
Europako Sarea 

(ENoWM)

on line sakontze-ikastaroa 

 “Migrazioa eta familia”  

edo eztabaida, gaikuntza-lantegia, World Kafea, es-
pazio artistikoa edo sorkuntzakoa, eztabaida edo es-
trategiako telebista-programa—, arlo hauen inguruko 
ikuspegiak eta gogoetak azalduko dira: Enplegua eta 
lana; Militarismoa, indarkeria eta gatazka; Estatuaren 
rola; Sexualitatea; Planetaren osasun ekologikoa; 
Finantza-fluxuak; Baliabideen atzipena eta kontrola; 
Sektore pribatua eta korporazio-boterea; Kultura eta 
erlijioa; eta Gobernagarritasun globala.

Gizarteratzearen eta Berdintasunaren Aldeko 
Emakume Profesionalen Elkartea (AMPI) izango da 
sareko estatu-ordezkaria —erakunde horrek esta-
tuan kokatutako emakume profesional atzerritarrei 
ere egiten die kasu, genero ikuspegitik; izan ere, 
gizartean eta lanean berdintasunez gara daitezen 
ahalbidetzen du—. 

2011-2012
Antolatzailea:

AWID, emakumeen eskubideen eta garapenaren aldeko elkartea

dira: migrazio-proiektua eta kultur talka; migrazioa 
galera gisa; gizarteratze-prozesuak; familia berriz 
biltzeak dakartzan gatazkak; eta migratzaile-talde es-
pezifikoekin esku hartzea (bakarrik emigratzen duten 
adingabeak, ama migratzaile transnazionalak, bikote 
mistoak…).
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Emakumea eta Ahalme-urritasuna Bizkaiko VIII. Foroa: 

Urriaren 21ean izango da jardunaldia, Bilboko Euskalduna Biltzar Jauregian. Izenburuak 
adierazten duen bezala, ahalmen-urritasuna duten emakumeak gizarte-eraldaketan 
ikusarazi behar direla aldarrikatuko da.

Hori lortzeko, inaugurazio-ekitaldiekin batera —bertan izango dira Xabier Legarreta (Biz-
kaiko Foru Aldundiko Berdintasun eta Herritarren Eskubideak Departamentuko zuzendari 
nagusia), Nekane Alonso (Bilboko Udaleko Berdintasun, Lankidetza eta Herritartasun Ar-
loko zinegotzia) eta Jorge Morquecho (BBK-ko Gizartekintzako arduraduna)— eta esparru-
txostena aditzera ematearekin batera, “Ahalmen-urritasuna duten emakumeak: oztopoak 
gainditu dituzten zenbait eredu” mahai-ingurua izango da.

Mahai-inguru horretan, Maria Blasco, Teresa Perales eta Belen Garcia parte-hartzaileek 
hurrenez hurren narrazioaren, kirolaren eta komunikabideen esparruan egin duten ibilbide 
profesionalaren berri emango diete aretoan bildutako entzuleei.

 Sestaoko Udaleko 
Garapenerako Lankidetza

Berdintasun eta Garapenerako Lanki-
detza Sailak sei helburu hauek adostu 
ditu udalerrian elkartasun-kultura lortze-
ko: sentsibilizazio-
ekintzak bultzatzea 
Sestaoko herritarren 
artean; bidezko mer-
kataritza sustatzea 
Udalaren barnean 
eta sestaotarren ar-
tean; herrialde txi-
roetatik datozen per-
tsonen bizi-kalitatea 
hobetzeko proiektuak 
diruz laguntzea; diruz 
lagundutako proiek-
tuen jarraipena eta 
ebaluazioa egiteko 
lanak kudeatzea; 
lankidetzaren ere-
muan lan egiten duen 
udal elkarte-ehuna 
indartzea; eta udal 
aurrekontuko sar-
reren % 0,7 garape-
nerako lankidetzara-
ko ematea.

Xede horrekin, 2009. 
urtetik hona jarduera 
ugari antolatu dira, hala 
nola arlo hauei loturikoak: gastronomia, 
janari-ekoizpena eta bidezko merkata-
ritza; herritarren sentsibilizazioa; funts 

“Ahalmen-urritasuna duten emakumeak: 

lidergo eraldatzaile baterantz”
Antolatzailea:

FEKOOReko Berdintasunaren Aldeko Emakumeak

Harremanetarako:
Posta helbidea: Castaños eraikina

Gizarte Ekintza Arloa. Berdintasuna eta Garapenerako Lankidetza
Las Llanas Zumardia, 4-2.

48910 Sestao
Tel.: 944 724 496

Webgunea: http://www.sestao.net/

publikoak zertan erabiltzen diren in-
formatzeko saioak; Milurtekoko Gara-
pen Helburuen hedapena; Saharako 

adingabeen harrera 
—uda-saso ian—; 
giza eskubideen al-
darrikapena; hau-
rrentzako hezkun-
tza, I. Bertso Afari 
Agroekologikoa eta 
halako ekitaldien 
bitartez; “Sestao 
solidarioa”, garape-
nerako lankidetzari 
buruzko sentsibili-
zazio-eguna; “Opo-
rrak bakean”, Saha-
rako adingabeak 
hartzeko programa; 
Saharako herriaren-
tzako janari-bilketa; 
abenduaren 10ean, 
Giza Eskubideen 
Nazioarteko Egu-
nean, “Giza esku-
bideak” dioen pankar-
ta ipintzea udaletxeko 
balkoian; eta “Hama-
rretik zortzi” tailerra 
ematea, Zabalketa 
elkarteak sustaturiko 

“Balioetan oinarritutako hezkuntza” 
proiektuaren barruan.

Harremanetarako:
Posta helbidea: Blas de Otero, 63

48014 Bilbo
Tel.: 944 053 666

Helbide elektronikoa: emakume@fekoor.com
Webgunea: http://www.fekoor.com/servicios/mujer/index.html

http://www.fekoor.com/servicios/mujer/index.html
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Europar Batasuneko gay, lesbiana, transexual 
eta bisexualen babesari buruzko azterketak 
agerian utzi ditu estatu kideen arteko homoge-
neotasun eta koordinazio hutsuneak, eta era 
berean, talde horiekiko diskriminazio estereo-
tipoek irauten dutela ikusi da, lege eremuetan 
nahiz gizartearen beste arlo batzuetan.

Arau eta legeen hobekuntzak bultzatzeaz 
gain, Oinarrizko Eskubideetarako Euro-
pako Agentziak (FRA) argitalpena plazaratu 
du. Horren xedea da Europako erakundeei
aholkuak emateko tresna izatea eta gober-
nuko maila guztietako arduradunei, kidegoei 
eta erakunde espezializatuei eta giza eskubi-
deen erakunde nazionalei laguntzea, baita 

Lanaren Nazioarteko Konferentziak Genevan 
ekainaren 1ean eginiko 100. bilkuran, etxeko 
langileentzako lan duinari buruzko nazioarte 
mailako hitzarmen bat izenpetzea eta ematea 
erabaki zen. 

Etxeko 
langileentzako 

lan duinari 
buruzko 

hitzarmena

“Homofobia, transfobia eta 
sexu orientazioaren ziozko 
diskriminazioa eta genero 

nortasuna EUROPAR BATA-
SUNEKO estatu kideetan”

gizarteari informazioa ematea eta gizartea 
jabearaztea ere, LGTB taldeen eskubideen 
babesean koherentziaz eta sistematikoki lan 
egiteko modua izan dezaten. 

Lehenik eta behin, egungo estereotipoen az-
terketa egiten da dokumentuan, eta ondoren 
sei eremutan banatzen da: bizitzarako, segur-
tasunerako eta gehiegikeria eta indarkeriaren 
kontrako babeserako eskubidea; biltzeko, 
elkarteetan batzeko eta adierazteko askata-
suna; laneko diskriminazioa; familien tratu-
berdintasuna eta estatus zibila onartzea; eta, 
azkenik, homofobiaren biktimak diren pertso-
na horientzako nazioarteko babesa.

Atal horietako bakoitzaren hasieran, eremu 
zehatzean aurretiaz eginiko ikerketaren emai-
tzei buruzko sarrera bat dago, eta ondoren, 
landutako eremuan eragina duten Europako 
politiken garapena, erronkak eta hobetzeko 
formulak eta urratsak aipatzen dira, betiere 
praktika zehatzekin azalduta. Izan ere, adibi-
detzat hartuta, lagungarriak izan daitezke eza-
rritako helburuak lortzeko. 

2011 eta 2012. urteetan, EBren barruan sexu 
orientazioaren eta genero nortasunaren ere-
muko diskriminazioari eta biktimizazioari 
buruzko ikuskapen zabala egitea hartu du 
bere gain Agentziak, hainbat hurbilketa me-
todologiko erabiliz.  Lorturiko datuek, Euro-
pako Kontseiluaren Ministerio Batzordearen 
Gomendioarekin batera, froga argiak eta de-
terminanteak emango dituzte EBko erakun-
deak are jabetuago egon daitezen diskrimi-
nazioaren kontrako borroka aktiboan aritzeko 
bere betebeharraz. 

  -  Etxeko lana egiten dutenen giza eskubideen sustapena eta ekoizpena bermatzea.
  -  Etxeko lana egiten dutenen gutxieneko adina ezartzea, gainerako langileentzat legerian
     xedaturikoa baino txikiagoa izan gabe. 
  -  Enplegu baldintza berdintsuak eta lan baldintza duinak izatea bermatzea, gainerako 
     langileen moduan. 
  -  Nazioko legerian ezartzea ezen herrialde batean etxeko lana egiteko beste herrialde batean 
      kontrataturiko langile etorkinek idatzizko eskaintza edo lan-kontratu betearazlea jaso behar 
      dutela helmugako herrialdean, eskainitako etxeko lanean sartzeko muga nazionalak zeharkatu
      baino lehen. 
  -  Etxeko lanetan dihardutenen eta bestelako lan motak egiten dituztenen arteko tratu-berdintasuna
      bermatzea lan-orduei, aparteko orduen ordainari, eguneko eta asteko atsedenaldiei eta ordaindu-
      tako oporrei dagokienez, legeria nazionalarekin edo talde hitzarmenekin bat etorriz. 
  -  Enplegu agentzia pribatuen kontratuarekin etxeko lana egiten dutenak gehiegikerietatik 
      babestea. 

Testuak 27 artikulu ditu –testuaren abiapun-
tua gehienbat emakumeek eta neska gazteek 
egiten duten etxeko lana balioesten ez dela 
onartzea izan zen, nagusiki emakume etorki-
nek edo egoera okerrean dauden erkidegoe-
tako emakumeek eginikoa, “enplegu eta lan 
baldintzen inguruan diskriminazioa eta es-
kubideen beste gehiegikeria batzuk jasateko 
arriskurik handiena dutena”-. Artikulu horietan, 
zenbait neurri aplikatzeko eskatzen zaio Hi-
tzarmena berresten duen Lanaren Nazioarte-
ko Erakundeko kide bakoitzari.

 Zenbait xedapen aipatuko ditugu:

   
Sa

r z
ai

te
z:
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http://infopolis.es/descargas/online/fra.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/convenio.pdf
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Europako Parlamentuaren 

2011ko uztailaren 6ko Ebazpena, 
emakumeei eta enpresen zuzendaritzari buruzkoa

 [(2010/2115 (INI)]
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko 
aurrekoak aztertu ondoren, hots, Giza Eskubi-
deen Adierazpen Unibertsaletik (1948) Genero 
Berdintasunaren aldeko Europako Itunera arte-
koak (Europako Kontseiluak 2011ko martxoan 
emana), honako ebazpen hau ematea erabaki 
zuen uztailean Europako Parlamentuak. Nahiz 
eta emaitza ekonomiko eta finantzario hobeak 
izan erabakiak hartzeko organoetako postuak 
betetzen dituzten profesionalen enpresetan, 
egiaztatu ahal izan denez, emakumeek postuen 
%10 besterik ez dute administrazio kontseilue-
tan eta %3 Europako Batasunean burtsan ko-
tizatzen duten enpresetako burutzetan. Bestal-
de, EBko lan-merkatuan, emakumeen eta postu 
berdina betetzen duten gizonen arteko soldata 
diferentzia %17,5ekoa da. Horixe guztia azaldu 
da lehenik eta behin.

Enpresetako administrazio kontseiluetan 
emakumeen eta gizonen ordezkaritza paritarioa 
lortzeko Europako Batzordeak emango dituen 
lege neurriak eta horien aplikazioa ezarri bitar-
tean, Parlamentuak honako hauek adierazi ditu, 
laburbilduta: 

Joan den irailaren 29an Euskal Herriko Uniber-
tsitateko (EHU) Arabako Campuseko ikastegian 
hasi zen SETEM Federazioak antolaturiko “Ga-
rapenerako lankidetzarako estrategiak” ikasta-
roa.  

2012ko martxoaren 3ra arte eta 90 eskola-or-
duetan, ikasleek –garapenerako lankidetzaren 
eta elkartasunaren arloetan kezka duten 30 
lagunek- arlo horiek sakonduko dituzte asko-
tariko ikuspegiarekin, betiere giza eskubideen, 
giza garapen iraunkorraren, generoaren, ingu-
rumenaren, osasunaren, bidezko merkataritza-
ren, kontsumo arduratsuaren eta hezkuntzaren 
ikuspegitik. 

“Giza eskubideen 
unibertsitate aditua 
mundu globalean”

-  Europako araudia proposatzea baldin eta enpresek, borondatezko xedapenen bidez, ez badute
   betetzen administrazio kontseiluetan %30 emakumeak izatea eta %40 2020rako.
 
-  Enpresek emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasuna laneko eremuan nahitaez 
   errespetatu behar dutela azpimarratzea. 

- Estatu kideei eta Batzordeari eskatzea emakumeek enpresen zuzendaritzan parte-hartze 
   handia bultzatzeko politika berriak aplika ditzatela, enpresa handietako administrazio kontsei-
   luekin eta gizarte solaskidetzarako arduradunekin hitz eginez eta Europako enpresen Gizarte
  Erantzukizun Korporatiboa sustatuz, zertarako-eta kudeaketa-eskumenak burutzeko familien-
   tzat eta familiei laguntzeko zerbitzuentzat eta genero berdintasunari eta diskriminaziorik ezari
    buruzko trebakuntza garatzeko...

 ikastaroa 

“Garapenerako 
lankidetzarako estrategiak” EHUren titulu propioa: 

Hauexek dira “Giza eskubideen unibertsitate 
aditua mundu globalean” titulu propioaren xe-
deak: legeen inguruko titulazioa egiaztatzen 
duten pertsonak trebatzea, giza eskubideen 
alde egiteari buruzko jakintza praktikoa esku-
ratu nahi dutenak hain zuzen ere, eta giza es-
kubideak urratzen diren egoerak argitzeko eta 
konpontzeko teknikak erakustea kasuen eta 
legeriaren aldetik.  

Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU), on line 
modalitatean, 2011ko azaroaren 2tik 2012ko 
uztailaren 8ra emango du graduatu ondokoa. 
Haurren eta emakumeen giza eskubideak az-
tertuko dira, baita horien alde egiteko bide ju-
dizialak, biktimologia eta hezkuntza ere; eko-
nomia, globalizazio, terrorismo, ekologismo, 
autodeterminazio eta sexu eta ugalketaren 
inguruko eskubideen egungo joerak aztertuko 
dira, eta gatazkak konpontzeko metodologiak 
nahiz etorkizuneko erronkei buruzko iritziak 
ezagutaraziko dira.

   
Sa

r z
ai

te
z:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0330+0+DOC+XML+V0//ES
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Elkarteak

Zer eskaintzen die Roda Kultur Elkarteak 
bertan parte hartu nahi duten emakumeei?
“Roda Kultur elkarteak, kalitatezko kultur es-
kaintzaz gain, partaideen arteko harreman 
onak sustatzeko lagungarriak diren aisialdi-
guneak eskaintzen ditu hala nola mendi-ibilal-
diak, solasaldiak, ekitaldiak egitea…”

Ba al du zure elkarteak bereizgarririk beste 
kultur erakunde batzuekiko?
Giza tratua eta elkarteko pertsonen eta 
elkartekoak ez direnen arteko elkarbizitza.

Zelako bilakaera izan du Rodak 1975ean 
sortu zenetik? Beste kezka batzuei ematen 
al diezue erantzuna?
Haziz joan da pixkanaka, eta gizarteak plan-
teatzen dituen erronkei eman izan die erantzuna.

Zein eginkizun betetzen dute boluntarioek 
eurek hasitako gizarte ekimenetan?
Eginkizun nagusia. Boluntariorik gabe, Rodak 
ezin izango luke gizarte jarduerarik gauzatu.

2011-2012 ikasturterako berrikuntzak 
Boluntarioen jarduera berriak hasiko dira, 
baita elkarteko pertsonentzako informatika 
eskolak ere.

 Elkarrizketa
Ana María Pascual Pérezi   

(Roda Kultur Elkarteko presidentea)

Ana María Pascual Pérez, EHUko irakasle titular 
ohia, Erizaintza Eskolako zuzendaria izan zen 
1980tik 1995era eta Departamentuko burua 1995 
eta 2003 bitartean. Erizaintza Zientzien Akade-
miaren sortzailea da eta, gaur egun, Roda Kultur 
Elkarteko presidentea.

Web orrialdea: 

http://www.asociacionroda.org/asociacion.php

n   “Roda Kultur elkarteak, kalitatezko kul-
tur eskaintzaz gain, partaideen arteko ha-
rreman onak sustatzeko lagungarriak diren 
aisialdi-guneak eskaintzen ditu hala nola 
mendi-ibilaldiak, solasaldiak, ekitaldiak 
egitea…”

n  “1975ean sortu zenetik, haziz joan da 
pixkanaka, eta gizarteak uneoro plantea-
tzen dituen erronkei eman izan die eran-
tzuna”

n    “Boluntariorik gabe, Rodak ezin izango 
luke gizarte jarduerarik gauzatu”

n    “Gure elkartearen bereizgarria da giza 
tratua eta elkarteko pertsonen eta elkarte-
koak ez direnen arteko elkarbizitza”

n  “2011-2012 ikasturterako, boluntarioen 
jarduera berriak hasiko dira, baita elkarteko 
pertsonentzako informatika eskolak ere”
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Elkarteak

 Elkarrizketa
Inmaculada Lasa Pujanari  
 (Huancavelicaren Lagunak Elkarteko presidentea)

Inmaculada Lasak, Begoña Larrinagarekin batera, 
Huancavelicaren Lagunak GGKE jarri zuen abian 
Andeetako bazter hartan lan egiten zuen per-
tsona batek eskatuta. Hasieran laguntza zena lan 
handia eskatzen duen lanbide-jarduera bilakatua 
da, eta bizkaitar talde handiaren partaidetza eka-
rri du.

n “Hainbat ildo ditugu: Ikastetxe-jantoki 
laguntza programa, 2.000 haur ingururi 
zerbitzua ematen diona, eta bestelako la-
guntzak maila handiagoko ikasleentzat, 
gehienbat emakumeentzat. Azkenik neka-
zaritza-abeltzaintza edo mikroenpresen 
garapenerako proiektuak, non aldi berean 
nekazarien hainbat komunitatek parte har-
tzen duten”

n  “Proiektuak iraun bitartean, elkarteak eta 
komunitatearen gobernua indartzen dira, 
eta eragin ikaragarri handia duen zehar-
lerro gisa, berdintasuna lantzen da”

n “Bitarteko asko jartzen dugu Bizkaiak 
gure lana ezagutu dezan: Komunikazio 
pertsonala (ia aitabitxi eta amabitxi guz-
tiekin hitz egiten dut), hitzaldiak, argazki-
erakusketak, jardueretan parte hartzea, 
komunikazio digitala...; adibidez, profila 
zabaldu berri dugu facebook-en, twiter-
en eta flickr-en: ongdhuanca. Hiruhi-
leko honetan 2.0 gunea inauguratuko 
dugu, www.ongdhuanca.org izenekoa”

Zein ekimenen bidez bultzatzen du Biz-
kaitik Huancavelicaren Lagunak Elkarteak 
Peruko Huancavelicako herritarren gara-
pena?
Huancavelicako nekazarien zati handi bat po-
breziaren atalasetik edo mugatik behera bizi 
da, hots, miseria gorrian. Norberaren gara-
penaz jabetzeko prozesuan laguntzea da 
gure asmoa. Horretarako, zenbait kasutan, 
oinarrizko betebeharrak bete behar dira, baina 
gehienetan, nazioarteko lankidetza proiektuak 
abiarazten ditugu.

Zein proiektutan gauzatzen da eskualde 
horretarako laguntza?
Hainbat ildo ditugu: Ikastetxe-jantoki lagun-
tza programa, 2.000 haur ingururi zerbitzua 
ematen diona, eta bestelako laguntzak maila 
handiagoko ikasleentzat, gehienbat ema-
kumeentzat. Azkenik nekazaritza-abeltzaintza 
edo mikroenpresen garapenerako proiektuak, 
non aldi berean nekazarien hainbat komuni-
tatek parte hartzen duten.

Aitabitxiak eta amabitxiak lortzeko proze-
suarekin batera, zein lan egiten du elkarteak 
haurrekin?
Orain ikastetxe-jantokirako laguntza programa 
deritzogu aitabitxiak eta amabitxiak lortzeari, 
garrantzi handia ematen baitiogu haur horien 
heziketaren jarraipenari; izan ere, izan nahi duten 
bizitza aukeratzeko oinarrizko tresna da. 

Haur horiek, gainera, osasuna Caritasen osasun 
etxean zaintzeko aukera dute, eta Huancaveli-
cako hiriko gune marjinaletako nerabeei lagun-
tasun psikologikoko proiektu espezifikoa dago. 
Autoestimua, maitasuna eta motibazioa lantzen 

dira talde txikietan, famili eta gizarte egoera zailak 
bideratzeko estrategiak izan ditzaten.

Proiektuak bukatutakoan, komunitateek 
euren burua kudeatzeko bidea jorratu dela 
egiaztatzen da geroko esperientziei begira?
Jakina. Urte askoren buruan harremanetan 
jarraitzen dugu komunitateekin, eta proiektu 
bakoitza familia askorentzako aukera izan 
dela egiaztatzen dugu, euren bizitzaz jabetu 
daitezen. Harrigarria izan da guretzat familia 
bakoitzerako unerik garrantzitsuena euren 
etxebizitza osasungarria eraikitzea dela ikustea. 
Lortzeko gai diren guztiez jabetzen direla diru-
di. Hobeturiko haziak eta nekazaritza-abel-

tzaintzako teknika iraunkorrak ematen zaizkie 
komunitateei, eta eskualde edo nazioko merka-
tuetarako lehen laguntasuna eskaintzen zaie.

Gainera, proiektuak iraun bitartean, elkarteak 
eta komunitatearen gobernua indartzen 
dira, eta eragin ikaragarri handia duen ze-
har-lerro gisa, berdintasuna lantzen da. 

Ba al du Bizkaiak presidentea zaren 
elkartearen lanaren berri?
Ez dakit dena dakiten, baina bitarteko asko 
jartzen dugu: Komunikazio pertsonala (ia 
babesle guztiekin hitz egiten dut), hitzal-

diak, argazki-erakusketak, jardueretan parte 
hartzea, komunikazio digitala...; adibidez, 
profila zabaldu berri dugu facebook-en, twi-
ter-en eta flickr-en: ongdhuanca. Hiruhileko 
honetan 2.0 gunea inauguratuko dugu, 
www.ongdhuanca.org izenekoa.

Nire ustez, garrantzizkoa da esatea beste bi-
zimodu bat erakustera bideratzen dela gure 
sentsibilizazio-lana; asko ikasten da horretatik 
eta agerian uzten ditu gure gizartearen para-
doxak.

Web orrialdea:  http://www.amigosdehuancavelica.org

http://www.amigosdehuancavelica.org
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Bermeon jaioa 1977an eta Gizarte Lanean graduatua, BFAko Berdintasuneko Zuzendari berriak 
hainbat udaletako etxez etxeko laguntza zerbitzuko lana politikarekin batera bideratu du. Zinego-
tzia eta Batzar Nagusietako ahalduna 2003az geroztik, pasa den legealdian Bermeoko alkate izan 
zen. 

Zer nolako asmoak dituzu Berdintasunerako 
Zuzendaritza Nagusian egingo duzun ibilbi-
dean?
Berdintasuna, herritarren eskubideak eta ga-
rapenerako lankidetza politika publikoaren 
zeharkako gaiak dira. Erronka profesionala 
izateaz gain, esparru pertsonalari dagokionez, 
poza ematen dit Bizkaia justuagoa eta kohe-
sio handiagokoa izan dadin lan egiten duen 
taldearen zati izateak.

Azken hauteskundeen ondoren, berdinta-
sunaren eremua Gizarte Ekintza Saileko 
organigramaren barnean kokatu izanak, 
abantailak emango al dizkio kokapen be-
rri honi? 
Baietz pentsatzen dut, Berdintasunerako Zu-
zendaritza Gizarte Ekintza Sailari atxiki zaio. 
Foru erakundearen barruan sail estrategikoa 
da. Uste dut kanpotik Bizkaiko bihotza baiki-
nan ikusi ahal zaigula, organo instituzionala 
bai baina, laguntza emateaz gain, herritarrek 
euren eskubideez goza dezaten lortu nahi 
du eta horretarako oinarrizko zerbitzuetarako 
sarrera unibertsala eta diskriminaziorik ga-
bea bermatu behar du. Gainera, iruditzen zait 
Gizarte Ekintzaren organigramaren barruak 
egoteak sektorekako zerbitzu eta politiken 

Xabier Legarreta Gabilondori  
(Berdintasuneko Zuzendari Nagusia)

 Elkarrizketa  

koordinazio handiagoa izateko aukera eman-
go duela, diziplina anitzeko gaiak lortzeko he-
lburua baitu, hala nola, emakumeen aurkako 
indarkeria, aniztasun kulturala edo aniztasun 
sexuala. Eta, egiteko horiek lortzerakoan, 
ohikoa denez, zeharkakotasuna filosofia zein 
lantresna izango da.

Bizkaia kultura arteko kontzientzia duen 
lurraldea al da? Garapenerako lankidetza 
gehiago lantzeko beharra dago? 
Kultura aniztasunak mendeak daramatza 
Bizkaiko gizartearen zati konsubstantzial iza-
ten.  Eta pertsonek egunerokotasunean zein 
administrazioek ekintza publikoan kontzien-
tzia horrekin jardun dute, dihardugu, gure 
gizarte identitatearen parte baita. Hala eta 
guztiz ere, bizikidetza harmoniko eta inklusibo 
baten erronkak ezberdintasunarekiko erres-
petua, diskriminazio eza, guettoak ekiditea... 
dira oraindik ere. Horretarako, erakundeen 
arteko politika koordinatuez gain, GKEen sen-
tsibilizazio lanak garrantzi handia dauka eta 
giza garapenerako lankidetzak eta sentsibili-
zazioak ekintzarako lehentasunezko ardatzak 
izaten jarraitu behar dute.

Aurreratuko al dizkiguzu zure mende da-
goen zuzendaritzaren hiru ardatz nagusien 
inguruan (emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna, lankidetza eta herritarren 
eskubideak) aldundiak laster bideratuko 
dituen ekimenetako batzuk?
Zuzendaritza abian egon den urteetan zehar 
bere jardueraren oinarriak ezarri eta finkatu 
dira. Horregatik garrantzitsutzat jotzen dut 
dagoeneko hasitako estrategiekin jarraitzea, 
ahal den heinean sakonduz eta hobetuz. 
Gure jarduerak ildo bikoitz horretan jarraituko 
du, hau da: Foru Erakundearen barneko lana, 
politiko guztiak berdintasunaren, eskubideen 
unibertsaltasunaren eta diskriminazio ezaren 
printzipioekin koherente izan daitezen. Eta 
sentsibilizaziorako, gizarte eraldaketarako 
gure lurraldeko elkarte eta organizazioen na-
zioarteko lankidetzarako proiektuekiko babesa. 

 “Poza ematen dit Bizkaia 
justuagoa eta kohesio 

handiagokoa izan dadin 
lan egiten duen taldearen 

zati izateak”
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Bizkaiko Foru Aldundiak berriki argitaratu du emakumeen eta gizonen berdintasunaren, 
kulturartekotasunaren eta herritarren eskubideen arloko jardunguneei dagozkien eki-
menei esleituriko diru-laguntzen ebazpena; zehazki, 1.572,296 euroko ekarpena egin da, 
guztira hautatu diren 267 proiektuetarako.

Herritarren berdintasun, kulturartekotasun eta 
eskubideen arloko diru-laguntzen ebazpena  

   Emakumeen eta gizonen berdintasuna

Emakumeen elkarteek, udalek eta irabazteko asmorik gabeko erakundeek 230 diru-laguntza 
eskaera aurkeztu dituzte Bizkaiko Lurralde Historikoan emakumeen eta gizonen berdintasuna-
ren aldeko ekimenak garatzeko, eta horietatik 222k (% 96,5) jaso dute foru erakundearen diru-
laguntza, guztira 821,148 euro. Kostu osoa 2.128,006 eurokoa da.

Datu garrantzitsu gisa adierazi behar da egin dituzten proposamenak kalitate handikoak izan 
direla, eta, beraz, hamahiru udali diru-laguntzak arautzeko dekretuan ezartzen den gehieneko 
finantzaketa eman zaiela: 4.500 euro.

   Kulturartekotasuna eta bereizkeriarik eza

    Erakunde hartzaileak        Proiektu kopurua: 222 Diru-laguntza:  821.148 euro

Emakumeen elkarteak

Irabazteko asmorik gabeko 
erakundeak

Udalak                         26           101.148 euro

Berdintasunaren, herritarren eskubideen, kulturartekotasunaren eta jatorri edo sexu-orienta-
zioaren ziozko bereizkeriarik ezaren arloetan jarduten duten erakundeek 109 proiektutarako 
diru-laguntzak eskatu dituzte. Proiektu horiek kategoria hauen ingurukoak dira: elkarteen anto-
lamendu-egitura indartzea, kultura arteko sentsibilizazio-programak ezartzea eta sexu-orienta-
zioaren ziozko bereizkeriaren aurkako proiektuak aplikatzea. Horietako 45i (hamasei ekimeni 
lehenengo kasuan, hogeita lauri bigarrengoan eta bosti azkenekoan) 650.000 euroko laguntza 
eman zaie. Zenbatekoak nola banatu diren taula honetan zehazten da:

                Kategoriak         Proiektu-kopurua: 45  Diru-laguntza: 650.000 euro

Elkarteen antolamendu-
egitura indartzea                              16                245.000 euro

Kultura arteko sentsibiliza-
zio-programak                              24                 325.000 euro

Sexu-orientazioaren ziozko 
bereizkeriaren aurkako
 proiektuak

                                5                  80.000 euro

“Elkarteen antolamendu-egitura indartzea” ka-
pituluan, honako hauek zehazten dira diruz la-
guntzeko moduko ekintza gisa: ekipamenduak 
instalatzea eta egiturak mantentzea; garatu-
tako jarduerak zabaltzeko bideak garatzea eta 
kudeatzea; kontratatutako langileak eta bolun-
tarioak plangintza estrategikoan, inpaktuaren 
ebaluazioan, genero-zuzentasunean, sareko 
lanean eta beste hainbat arlotan prestatzea.

Kultura arteko sentsibilizazio-programak 
ezartzeari dagokionez, 2011ko bereizgarria 
da espazio interkulturalak sustatzen dituzten 
proiektuak asmatu direla; plataforma horietan, 

lurraldean elkarrekin bizi diren kulturek elkarri 
eragiten diote, baldintza berberetan.

Sexu-orientazioaren ziozko bereizkeriaren 
aurkako proiektuak aplikatzeari dagokionez, 
finantzatu diren erakunde guztiek dute gauza 
bat batean: sexu- eta genero-dibertsitatearen 
inguruan eta errealitate horri loturiko pertso-
nek aukeratzeko duten eskubidearen ingu-
ruan bizkaitarrak sentsibilizatzeko lanak jarri 
dituztela abian.                       196             720.000 euro
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Dokumentu hori 
berriki argitaratu du 
Emakumeen NBEk, 
Genero Berdinta-
suna Lortzeko eta 
Emakumeak Ahal-
duntzeko Nazio 
Batuen Erakun-
deak. Hitzaurrea 
Ban Ki-moon Nazio 
Batuetako idaz-
kari nagusiak eta 
Michelle Bachelet 

Emakumeen NBEko 
idazkari nagusiaren ondokoak eta zuzendari exe-
kutiboak idatzia da, eta aurkezpenean gogoraraz-
ten da beharrezkoa dela emakumeen lidergoa eta 
parte-hartzea areagotzea, emakumeen aurkako 
indar-keria ezabatzea, emakumeek bake- eta se-
gurtasun-prozesuetan parte hartzea, ahal ekono-
miko handiagoa izatea eta genero-berdintasuna 
gara-penaren plangintzan eta aurrekontu nazion-
alean txertatzea: erakundearen eginkizunari da-
gozkion bost arlo nagusiak.

Txostenak bi bloke handi ditu, ondo bereiziak. 
Horietako lehenak, ‘Justizia-sistemek ema-
kumeentzat funtziona dezaten lortuz’ izenekoak, 
zenbait emakumeren bizitza aldatu zuten kasu 

“Emakumeen aurrerapena munduan: justiziaren 
bila, 2011-2012”  txostena

   Sarbidea: 
“Emakumeen aurrerapena munduan: justiziaren bila, 2011-2012”

  1.  Emakumeen erakundeak babestea arlo juridikoan.
  2.  Leiho bakarrak eta zerbitzu espezializatuak sustatzea, justizia-katean kasu gutxiago utz daitezen bazterrera.  
  3.  Generoarekin sentikorra den lege-erreforma bat ezartzea.
  4.  Kuotak erabiltzea emakume parlamentari gehiago izan dadin.
  5.  Legearen aplikazioaren lehen lerroan emakumeak jartzea.
  6.  Epaileak gaitzea eta haien epaien jarraipena egitea.
  7.  Gatazkak irauten duen bitartean eta ondoren emakumeek benetako epaitegietara eta batzordeetara iristeko 
        bideak ugaritzea. 
  8.  Generoarekin sentikorrak diren konponketa-programak ezartzea.
  9.  Emakumeek justiziarako sarbidea izan dezaten inbertitzea.
  10.Genero-berdintasuna ezartzea milurtekoko helburuen erdigunean.

judizialen zerrenda bat dakar, eskubideen arloko 
legegintza-errepertorio bat ematen du, justizia-
kateari buruz dihardu, kapitulu bat dakar plura-
lismo juridikoari buruz eta emakumeek justizia 
eskuratzeko dituzten bideei buruz, eta azkeneko 
atalean, gatazka armatuen ondoko etapetan eta 
horiek amaitu osteko aldian emakume horientzat 
justizia nola lortzen den azaltzen du.

‘Genero-justizia eta milurtekoko garapen-helbu-
ruak’ atalean, liburukiko bigarren zatian, izen-
buruak barne hartzen dituen zortzi helburuekin 
erlazionatzen da justizia (muturreko probezia 
eta gosea erauztea; lehen hezkuntza uniber-
tsala lortzea; genero-berdintasuna sustatzea 
eta emakumeak ahalduntzea; haurren heriotza-
tasa murriztea; amen osasuna hobetzea; GIB/
hiesa, paludismoa eta beste gaixotasun batzuek 
desagerraraztea; ingurumenaren iraunkortasuna 
bermatzea; eta garapenerako mundu-aliantza bat 
egitea).

Justiziak emakumeentzat benetan funtzionatzen 
duela bermatzeko, txosteneko orrietan azter-
tutakoaren arabera, xede hori lortzeko lagungarri 
izan daitezkeen hamar gomendio proposatzen 
ditu Emakumeen NBEk dokumentu horretan, az-
ken eranskinen aurretik:

Kontseiluak Genero 
Berdintasunaren aldeko 

Europako Itunaren
(2011-2020) inguruan 
ateratako ondorioak 

Genero Berdintasunaren aldeko Europako 
Lehenengo Ituna egin zenetik bost urte igaro 
dira, eta Europar Batasuneko Kontseiluak berret-
si egin du arlo horretan hartutako konpromisoa; 
izan ere, ikusi du premiazkoa dela emakumeen 
eta gizonen berdintasuna sustatzea. Horri bi eki-
men hauek gehitu behar zaizkio: emakumeen 
eta gizonen berdintasuna lortzeko Europako Ba-
tzordearen Estrategiaren (2010-2015) aurreka-
riak eta “Europa 2020: enplegua eta hazkunde 
burutsu, iraunkor eta integratzaile bat lortzeko 
Europar Batasunaren estrategia”.

Kontseiluak hiru jardun-esparrutan jarri du arreta, 
eta estatu kideak arlo horien inguruan hainbat 
neurri hartzera aholkatu ditu, hau da, genero-
desberdintasunak kentzera eta lan-merkatuan 
sexuaren araberako bereizketa gainditzera, ema-
kumeen eta gizonen lan-bizitzaren eta bizitza 
pribatuaren arteko oreka handiagoa sustatzera, 
eta emakumeen aurkako indarkeria-mota guztiak 
ezabatzera.

   Sarbidea:  
Kontseiluak Genero Berdintasuna 

lortzeko Europako Itunaren (2011-2020) 
inguruan ateratako ondorioak

“Boluntariotzari 
buruzko 

informazioa: 
komunikatzen 
dutenentzako 

estilo-gida”

Espainiako Boluntarioen Plataformari eman zaio 
dokumentu hori argitaratzeko ardura. Bertan, 
hainbat gomendio ematen dira hirugarren sek-
toreko erakundeek eman dezaketen informazioaren 
tratatzeko modurik onenaren inguruan. 

Gidaren xede-publikoa honako hau da: irabaz-
teko asmorik gabeko erakundeetan edo gizarte-
mugimenduetan komunikazio-jarduerak egin 
behar dituzten pertsonak, euskarri guztietako ko-
munikabideetako profesionalak, komunikatzeko 
bide gisa baliabide pertsonalak edo kolektiboak 
erabiltzen dituztenak; orobat, enpresak, admi-
nistrazioak eta gizartea oro har. Horren bidez, 
hizkuntzaren erabilera ona jorratu asmo da, in-
formazioa transmititzeko inguruneetan printzipio 
hauek aplikatuz: sentimentalismoa saihestea, 
boluntarioak gerturatzea, boluntariotza herrita-
rren jarreratzat hartzea, giza-alderdia zaintzea, 
oreka lortzea funtzioen garapenean boluntario-
agente gisa lan egiten dutenen protagonismoan, 
boluntarioen aniztasuna behar bezala islatzea, 
mezu positiboak transmititzea, informazio-iturriak 
askotarikoak izatea, zintzo jokatzea informazioa 
emateko orduan, albisteetan sakontzea...

   Sarbidea: 
“Boluntariotzari buruzko informazioa: 

komunikatzen dutenentzako estilo-gida”

http://infopolis.es/descargas/online/progreso.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/pacto_europeo.pdf
http://infopolis.es/descargas/online/informar.pdf
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Voluntare 2008an sortu zen, estatuan antola-
tutako Boluntario Korporatiboen I. Biltzarraren 
amaiera gisa. Beraz, eremu horretan jarduten 
duten erakundeen topaleku izateko asmoz sortu 
zen. 

Haren webgunean nabigatuz gero —Bip Bip, 
CODESPA, Corresponsables, Fundar eta Forum 
Empresa fundazioek sortu dute, Endsa, KPMG, 
Telefonica eta Unilever enpresekin batera—, datu 
eta baliabide baliagarriak bila daitezke boluntario 
korporatiboen garapenerako eta berrikuntzarako, 
eta, horrez gain, elkarrizketak izan daitezke an-
tzeko erakundeekin.

Sarbidea:
http://www.voluntare.org/

ZIBERINTERES@ZAITEZ

Irailaren 8tik 11ra, getxoztarrek eta herrira eto-
rritako bisitariek bat egin dute Folk Getxo BBK 
2011n, Getxoko XXVI. Nazioarteko Folk Jaial-
dian. Xedea ezagutza eta errespetu interkultu-
rala sustatzea da, eta arrazismoa eta pertsonen 
arteko desberdintasuna gaitzestea. Horretarako, 
hainbat herrialdetan sorturiko musika erabiltzen 
da; zehazki aurten, Aljeriakoa, Eskoziakoa, es-
tatukoa, Frantziakoa, Euskal Herrikoa eta Portu-
galgoa erabili da.

Egitarauko emanaldiak —Munduko Terrazako 
kontzertu nagusiak, arratsaldekoak, eta hau-
rrentzat antolaturikoak— Areetako Geltoki Plazan 
kokatutako bi guneetan izan dira, eta banden 
desfileak, berriz, herriko kale guztietan barrena 
ibili dira.

Jai-esparru horretan ipini dira, halaber, lau ager-
toki hauek: Elkartasun Gunea (bidezko merkata-
ritzaren bitartez Iparraldearen eta Hegoaldearen 
arteko elkartasuna sustatzeko sortua), Munduko 
Merkatua (nazioarteko eskulan askotarikoak 
erakusteko ezarria), Munduko Terraza (Munduko 
Medikuak erakundeak sustatua; bertan, jaialdian 
ordezkaritza izan duten herrialdeetako plater eta 
edariak dastatzeko aukera izan da) eta Gune In-
terkulturala (Getxoko Udaleko Immigrazio eta In-
terkulturalitate Unitateak antolatua; bertan, Social 
Hitz, Aisa eta Getxoko harrera-programak jen-
darteratu dira; Bizkaiko Foru Aldundiko Berdin-
tasunerako eta Herritarren Eskubideetarako 
Zuzendaritza Nagusiaren azalpen informatibo 
bat izan da; eta lankidetzaren eremuan jarduten 
duten elkarteak aurkeztu dira).

Tresna hori erabiliz, erabiltzaileek informazio 
zehatzagoa aurkituko dute sareari berari buruz, 
eta, aldi berean, albisteak eta txostenak irakurri 
ahalko dituzte, ekitaldien agenda kontsultatu, ez-
tabaidetan parte hartu, arloko eginera onak eta 
esperientzia garrantzitsuenak zein diren jakin, 
Voluntareko parte aktibo izan, eta are boluntario 
mota horri buruzko galdetegi bat osatu ere. 

Garapenerako unibertsitate-lankidetzarako 
erreferentzia-gune bihurtu nahian, OCUDek 
—Espainiako Unibertsitateetako Errektoreen 
Konferentziak (CRUE) garatu du proiektu hori, 
Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espai-
niako Agentziarekin (AECID) eta Atzerri Arazoe-
tako eta Lankidetzako Ministerioko Nazioarteko 
Lankidetzako (SECI) estatu idazkariarekin koor-

Garapenerako 
Unibertsitate

 Lankidetzaren 
Behatokia 

Sarbidea:
http://www.ocud.es/

dinatuta, Garapen Politiken Plangintza eta Ebalua-
zio Zuzendaritza Nagusiaren bidez (DGPOLDE)—, 
besteak beste, arlo hauetan laguntzen du: uni-
bertsitateen arteko esperientzia trukatzen, herri 
administrazioekin CUDi laguntzeko tresnen ingu-
ruan eztabaidatzen, unibertsitateek lankidetzaren 
alde egindako apustua ikusarazten eta eremu ho-
rretako eragileekiko elkarrizketa optimizatzen.

Informazio orokorra, Baliabideen mapa, Deial-
diak, Prentsa-aretoa, Jardueren kudeatzailea eta 
Afrika Kanala atalekin batera, Behatokiak bere 
webgunea sei arlo tematiko handitan egituratu 
du: Prestakuntza; Ikerketa; Unibertsitate arteko 
lankidetza; Arloko programak eta ekintza-proie-
ktuak; Garapenerako hedapena, sentsibilizazioa 
eta hezkuntza; eta CUD politika eta programen 
sustapena, kudeaketa eta koordinazioa.
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