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Jardunaldia Eusko Jaurlaritzaren politikak Tratu Berdintasunean eta Diskriminaziorik Ezean 
ezartzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Horietako bat Eraberean sarearen bultzada da, 
Familia Politikaren eta Gizarte Garapenaren Zuzendaritzaren hiru eskumenetan zentratuta (Iji-
toak, LGTB, Immigrazioa). Beste ardatz batzuk ere hartuko dira kontuan: sexua, funtzio-a-
niztasuna, adina eta abar.

Intersekzionalitate terminoa Kimberlé Crenshaw-k sortu zuen lehen aldiz 1989an, emakume 
afroamerikarrek Estatu Batuetako lan-merkatuan jasaten zuten diskriminazioaren gaineko 
azterketan. Batetik, arrazakeriaren kontrako politiken ondorioz zeuden baztertuta; izan ere, 
azkenean, gizonezko beltzak soilik hartzen zituzten kontuan; eta bestetik, politika antisexis-
tengatik, emakume zuriengana soilik baitzeuden bideratuta. Hala eta guztiz ere, 60-70eko 
hamarkadan garatu da ikuspegia, feminismo beltzaren ildotik. Gaur egun, Espainian interes 
handia piztu du.

Intersekzionalitateak egoera hau hartzen du erreferentziatzat: ezaugarri pertsonal edo sozial 
batek ezaugarri bera duten bi talderekin edo gehiagorekin batera jarduten du desberdinta-
sunean oinarritutako egoera bakarra sortuz. Hala eta guztiz ere, nabarmendu beharrekoa da 
ezaugarri horiek ezin direla gizarte-bazterketa moduan soilik ulertu, baita pribilegioarekin, 
eskuratzearekin eta ahalduntzearekin lotuta ere. Bestalde, garrantzitsua da gogoan izatea in-
tersekzionalitatea ez dela bazterketa- eta menderatze-moduen batura, ezta horien estratifika-
zioa ere modu hierarkikoan. Hainbat botere-sistema pertsona edo talde sozial bakoitzean aldi 
berean nola egituratzen diren aztertzen du, gizarte berberean dauden botere-egitura desber-
dinak islatuz.

Jardunaldiaren helburua intersekzionalitatearen teoriara hurbiltzea da; horrela ulertuko 
dugu sexuan, jatorri etnikoan, nazionalitatean, erlijioan, mailan, sexualitatean, ezintasunean, 
adinean... oinarritutako botere-sistemek nola elkarri babesa ematen dioten mendekotasuna, 
zapalkuntza eta bazterketa eragiteko. Bigarrenez, desberdintasunak eta diskriminazio-mo-
duak banatzeko eta hierarkizatzeko tranpa saihestuko duen begirada zabala eman nahi zaio, 
beren artean ere berdinak ez direla eta tratamendu berbera ezin dutela izan ahaztu gabe. 
Eta azkenik, hurbilketa intersekzionaletik tresnak eskaini nahi ditu Tratu Berdintasunaren eta 
Diskriminaziorik Ezaren sarearen esku-hartze sozialaren metodo gisa diskriminazio anitza-
ren lanketan eta arretan.
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Egitaraua

09:15 - 09:30 Akreditazioa

09:30 - 09:45 Inaugurazioa

José Luis Madrazo. Familia Politika eta Komunitate Garapena zuzendaria.

Izaskun Landaida. Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria.

09:45 - 11:00 Esparru-hitzaldia

Loturak, gertakizunak, intersekzionalitateak, korapiloak eta 
mihiztatzeak, aldaketa sozialerako tresnak? 

R. Lucas Platero. Irakaslea eta ikerlaria.

11:00 - 11:30 Etena, kafea

11:30  - 13:30 Mahai-ingurua

Diskriminazioari arreta emateko eta lantzeko esperientziak, 
intersekzionalitatearen ikuspegitik. Jardunbideak eta erronkak.

- Konplizitateak ehuntzen, aniztasun sexualaren eta genero-aniztasunaren 
ikuspegitik. 

  Inmaculada (Lala) Mujika. Aldarteko, gay, lesbiana eta trans pertsonen arretarako zentroko 
zuzendaria (Eraberean sarea).

- Sexuagatiko diskriminazio-egoeren aurrean herritarrak egindako kexei 
erantzutea. 

  Marisol Urresti. Eremu pribatuan herritarren berdintasun-eskubideen defentsa arloko 
aholkulari juridikoa. Emakunde.

- Atzerritarraren laneko diskriminazioa: ikuspegi penala. 

Luis Lafont. Atzerritartasuneko koordinatzailea den aretoko fiskalari atxikitako fiskala - 
Estatuko Fiskaltza.

- Arartekoaren jardunbideak diskriminazioaren aurkako borrokaren arloan. 

  Itziar Barrencua. Arartekoaren aholkulari teknikoa. 

13:30 - 13:45 Itxiera

 Miguel Ángel Muñoz. Biltzen Zerbitzuko zuzendaria

BILBON, 2015EKO AZAROAREN 11N

JARDUNALDIA

Diskriminazio-egoerak lantzeko 
ikuspegi intersekzionala 



Hartzaileak
Aukera-berdintasunen sustapenean, genero-berdintasu-
nean, tratu-berdintasunean eta diskriminaziorik ezean 
eta giza eskubideen arloan lan egiten duten pertsona 
eta erakunde publiko eta sozial guztiak.

Izen-ematea 
biltzen@biltzen.org helbidera bidali, izena eta abizenak, 
erakundea, emaila eta harremanetarako telefonoa 
adierazita. 
Aretoaren edukiera mugatua denez, izen-emate ordena 
kontuan izango da.

Data
Asteazkena, 2015eko azaroak 11

Tokia
Kastrexana Eraikineko bilera-aretoa 
(Bilbao Arterpetxearen alboan)
Basurto-Kastrexana, 70 - Bilbo. 
(Bilbobus 28 eta 58)

Antolatzailea
Familia Politikarako eta Gizarte Garapenerako Zuzendaritza.                                 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila. Eusko Jaurlaritza.

Laguntzailea
Emakunde - Emakumearen Euskal Erakunde.

Zuzendaritza teknikoa
Biltzen - Gizarteratzea eta Kulturarteko Bizikidetzaren Euskal Zerbitzua.
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zxU8Vwuxh0AI.kv9uigh5JI0Y&usp=sharing
https://www.euskadi.eus/r45-familias/eu/
https://www.euskadi.eus/r45-familias/eu/
http://www.emakunde.euskadi.eus/u72-home/eu
http://www.biltzen.org

