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Aurkezpena
Elkarrekin Bizitzen Ikasi Bizikidetza eta Aniztasun Zerbitzuaren 

programa bat da, topaketa eta elkarbizitza gune didaktiko hezitzaileak 

sortzean datza, eta helburu argia du: hiriko gaien inguruan parte hartze 

aktiboa izango duen hiritargo kritikoa eta eraikitzailea sustatzea. 

Programa honek elkar trukerako, komunikaziorako eta elkar ezagutzeko 

gunea izan nahi du; gaurko egunari gailenduko zaion bizikidetza eredua 

eraikitzeko erronkari helduko diona.  

Nazio Batuen Elkartearen Biltzarrak Giza Eskubideen Adierazpen 

Unibertsala aldarrikatu zuen Parisen 1948ko abenduaren 10ean, 

herrientzako eta nazioentzako ideal komuna izango zena. Adierazpenak 

estreinako aldiz xedatzen ditu mundu osoan zehar babestuak izan behar 

diren oinarrizko giza eskubideak.

2018. urtean Adierazpenaren 70. urteurrena ospatuko da, eta Elkarrekin 

Bizitzen Ikasi programa ospakizun honetara batu da bere jarduera 

guztietan. GIZA ESKUBIDEEI ESKERRAK lelopean, hiri honetan 

elkarbizitza eraikitzeko oinarria giza eskubideak direla berretsiko da.  

Mundu guztia dago gonbidatua urte hau kontzientzia adi-adi duela 

bizitzera, Adierazpenak eskaintzen digun babesetik harago dauden 

pertsonei erreparatuz.

Nolakoa izango litzateke mundua giza eskubiderik gabe? Eskubideoi 

esker pareko eta aske jaio diren pertsona guztien giza duintasuna 

babes dezakegu.



Zeinu-hizkuntza espainiarra edo haurtzaindegi zerbitzua behar izanez 

gero, gutxienez hiru eguneko aurrerapenarekin eskatu beharko duzu 

posta elektroniko bitartez: bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org

Jardueren jarlekuak gerturatze ordenaren arabera esleituko dira, 

edukiera bete arte. 

OHAR INTERESGARRIAK



Argazki-erakusketa
“SARAJEVO: GERRA ETA BAKEA”
GERVASIO SÁNCHEZ

DATA 

2018ko urtarrilaren 16tik otsailaren 11ra arte.................................................................................................................................

TOKIA

Montehermoso Kulturunea.................................................................................................................................

ORDUA 

9:00 - 21:00................................................................................................................................

ANTOLATZAILEA

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua.................................................................................................................................

Erakusketak Gervasio Sánchez prentsa-kazetariak Sarajevon 1992 

eta 1993 urteen artean hartutako 25 argazki  jarri ditu binaka ikusgai. 

Horiezgain, 15 urte geroago ateratako beste 25 argazki ere aurkituko 

ditugu; kokagune beretan eta pertsona berekin, nahiz eta denek ez 

zuten biziraun.

“250.000 bosniar desagertuak edo erailak izan ziren, eta haietatik 16.000 

adingabekoak ziren. Sarajevon 1.601 ume hil ziren. Aita edo ama galdu 

zuten 25.000 umezurtz daude herrialde osoan.” 

Gervasio Sánchez



Hitzaldia
“GERRAREN BEGIAK”
GERVASIO SÁNCHEZ

DATA 

2018ko otsailak 8................................................................................................................................

TOKIA

Montehermoso Kulturunea · Ortuño Aretoa................................................................................................................................

ORDUA 

19:00................................................................................................................................

ANTOLATZAILEA

Garapenean Laguntzeko Zerbitzua.................................................................................................................................

Gervasio Sánchez Kazetaritzan Lizentziatua da. Latinoamerikako 

gatazka armatuak eta Golfoko Gerra landu zituen erreportari grafiko 

bezala 1984tik 1992ra arte. Horren ostean, Bosniako Gerra jarraitu zuen, 

eta baita antzinako Jugoslaviaren zatikatzeaz eratorritako gainerako 

gatazkak ere. Horiez gain, Afrika eta Asiako hainbat gatazkatan ere 

aritu izan da erreportari. 2001etik Albarracín-go (Teruel) Argazkigintza 

eta Kazetaritza Mintegia zuzentzen du, Santa Maria de Albarracín 

Fundazioak finantzatutakoa.



Topaketa
ELKARBIZITZARAKO KOMUNIKAZIOA
KAZETARIEN, IRITZI-LIDERREN, GIZA ESKUBIDEETAN 
ADITUEN ETA EKINTZAILEEN ARTEKO TOPAKETA.

SARRERA:

GIZA ESKUBIDEAK ETA KOMUNIKABIDEAK ALOR LOKALEAN.  

David Díaz-Jogeixen eskutik. 

Hitzaldiak talde anitzenganako etsaitasuna eta estigmatizazio 

prozesuen arrazoiak ulertzen lagunduko digu gatazka etniko, erlijioso 

zein sozialetan.

LAN-SAIOA:

Hitzaldiaren ostean, saiora bertaratu direnek Giza Eskubideen 

ikuspuntutik eztabaidatzeari ekingo diote; batik bat, deontologia 

profesionalaz eta tokian tokiko informazioaren praktika onekin aurrera 

egiteko garrantziaz, zailtasunez eta erronkez mintzatuko dira. Dena, 

aniztasunaren eta bizikidetzaren planteamendutik abiatuta.

HIZLARIA:

David Diaz-Jogeix ARTICLE 19 Programen Zuzendaria da 2013ko 

abuztutik; Europa, Asia Erdialde, Afrika Iparralde eta Hego-ekialdeko 

Asiako programen arduraduna ere bada, eta baita kanpainen eta  

barne-segurtasunaren arduraduna ere.

NORI ZUZENDUA: 

Tokian tokiko kazetariak · Giza Eskubideen inguruko adituak

Iritzi-liderrak · Komunikazio kabineteak · Gizarte ekintzaileak 



DATA 

2018ko urtarrilak 30................................................................................................................................

TOKIA

Montehermoso Kulturunea · Ortuño Aretoa................................................................................................................................

ORDUA 

16:00 - 18.30................................................................................................................................

Madrilgo Complutense Unibertsitatean Zientzia Politikoetan lizentziatu 

zen David, baita Grenoble-ko Institut d’Etudes Politiques-en ere. 20 

urte baino gehiagoko eskarmentu profesionala dauka giza eskubideen 

esparruan eta nazioarteko erakunde anitzetan.

ARTICLE 19-n baino lehen, Davidek “Amnistía Internacional”-en lan 

egin zuen hamar urtez, nagusiki  Europa eta Asia Erdialdeko zuzendari 

laguntzaile bezala. Balkanetako eskualdean lan egin zuen, ESLA-rekin 

batik bat, 7  urtez gatazka armatua hasi baino lehen, baita hau bukatu eta 

gero ere. David 4 urtez Afrikako hainbat herrialdetan bizi eta lan egiten 

izan zen, Ruandan genozidioa eta gero, Liberian eta Burkina Fason. 

TOPAKETAREN DINAMIZATZAILEAK: 

Andrés Krakenberger. Argituz-eko presidentea da, Pablo 

Ibarren babeserako elkartearen sortzailea. Espainiako “Amnistía  

Internacional”-eko  lehendakaria izan zen eta Giza Eskubideetan zein 

Komunikabideetan aditua da.

Félix Iriarte kazetaria da, analista politiko soziala EITB-n, eta eskarmentu 

handiko gizona Gasteizko komunikabide lokaletan. ASMOZ fundazioko 

irakaslea da Komunikabideen eta Giza Eskubideen esparruan.



Argazki-erakusketa
OROIMEN HISTORIKOA 
EMAKUMEEN IKUSPUNTUTIK
“EMEEK EMANA”

Erakusketa honetan 63 erretratu bildu dira, zeinetan emakumeen paper 

aktiboa islatzen den 1936. urtetik aurrerako testuinguru historikoan. 

Gerra-zelaietako bizipen eta kontaketak jasotzen dira: erbesteari, torturei, 

kartzelari, errepresioari eta biziraute estrategiei buruzkoak, baina baita 

aktibismo, borroka eta ikuspegi femenino batetik antolatutako gizarte 

egituren planteamenduei buruzkoak ere.

Intxorta 1937 Kultur Elkarteak, Mauro Sarabia argazkilari txiletarrarekin 

batera, oroimen historikoa berreskuratzeko lanean laguntzeko egin du 

erakusketa hau; justizia, erreparazio, eta ez errepikatzearen bermean 

oinarriturik eta kontaketen, bizipenen eta esperientzien ikerketaren 

bitartez.

DATA 

2018ko martxoaren 2tik martxoaren 25era arte.................................................................................................................................

TOKIA

Montehermoso Kulturunea................................................................................................................................

ORDUA 

9:00 - 21:00................................................................................................................................



DATA 

2018ko martxoak 6................................................................................................................................

TOKIA

Montehermoso Kulturunea · Ortuño aretoa................................................................................................................................

ORDUA 

19:00................................................................................................................................

Hitzaldia
OROIMEN HISTORIKOA 
EMAKUMEEN IKUSPUNTUTIK
EMAKUMEEN ESPERIENTZIA KOLEKTIBOA ETA 
HISTORIKOA BERRESKURATZEN

Hitzaldi honen helburua mikrofonoetatik urrun egon diren kontakizun 

alternatiboak jasotzeko orduan beti egoten diren zailtasunak eta 

aurrerapausoak partekatzea da, “memoria pribatuen mundura” doituak 

izan diren horiek, hain zuzen. Memoriak eraikitzeko oroitzapenei eta 

ahanzturei heldu behar zaie;  narrazio eta ekintzei, isiltasun eta keinuei. 

Baina ez horiei bakarrik, baita sentipen, hutsune, haustura eta imajinarioei 

ere.

  

HIZLARIAK: 

Zuriñe Rodríguez Lara. Sudergintza Institutuko bazkidea eta feminista.

Julia Monge Sarabia. Intxorta 1937 Kultur Elkarteko kidea eta feminista.





Zine foruma
DOKUMENTALA:
“LA LUZ DE AQUELLA TIERRA”
JAVIER LARRAURI

DATA 

2018ko martxoak 14................................................................................................................................

TOKIA

Montehermoso Kulturunea · Ortuño aretoa................................................................................................................................

ORDUA 

19:00................................................................................................................................

40. hamarkadan Mexikora erbestera  joatera behartuak izan ziren 

emakume errepublikarren istorioa kontatzen da. Errefuxiatuekiko enpatia 

sortzea bilatzen da emanaldiaren bidez; gaur egun, haien herrialdeak 

halabeharrez uzten dituzten pertsona horiengan, hain zuzen.

MODERATZAILEAK:

Solasaldia Julia Monge Sarabiak eta Zuriñe Rodriguez Larak 

dinamizatuko dute.



Hitzaldi-solasaldia
KONTAKIZUNEN II. EDIZIOA

DATA 

2018ko apirilak 25................................................................................................................................

TOKIA

Ignacio Aldecoa Kultura Etxea · Areto Nagusia................................................................................................................................

ORDUA 

19:00................................................................................................................................

Euskal idazleek Euskadin bizi izan den indarkeriaren analisi partikularra 

egingo dute haien ekoizpen literariotik abiatuta. Haien lanen pasarte bat 

irakurri eta testuinguruan jarriko dute solasaldiari bide emateko.  

PARTAIDEAK: 

Iban Zaldua. Ipuinen esparruan idatzi izan du nagusiki. Eleberri eta 

saiakerak ere argitaratu ditu, eta haietan Euskadiko indarkeriari buruz 

aritu izan da.

Eider Rodriguez.  Editore eta gidoilari lanetan aritutakoa. Hainbat ipuin 

liburu argitaratu ditu, eta EHUko irakaslea da gaur egun.

Harkaitz Cano. Genero ugari landu dituen idazlea; besteak beste, 

kontaketa, poesia, kronika eta haur eta gazte literatura.

Edurne Portela. Historialaria, filologoa, unibertsitateko irakaslea, euskal 

saiakeragile eta nobelagilea.

ITZULPEN ZERBITZUA 
EGONGO DA:
Jarduera euskaraz  eta 
gaztelaniaz izango da.



Janeren ibilibideak
ABETXUKU

DATA 

2018ko maiatzak 12................................................................................................................................

TOKIA

Abetxuku................................................................................................................................

ORDUA 

10:00 - 13:30................................................................................................................................

Janeren Ibilbideak (Jane´s Walk), funtsean, gure hirietan zehar ibiltzeko 

ekimena da, horiek behatu eta aztertzekoa, eskaintzen diguten 

errealitateaz ikasiz. Hirien indarguneak balioan jarri nahi dira, eta 

hobetzeko alderdiak nabarmendu.   

Abetxukuko ibilbide hau auzokideek eta gizarte eragileek bultzatutako 

ekimena da. Helburua auzoaren historia, ehun komunitarioa eta hiri-

bilbearen berezitasunak ezagutzea da, bertako biztanleen aniztasuna 

balioan jartzearekin batera.



Hitzaldia
BIZITZA ELKARREKIN: BIZIKIDETZA 
DEMOKRATIKORAKO GAKO BATZUK

Herritarrok gero eta zorrotzago jokatzen dugu gure gobernuekin, eta 

hori kontzientzia demokratikoaren erakusgarri garbia da. Baina, bestetik, 

zenbateraino gara zorrotzak geure buruarekin? Behar adinako heziketa 

eta informazioa dugu gai publikoen inguruan? Ba al dugu mundu 

partekatu batean bizi garen kontzientziarik, ala politikaren ikusle eta 

kontsumitzaile hutsak besterik ez gara?  

HIZLARIA: 

Daniel Innerarity katedraduna da filosofia politiko eta sozialean, 

“Ikerbasque” ikertzailea Euskal Herriko Unibertsitatean eta Gobernantza 

Demokratikoaren Institutuko zuzendaria (www.globernance.org). 

Irakasle gonbidatua izan da Europako eta Ameriketako hainbat 

unibertsitatetan, esate baterako, Sorbonako Unibertsitatean (Paris I), 

edo London School of Economics and Political Science izenekoan. Gaur 

egun, Davis katedraren titularra da Georgetowngo Unibertsitatean eta 

irakasle bisitaria Florentziako Institutu Europarrean. 

Bere azken liburuen artetik azpimarratzekoa da “Ética de la hospitalidad” 

izenburua duena (Sociedad Alpina de Filosofía Elkartearen 2011 Saria 

frantsesez idatzitako filosofia-libururik onenari). “Le Nouvel Observateur” 

Frantziako aldizkariak munduko 25 pentsalari handienen zerrendan 

sartu zuen 2004. urtean.



DATA 

2018ko maiatzak 17................................................................................................................................

TOKIA

................................................................................................................................

ORDUA 

18:30-21:00................................................................................................................................

ZURE GALDERAK:

 

Elkarrekin bizitzen ikasi:

Herritarrak, bizikidetza eta aniztasuna gaiei buruz hitz egingo dute 

hizlariarekin Leire Zugazua, Juan Ibarrondo eta Arantza Basagoitik.

MUSIKAREN ETA ARTEAREN BIDEZ AMAIERA BIKAIN BAT 

EMANGO DIOGU EKITALDIARI.  

Jarduera hau Herritartasunerako Eskola Irekiaren egitarauaren barruan 

ere kokatuta dago eta harekin emango zaio amaiera Herritartasunerako 

Eskola Irekiaren 17/18 ikasturteari.

Gonbidapen bidezko sarrera. Maitzaren 2tik aurrera jaso ahal izango dira 

gizarte-etxeetan.
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Cuadro de texto
Europa Jauregia - Francisco de Vitoria Auditoriuma



Ibilaldi interortokulturala
VITORIA-GASTEIZKO BARATZE 
KOMUNITARIOETAN BARNA

DATA 

2018ko ekainak 2................................................................................................................................

TOKIA

Iniziatiba Etxea · Abetxukuko baratzeak................................................................................................................................

ORDUA 

10:00 - 13:30................................................................................................................................

Ibilbide hau Vitoria-Gasteizko hiri ortuetan zehar egingo da garraio 

publikoa erabiliz, bertan ematen baitira aniztasun funtzionalarekin eta 

kultur artekotasunarekin lotutako hainbat esperientzia.

Ibilbideari hasiera emango diogu Abetxukuko baratzetan eta bertan, 

kultura ezberdineko landare jangarriak elkarbanatuko ditugu. 

Ondoren, bideari ekingo diogu Zabalortuko ortuetara iritsi arte, gune 

Interortokultural berria inauguratuko den tokia. Mostrenko Kolektiboak 

antolatutako antzerki jarduerarekin bukatuko dugu jarduera, Javier 

Alonso rapsodak eskainiko digun errezitaldi poetiko musikalarekin 

batera.



Intsektu hotela · Urarteko Baratza, Abetxuku · Argazkia: Basotxerri



Janeren ibilbideak
ANIZTASUN FUNTZIONALETIK 
BEGIRA

Ibilbide hau aniztasun funtzionala duten pertsonekin lan egiten duten 

gizarte eragileen eskutik eramango da aurrera. Helburu nagusia 

aniztasun funtzionala duen pertsona ororentzako espazio eta zerbitzuen 

irisgarritasun eta erabilera berdintasuna bultzatzea da. Horretarako, 

hirigintza esparruan gure hiriak dauzkan gabeziak eta abantailak 

aztertzeaz gain, ehun sozial eta komunitarioari ere erreparatuko diegu.  

Aldi berean, aniztasun funtzionala duten pertsonen eta gainerako 

auzokideen arteko harreman normalizatuak sendotzeko ahalegina 

egingo da.

II. EDIZIOA

DATA 

................................................................................................................................

TOKIA

Ibilbidea zehazteke. Web orrian argitaratuko da.................................................................................................................................

ORDUA 

10:00 - 13:30................................................................................................................................

u1014092
Cuadro de texto
2018ko ekainak 23




