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1. orrialdea 

 

BIZIKIDETZA: ZUENGANDIK IKASI, ELKARREKIN 
HOBETU 
E L K A R B I Z I T Z A R A K O  5  E R E M U  

 

 

AURKIBIDEA  

 

Memoria          1-15 orr. 

Bibliografia eta web baliabideak      16orr. 

Harremanetarako        17 orr. 

Foroko erakundeen zerrenda      18-20 orr. 

Elkarbizitzarako 5 eremu. Egutegia     21 orr. 
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BIZIKIDETZA: ZUENGANDIK IKASI, ELKARREKIN 
HOBETU 
E L K A R B I Z I T Z A R A K O  5  E R E M U  

SARRERA 

 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Foroan, Euskal Autonomia 

Erkidegoko 30etik gora erakunde daude elkartuta, eta, aniztasunetik, bete-betean 

lan egiten dute, bakearen kultura sendotzeko eta giza eskubideak sustatzeko. 

Foroaren erronka nagusienetakoa elkarrizketarako eta partaidetzarako eremuak 

sortzea da, elkarbizitza bera guztion artean eratu ahal izateko. Horretarako, 

“Elkarbizitzarako 5 eremu” proiektua jarri du abian, eta hausnarketarako topaketak 

bultzatzen ditu arlo politikoan, sozialean, instituzionalean, komunikabideetakoan 

eta hezkuntzakoan. Bertan, hain zuzen ere, ahalik eta elkarbizitzarik onena lortzeko 

orduan euskal gizarteak dituen erronka nagusiak jorratuko dira. 

2014ko urtarrilaren 27an, hezkuntzaren arloko ordezkarien topaketa egin zen. 19 

ikastetxetako eta hezkuntza-arloan ibilbidea duten erakunde sozialetako 25 

profesionalek hezkuntzako erkidegoak elkarbizitzaren hobekuntzan izandako 

ekarpenari buruz hausnartu zuten. 
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HELBURUAK 

 

Hezkuntzaren arloko ordezkarien topaketaren bitartez, bi helburu zehatz lortu 

nahi zituen foroak: 

1. Ikastetxeek elkarbizitzaren inguruan dituzten esperientziak ezagutzea eta 

identifikatzea. 

2. Ikastetxeetako esperientzien eta instituzioek edo elkarteek arlo horretan 

egindako ekimenen artean egon daitezkeen sinergiak zehaztea, hobekuntza-

proposamenak egin ahal izateko. 

Azken batean, ikastetxeek elkarbizitzaren arloan garatutako esperientzietara 

hurbiltzea zen helburua, baliabideak, ideiak, kezkak eta etorkizunerako erronkak 

partekatzeko eta, horren bidez, elkarrekin hobetzeko.  
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METODOLOGIA 

 

Topaketarako ezarritako metodologiaren helburu nagusia bertaratutako guztiek 

elkarrizketa horizontalaren bitartez parte hartzea izan zen. Helburu hori lortu 

nahian, oso garrantzitsua zen giro atsegin bezain lasaia sortzea, partaidetza aktiboa 

sustatzeko eta, aldi berean, sormena bera suspertzeko.  

 

Topaketa aktiboa, dinamikoa eta atsegina antolatzea zen xedea, bi talde-

dinamikaren bidez proposatutako helburuak bete ahal izateko: 

 
1 .  D I N A M I K A  

Talde-dinamika honek zerikusi zuzena zeukan lehenengo helburuarekin, hau da, 

azken urteotan ikastetxeek elkarbizitzaren arloan garatutako esperientziak 

arakatzea eta balioestea. Horretarako, idazkari eta bozeramaile bana zeuzkaten bi 

talde osatu ziren, esperientziak biltzeko eta talde handiarekin partekatzeko asmoz. 

Taldeei honako galdera hauei erantzuteko eskatu genien: 

• Nolako elkarbizitza-proiektua duzue ikastetxean? 

• Noiztik?, nolako zeresana dauka?, nork parte hartzen du? 

Lehenengo dinamikari amaiera emateko, bozeramaileek talde bakoitzaren 

esperientzia nabarienak azaldu zituzten talde handian. 
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 2 .  D I N A M I K A  

Talde-dinamika honek topaketaren bigarren helburuarekin zeukan zerikusia, hau da, 

ikastetxeetako esperientzien eta instituzioek edo elkarteek arlo horretan egindako 

ekimenen artean egon daitezkeen sinergiak eta desadostasunak zehaztea, 

hobekuntza-proposamenak egin ahal izateko. 

Bigarren dinamika honetan, ikastetxe parte-hartzaileen premiak, interesak nahiz 

esperientziak hartu ziren kontuan, eta, horretarako, hiru eztabaidagune antolatu 

ziren: 

- 1. eztabaidagunea: elkarbizitzaren arloko indarreko proiektuak 

 

 
 

- 2. eztabaidagunea: elkarbizitzaren arloko etorkizuneko proiektuak 
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- 3. eztabaidagunea: plan instituzionalak ezagutzea eta ikastetxeetan 
ezartzea 
 
         

 
  

Eztabaidagune bakoitzean, honako hausnargaiak landu zituzten:  

 

1. eztabaidagunean, indarreko proiektuak, elkarbizitzarako plana abian jartzeko 

orduan dituzten erraztasun eta zailtasunei buruz galdetu zitzaien, baita 

beharrezko baliabideei eta protagonistek programaren sustapenean duten 

inplikazioari buruz ere. 

 

 2. eztabaidagunean, etorkizuneko proiektuak, ikastetxeek elkarbizitzaren 

arloan garatzen duten lanean zer erronka eta etorkizunerako zer proiektu 

dituzten galdetu zitzaien. 

 

3. eztabaidagunean, gobernuko planak, plan instituzionalei eta, hain zuzen ere, 

Eusko Jaurlaritzako 2013-2016ko Bake eta Elkarbizitza Planari buruz 

hausnartzeko eskatu zitzaien: 

 Nola iristen dira plan horiek ikastetxeetara? 

 Nolako harrera dute? 

 Nola ezartzen dira? 

 Elkarbizitza-planek nolako eragina dute ikastetxeetan? 
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DINAMIKEN GARAPENA 
 

Topaketaren lehenengo zatian, ikastetxe parte-hartzaileetan dauden 

elkarbizitza-programak mapeatu ziren. Euren artean, honako hauek 

zeuden: 

 

 

 

• Zornotzako Andra Mari ikastolak Golden 5 programa aurkeztu zuen, eta, hiru 

urtez (2004-2007), irakasleentzako hezkuntza-programa sortu zuen, ikasgelan 

bertan giro atsegin eta eraginkorragoa lortzen laguntzeko 

(http://www.golden5.org/golden5/). 
 

• Urtuellako San Felix ikastetxeak Egokitzapen arkitektonikorako proiektua 

aurkeztu zuen 0 eta 6 urte arteko etaparako, eremu argitsuak sortzeko eta, 

sonometroen bidez, zarata neurtzeko. 
 

Bakeola Elkartea Bilbo www.bakeola.org 
Bermeoko S. Frantzisko eskola publikoa Bermeo bermeokoeskolapublikoa.com 
San Bartolome herri-ikastetxea Leioa sanbartolomelhi.blogspot.com.es 
Antiguako Andre Maria eskola  Urduña colegiojosefinos.com 
Santísima Trinidad ikastetxea Getxo www.colegiotrinitarias.net 
Euskal Herriko Ikastolen Elkartea Donostia www.ikastola.net 
Gandasegi eskola Galdakao www.gandasegi.org 
Gernika Gogoratuz Elkartea Gernika-Lumo www.gernikagogoratuz.org 
Gernikako Bakearen Museoa Elkartea Gernika-Lumo www.museodelapaz.org 
Hirukide Jesuitinoak ikastetxea Tolosa www.hirukide.org 
Luis Briñas Santutxu HLHI Bilbo www.santutxu.net 
Pagasarribide HLHI Bilbo www.gandasegi.org 
San Benito ikastola Lazkao www.sanbenitoikastola.net 
San Felix ikastetxea Urtuella www.sanfelix.org 
Seber Altube ikastola Gernika-Lumo www.seberaltubeikastola.net/es 
Unesco Etxea Elkartea Bilbo www.unescoetxea.org 
Urreta ikastetxea Galdakao  
Urretxu-Zumarraga ikastola Zumarraga www.uzikastola.net 
Zornotzako Andra Mari ikastola Zornotza vwww.zornotzaikastola.net 
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• Galdakaoko Gandasegi ikastetxearen esanetan, 19 urte zeramatzan 

ikastetxean bertan elkarbizitza lantzen, nahiz eta irakasleen gustukoa izan ez, 

zama erantsia dela diote-eta. Unitate didaktikoak dituzte, eta adimen 

emozionalaren gaia ere jorratzen dute. 
 

• Hirukide Jesuitinoak ikastetxeak 10 urte daramatza lanean, eta honako 

programa hauek jarri ditu abian: 

• Adimen emozionalaren proiektua:  José Antonio Gonzálezen ahokularitzapean 

Hirukiden ikasleekin adimen emozionala lantzeko egin ziren (testuak) 

materialak aipatu zituzten. Material hauek Gipuzkoako Foru Aldundiak 

argitaratu eta banatu zituen Gipuzkoako ikastetxe guztietan 2008ko ekainean. 

Garrantzitsua izan da baita irakasle eta familientzako urtetan antolatu den 

prestakuntza ere.  
  

•   Gatazkak era baketsu eta elkarrizketaren bidez eraldatzeko estrategiak jarri 

dituzte martxan. Aurrena Adostokiak eta beranduago bitartekaritza programa 

non bitartekariak LHko 5. eta 6. mailako ikasleak diren gaiari buruzko 

prestakuntza jaso ondoren. Horrela, ikasleak beraiek dira protagonista 

gatazkak konpontzeko garaian. Aurten, berriz, beste aurerapauso bat eman da 

1. DBHn ikasle laguntzaile-bitartekariak izeneko programa martxan jarriz. 

 

- Adimen emozionalaren proiektua (José Antonio Gonzálezen testuak aipatu 

zituzten), irakasle eta familientzako prestakuntza kontuan hartuta. 

 

- 5. eta 6. mailako bitartekaritza-programa (gaiari buruzko prestakuntza jaso 

ondoren). Bertan, hain zuzen ere, ikasleak protagonista dituen Adostokia 

sortu zuten. 

 

• Zumarragako Urretxu-Zumarraga ikastolak DBHn generoa Rainbow 

programaren bidez nola jorratzen duten azaldu zuen. Horrela, bada, genero-

indarkeria landu dute bideoen bitartez, eta gaiaren inguruko sentsibilizazioa 

egin dute egutegiko data zehatz batean. Era berean, Adostokien bidez 

egindako bitartekaritza-lana ere aurkeztu zuten, baita Golden 5 programan 

eta adimen emozionalean egindako lana ere. Horrez gain, familiei eurei ere 

eman diete programa horien guztien berri. 
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• Leioako San Bartolome herri-ikastetxeak elkarbizitzaren aldeko lanean ibilbide 

luzea duela azaldu zuen. Bitartekarien programa ezarri dute, prestakuntza 

berezia ematen diete eta Adostokiak dituzte ikastetxean bertan. Jolastokiko 

ordutegietan, partaidetzazko jokoak eta baloirik gabeko eguna jarri dituzte 

abian. Hilero, ekitaldiren bat antolatzen dute, ikasleekiko harremanak 

indartzeko (bazkariak, talde-dinamikak...). 

 

• Lazkaoko San Benito ikastolak adimen emozionalaren proiektua ezarri du 

Lehen Hezkuntzan. Bertako irakasleei prestakuntza eman diete, gatazkak 

antzeman eta sailkatzeko gai izan daitezen. DBHn, ordea, bakerako programa 

ezarri dute, eta, bertan, filmen nahiz antzezpenen bidez lantzen dituzte 

gatazkak. Aurreikuspenen arabera, Golden 5 programa landuko dute 

ikastetxean bertan. 

 

• Eztabaidarako denbora mugatua zenez, gainerako ikastetxe parte-hartzaileek 

ezin izan zuten xehetasunez azaldu zer elkarbizitza-esperientzia ezarri duten. 
 

• Lehenengo mapeaketa horren ondorioz, ageri-agerikoa da alde handiak 

daudela ikastetxeen artean, batzuk orain dela urte asko hasi zirelako 

horrelako programak ezartzen eta beste batzuk hasiberriak direlako. 

 

• Era berean, nabarmendu zuten ikastetxeek eurek aukeratu behar dutela 

Elkarbizitza Plana, eta, neurri handi batean, plana hautatzeko irizpideak 

ikastetxearen premiekin nahiz zuzendaritza-taldeak zehaztutako 

lehentasunekin daukala zerikusia. 

 

• Topaketaren bigarren zatian, taldea bera hiru eztabaidagunetan egon zen 

banatuta. 

 

• Indarreko proiektuei buruzko 1. eztabaidagunean, honako hauxe izan zuten 

eztabaidagai: elkarbizitzarako plana abian jartzeko orduan dituzten 

erraztasunak nahiz zailtasunak, beharrezko baliabideak eta protagonistek 

programaren sustapenean duten inplikazioa. 

 

• Bertan eztabaidatutakoa honako ideia hauetan laburtuko dugu: 
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- Proiektuak behar bezala garatzeko nahikoa astirik ez edukitzea zailtasun 

handia omen da elkarbizitza-planak abian jartzeko orduan. 

 

- Era berean, oztopo handia da inplikatutako eragileekin (ikasleak, 

irakasleak, familiak...) batzartzeko edo elkartzeko nahikoa astirik ez edukitzea. 

 

- Elkarbizitza Plana abian jartzeko, ezinbestekoa da Zuzendaritzaren 

babesa edukitzea. Oso egokia da planaren alde daudenekin hastea, ondoren 

gainerakoak “kutsatu" ditzaten. Hartara, hasieran zalantzak dituzten 

gainerako irakasleak ere inplikatu ahal izango dira. 

 

- Horrelako planak eskakizun handirik gabe proposatu behar dira. Gero, 

etapa bakoitzean erabakiko dute zein ezarri eta zein ez, egokiak diren ala ez. 

 

- Elkarbizitza-plana behar bezala garatu dadin, oso garrantzitsua da etapa 

guztietako irakasleekin koordinaziorako eta jarraipenerako bilerak antolatzea. 

Alde horretatik, zenbait eraikin dituzten ikastetxe handietan, arazo gehiago 

izan ohi dituzte koordinaziorako lan horiek garatzeko eta norabide berean lan 

egiteko orduan.  

 

- Oraindik ere, curriculumaren pisua handia denez, elkarbizitza-planetan 

lan egiteko zalantza ugari daude. Hona hemen irakasleek argudiatutakoaren 

zenbait adibide: “matematikak, historia, euskara... eman behar ditut”, “gai 

guztiak eman behar ditut”, “arazoak konpontzeko araudia ezarri beharra 

dago”... 

 

- Egiaztatu da ikasleekin emozioen arloan egindako lanak eragin zuzena 

duela emaitza akademikoetan. 

 

- Oro har, familiak oso gustura daude ikastetxeetan elkarbizitzaren arloan 

garatutako lanarekin. 

 

- Ikastetxeetako proiektu pedagogikoan elkarbizitza-plana kontuan 

hartzen denean eta eskolako plangintzan zein curriculumean bitartekaritza-
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programa, gatazkak konpontzeko programa eta Adostokiak kontuan hartzen 

direnean, egiaztatu da programa horien eragina handia dela eta irakasleek 

zein ikasleek oso barneratuta dituztela gatazkak konpontzeko trebetasunak 

nahiz prozesuak. Hona hemen apustu horren zenbait adibide: Leioako San 

Bartolome, Urretxu-Zumarraga, Tolosako Hirukide eta Lazkaoko San Benito.  

 

- Tolosako Hirukide ikastetxeak azpimarratu zuenez, bitartekaritza-

programaren, gatazkak konpontzeko programaren eta Adostokien oinarri, oso 

garrantzitsua da adimen emozionalaren programa ezartzea.  

 

 

  - Urretxu-Zumarraga ikastetxeak adierazi zuenez, generoa lantzeko programak 

ezartzen hasi beharra dago. 

 

Eztabaidaguneko parte-hartzaileak bat zetozen esatean ikastetxeetan bertan 

elkarbizitza sustatzeko orduan ezinbestekoa dela zuzendaritza-taldea eta 

klaustroa inplikatzea. Elkarbizitza-programak ikastetxean bertan daukan 

eragina benetakoa izan dadin, zeharka ezarri beharko litzateke curriculumean, 

baina inoiz ez derrigorrezko ikaskuntza izango balitz bezala. 

 

Bestetik, bertan aipatutakoaren arabera, azken 10 urteotan ikastetxeetan 

ezarri dituzten elkarbizitza-programa gehienetan, gatazkak konpontzeko 

programa eta bitartekaritza-programa landu dituzte. Era berean, behin eta 

berriro baieztatu zuten programa horiek beharrezkoak direla, ikastetxeko 

giroan eragin zuzena izan dutela eta ikasleak eurak direla euren gatazkak 

konpontzen dituztenak, helduen inolako laguntzarik gabe. 

 

Etorkizuneko proiektuei buruzko 2. eztabaidagunean, ikastetxeek 

elkarbizitzaren arloan garatzen duten lanean zer erronka eta etorkizunerako 

zer proiektu dituzten aztertu zuten. 

 

Bertan eztabaidatutakoa honako ideia hauetan laburtuko dugu: 
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- Oso egokia izango litzateke elkarbizitza-planetan arduradunak egotea 

eta irakasleen zein familien artetik aukeratzea. Aurten, ikastetxeren 

batean eredu horren araberako esperientzia eredugarria jarriko dute 

abian. 

 

- Zenbait berrikuntza-arlo eta udaletan, gai horren inguruko 

prestakuntzak eskaintzen hasi dira.  

 

- Zumarraga inguruan, LAIA-NAHIA elkartearen bidez, genero-

indarkeriaren prebentziorako prestakuntza antolatu da irakasleentzat, 

eta udaletako berdintasun-teknikariek kudeatu dute ekimena.  

 

- Biktimen lekukotasunak ikastetxeetara hurbiltzeko Adi-adian 

programari buruzko informazio gehiago eduki behar da. 

 

- Etorkizunari begira, oso arazo eta erronka handia da gazteek gurasoen 

aurka darabilten indarkeria ikasleekin jorratzea. 

 

- Cyberbullyingari eta teknologia berrien erabilerari nahiz erabilera 

txarrari buruzko prestakuntza eta informazio gehiago eduki behar da, 

gero eta kasu gehiago daudelako gazteen artean eta, askotan, eurek eta 

irakasleek ere ez dakitelako nola aurre egin arazoari. 

 

- Adimen emozionalaren arloan garatutako lanean sakontzen eta aurrera 

egiten jarraitu beharra dago.  

 

- Ikastetxeetan mugikorrak erabiltzeko araudi berezia sortu eta berrikusi 

behar da. 

 

- Oso garrantzitsua da elkarbizitzaren arloan prebentziorako egindako 

lana. 

 

Etorkizuneko elkarbizitza-planei dagokienez, egiaztatu zen gatazkak konpontzea 

baino gehiago dela elkarbizitza-plana. Horrez gain, bertan azpimarratu zutenez, oso 
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garrantzitsua da gaur egungoen osagarri diren programa berriak ezartzea honako 

arlo hauetan: adimen emozionala, cibermanagerra eta generoaren ikuspegia.  

 

Azkenik, argi eta garbi dago une honetan ikastetxeek erronka handiari aurre egin 

behar diotela. Izan ere, prestakuntza eta informazio gehiago behar dute, teknologia 

berrien ondorioz sortutako egoera berriak gainditzeko, euren kontrolpetik kanpo 

daudelako. Besteak beste, bi premia aipatu zituzten: araudi berezia sortzea eta 

prestakuntza teknikoa ematea. 

 

 

 

Gobernuko planei buruzko 3. eztabaidagunean, plan instituzionalei eta, hain zuzen 

ere, Eusko Jaurlaritzako 2013-2016ko Bake eta Elkarbizitza Planari buruz 

hausnartzeko eskatu zitzaien. 

 

Bertan eztabaidatutakoa honako ideia hauetan laburtuko dugu: 

 

- Nahiz eta planak gobernuak berak sortu behar dituen, 

ezinbestekoa da ikastetxeak eurak ere inplikatzea. 

 

- Plan horiek abian jartzeko orduan, ezinbestekoa da behar besteko 

baliabide material eta pertsonalak edukitzea. 

 

- Hezkuntzak elkarbizitzaren arloan daukan erantzukizuna 

partekatua da (instituzioak eta hezkuntzako erkidegoa). 

 

- Lau urtean behin, bakearen eta giza eskubideen arloko plan 

instituzional berria zegoenez, ez zen batere lagungarria ikastetxeetan 

ezartzeko eta jarraipena egiteko orduan. 
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ONDORIOAK  

 

1. Elkarbizitza-planen eta euren ezarpenaren arloan, ageri-agerikoa da alde 

handiak daudela ikastetxeen artean, batzuk orain dela urte asko hasi zirelako 

horrelako programak ezartzen eta beste batzuk hasiberriak direlako. 

2. Ikastetxeek eurek aukeratu behar dute Elkarbizitza Plana, eta, neurri handi 

batean, plana hautatzeko irizpideak ikastetxearen premiekin nahiz zuzendaritza-

taldeak zehaztutako lehentasunekin dauka zerikusia. 

3.  Ikastetxeetako proiektu pedagogikoan elkarbizitza-plana kontuan hartzen 

denean eta eskolako plangintzan zein curriculumean bitartekaritza-programa, 

gatazkak konpontzeko programa eta Adostokiak kontuan hartzen direnean, 

egiaztatu da programa horien eragina handia dela eta irakasleek zein ikasleek oso 

barneratuta dituztela gatazkak konpontzeko trebetasunak nahiz prozesuak. 

4. Ikastetxeetan bertan elkarbizitza sustatzeko orduan, ezinbestekoa da 

zuzendaritza-taldea eta klaustroa inplikatzea. Elkarbizitza-programak ikastetxean 

bertan daukan eragina benetakoa izan dadin, zeharka ezarri beharko litzateke 

curriculumean, baina inoiz ez derrigorrezko ikaskuntza izango balitz bezala. 

5. Besteak beste, etorkizuneko elkarbizitza-planek honako erronka hauei eman 

beharko diete erantzuna: 

- ETAren amaiera/biktimen hurbilketa eta adiskidetzeko prozesua.  

- Gazteek gurasoen aurka darabilten indarkeria. 

- Teknologia berrien erabilera eta ciberbullyinga. 

- Adimen emozionala (zenbait ikastetxetan). 

- Genero-indarkeria. 

6. Ikastetxeetan egindako lanari begira, oso aberasgarria da beste ikastetxe 

batzuetan nolako esperientziak garatzen dituzten jakitea eta partekatzea. 
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7.  Bakearen eta elkarbizitzaren arloko plan instituzionalak abian jarri ahal 

izateko, ezinbestekoa da ikastetxeak eurak inplikatzea eta behar beste baliabide 

material eta pertsonal edukitzea. 

8. Bakearen eta elkarbizitzaren arloko plan instituzionalak legealdien gainetik 

egon beharko lirateke, segidako apustu egonkorragoak izan daitezen. 
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• Eusko Jaurlaritza. Bakegune Eskola. 
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpaz/es/ 
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• Elkarbizitzaren hobekuntza ikastetxeetan. 
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HARREMANETARAKO 

 

 

BIDEOA: ELKARBIZITZA: ZUOK GURE IKASBIDE, ELKARREKIN HOBETZEN 

https://www.youtube.com/watch?v=bUzn2hArq14 
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GIZA ESKUBIDE ETA BAKE HEZKUNTZAREN ELKARTEEN FOROKO ERAKUNDEAK 

 

1. Berdintasunerako Elkarte Psikosoziala, AIZAN  

www.aizan.elkarteak.net 

2. Euskadiko Psikopedagogia Elkartea, APSIDE 

www.psicopedagogia-euskadi.org 

3. Eusko Ikaskuntzako ASMOZ Fundazioa  

www.asmoz.org 

4. Eskaut Trebeak Federazioa, EUSKALERRIKO ESKAUTAK 

www.eskaut.org 

5. IKERTZE Kultur Elkartea 

www.ikertze.org 

6. ITAKA ESCOLAPIOS Fundazioa  

www.itakaescolapios.org 

7. Hitzarmenerako eta Galdeketarako Herritarren Sarea, LOKARRI 

www.lokarri.org 

8. MUGARIK GABEKO MUSIKARI SOLIDARIOAK Elkartea 

www.musicossinfronteras.es 

9. ZINHEZBA Kultur Elkartea 

www.zinhezba.org 

10. BAKEOLA – EDE 

www.bakeola.org 

11. FERNANDO BUESA Fundazioa 

www.fundacionfernandobuesa.com 
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12. GERNIKA GOGORATUZ 

www.gernikagogoratuz.org 

13. GEUZ. Gatazka Eraldatzeko Unibertsitate-Zentroa 

www.geuz.es 

14. LEIZAOLA Elkartea 

www.leizaola.org 

15. GERNIKAKO BAKEAREN MUSEOA  

www.museodelapaz.org 

16. Unesco Etxea 

www.unescoetxea.org 

17. NAZIOARTEKO AMNISTIA 

www.es.amnesty.org 

18. Emakumeen Aldeko Elkartea, ERALDATZEN 

www.eraldatzen.info 

19. UNICEF - Euskadiko Batzordea 

www.unicef.es/conoce/oficinas-unicef/unicef-oficina-pais-vasco 

20. Gay, Lesbiana eta Transexualen Atentziorako Zentroa, ALDARTE 

www.aldarte.org 

21. Euskadin Errefuxiatutako Kolonbiarren Taldea, BACHUE 
 
www.holalatinoamerica.info 

22. Bizkaiko Mugimendu Gayaren Elkartea, EHGAM-Bizkaia 

www.ehgam.org 

23. EUROCAMPUS Kultur Elkartea 

 

24. HERRIEN EUROPA Institutua, Euskal Fundazioa 

www.inst-europ.org 

25. Bizkaiko Familiako Gurasoen eta Ikasleen Gurasoen Federazio Katolikoa, FECAPP 
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www.fecapp.biz 

26. LA FUNDACIÓN Elkartea 
 

27. Ume eta Gazteen aldeko Elkartea, IZAN 

www.izan.es 

28. Familiaren Euskal Elkartea, SENDIA  

sendiah.blogspot.com.es 

29.  GIZAGUNE Elkartea 
 
www.fundaciongizagune.net 
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ELKARBIZITZARAKO BOST EREMU 

Giza Eskubide eta Bake Hezkuntzaren Elkarteen Forotik, elkarbizitzaren arloko ekarpena egin nahi 
diogu gizarteari, eta, horretarako, “Elkarbizitzarako 5 eremu” ekimena jarri dugu abian. 

Hain zuzen ere, elkarbizitzari, bakeari eta giza eskubideei buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko 
eremuak izango lirateke. 

Hona hemen abian jarriko ditugun bost eremuak: 

• Euskadiko elkarte eta gizarte-sareko ordezkariek osatutako elkarte-eremua. 

• Udal eta mankomunitateetako ordezkariek osatutako udal-eremua (teknikariak eta politikariak). 

• Eusko Legebiltzarrean, Eusko Jaurlaritzan, aldundietan eta EUDELen ordezkaritza duten indar 
politiko guztietako ordezkariek osatutako eremu politiko instituzionala. 

• Hezkuntza formaleko eta ez-formaleko erakundeek eta pertsonek osatutako hezkuntza-eremua. 

• Komunikabideentzako eremua (prentsa, irratia, telebista eta bide digitalak). 

Ekimen honek, hain zuzen ere, 2012ko azaroaren 22an Bilbon egindako “Elkarbizitzako erronkak” lau 
mintegiei jarraipena ematea du helburu. Bertan, zenbait arlotako ordezkariek (hezkuntza, elkarteak, 
komunikabideak eta udalak) Euskadiko elkarbizitzari buruz eztabaidatzeko aukera izan zuten. 

Konpromiso horren ondorioz, partaidetzarako eta hausnarketarako eremu horiek egonkortasunez 
sortzeko proposamena sortu da, elkarbizitzarako bost eremuak, alegia. 
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