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LAIAeskola
Gorbeialdea
LAIAeskolak, Arabako emakumeen jabekuntzarako eta berdintasunerako Eskolak, agur bero bat eman nahi dizue berriro, eta ongi etorri gure programazioaren bosgarren edizio
honetara (2020-2021). Añana, Aiara, Kanpezu-Arabako Mendialdea, Gorbeialdea, Arabako Lautada eta Guardia-Arabako Errioxako kuadrilletan zehar hedatzen da proiektua, eta
Trebiñuko Enklaberaino iristen da.
Edizio hau bitxia izango dela aurreikusten dugu, eta une zail
batean garatzeko erronka izango dugula, zalantza eta ziurgabetasun askorekin, baina baita ikaskuntza askorekin ere,
konfinamendu batetik atera ondoren.
Pandemia horretan, LAIAeskolak zuekin jarraitu nahi izan
du, horretarako espazio birtual bat sortuz: LAIAplazara. Topagune berri bat, Arabako Foru Aldundiak eta Kuadrilletako
eta Probintziako Udaletako Berdintasun Teknikarien Sareak
sustatuta, ukitu gabe, elkartu gabe eta urrutitik elkar lagundu eta zaindu ahal izateko, “plaza” birtual bat sortzeko.
"Plaza" berri honen helburua Arabako herritarrek eta, bereziki, emakumeek protagonismoa izaten jarraitzea da. Izan
ere, hori da LAIA proiektuaren apustua, berritzailea, irekia
eta, batez ere, parte-hartzailea izatea: hurbilago egoteko
eta mundu osoko emakume gehiagorekin partekatzeko
gune birtuala eskaintzea, Arabako gure plazetako jardueren
eta ekintzen hurbiltasunari eutsiz.
Orain gure herrietako kale eta plaza fisikoetan elkar ikustea
espero eta nahi dugu, horregatik gure espazio birtualean,
LAIAplazara honetan eta asmatuko ditugun beste espazio
batzuetan, biltzen jarraitzeari uko egin gabe.
Ongi etorri!!
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Gorbeialdeako Kuadrillako
Berdintasun Zerbitzuaren
aurkezpena
Gorbeialdeako Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua 2016. urtearen amaieran sortu zen, bi helbururekin: emakumeen
eta gizonen arteko berdintasuna sustatzea eta indarkeria
matxistaren aurka borrokatzea, edozein dela ere indarkeria
mota. Horretarako tresna nagusiak dira: Gorbeialdeako Kuadrillako emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako I.
plana eta Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei
laguntza hobea emateko erakundeen arteko koordinazio
protokoloa.
2019an, proiektu garrantzitsu bati ekin genion, helburu horiek gure udaletako jarduera-arlo guztietako planetan eta
neurrietan zeharka sar daitezen. Horren adibide ona da genero-ikuspegia Hiria Berrantolatzeko Planen diseinuan txertatzeko egiten ari den lana. Eta, lehen urrats gisa, udal-ekintzek gure herrietako herritartasunean, emakumeengan eta
gizonengan, duten eragina ezagutu behar dugu. Horretarako, gure datu-bilketan zehar sexuaren aldagaia sartzen ari
gara progresiboki. Hurrengo urratsa protokolo bat egitea
izango da, diru-laguntzetan eta kontratuetan berdintasun-klausulak txertatzen jarraitzeko.
2020 honetan eta datozen urteetan, Gorbeialdeako emakumeen, mugimendu feministaren eta gure elkarte-ehunaren
bultzadari esker lortutakoa sendotzen jarraituko dugu. Elkarrekin, eta gure tresnak besapean ditugula, berdintasun-politika guztiak modu koordinatuan garatuko ditugu Aramaio, Arratzua-Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia
eta Zuia udalerrien artean.
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LAIAeskolaren aurkezpena eta
LGTBI diagnostikoa Araban
LGTBI+ pertsonek beren orientazio edo identitate sexualaren ondorioz urratutako eskubideak dituzte?, Arabako gainerako herritarrek baino eskubide gutxiago dituzte LGTBI+
izateagatik?, zein dira beren indarkeria-errealitateak?, zer premia dituzte edo adierazten dituzte?,
zer ahultasun dituzte, oro har eta bereziki, beren testuinguruen, bizi-egoeren, gizarte-egoeren eta abarren arabera?
galdera hauek eta beste asko oraindik erantzun gabe daude. Hori dela eta, Arabako Foru Aldundia lurraldeko LGTBI+
errealitateari buruzko diagnostikoa egiten ari da. Horren
esparru teorikoa eta lehen adierazpenak ekitaldi honetan
aurkeztuko ditugu.
Parte- Nerea Melgosa, Arabako Foru Aldundiko
hartzaileak: Berdintasun eta Giza Eskubideen zuzendaria
Lala Mujka, ALDARTE, Gay, Lesbiana eta Trans
Arreta Zentroko eta Askatasun Sexualen
Ikasketa eta Dokumentazio Zentroko
zuzendaria
Data eta 2020ko urriak 9
ordutegia: ostirala 18:00etan
Lekua: Zuiako udaletxeko areto nagusia
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak - Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
kolaboratzaileak: Zuiako Udala
Arabako Foru Aldundia
Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67 / berdintasuna@gorbeialdea.eus
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Lantegia: Arabako Kontzejuetako emakumeentzako
coaching eta lidergoa
Bazenekien kontzejuetako emakume hautetsiak kargu hautetsi guztien % 24,6 baino ez direla? LAIAeskolan berdintasunezko
parte-hartze soziopolitikoa sustatzen jarraitzen du bi tailer berrirekin. Oraindik garaiz
zabiltza honetan izena emateko! Lidergorako, komunikaziorako eta jarduera publikoan parte hartzeko estrategietan trebatuko gara.
Lantegiaren modalitatea zehaztuko da, online edo aurrez
aurre, taldearen lehentasunen arabera.
Formatzailea: Maru Sarasola, coaching- eta lidergoan aditua
Data eta ordua:

2020ko azaroak 16, 23 eta 30 eta
abenduak 9, 14 eta 21
16:30etik 18:30era

Tokia: Lekua izena eman duten emakumekin
adostuko da
(lantegia online egiteko aukera baloratuko da)
Norentzat: Arabako 334 kontzejuetako batean parte
hartzen duten emakumeak… edo parte hartu
nahi duten emakumeak!
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak – Arabako Kontzejuen Elkartea (AKE)
kolaboratzaileak Arabako Foru Aldundia
Informazio + eta Telefonoa: 945 28 17 70
inskripzioak: info@acoa-ake.org
inskripzioak@laiaeskola.eus
www.laiaeskola.eus
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Irakurle-Klub Feminista
euskaraz
Literatura ona partekatu eta gozatuko dugu,
eta bide batez, feminismoaren historia ezagutzeko begirada zabaldu. Izan ere, eleberriek eta
iritzi artikuluek inspirazioa eta pentsamendua
pizten digute jabekuntzarako bidean, literaturan adituek koordinatzen dituztenean.
Hilean behin batuko gara irakurgaiak partekatzeko, eta hala
erabakiz gero, inguruko herrien artean txandaka eginez. Herri batean hasi eta izena ematen duzuen emakumeen arabera Kuadrillako herri ezberdinetan hurrengo saioak egiten
segituko dugu. Elkar ezagutzeko eta hurbiltzeko modu bat.
Koordinatzailea: Ainhoa Aldazabal Gallastegui, euskal filologoa,
literatura feministan aditua eta Skolastika
taldeko kidea
Data eta AURKEZPENA:
ordutegia: 2020ko urriak

19

astelehena 18:00etatik 20:00etara
Hileko bigarren astelehena, ordu berean

Lekua: Kultur etxea, Aramaio
Norentzat: Emakumeak
Hizkuntza: Euskara
Antolatzaileak - Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
kolaboratzaileak: Aramaioko Udala
Arabako Foru Aldundia
Informazio + eta www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
inskripzioak: sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus
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“Ordu bioleta” Irakurle-Klub
Feminista gaztelaniaz
Irakurle-Klub Feminista topaketa, hausnarketa eta eztabaidarako espazio bat da, non adin, formakuntza, maila, lanbide, bizimodu… ezberdinetako emakumeak batzen garen
feminismoaz hitz egiteko.
Eleberriak, saiakerak, iritzi artikuluak, poesia… irakurriko
dugu eta liburuetako edukiari buruzko norberaren iritzia
besteenarekin osatuko dugu.
Esperientziak partekatzeko eta feminismoaz ikasteko baliagarria ere izango zaigu. Klub hau jabekuntzarako eta norbera aberasteko benetako espazioa da guretzat.
Eta are gehiago, ondo baino hobeto pasatzen dugu.
Koordinatzailea: Begoña Etayo Ereña, genero berdintasunean
eta garapenerako lankidetzan aditua. María de
Maeztu Forum Feministako kidea
Data eta ordua: AURKEZPENA:

2020ko urriak 26

astelehena 18:00etan
Hileko laugarren astelehenean, ordu berean
Tokia: Aurkezpena Zuiako udaletxeko areto
nagusia
Norentzat: Emakumeak
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak - Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
kolaboratzaileak: Gorbeialdeko Udalak
Arabako Foru Aldundia
Informazio + eta www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
inskripzioak: sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67 / berdintasuna@gorbeialdea.eus
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Txoko morea: “Feminismoak.
Aniztasunetik begiratuta”
Legutioko emakumeek eskatuta, pentsamendu feminista jasoko duen gunea sortu
nahi da. Horretarako, interesa
duten emakumeen eta berdintasun zerbitzuaren artean
erabakiko da non sortuko den espazioa. Hasteko, Pikara
Magazineren aldizkariak sartuko dira. Aldizkari horietan
feminismoarekin zerikusia duten era guztietako artikuluak
biltzen dira, ikuspegi desberdinetik. Estatuko kazetaritza
feministaren erreferentzia onenetako bat da. Lau aldizkari
eta “Feminismoak, aniztasunetik begiratuta” izeneko liburua eskainiko dira.
Dinamizazioa: Pikara Magazine
Data eta ordua:

2020ko urria

Tokia: Legutio
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Elebiduna
Antolatzaileak - Legutioko Udala
kolaboratzaileak: Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia
Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus
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Irantzu Varelarekin solasean:
“Feminazi se nace”
Irantzu Varela, ‘Feminazi
se nace’ bakarrizketa umoretsuarekin, bizitza osoan
nagusitzen ari diren agintaldien errebisio kritikoa, nola
bihurtzen garen ‘jainkoak
dioen bezalako emakumeak’.
Umorearen bidez azaltzen da nola eraikitzen diren genero-rolak, eta pertsonek nola hartzen dituzten beren jarduteko
eta beren sexuaren arabera izateko moduak.
Hizlaria: Irantzu Varela, kazetaria eta
euskal militante feminista, Faktoria Lilaren
koordinatzailea eta sortzailetako bat eta El
Tornillo saioko sortzailea eta aurkezlea
Data eta ordua:

2020ko azaroa

larunbata 19:00etan

Tokia: Kultur etxea, Legutio
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak - Legutioko Udala
kolaboratzaileak: Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia
Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus

12

Eva Rodríguez-ekin solasean:
“Mujer y Punto, visión
sociológica e histórica de su rol”
eta “Lluvia amarga sobre el
edén” film laburraren proiekzioa
Simone de Beauvoir-ek zioenez, “ez
da emakumea jaiotzen, emakume
izatera iristen da”, eta jendarte-eraikuntza inposatuak, genero-rolak, zehazten eta mugatzen gaituztenak, nolakoa izan behar dugun,
nola jardun behar dugun eta zenbat
egin dezakegun aipatzen du.
2020ko Indarkeria Aktiborik Gabeko
zinemaren Nazioarteko 5. Zinemaldiak (FICNOVA) lehiaketara hautatutako lan hori ikusi ondoren, film
laburraren zuzendariak hitzaldi bat
emango du, eta emakumeak gizartean duen historia aztertuko du, ikuspuntu soziologiko eta feministarekin. Gainera, patriarkatuaren tresnak aipatuko ditugu.
Hizlaria: Eva Rodríguez, film laburraren zuzendaria eta
berdintasunean eta generoan aditua
Data eta ordua: 2020ko azaroak 27
ostirala 18:00etan
Tokia: Antzerki aretoa, Izarra
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak - Izarrako Udala
kolaboratzaileak: Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia
Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67 / berdintasuna@gorbeialdea.eus
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Zinegoak. LGTBI+ gaiari
buruzko film laburren
emanaldia
Gorbeialdeko Kuadrillak aurten
lehen aldiz egin du Bilboko Zinegoak Nazioarteko Zinema eta
GAylesbitrans Arte Eszenikoen
Jaialdia proiektuaren aldeko apustua. Horretarako, Zinegoak Hedapenaren bidez, LGTBI+ gaiko film
laburretako bat proiektatuko da
kuadrilla osatzen duten gaztelekuetan, LGTBI+ errealitatea ikusarazteko eta jendartean
izateko, sentitzeko eta egoteko dauden moduez kontzientziatzeko.
Dinamizazioa: Zinegoak
Data eta ordua:

2020ko abendua,
Giza Eskubideen astean

Tokia: Gorbeialdeko Kuadrilla
Norentzat: Herritarrak
Hizkuntza: Euskara / Gaztelania
Antolatzaileak - Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
kolaboratzaileak: Arabako Foru Aldundia
Informazio +: Sarrera librea, baimendutako lekua bete arte
www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus
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A25 - Autodefentsa feminista
Emakumeentzako autodefentsa feminista ikastaroa. Indarkeria sexista identifikatzen eta horren aurrean jarduten
ikastea. Beraz, emakumeei beren eguneroko bizitzan generoagatik aurki ditzaketen erasoak identifikatzen eta haiei
erantzuten erakutsiko zaie.
Hezitzailea: Endara
Data eta ordua:

2020ko abenduak 12
larunbata 10:00etan

Tokia: Sologana zentro soziokulturala, Durana
Norentzat: Emakumeak
Hizkuntza: Gaztelania
Antolatzaileak - Arratzua-Ubarrundiako Udala
kolaboratzaileak: Kuadrillako Berdintasun Zerbitzua
Arabako Foru Aldundia
Informazio + eta www.laiaeskola.eus, hileko buletina,
inskripzioak: sare sozialak eta karteldegien bidez
945 43 01 67
berdintasuna@gorbeialdea.eus
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#LAIABirtuala
Berri onak! Orain, LAIAeskolako solasaldi eta hitzaldietara
zuzenean eta online sartu ahal izango gara LAIABirtualan.
Jarraitu guztiak #LAIABirtuala-n!

Zainketaren aberastasun ikusezina
2020ko irailak 17, osteguna, 18:30etik 20:30era
Arabako Foru Aldundiaren “Pobreziaren feminizazioa: Begirada zabaltzeko diagnostikoa” azterlanaren aurkezpenean,
Mendialdean, Santikurutze Kanpezun.
María Ángeles Durán, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko
Emakumearen Ikerketarako Institutuaren eta “Berdintasunerako politikak” UNESCO Katedraren sortzailea eta zuzendaria.
Antolatzaileak eta kolaboratzaileak: Arabako Mendialdeko kuadrilla, Kanpezuko Udala, Arabako Foru Aldundia.

#DeskonfinaChallenge
2020ko irailak 24, osteguna, 19:00etatik 21:00etara
Erronka bat izan da gure artean harremanak izatea konfinamenduan, zein deseskaladan, eta jakin nahi genuke nola
egon zareten. Nola izan dira zuen harremanak? Mugikorretik, bideo-deiak? Zein indarkeria edo arazo bizi izan dituzue?
Zer ikasi ahal izan dugu?.
Gai horiei eta beste askori buruz hitz egiteko, konekta zaitez!.
Ianire Estébanez, psikologo feminista.
Dinamizatzailea: Sheila Melcon, Sortzen Aholkularitzako
psikologo feminista.
Antolatzailea: Arabako Foru Aldundia.
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“MADE BY WOMEN” ZINEFORUMA
2020ko urriak 6 eta 13, astearteak, filmei buruzko solasaldia
Aurreko 72 orduetan bi filmak ikusi ahal izango dira
LAIAbirtuala-n erraztuko den
estekaren bidez.
Manuel Iradier Afrikar Elkarteak, zinemak balioak eta sinesmenak transmititzeko dituen indarraz jabetuta, bi film
aurkeztuko ditu saio honetan Cine nómada-ren eskutik, afrikako zinemaren dokumentazio- eta hedapen-laborategia.
Zinema-ziklo txiki honen helburura emakume afrikarra rol
sekundarioetatik eta tradizionaletatik rol horren ikuspegi
kritikoa izatera pasatzea da, paper independente, arduratsu
eta sortzaileak irudikatuz.
Solasaldiaren dinamizatzailea: Cine nómada, Afrikako zinemaren dokumentazio- eta hedapen-laborategia.
Antolatzaileak eta kolaboratzaileak: Manuel Iradier Elkarte
Afrikanista, Aiaraldeako Kuadrilla eta Arabako Foru Aldundia.

Hirigintza feminista:
Genero irizpideak eguneroko espazioak
diseinatu eta planifikatzeko
2020ko urriak 17, larunbata, 10:00etatik 12:00etara
Nola birpentsatu espazioen diseinua, kudeaketa eta erabilera modu kolektiboan. Berdintasunaren aldeko Arabako Lautadako Eskualdeko Topaketaren barruan.
Adriana Ciocoletto, Blanca Valdivia, Roser Casanovas eta
Marta Fonseca Col·lectiu Punt 6-ko partaideak. Kolektibo
horrek arkitektura eta hirigintza lantzen ditu generoaren,
intersekzionalitatearen, iraunkortasunaren eta parte-hartzearen ikuspegitik.
Antolatzaileak eta kolaboratzaileak: Arabako Lautadako
Kuadrilla, Burgeluko Udala, Arabako Foru Aldundia.
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Emakumeen borrokak Afrikan
2020ko urriak 22, osteguna, 18:00etatik 20:00etara
Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillarako LAIAEskolaren aurkezpenaren barruan.
Hitzaldiaren helburu nagusia emakumeen arteko topagune
bat sustatzea da, Afrikako emakumearen egoeratik abiatuta emakumeak aintzat hartzeko balioko duena. Beren borrokak, estrategiak eta lorpenak erakusten dira; beraiek protagonista diren borrokak, baina ikusezin bihurtzen direnak eta
beren ahotsak isiltzen dituztenak.
Ángela Nzambi, idazlea. Afrikako Literaturen Nazioarteko
Saria, errefuxiatuei Laguntzeko Espainiako Batzordeko Boluntariotza eta Intzidentzia arduraduna.
Antolatzaileak eta Kolaboratzaileak: Manuel Iradier Elkarte
Afrikanista, Oingo Udala eta Arabako Foru Aldundia.

Elkarrizketa eta estrategia feministak.
Bizitzaren jasangarritasuna pandemiatik
birpentsatzea
2020ko urriak 24, larunbata, 12:00etatik 13:00etara
Añanako Kuadrillako Berdintasunaren aldeko IV. Topaketan.
Erronka askori aurre egin behar diegu bizi ditugun krisialdi ugariengatik, COVID-1aren ondorioz krisi horiek areagotu egin dira.
Nola egin aurre erronka berriei? Zer estrategia feministari ekin
behar zaio osasun demokratikotik, zainketaren etikatik eta bizitzaren sostenguarekiko erabateko erantzunkidetasunetik?.
Carmen Castro García, ekonomialari feminista eta ekintzaile soziala. SinGENEROdeDUDAS.org-ren sustatzailea.
Antolatzaileak eta Kolaboratzaileak: Añanako Kuadrilla eta
Arabako Foru Aldundia.
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Beste zahartzaro bat ezinbestekoa da
2020ko azaroak 10, asteartea, 19:00etatik 21:00etara
COVID19 delakoak eragindako osasun-krisian adineko emakumeek izandako esperientziei buruz hausnartzeko espazioa, batez ere pandemiak utzitako konfinamenduari eta
ondoezei buruz.
Anna Freixas, idazle feminista eta emakumeen zahartzeaz
arduratzen den psikologo ikertzailea.
Dinamizatzailea: Norma Vázquez, psikologo feminista.
Antolatzailea: Arabako Foru Aldundia.

“Laudiotik Plazara”
Topaketa feministen ziklo birtuala
Hainbat gaiei buruz hitz egingo dugu: Ekonomia, zaintzak,
ekologia, tratu onak, arrazakeriaren aurkako borroka, aniztasunaren aberastasuna … krisi garai honetan goiari eusteko eta aurre egiteko gakoen bila.
Dinamizatzailea: Sonia Vargas Benito, kazetaria.
Antolatzaileak eta Kolaboratzaileak: Laudioko Udala eta
Arabako Foru Aldundia.

BESTE MUNDU BAT POSIBLE DA

2020ko irailak 30, asteazkena, 19:00etatik 21:00etara
Alternatiba politiko, sozial eta ekonomikoak proposatzeko,
ezinbestekoa da zainketa-lanak berrantolatzea... ikusezin
bihurtuta, baloratu gabe eta gehienbat emakumeek egindakoak direnak.
Yayo Herrero, ekintzaile ekofeminista eta Ecologistas en
Acción taldeko kidea.
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INDARKERIA MATXISTA:
COVID-19AREN BESTE ERREALITATEA

2020ko azaroak 17, asteartea, 19:00etatik 21:00etara
COVID-19ak gure bizitza aldatu du, baina genero-indarkeriak
bere horretan dirau. Nola eragin du emakumeen aurkako indarkerian konfinamendu aldia? Gizonek indarkeriaren aurka
gehiago parte hartzeko erronkak eta gakoak.
Miguel Lorente, auzitegi eta medikuntza legalean espezializatuta, Genero Indarkeriaren aurkako Gobernuaren ordezkari ohia.

KOMUNIKABIDEEN PAPERA KRISI HONETAN

2020ko abenduak 16, asteazkena, 19:00etatik 21:00etara
COVID19 sortutako krisian, afrikarren eta afrikarren ondorengoak diren emakumeen eta gizonen irudikapenak eta
ikusezintasunak aztertuko ditugu, baita zein mezu eta estereotipo transmititu diren ere.
Lucía Asué Mbomio, TVEko kazetaria. Afrofeminas emakume afroondorengoentzako ildoko komunitatearekin lankidetzan aritzen da.
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