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V. EDIZIOA GIZA ESKUBIDEEI BURUZKO IKASTAROA: 
KULTUREN ARTEKO ETA HERRITARTASUN GLOBALAREN BIZIKIDETZA 

INDARTZEA, GIZA ESKUBIDEEN ETA GJH-EN ESPARRUAN. 
 

Haurralde Fundazioak antolatuta, Batera 2030 plataforma Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin, 
Diputatu Nagusiaren Arloa, eta, Psikologia Fakultatearekin antolatutako ikastaroa, UPV/EHUko 
Psikologia Fakultatea. 

 
Sarrera eta helburuak 
Ekimen honen helburua giza eskubideen ezarpen eraginkorra erraztea da, eta horretarako, hainbat 
herrialdetako eta errealitate ezberdineko profesionalen parte hartzea planteatzen da, ikuspegi lokal-globala 
lortzeko. Kultur arteko ikuspegi batetik soilik lortuko dira hiri eta herri inklusibo eta baketsuak. 

 
Ikastaro honen edizio berriko alderdi ezberdin bat zera da, hirugarren belaunaldiko eskubideez edo elkartasun- 
eskubideez sentsibilizatzeko beharra, hau da, planetaren iraunkortasuna bermatuko duen garapen-eredu 
jasangarri baterako eskubideaz kontzientziatzea, eta, bakerako eskubideaz, hau da, gerrarik ezaz gain, parte 
hartzea eta gatazkak gainditzea ahalbidetuko duten ekintzez eta ingurumen osasuntsu eta jasangarria izateko 
funtsezko beharraz. 

 
Nabarmentzeko beste alderdi bat honako hau da, teknologia berriekin lan egingo dela giza eskubideen eta 
aniztasuneko bizikidetzaren aldeko tresna gisa. Ikastaroak 12 orduko edizio presentziala eta birtuala du, eta 
horrez gain, emandako jakintzagairen bati buruzko analisi-lan teoriko/praktiko bat, 15 orduko ordu-karga 
izango duena eta irakasgaia eman duten profesionalek gainbegiratuko dutena. 
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Oro har, proposamen honen bidez gaitasun hauek sustatuko dira parte-hartzaileen artean: 
• Giza eskubideen ezagutza 
• Hegoaldeko gizarte-erakundeei buruzko ezagutzak 
• Eraldaketaren elkartasuna eta erantzun kidetasuna 
• Kontzientzia politikoa 
• Aktibismoa eta justizia klimatikoa 

 
Azkenik, Haurralderi dagokionez, lortutako ikaskuntzak etorkizuneko proiektu eta jardueretan erabiliko dira, 
bereziki ikuspegi feministatik gorroto-diskurtsoen aurka borrokatzeko egindakoak eta komunikazio digital 
masiboan oinarritzen direnak. 

 
Helburu orokorra 
Gizartea eraldatzeko hezkuntza sustatzen laguntzea, unibertsitateko gazteak giza eskubideekin eta 
aniztasunarekiko errespetuarekin konprometitutako herritartasuna gauzatzera motibatzea. 

 
Helburu espezifikoa 
UPV/EHUko ikasle gazteen eta gazte boluntarioen gaitasun pertsonalak eta kolektiboak indartzea; 
tokikoaren eta globalaren arteko ekarpena eta trukea ikusaraztea, aktibismo solidarioa eta giza 
eskubideen defentsa sustatzeko, eta, tokiko pertsonen eta migratutako biztanleen arteko bizikidetza 
hobetzeko. 
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Programa 
 
 

1. Ponentzia- BIRTUALA 
“Derechos Humanos y justicia social desde el trabajo Comunitario con mujeres LGTI y supervivientes 
de violencia de género” Experiencias prácticas. 
Data: 2021eko Azaroak 12 
Ordua: 17.00h-19.00h 
Hizlaria: Licenciada Amárilis Pagan Jiménez. Directora Ejecutiva Proyecto Matria. Puerto Rico. Ximena 
Machicao Barbery socioloa Boliviana y activista por los derechos humanos de las mujeres. 

 
2. Ponentzia- PRESENTZIALA 
"Feminismo decolonial, interseccionalidad y migraciones" 
Data: 2021eko Azaroak 26 
Ordua: 10.45h-12.45h 
Hizlaria: Dra. Paola Contreras Hernández, Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Sociologia 

 
3. Ponentzia- BIRTUALA 
“Taller virtual básico sobre ciberactivismo para transformar, desmontando mitos en procesos de 
migracion” 
Data: 2021eko Abenduak 10 
Ordua: 17.00h-19.00h 
Hizlaria: Yessica Belarde, fundadora del colectivo feminista CIBERWARMIS (Bolivia), Investigadora Anaís 
Córdova Páez - Taller de Comunicación Mujer (Ecuador). 

 
4. Ponentzia- PRESENTZIALA 
“Defensa de los DDHH de niñas y mujeres desde una mirada intercultural y de igualdad” 
Data: 2021eko Azaroak 19 
Ordua: 10.45h-12.45h 
Hizlaria: Zita Hernande Larrañaga Magistrada Titular del Juzgado Penal nº 21 de Barcelona y socia 
fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España 
 

 
 
 

Lan Praktikoak (UPV/EHUko kredituak lortzeko beharrezkoa) 
Ikasleek emandako moduluetan landutako gairen bat interpretatzeko eta/edo kritikoki aztertzeko lana egingo 
dute. Horretarako, HFko talde teknikoak eta parte hartzen duten irakasleek gainbegiratuko dute. 
Lanak originalak izan behar dira, eta aurtengo abenduaren 15a baino lehen entregatu behar dira, parte hartzen 
duten ikasleei bere garaian emango zaizkien aurkezpen-oinarri espezifikoen arabera, dagokion ikastaro- 
ziurtagiria emate aldera. 
Psikologiako Fakultateak (UPV/EHU) kreditu 1 aitortu dio ikastaroari. 


