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Desberdintasunaren sustraiak:
patriarkatua
eta sexu-genero sistema

Emakumeak
munduko
biltzarretan:

Gure gizartean, gizona ala emakumea izan,
rol, trebezia eta gaitasun desberdinak esleitzen
dizkigute. Sexu desberdintasunetan
oinarritutako sistema horren ondorioz
(sexu-genero sistema), historian zehar,
emakumeak gizonen menpe egon dira
(patriarkatua).
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Emakumeari buruzko
Kopenhage, 1980

Emakumeari buruzko
II. Munduko Biltzarra

Foro Alternatiboa

✔ Ikusi zen alde handia zegoela bermatutako
eskubideen eta emakumeek eskubide horiek
erabiltzeko zituzten aukeren artean
✔ Esku hartzeko hiru esparru finkatu ziren:
Emakumeentzako Hezkuntza, Lana eta
Osasuna

✔ Partaideak: 7.000 emakume
✔ Lorpenak: Erakunde feministek
eta emakumeenek estrategia
berriak diseinatu zituzten
hurrengo Biltzarretako
dokumentu ofizialetan eragiteko

Emakumeari buruzko
I. Munduko Biltzarra
Hiru helburu:
✔ Diskriminazioa desagerraraztea
✔ Emakumeek garapenean parte hartzea
✔ Emakumeek politikan eta nazioarteko
lankidetzan duten partaidetza handitzea

✔ Genero berdintasuna funtsezkotzat jo zen
garapena eta munduko bakea lortzeko
✔ Ekintza Plataforma onetsi zen, emakumeen
eskubideei dagokienez Nazio Batuen
Biltzar batek inoiz sortu duen
dokumenturik osatuena

Azterketaren emaitzak:

✔ Partaideak: 30.000 emakume
✔ Lorpenak:

Emakumeari buruzko
III. Munduko Biltzarra

• Ekintza Plataforman sartuta ez zeuden gaiak
eta ikuspuntuak azaleratu zituen

✔ Ikusi zen generoaren gaia ez zela
elementu isolatu bat, baizik eta esparru
politiko eta sozial guztiak barne hartzen
zituela

Foro Alternatiboa

Beijingeko Ekintza Plataforma onetsi zenetik
egindako aurrerapenen azterketa

Beijing + 10, New York 2005

Foro Alternatiboa

Nairobi, 1985
Mexiko, 1975

tokian tokikotik globalera

IV. Munduko Biltzarra

• Aurrerakada eta atzerakaden azterketa
kritikoa egin zuen

• Gizonen eta emakumeen artean oraindik ez
dago berdintasunik
• Ezinbestekoa da Beijingeko Ekintza Plataforma
osorik ezartzea eta CEDAWen (Emakumearen
aurkako Diskriminazio Mota guztiak
Ezabatzeari buruzko Konbentzioan) hartutako
erantzukizunak betetzea

• Adostutako erabakiak betearazteko nazioarteko
sistemak zituen mugak salatu zituen
• Emakumeen partaidetza bultzatu
eta beren nortasuna indartu zuen

✔ Partaideak: 14.000 emakume
✔ Lorpenak: Emakumeak nazioarteko
sareetan lan egiten hasi ziren

Foro Alternatiboa

Quebec

✔ Partaideak: 6.000 emakum

Emakumeen Nazioarteko Mugimendua

✔ Lorpenak:

Emakumeen Nazioarteko Mugimendua:
helburu berberak dituzten, mundu mailako
antolamendua duten eta Nazioarteko Biltzar eta
Foroetan parte hartzeko ados jartzen diren emakumeen
mugimendua

• Munduko erakunde feministen eta
emakume erakundeen eztabaida eta
elkartrukerako lehenengo guneetako bat
izan zen
• Teoria eta politikaren ikuspuntutik aurrera
egiteko balio izan zuen, kultura, arraza
eta klasearen araberako desberdintasunak
genero nortasunaren funtsezko
elementutzat hartu zirelako

• Historian zehar, emakumeek ekintzak burutu izan
dituzte gizartea aldatzeko

Japonia

• Emakumeen nazioarteko mugimenduak aniztasun
kultural eta sozial izugarria hartzen du bere baitan,
baina ezaugarri batzuk partekatzen ditu
• Mugimendu feministaren oinarri teorikoak eta
metodologikoak hartu ditu oinordetzan

Filipinak

• Biltzar eta Foroetan parte hartzeari esker, sareko
lana egiten hasi da

Estatu Batuak

Sareko lanaren adibide bat:
Emakumeen Munduko Martxa
Hainbat jatorri etniko, kultura, erlijio, politika, klase, adin eta
orientazio sexualetako emakume taldeez osaturiko
mugimendua. Martxa kontinente guztietako herrialdeetatik
igarotzen da, helburu hauek lortzeko neurriak aldarrikatuz:

Brasil
Bolivia

• Pobrezia errotik kentzea
• Aberastasuna banatzea
• Emakumeen kontrako indarkeria desagerraraztea
• Emakumeen osotasun fisiko zein moralarekiko
errespetua bermatzea

Ruanda
Turkia

Nepal
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UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO - EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA

India

Libano

Jordania

