
Lehenengo DEIALDIA:

Kultura, Komunikoazioa eta Garapenerako Nazioarteko 4. Topaketa

“  Genero-perspektibatik komunikazioari begirada”  

Globalizatutako Kultur Industrien eraginak eguneroko bizitzan, gizarte-ekintzetan eta 
imaginario  eta irudikapenen sorkuntzan,  eremu estrategikoan kokatu ditu  industriok 
pentsaera patriarkal  eta androzentrikoaren erreprodukzioan.  Mass-mediek sexismoa 
eta  gizonezko  eta  emakumezkoen  estereotipoak  bultzatzen  dituzte,  euskarri 
tradizionaletatik hipermedietara.

Egunen batean gizonezko eta emakumezkoen Giza-Eskubideak egia izan daitezen, 
aurre  egin  behar  zaie  komunikabide  masiboen  komunikazioari  eta  era  berean, 
Garapenerako Komunikazioan inbertitu. 

Milaka  pertsona  dabiltza  lanean  munduan  zehar  Genero-  Berdintasunarerako 
komunikazioan,  eta  egunero  ahalegintzen  dira  bestelako  komunikazioa  eraikitzen, 
horretarako modu askotariko baliabideak erabiltzen dituztelarik. Pertsona hauei guztiei 
esker,  komunikazio berri  batek bere bidea egin  nahi  du genero-perspektibatik,  eta 
irauli  eta  berrantolatu  eremu  tradizionalak;  halaber,  zenbait  sektorek  komunikazio-
prozesu eta genero-teorietara bideratu dituzte euren ikerketak.

Kultura, Komunikazioa eta Garapena 4. Topaketak, “Komunikazioari begirada genero-
perspektibatik”  eztabaida-gunea  izan  nahi  du,  eremu  honetan  lanean  dabiltzenen 
artean esperientziak eta errefexioak elkarbanatzeko.

Euskal  Herriko  Kultura,  Communication  y  Desarrollo  (KCD)  Gobernuz  Kanpoko 
Erakundeak ekimen hau aurrera eraman du honako hauen laguntzarekin: Cátedra de 
Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí de  
Cuba eta Red Iberoamericana y Africana de Masculinidades (RIAM), Cinerizadas 
Kultur Elkartea, Klaketa Árabe produktora egipziarra , Simone de Beavouir talde 
feminista,  Euskal  Herriko  Unibertsitatea  (EHU-UPV) eta  Kooperazio  eta 
Garapenerako Euskal Agentzia.

Aipatutako erakundeek dei egiten diete komunikazio munduko gizon zein emakumeei, 
medioetako  ikertzaieleei,  ikasle  eta  interesa  duen  edonori  parte  har  dezaten  4. 
Topaketa hauetan “ Komunikazioari begirada genero-perspektibatik” . Euskal Herriko 
Unibertsitate EHU-UPV-ren Udako Ikastaroetan izango dira topaketok, Bilbon.
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Ekimen  hau  ez  da  isolatua,  estrategia  baten  barruan  dago  koordinazio-sareak 
eraikitzeko munduko Komunikatzaileen artean, komunikazio ez-baztertzailea eta anitza 
lortzeko  lanean  dabiltzanak;  ekarpen  oinarrizkoa  da  Garapen-komunikazioaren 
Prozesurako,  KCD  Erakundeak  hasitakoa  duela  bost  urte  “Filme  Sozialak-Cine 
Invisible” Bilboko  Zinemaldiarekin.

Data: 2013ko ekainaren 24tik 26ra.

Lekua: Bidebarrietako Udal – Bibliotekan

Kokapena: UdaBizBak- Udako Ikastaroak. Euskal Herriko Unibertsitatea – Universidad 
del País Vasco (EHU-UPV)

Hiria: Bilbao.

Herrialdea: Euskal Herria.

Landutako  edo  erakutsitako  lan  guztiak  lotura  izan  beharko  dute  “Genero  eta 
Komunikazioa”  gaiarekin,  komunikabideen  teknologia  berriak  erabilita,  medio 
alternatiboak, publizitatea zein gizartearen onerako mezuak.

Topaketa hauek aberaste aldera, parte-hartzaileek produktu komunikatibo ez-sexistak 
euskarri ezberdinetan erakutsi ahal izateko aukera izango dute.

Txostenak  Hautaketa  -  Batzordeari  bidaliko  zaizkio  deialdi  honi  erantsitako 
fitxarekin batera.

Metodologia:

• Txostenak

• Ikus-entzunezkoen emanaldia

• Esperientziak

• Tailer parte-hartzailea.

Parte hartzeko moduak:

• Eztabaida-  mahaietako txostenetan  (  taula  teorikoak,  esperientziak,  ekintza 

onak eta bestelakoak)

• Esperientzien aurkezpena ( ikus-entzunezkoak, irradia, tekonologia berriak…)

Centro de Empresas Innobak “Inguralde” Beurko Viejo  - Pab. 38 Ofic. 12 Barakaldo Bizkaia 
48902 Spain Tel./Fax : +3494 602 46 68 info@kcd-ongd.org

2



Matrikulak

Inork,  genero-perspektibatikatik  Garapenerako  Komunikaziozko  txosten  edo 
esperientziaren bat aurkeztu nahiko balu, KCD Erakundeari bidali beharko dio lanaren 
laburpena edo fitxa-teknikoa 2013ko apirilaren 1a baino lehen.

Lanak, gaztelaniaz, euskaraz edo ingelesez aurkez daitezke.

Komunikazio-produktua  irratikoa,  TBkoa  edo  bideoa  balitz,  15  minututik  beherakoa 
izan beharko luke; honi fitxa-teknikoa erantsi beharko zaio: egilearen izen-abizenak, 
izenburua,  medioa,  kazetaritza-generoa;  irrati,  TB  edo  bideolana  balitz,  honen 
iraupena.

Irratiko produktua CDan edo USB memorian.

TBko produktua, CD, DVD edo USB memorian.

Produktu digitala CD, DVC edo USB memorian

Prentsa-produktua, jatorrizko euskarrian edo fotokopia.

Izena emateko kuota  75€  dira (hirurogeita hamabost euro); honen barruan sartuko 
da ekitaldiko dokumentuen karpeta, topaketa honetako ekimenetan hartzeko aukera, 
“Entre  Cineastas”  Caravana  de  Cine  de  mujeres  Árabes  –  Iberoamericanas 
Erakustaldirako  sarrerak,  hamaiketakoa  eta  bazkariak  hiru  egunetan,  topaketetan 
parte-hartzailea zaren agiria.

Diru  hau  beharrezko  gastuak  ordaintzeko  minimoa  izango  da,  gure  erakundearen 
interes nagusiena aurrera egiten laguntzea eta truke profesionala da, dirurik irabazteko 
asmorik gabe.

Parte-hartzaileek eurek ordaindu beharko dituzte bidai  gastuak eta egonaldia.  Inork 
eskatu egingo balu,  KCD Erakundeak topaketetan parte hartzearen gutuna bidaliko 
dio.

Parte hartzeko asmoa dutenek eskaera eta curriculum vitae bidali beharko dute KCD-
Kultura, Communication, Desarrollo Erakundera:

Leire Pascual: encuentros@kcd-ongd.org

Matrikula-eskaerak onartzeko epea 2013ko apirilak 1; eskaerei heldu ahala erantzungo 
zaie,  eta  gehienez  30  pertsona  izango  dira.  Topaketetarako  Onarpen-gutuna  ere 
bidaliko zaie hala eskatzen dutenei. 

Centro de Empresas Innobak “Inguralde” Beurko Viejo  - Pab. 38 Ofic. 12 Barakaldo Bizkaia 
48902 Spain Tel./Fax : +3494 602 46 68 info@kcd-ongd.org

3

mailto:encuentros@kcd-ongd.org


Behin  parte-hartzea  baieztatuta,  kontu-korronte  zenbakia  emango  da  diru-sarrera 
egiteko. Dirua itzuli egingo da parte-hartzea ezinezkoa balitz.

Centro de Empresas Innobak “Inguralde” Beurko Viejo  - Pab. 38 Ofic. 12 Barakaldo Bizkaia 
48902 Spain Tel./Fax : +3494 602 46 68 info@kcd-ongd.org

4



IZENA EMATEKO FITXA

Nola parte hartuko du?

Hizlari:

Produktu-komunikatiboen erakusketan:

TXOSTENEN IZENA EMATEKO FITXA

Txostenaren izenburua:

Gaia:

300 hitzera arteko laburpen deskriptiboa:

Euskarri bereziren bat beharrezko?

Zein?

PRODUKTU- KOMUNIKATIBOEN IZENA EMATEKO FITXA

Egilearen izena:

Produktuaren izena:

Euskarria:

Irradia:

TB:

Bideoa:

Internet:

Prentsa idatzia:

Zure erakustaldirako behar dituzun baliabide teknikoak zehaztu:

Produktu-komunikatiboaren iraupena irratikoa edo ikus-entzunezkoa bada:

Gaia:

Laburpen deskriptiboa (300 hitz gehienez).
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Bukatzeko, nabarmendu egin gurako genuke topaketa hauen barruan “Entre 

Cineastas” Caravana de Cine de Mujeres Árabes-Iberoamericanas Erakustaldia 

egingo dela, Bilbon, ekainaren 24tik 28ra. Erakustaldi hau Asociación Cultural 

Cinerizadas elkarteak, Klaketa Árabe produktora egipziarrak eta KCD-ONGD 

Gobernuz Kanpoko Erakundeak antolatu dute.

Beste barik, Kultura, Komunikoazioa eta Garapena- Cultura, Comunicación y 

Desarrollo  “Genero-perspektibatik  komunikazioari  begirada”  Nazioarteko 

4. Topaketa hauen antolaketa-taldearen izenean, agur bero bat.
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