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Parte Hartuz 

Parte Hartuz Gizarte 

Zientzien arloko ikerketa 

eta prestakuntza talde 

kontsolidatua da. 

Hainbat gizarte-

eragilerekin etengabeko harremana eta lankidetza 

izateaz gain, Parte Hartuz-ek hainbat gairi buruzko 

txostenak egin ditu, Euskal Herrian herritarren parte-

hartzeari buruzko prozesuak eta esperientziak 

aholkatu eta sustatu ditu, eta dibulgazio-lan 

garrantzitsua egin du. Horri lotuta, Parte Hartuz-ek 

ere prestakuntza-lan garrantzitsua egiten du, 

bereziki, akademikoa. 

 

Kolore Guztietako Basoak  

 Azken urteotan, gero 

eta gehiago aldatu 

dira radiata pinuen 

basoak eukalipto-

sailekin, eta horrek 

ondorio larriak izan ditu ingurumenean. 

Biodibertsitatea sinplifikatzeak uraren zikloa 

aldatzea, lurzoruak suntsitzea eta basoetako suteen 

aukera eta larritasuna areagotzea ekarri du. Kolore 

Guztietako Basoak mugimenduak bizi gune horiek 

babesten ditu, eta azken gobernu aldaketetan jartzen 

du arreta, kudeaketa produktibistara itzultzea 

planifikatzen baitu. 

 

Gure Platera Gure Aukera 

Gure Platera Gure 

Aukera ekimena 

hezkuntza-komunitate, 

lehen sektore eta 

gizartetik sortu den 

eskaera bati erantzuteko jaio da: egungo eskola-

jantokien eredua aldatzeko nahia. Eskolako 

jantokien inguruko guztiaren inguruko aldaketa-

eskariak biltzen dituen gunea da, eta eskolako 

jantoki-eredu osasuntsuagoa, hurbilagoa eta 

bidezkoagoa eskatzen du. 

Bherria 

Bherria, Eusko Jaurlaritzako 

Berdintasuna, Justizia eta 

Gizarte Politiketako Saileko 

Gizarte Zerbitzuetako 

Zuzendaritzak 

Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarekin batera 

sustatutako ekimen bat da, Administrazio Publikoa 

eta herritar aktiboen artean lankidetza publiko-

sozialerako modu berriak ustiatu eta sustatzeko. 

Bherria metodologia berritzaile bat da, euskal 

administrazioaren arloan erantzukizun politikoa eta 

teknikoa duten pertsonengana zuzendua, bere 

ingurunearen hobekuntzan eragina duten herritarren 

aktibazio proiektuak indartzeko ekintza 

kolektiboaren eskutik. 

 

 

https://www.ehu.eus/eu/web/partehartuz/definizioa-eta-helburuak
https://territoriolab.org/eu/kolore-guztietako-basoaken-adierazpena/
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
https://bherria.eus/eu/
https://www.ehu.eus/eu/web/partehartuz/definizioa-eta-helburuak
https://www.gureplateragureaukera.eus/eu/gure-platera-gure-aukera/
https://bherria.eus/eu/
https://territoriolab.org/eu/kolore-guztietako-basoaken-adierazpena/
https://territoriolab.org/


 
 

Artea  

Arratiako haraneko (Bizkaia) 

bi eraikinek babesa ematen 

diote Artea proiektuari. 

Bertan, gutxienez hamar 

nazionalitateko 48 pertsona 

bizi dira, errefuxiatuak eta 

migratzaileak. Guztiek 

partekatzen dute bizikidetzarako gune hau, 

ekintzaileen eta baserritarren elkartasunean 

oinarritua. 

 

Gora Gasteiz 

2014ko azaroan, 

Gora Gasteiz 

ekitaldi batean 

aurkeztu zen, eta 

bertan, “hiri 

biziaren eredu 

baten alde egitea” eta “kultura anitzeko proiektua, 

elkar ezagutzeko eta elkarrekin bizitzeko hezkuntza-

proiektua” bultzatu zuten. Urte bereko apirilaren 

18an Gora Gasteizek kaleak okupatzearen aldeko 

apustua egin zuen, aniztasuna erakusteko eta 

indarrak batzeko espazio komun batean. Horrela, 

milaka globok kolorez bete zuten Gasteizko Andre 

Maria Zuriaren plaza, hiri "bidezko eta solidario" 

baten aldeko borrokaren erakusgarri, arrazismoaren 

eta bazterketaren aurka". 

REAS Euskadi 

 Ekonomia solidarioko 

ekimen alternatiboz 

osatutako mugimendu 

sozioekonomiko 

eraldatzailea eraikitzea 

sustatzen du. 83 entitate biltzen ditu hainbat 

jarduera-sektoretan. Hauek dira bere jardun-arloak: 

gizarte-merkatua eta kontsumo eraldatzailea 

eraikitzea, politika publiko eraldatzaileak sustatzea, 

gizarte-ikuskaritzako eta elkarlaneko tresna 

garatzea, gizarte-ekimena sustatzea, ekonomia 

feministako proposamenak garatzea, prestakuntza, 

ikerketa eta sentsibilizazioa, eta erakunde 

publikoekin eta bestelako gizarte-mugimenduekin hitz 

egitea. 

 

Foro Soziala 

Foro Sozial 

Iraunkorra gizarte 

zibileko hainbat 

erakundek eta 

norbanakok osatzen duten dinamizaziorako 

espazioa da. Helburu ditu euskal bake prozesua 

babestea eta azken urteetan bizi izandako 

indarkeria zikloaren ondorioen konponbidea 

errazten laguntzea. Gaur egun, gizarte zibileko 17 

eragilek hartzen dute bertan parte. 

Territorios en Conflicto-Gernika Gogoratuz, Gernikatik 

Mundura 

Gernika 

Gogoratuz 

Gernikatik 

Mundurarekin 

batera aurkeztutako nazioarteko lankidetza proiektu 

bat da, Lankidetzarako Euskal Agentziak 

finantziatzen duena. Eredu hegemoniko neoliberalak 

lurraldeetan duen eraginari buruzko azterketa bat 

burutzen ari gara, Giza Garapen Iraunkorraren eta 

Tokiko Giza Garapenaren ikuspegietatik. Lau eragin 

ardatz aztertu dira: Lurra eskuratzeko aukerak, 

genero desberdintasunak, iraunkortasuna eta 

identitate kulturala Toliman – Kolonbia; Cabo 

Delgado – Mozambike; eta Urdaibai – Euskal Herria. 

 

Arantzazulab (Gizarte Berrikuntzarako Laborategia) 

Arantzazuko tradizio humanista eta balioetatik 

eraikia, euskal gizarteari baliozko ekarpena egiten 

jarraitzeko 

erantzukizunetik 

abiatzen da 

Arantzazulab. 

Arantzazuko 

Gandiaga 

Topagunean kokatua, gure azken helburua da 

gizarte justuagoa, kohesionatuagoa, lehiakorragoa 

eta gizatiarragoa lortzeko Arantzazu 

erreferentziazko berrikuntza nodo eta herritarren 

topagune bihurtzea. 

https://www.elsaltodiario.com/migracion/proyecto-artea-casa-sin-llaves-ongi-etorri-errefuxiatuak
https://www.reasred.org/
http://forosoziala.eus/es
https://territoriolab.org/
https://territoriolab.org/
https://arantzazulab.eus/
https://arantzazulab.eus/
http://forosoziala.eus/es
https://territoriolab.org/
https://www.reasred.org/

