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Emakumeen berdintasunerako eskubidearekin lotutako gaur egungo lau eskakizunen inguruan 
eztabaidatzea proposatzen dizuet: unibertsaltasuna, bermeak, partaidetza eta politika orokor ez 
kaltegarriak. 
 
1.- Unibertsaltasuna, eskubideak, unibertsalak ez badira, pribilegioak baitira. Berdintasunerako 
eskubidea munduko 3.700 milioi emakumeentzat, berdintasun eza justifikatuko duen aniztasunik 
gabe. Horregatik da garrantzitsua CEDAW (Emakumeen Aurkako Diskriminazio Oro Ezabatzeko 
Hitzarmena) eta Beijingeko Ekintza Plataforma emakumeen kontrako diskriminazioaren aurkako 
politika publikoen eta gizarte aktibismoaren munduko erreferente izatea, ez bakarrik “adierazpenen” 
erreferente.  
Emakumeen berdintasunerako eskubidearen unibertsaltasunaren aurkako jarrera areagotu egin da 
orain dela hogei urte IV. Emakumeen Mundu Konferentzia egin zenetik. Hala, gaur egun asko dira 
arrazoi kulturalak, tradizionalak edo erlijiosoak argudiatuta emakumeei gizonei jartzen ez dizkieten 
murrizketak ezartzen dizkieten herriak, nortasun berezitu bat aitzaki. Eskualde osoak dira horrelako 
jarrerak hartzen dituztenak, martxoan New Yorken egindako Nazio Batuen Emakumeen Baldintza 
Sozial eta Juridikoaren Batzordeko 59. bilkuran argi geratu zenez, Beijing+20 plataforman Afrikar 
Batasuneko bozeramailea den Sudango ministroak adierazi bezala.  
Arrazoi ekonomikoak eta “austeritate” politikak aitzaki, osasun arreta edo mendekotasunagatiko 
arreta bezalako eskubideen unibertsaltasuna kolokan dago uneotan, eta genero berdintasuneko 
politikak murriztu eta hutsaltzen ari dira. 
 
2.- Bermeak, eskubideak ezertxo ere ez direlako horretarako boterea duen norbaitek inposatzen ez 
baditu, ofizioz edo interesdunek hala eskatuta, eta eskubideon urraketa zigortzen ez badu. Giza 
Eskubideen Adierazpen Unibertsala eta berau garatzen duten hitzarmenak, CEDAW kasu, Nazio 
Batuen Erakundeak bermatuta daude. Nazio Batuek bere aurrekari izan zen Nazioen Ligatik hartu 
zuten bermatzaile paper hori, bakea mantentzearena bezala. 
Baina Nazio Batuetan ez dago botere banaketarik, estatuetako gobernuak euren esku dituzte botere 
legegilea, exekutiboa eta judiziala. 2002tik lanean ari den Nazioarteko Zigor Auzitegiak genozidioa, 
gizartearen aurkako krimenak, gerra krimenak eta oraindik definitu gabe dagoen eraso krimena 
bakarrik epaitzen ditu, eta, tamalez, feministak ez ginen gai izan bortxaketak gerra krimentzat hartuak 
izan zitezen, 1325 Ebazpenak aurki hamabost urte beteko dituen arren. 
Uneotan, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala eta berau garatzen duten hitzarmenak, CEDAW 
kasu, betetzen direla ziurtatzeko mekanismo eraginkorrik ez dago. Izan ere, estatuak teorian kontuak 
ematera derrigortuta badaude ere, errealitatean, estatuek nahikoa dute gauzak ondo doazela esate 
hutsarekin. Beijingeko Ekintza Plataforma zuzen aplikatu den egiaztatzeko, berriz, bertako kide diren 
estatuek bost urtetik behin eman behar dituzte kontuak; hori bai, kontu ematea guztien elkarrekin egin 
dute orain artean, erabakiak aho batez hartuz.  Geroago hitz egingo dugu horren inguruan. 
Munduko 187 herrialdek sinatutako CEDAW hitzarmenak, aldiz, giza eskubideen beste konbentzio 
batzuek bezala, mekanismo eraginkorragoak ditu. Hala, lau urtetik behin estatu bakoitzak kontuak 
eman behar ditu txosten baten bidez, aditu independenteek osatutako CEDAW Batzordeak ebaluatu 
behar duena. Horrez gain, gainera, bestelako erakundeek ere kritikoagoak diren txosten osagarriak 
aurkezteko aukera dute, Espainiako kasuan 2008-2014 aldian CEDAW hitzarmena nola aplikatu zen 
aztertzeko 270 gobernuz kanpoko erakundek aurkeztu zutena adibidez 
(https://cedawsombraesp.wordpress.com/). Batzordeak, 2015eko uztailean emango du Espainiako 
egoeraren inguruko ebazpena. 

https://cedawsombraesp.wordpress.com/


Kontuak kontu, baina, eraginkorrak al dira CDAW Batzordearen ebazpenak? Uneotan, adibidez, zain 
gaude Angela González Carreñoren kasuan CDAW Batzordeak Espainiako Estatuari ezarritako 
zigorra betetzen den edo, orain artean gertatu bezala, betetzen ez den. Gogoratu behar denez, 
Angelari González Carreñori kalte-ordaina ematera zigortu zuen CDAW Batzordeak Espainiako 
Estatua, eta horrez gain, berearen antzeko egoerak errepika ez zitezen neurriak hartzeko eskatu 
zion, horretarako, «zaintza eskubideak erabakitzerakoan genero indarkeriako aurrekariak kontuan har 
daitezen neurri egoki eta eraginkorrak hartzea» exijituz helburu argi batekin: «genero indarkeriaren 
biktimen segurtasuna, tartean baita seme-alabena ere, arriskuan ez jartzea». 
 
3.- Gobernuz kanpoko erakundeen partaidetza.  
1945ean sortutako Nazio Batuen Erakundea pertsonen aldeko botere garrantzitsua izan beharko 
litzateke, hiru urte geroago onartutako eta bere helburuen artean bakea bermatzea duen Giza 
Eskubideen Adierazpen Unibertsala bera bezala. Aldiz, botere guztiak gobernuetan era 
antidemokratikoan kontzentratzearen eta bere egitura ikaragarri handia izatearen eraginez –alde 
batetik 193 herrialde barnebiltzearen ondorioz eta bestetik hartutako erabaki eztabaidagarriengatik–, 
uneotan pertsona arruntetatik urrunegi dago Nazio Batuen Erakundea.  
Hori nolabait zuzentzeko asmoz, Nazio Batuen sorrerako gutunean bertan, 70. artikuluan zehazki, 
gobernuz kanpoko erakundeen partaidetza bermatzeko hainbat bide aurreikusten dira, horietako asko 
gure herrian bertan ere erabat ezohikoak direnak. Hain zuzen ere, bide horiek funtsezkoak izan dira 
Nazio Batuen lorpen handienetako batzuk eskuratzeko, adibidez pertsonen aurkako minen debekua 
edota Nazioarteko Zigor Auzitegiaren sorrera bera. Partaidetza bide horiei esker lortu du ere Nazio 
Batuen Erakundeak giza eskubideen unibertsaltasunaren bermatzaile gisa bere legitimazioa 
mantentzea eta sorreratik bertatik pairatutako baliabide falta kronikoari lan boluntarioaren eskutik 
aurre egitea.  
 
4.- Espainiako emakumeen elkarteen partaidetza Beijing+20 plataforman. 
Laburbilduta, prozesua honakoa izan da: 

 2014ko maiatzaren 29an, Espainiako Gobernuak, emakumeen elkarteak kontsultatu gabe, 
1995eko Beijingeko Adierazpenaren eta Ekintza Plataformaren aplikazioaren gaineko 
txostena aurkeztu zuen. Emakumeen elkarteok Genevan ezagutu genuen txostena, 2014ko 
azaroan. Txostenean, besteak beste, emakumeek lan munduan bizi duten egoera ontzat 
jotzen da, eta Espainiak 2005 eta 2013 artean emakumeen aldeko politiketan 197 milioi 
euroko ekarpena egin zuela esaten da, bereziki Nazio Batuak Emakumeak-i emandako 
laguntzen bitartez. Ez hori bakarrik, txosteneko 19. orrialdearen arabera, Estatuak 1.042.325 
milioi euro bideratzen ditu urtero berdintasun politiketara eta beste 357. milioi euro genero 
indarkeriari aurre egitera; bada, 2014ko Aurrekontu Legearen arabera, gizonen eta 
emakumeen arteko berdintasuna bermatzeko 232B programak 19 milioi euro besterik ez 
zituen jaso 2014an, eta, genero indarkeriari aurre egiteko 232C programak, 21,8 milioi euro. 

 2014ko abuztuaren 22an, Nazio BatuenEuropako batzorde ekonomikoak ECE eskualdeko 
(Europa, Ipar Amerika, Israel, Errusia eta Mendebaldeko Asia) 56 herrialdeen Beijing+20 
txostena aurkeztu zuen(www.unece.org/gender/). Herrialde horietako % 48 barnebiltzen dituen 

Europar Batasunak, berriz, ez zuen bere txostena aurkeztu, 1995etik lehendabiziko aldiz.  

 Azaroaren 3tik 5era bitartean, ECE eskualdeko gobernuz kanpoko erakundeen Beijing+20 
Foroak 46 herrialdeko 700 ordezkari inguru bildu zituen, batik bat Suitzakoak (176 ordezkari 
eta 30 hizlari), AEBetakoak (50 ordezkari eta 18 hizlari), Frantziakoak (86 ordezkari eta 8 
hizlari), Italiakoak (31 ordezkari eta 2 hizlari) eta Ukrainiakoak (10 ordezkari eta 3 hizlari). 
Espainiako zortzi ordezkarik ere parte hartu zuen foroan, horietako inork hitzaldirik eskaini ez 
bazuen ere. Foroan ez zen eskualdeko txostena eztabaidatu, ezta gobernuen ebazpen 
proposamena ere. Adierazpen bat ere onartu zen (http://beijing20.ngocsw-geneva.ch/). 

 2015eko urtarrilaren 17an, emakumeen eta kooperazioaren arloetan lan egiten duten hamar 
autonomia erkidegoko gobernuz kanpoko erakundeetako 147 ordezkari bildu ginen, eta 
honako eragileok gonbidatu genituen parte hartzera: Nazio Batuak Emakumeak (Inés Esteban 
New Yorketik etorri zen eta Begoña Lasagabasterrek Skype bidez hartu zuen parte), Justizia 
eta Genero Berdintasuneko Europar Batasuneko komisarioa (ez zen etorri), Emakumearen 
Institutuko zuzendaria eta AECIDeko Kooperazio Aldeaniztuneko zuzendaria. Bildutakoen 
artean Espainiako gizarte zibilaren Beijing+20 plataforma sortu genuen eta bi agiri adostu 
genituen, bat Espainian bertan egitasmoa azaltzeko eta bestea hemendik kanpo Espainiako 
emakumeen egoera azaltzeko. Horrez gain, 59 ordezkarik izena eman genuen New Yorken 
ospatzekoa zen CSWren 59. bilkuran parte hartzeko, inolako laguntza publikorik jasoko ez 
genuela jakin arren. 

http://www.unece.org/gender/


 2015eko martxoaren 9tik 20ra CSWren 59. bilkura bildu zen Beijing+20 egitasmoaren 
inguruan aritzeko. Gobernuen Adierazpen Proiektua ezagutzen genuen emakumeen caucus-
aren bitartez, lehendabiziko aldiz emakume espainiarrek ere bertan parte hartu baikenuen.  
Adierazpenaren edukien ahultasuna ikusirik (http://daccess-
ods.un.org/TMP/7007404.56581116.html/), lehendabiziko goizean berau onartzerakoan 
gobernuz kanpoko erakundeen protesta etorri zen; hala, AWIDek osoko bilkuran bertan 
erakutsi zuen bere haserrea, eta, gainontzeko elkarteek, idatziz.  Batzarrean Emakumeen 
Eskubideentzako Frantziako estatu idazkariak hartu zuen hitza Segurtasun Kontseiluaren 
izenean, baita Letoniako Hezkuntza ministroak ere Europar Batasuneko ordezkari gisa –
Letoniari zegokion une horretan Europar Batasuneko sei hilez behingo presidentetza–. Azken 
horren hitzaldiaren edukia ere oso ahula izan zen. Europar Batasunak Nazio Batuen 
Erakundearen aurrean duen misioan ere bilera bat egin zen, eta europar caucus bat ere egin 
zen; bai batean bai bestean ez zen inolako erabakirik edo adierazpenik onartu.  Emakumeen 
Europako Lobbyak 140 ordezkarirekin parte hartu zuen ekitaldian, eta, Nazio Batuen 
Erakundearen egoitzatik kanpo, gobernuz kanpoko erakundeei utzitako elizetako batean 
prostituzioari buruz egindako topaketan ere hartu zuen parte.   
Espainiako ordezkaritza ofizialeko burua Gizarte Zerbitzu eta Berdintasuneko estatu idazkaria 
izan zen, eta, beste ordezkaritza askok egin bezala, ez zuen bere taldean gobernuz kanpoko 
erakundeetako ordezkari bakar bat ere sartu. New Yorketik itzultzean elkarteak deituko zituela 
esan zuen, gure galderei erantzuteko eta Nazio Batuen ODS txosten ofizialen inguruan 
informazioa emateko. Batzarretik hilabete batera emandako hitza gogoratzeko jakinarazpen 
bat bidali bagenion ere, oraindik ere ez dugu ez deialdirik ez inolako erantzunik jaso. 
Latinoamerika eta Karibeko herriak dira bai gobernuen bai gobernuz kanpoko erakundeen 
lanaren erreferentziarik onena, horren erakusle delarik euren caucus-ean aurkeztu zuten 
“Beijingeko Ekintza Plataformaren sorreratik 20 urtera: helburu estrategikoak eta 
Latinoamerika eta Karibeko herrien kezkak” txostenawww.comunicarigualdad.com.ar/america-
latina-el-estado-de-la-igualdad-/. Bertan, Gobernuen Adierazpenaren gardentasun, 
partaidetza eta konpromiso eza salatzeko adierazpen bat adostu zuten. Horrez gain, Nazio 
Batuek adierazpena gaztelerara itzuli ez izanagatik euren haserrea adierazi nahi izan zuten. 

CSWren martxoko bilkuran izan ginen aktibistetako askok ateratako ondorioetako batzuk honakoak 
dira: 

- Nazio Batuek berdintasunaren alde egindako apustua ahula izan da, Genevako bilkuratik 
hobekuntzak izan badira ere. Izan ere, gutxien-gutxienez, gobernuek eta gobernuz kanpoko 
erakundeek aztergai berdinak izan genituen: onartu beharreko txosten eta ebazpenak. 

- Lehen Espainiak eta Europar Batasunak emakumeen eskubideen defentsan Lehen Mailan 
jokatzen bazuten ere, Bigarren Mailan edota Hirugarren Mailan jokatzera igaro dira gaur egun 
interes faltagatik; bien bitartean, estatistika guztiek gizarte desberdintasunak gero eta 
handiagoak direla diote, eta genero arteko desberdintasunekin ere gauza bera gertatzen da.  
Genero Berdintasuneko Europako Institutuaren txostena, gainera, berandu iritsi da, eta ez hori 
bakarrik: ez du inolako eraginik europar politikan.  
http://eige.europa.eu/content/document/beijing-20-the-4th-review-of-the-implementation-of-
the-beijing-platform-for-action-report/  

- Eskubide sexualak zein ugalketari lotutakoak integrismo erlijiosoen borroka lerro bilakatu dira, 
eta, bien bitartean, integrismo politikoek desberdintasun ekonomikoek genero politiketan 
duten eragina ezkutatzen dute,  Nazio Batuetako Idazkari Nagusiaren beraren 2014ko 
“Biztanleria eta Garapeneko Txostena” agiriak honakoa argi eta garbi  jasotzen duen arren: 
«biztanleen % 8k aberastasunaren % 82 metatzen duten mundu bat ez da bateragarria giza 
eskubideen unibertsaltasunarekin, eta, gainera, desberdintasunen areagotzea azken hogei 
urteotan hazten ari den joera da».   

- Gobernuz kanpoko erakundeek parte hartzeko duten sistema ahula da oso, bai garestia 
delako bai bertako partaide izatea ez delako batere erraza. Ondorioz, caucus-ek benetako 
eragin eskasa dute azken batean. Horrez gain, itzulpenak gero eta eskasagoak dira eta hori 
oztopo da gobernuz kanpoko erakunde guztien partaidetza bermatzeko. Azkenik, salatu 
beharra dago gobernuz kanpoko erakunde “filantropikoek” edo gobernu eta elizen hurbileko 
direnek gero eta indar handiagoa dutela erakunde feminista edo aldarrikatzaileen aldean. 

 
5.- 2015eko maiatzetik irailera. Emakumeak Garapen Jasangarriko Helburuetan. 
Beijing+20 adierazpenak «garapenerako agendak 2015etik aurrera garapen jasangarriaren arlo 
ekonomikoetan, sozialetan zein ingurumenarekin lotutakoetan genero ikuspegia txertatzeko ematen 
dituen aukerak baliatzeko beharra» aipatzen du, eta, horrez gain, 7. puntuan, «Beijingeko Adierazpen 
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eta Ekintza Plataformaren aplikazio oso eta eraginkorra bete gabe geratutako Milurteko Garapen 
Helburuak betetzeko funtsezkoa» dela aldarrikatzen du, bereziki genero berdintasunaren eta 
emakume zein neskatoen ahalduntzearen bitartez.  
Gizarte zibilaren partaidetza bermatzeko prozesuak ez ditu Espainian emakumeen elkarteak kontuan 
hartu. 2012an Nazio Batuak Emakumeak-ek prozesutik «alde egiteko gonbidapena» jaso zuenetik, ez 
dugu ez inolako informaziorik ez inolako aholku eskerik jaso. Dakiguna CEDAW Plataformaren baitan 
aritzen diren nazioarteko lankidetzako gobernuz kanpoko erakundeen zein CONGDEren 
solidaritateari esker dakigu. Azken horren baliokide europarra den eta 1.800 elkarte barnebiltzen 
dituen CONCORDek Europar Batasuneko Kanpo Arazoetarako Ministroen Kontseiluari 30 neurri 
zehatz martxan jartzeko eskatu dio 2015eko maiatzaren 26an, bereziki energia eta finantzazioarekin 
lotutakoak: berriz ere % 0,7arekin eta finantzazio klimatiko osagarriarekin konprometitzea; zerga 
iruzurrarekin amaitzea eta zerga arloko elkarlana bultzatzeko gobernu arteko erakunde bat sortzea; 
erregai fosilei ematen zaizkien laguntzak ezabatzea; Finantza Transakzioen Tasa (FTT) ezartzea; 
giza eskubideen arloan kontuak ematea eta erantzukizunak onartzea; nazioarteko finantza 
erakundeak erreformatzea; eta zorra berregituratzeko mekanismo garden eta bidezko bat sortzea 
Nazio Batuen Erakundearen eskutik. Horrez gain, giza eskubideen eta genero berdintasunaren 
aldeko aldarrikapen orokor bat egitea ere eskatu da. Era berean, beste gizarte mugimendu batzuekin 
batera, jardunaldi bat deitu da Madrilen ekainak 20rako. 
 
2015eko osteko honako garapen jasangarriko helburu hauek planteatu dira Nazio Batuetan, 2014ko 
abuztuaren 12ko A/68/970 agirian jasota daudenak: 
1. Pobreziari amaiera ematea bere adierazpen guztietan mundu osoan. 
2. Gosearekin amaitzea, elikadura segurtasuna amaitzea, nutrizioa hobetzea eta nekazaritza 

jasangarria sustatzea. 
3. Bizitza osasuntsua eta ongizatea bermatzea adin guztietan. 
4. Hezkuntza inklusibo, ekitatibo eta kalitatezkoa bermatzea eta ikasteko aukerak sustatzea 

guztientzat eta adin guztietan. 
5. Generoen arteko berdintasuna eta emakume eta neskatoen ahalduntzea lortzea. 
6. Guztiek ura izatea bermatzea, baita ura modu jasangarrian kudeatzen dela eta saneamendua 

guztiei iristen zaiela ere. 
7. Energia merke, ziurra, jasangarri eta modernoa guztien eskura izango dela bermatzea. 
8. Hazkunde ekonomiko jarraitu, inklusibo eta jasangarria sustatzea, baita guztientzako enplegua, 

enplegu produktiboa eta lan duina ere.  
9. Azpiegitura erresilienteak sortzea, industrializazio inklusibo eta jasangarria sortzea, eta berrikuntza 

sustatzea.  
10. Herrialdeen arteko zein herrialdeen barneko desberdintasunak murriztea. 
11. Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea. 
12. Kontsumo eta ekoizpen jasangarriko ereduak bermatzea. 
13. Klima aldaketa eta bere eraginei aurre egiteko neurri urgenteak hartzea. 
14. Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak modu jasangarrian kontserbatu eta erabiltzea, betiere 

garapen jasangarria helburu. 
15. Lurreko ekosistemen erabilpen jasangarria babestea, ezartzea eta sustatzea, basoen 

antolamendu jasangarria egitea, desertifikazioari aurre egitea, lurzoruen degradazioa gelditu eta 
lurzoruen egoera leheneratzea, eta aniztasun biologikoaren galerari aurre egitea.  

16. Garapen jasangarrirako gizarte baketsu eta inklusikoak sustatzea, guztiek justizia eskura izatea 
bermatzea, eta erakunde eraginkor, arduratsu eta inklusiboak sortzea maila guztietan. 

17. Garapen jasangarria gauzatzeko bitartekoak indartzea eta mundu mailako itunak sustatzea.  
 
Nazio Batuen ODS txosten ofizialen arteko bosgarrena generoen arteko berdintasunari eta emakume 
eta neskatoen ahalduntzeari dagokio. Sei atal ditu guztira: Lehendabiziko hirurek honako gaitzak 
behin betiko ezabatzea dute helburu:  

o Diskriminazioa 
o Eremu publiko zein pribatuko indarkeria, baita sexu esplotazioa eta pertsonen 

salerosketa ere  
o Derrigorrezko ezkontza edo ezkontza goiztiarra eta mutilazio genitala.  

Laugarren atala Ekintza Plataformaren 165. g) neurria baino askoz harago doa –ordaindu gabeko 
zaintza eta etxeko lana aitortu eta aintzat hartzea–, honako hau gehitzen baitu: «zerbitzu publikoak 
eskainiz, azpiegitura emanez eta babes sozialerako politikak gauzatuz, baita etxean eta familian 
erantzukizun partekatua sustatuz ere, betiere herrialde bakoitzari dagokion moduan».  



Bosgarren atala erabaki politiko eta ekonomikoetan partaidetza eta lidergo parekidearen ingurukoa 
da.  
Seigarren atalak sexu osasuna, ugalketakoa eta ugalpen eskubideak guztion eskura izatea 
bermatzearen ingurukoa da, betiere Kario+20 agiriaren ildotik. Honako arloak ere jasotzen ditu: 

a. Baliabide ekonomiko, natural eta finantzarioa berdinak izateko eskubidea.  
b. Teknologiarako sarbidea izateko eskubide berdintasuna. 
c. Maila guztietan generoen arteko berdintasuna eta neskato eta emakumeen ahalduntzea 
sustatzeko politika finkoak eta lege zorrotzak. 

 
2008ko krisi finantzarioa hasi zenetik, batik bat 2010eko murrizketak indarrean jarri zirenetik, eta, 
zeresanik ez 2012ko shockaz geroztik, ezinezkoa da politika feminista egitea marko soziopolitiko 
berria ulertu gabe. Izan ere, ezinbestean posizio bat hartzen dugu, bai egiten dugunagatik bai egiten 
ez dugunagatik. Eskerrak behintzat hamarkada luzez aplikatzen dugun ekonomia feministak 
erreminta eta proposamenak eskaintzen dizkigula, zaintzaren banaketa soziala kasu. Era berean, 
garrantzitsutzat dut ere NBE Emakumeak-ek argitaratutako “Ekonomiak eraldatzea eskubideak 
gauzatzeko” txosteneko “Parte hartze publikorako lehentasunen dekalogoa” gogora ekartzea: 
1. Emakumeentzat lan gehiago eta hobeak sortzea. 
2. Genero arloko segregazio okupazioanala eta soldata ezberdintasunak murriztea. 
3. Emakumeen diru-sarreren segurtasuna indartzea euren bizi ziklo osoan zehar. 
4. Etxeko lanak eta ordaindu gabeko zaintza aitortzea, murriztea eta banatzea. 
5. Gizarte zerbitzuetan genero ikuspegiarekin inbertitzea. 
6. Berdintasun errealera bideratutako baliabideak maximizatzea. 
7. Emakumeen elkarteei euren eskubideak exijitzeko zein agenda publikoan maila guztietan 

eragiteko laguntza ematea. 
8. Emakumeen eskubideak gauzatzearen aldeko testuingurua sortzea mundu mailan. 
9. Giza eskubideen araudia baliatzea politikak diseinatu eta aldaketa katalizatzeko. 
10. Emakumeen eskubide ekonomiko eta sozialetan ematen diren aurrerapausoak ebaluatzea 

ahalbidetuko duten ebidentzia enpirikoak lortzea. 
 
Aurrez aurre dugun beste erronka handia ingurumen arlokoa da, feminismoaren eta ekologismoaren 
arteko elkarguneak gutxiengoen kontua izan baitira orain artean.  
 
XII. Foroaren aurrean, arazo globalei alternatiba globalak emango dizkion feminismo bat eraikitzeak 
ez du inolaz ere gure ingurune hurbilean egin beharreko lana, oinarriekin egin beharreko lana, 
alboratu edo bigarren mailan utzi behar dugunik esan nahi. Esan nahi duena, hori bai, honakoa da: 
genero berdintasunerako eskubidearen unibertsaltasuna modu koherentean ulertu behar dugu, 
uneotan eskubide hori behar bezala bermatuta ez dagoela ulertu behar dugu, emakumeen elkarteek 
berdintasun politiketan zein horiek baldintzatzen dituzten politika orokorretan parte hartzerik ez 
badute, horietan benetako eraginik izaterik ez badute, demokrazia bat prekarioa dela ulertu behar 
dugu. 


