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Guide pratique pour les communes
H e rrie n tza ko g id a p ra k tikoa

BALDIN ETA…?
Baldin eta, kolektiboki kontuan hartuko bagenitu Ipar Euskal Herrian bizi diren
160 000 emazteak.
Baldin eta, jasaten dituzten desberdinkeriak aitortzen bagenitu, bai eta gure
hirien, gure hornikuntzen eta gure leku publikoen antolaketak jasanarazten
dizkien bereizkeria ezkutuzkoagoak…
Baldin eta, onartzen bagenu enpresa mundua, kirol mundua bai eta politikoa
ere, gizonen esku direla oraindik neurri handi-handi batean…
Baldin eta, Elkargo osoak ekinen balio tokiko bizitzan, berdintasunaren
erronkari?
Baldin eta, asmo onez, ororentzako eskubide eta justizia nahi bati jarraikiz,
mahaia hankaz uzkailtzen bagenu?
Baldin eta, lurralde honetan, elkarrekin lortzen bagenu emazteak entzunago
izan daitezen, hitza hartzea sistematikoki erraztuko bagenie, herri guzietan
Berdintasunerako Batzordeak ezartzen balira, gure kolektibitateetan langile
emazteek duten egoerari bereziki adi bagina!
Baldin eta… bai!!!
Gida honen helburu bakarra herri bakoitzean neurri zehatzak plantan ematen
laguntzea da, herri bakoitzak hautatzen dituenak, emazte eta gizonen arteko
harreman hobea biziarazteko. Garapen Kontseilukide den EBA koordinazio
feministaren ekimenez sortu da eta, gero, Berdintasunerako Elkargoz Kanpoko
Batzordean landu da!
Irakur dezazuen gonbidatzen zaituztet, eta haratago, gure herri guztietan
biziaraz dezazuen!
Martine BISAUTA
Ekologia eta Energia Trantsizioaren & Hirigune Herritarraren lehendakariordea
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Tokiko Bizian Emazte eta Gizonen arteko
Berdintasunaren Aldeko Gutuna sinatzea.
Europako Herrien eta Eskualdeen Batzordeak eta haren kide diren elkarteek
Tokiko Bizian Emazte eta Gizonen arteko Berdintasunaren Aldeko Gutuna
prestatu zuten 2006. urtean; gutun horrek lurralde kolektibitateak gonbidatzen
ditu gai hori beren politika publikoetara sartzera. Gutunaren sinadura herriaren
engaiamendurako abiapuntua izan liteke, bai eta denbora tarte luzeagoan
lortzeko helburuen parte ere.

Kolektibitate sinatzailea gutunaren
printzipio nagusiak betetzera
engaiatzen da:
Emazte eta gizonen berdintasuna
funtsezko eskubide gisa.
Euskal Hirigune Elkargoak eta
hainbat herrik (Hendaia, Urruña,
Baiona, Azkaine…) sinatu dute
jadanik Tokiko Bizian Emazte eta
Gizonen arteko Berdintasunerako
Europar Gutuna.
Sinadura horren bitartez, herriak
emazte eta gizonen arteko
berdintasunaren alde engaiatzeko
asmoa erakusten du, hala bere
barneko funtzionamenduan nola
bere politika publikoak gauzatzean.

Praktikan:
Herriko Kontseiluari Gutunaren sinatzea onar
dezala eskatuko zaio.
Auzapezak gutuna sinatu eta Europako
Herrien eta Eskualdeen Batzordera igorriko
dio.

Bereizkeria mota anitzen kontu hartzea.
Emazte eta gizonak erabakiak h artzeko
leku guzietan orekatuki ordezkaturik
izan daitezela eta parte har dezatela.
Genero estereotipoen ezabatzea.
Genero dimentsioa politika guzietan sar
dadila eta generoa aurrekontu guztiak
egitean har dadila kontuan.
Berdintasunerako ekintza planak eta
programak prestatu eta diruztatzea.

Baliabideak:
Europar Gutuna:
http://afccre.org/sites/default/
files/charte-egalite-fr.pdf
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Hautetsi erreferentea izendatzea
Gai horri ematen zaion garrantzia adierazteko, emazte eta gizonen arteko
berdintasunerako hautetsi erreferente bat izenda liteke Herri Kontseiluan.

Helburuak:
Emakumezko eta gizonezkoen arteko
berdintasun gaiak sostengatu eta
ikusgarri bihurtzea herriko kontseiluan
eta herrian.
Ekintzak plantan eman eta haien
jarraipena egitea.
Herrian, emazte eta gizonen
berdintasunari buruzko eztabaidak
animatzea.
Bilkuretan, besteei adi izateko eta hitz
hartzeen zaintzeko giroa bermatzea,
guziak mintza daitezen faboratuz.

Praktikan:
Agindu bidez, auzapezak emazte eta
gizonen arteko berdintasunaren
arduradun hautetsia izendatuko du.

Baliabideak:
Lurralde Kolektibitateen
Kode Nagusiaren L 2122-18
artikulua: :
« Auzapeza da
administrazioaren arduradun
bakarra, baina, bere zaintza
eta erantzukizunaren pean,
bere funtzioetako batzuk
bere auzapezordeetako edo
biltzarkideetako baten edo
batzuen esku utz litzazke. »
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«Emazte eta gizonen arteko berdintasuna»
Herriko Etxeaz kanpoko batzordea sortzea
Herriko Etxeaz kanpoko batzorde berezia plantan emateak aukera ematen du
herriko eragileek eta herritarrek emazte eta gizonen arteko berdintasunaren
aldeko herriko politikak eraikitzen eta eztabaidatzen parte har dezaten.

Baliabideak:
Lurralde Kolektibitateen Kode
Nagusiaren L. 2143-2 artikulua:

Helburuak:
Herriko Etxeak herriko eragile eta
herritarrei jakitera emanen die herriko
etxeaz kanpoko batzordea sortu dela
eta hautagaiak eskatuko ditu.
Herri Kontseiluak batzordearen sortzeaz
eta osaeraz deliberatuko du.

Praktikan:
Herriko Etxeak herriko eragile eta
herritarrei jakitera emanen die herriko
etxeaz kanpoko batzordea sortu dela eta
hautagaiak eskatuko ditu.
Herri Kontseiluak batzordearen sortzeaz
eta osaeraz deliberatuko du.

«Herriko Kontseiluak aholkularitza
batzordeak sor ditzake herriko
lurralde osoari edo zati bati
dagokion herriaren intereseko
zeinahi arazori buruz aritzeko.
Batzorde horietako kide izan litezke
herriko kontseilari ez diren
pertsonak ere, besteak beste, tokiko
elkarteen ordezkariak. Auzapezak
proposatu eta kontseiluak
batzordearen osaera finkatuko du,
indarrean den agintaldiaz haratago
luza ez litekeen denbora baterako.
Batzorde bakoitza auzapezak
izendatu hautetsi batek izendatuko
du. Batzordeei auzapezak galde
diezaieke hurbileko ekipamenduen
edota zerbitzu publikoen gaineko
zeinahi proiektu edo gairi buruz,
batzordekide diren elkarteen jardun
eremukoa bada. Horrez gain,
batzordearen sortze helburua zen
herriaren intereseko arazo orotaz
egin diezaiokete proposamen bat
auzapezari.»

4
Berdintasuna giza baliabideen kudeaketan
Enplegatzaile den bezainbatean, Herriak berdintasuna bermatu behar du langile
emazte eta gizonen artean, eta bereizkeria edota estereotipo mota guztien aurka
borrokatu behar du.

Helburuak:
Lansari aldeei aitzin hartzea
eta direnak tratatzea.
Karrera bilakaera berdina
bermatzea.

Praktikan:
Herriko Etxeko administrazioak
«berdintasun» erreferente den langile bat
izendatzea; horrek lanpostu fitxaren
aldaketa dakar, zeregin hori fitxan sartzeko.

Lanbide bizitza eta bizitza
pertsonal eta familiakoaren
arteko lotura faboratzea.
Bereizkerien, indarkeria
ekintzen, jazarpenen eta
jokamolde sexisten aurka
borrokatzea.

Langile guziekin, informazio bilkura bat
antolatzea.
Langile egitura azaltzen duen txostena
prestatzea (emazte eta gizon kopurua adar
bakoitzean eta lan kategoria bakoitzean;
lansariak; karrera bilakaera; formakuntzen
eskuratzea…).
Berdintasunaren gaia batzorde teknikoaren
bilkura baten gai zerrendan ematea
(batzorde teknikorik ez duten herriek
sindikatuekin ikus dezakete).
Lanean duten bizi kalitateari buruzko
galdetegia banatzea.
Estereotipoen eta indarkeria sexista eta
sexuzkoen aurkako borrokarako
formakuntza bereziak plantan ematea.
Indarkeriazko, bereizkeriazko ekintzak,
jazarpen moral edo sexuzko ekintzak edo
egitate sexistak seinalatzeko baliabidea
sortzea.

Baliabideak:
Centre de Gestion des Pyrénées
Atlantiques, Maison des Communes,
Cité administrative, Rue Renoir, CS
40609, 64006 PAU CEDEX
(05.59.84.40.40)
Centre National de la Fonction
Publique Territoriale, antenne des
Pyrénées-Atlantiques , 7 rue Faraday,
64000 PAU (05.59.14.33.88)
Sindikatuak
Lurraldeko Funtzio Publikoaren
Aldaketarako Legea, 2019ko
agorrilaren 6koa
Seinalatze baliabideari buruzko
2020ko martxoaren 13ko Dekretua.
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Berdintasuna Herriko Etxeko komunikazioan
Sexu estereotipoen aurkako borroka da emazte eta gizonen arteko
berdintasunaren ardatz nagusietako bat. Herriak, bere komunikazio tresnen
bitartez, hala barnekoen nola kanporakoen bitartez, zeregin garrantzitsua bete
dezake.

Praktikan:
Komunikazioaren ardura duten herriaren
zerbitzuek eta hautetsiek zaindu behar
dute genero estereotiporik ez bideratzea,
adibidez:
- Koloreen erabileran (hondo arrosa
emazteentzat eta urdina gizonentzat…);
- Lanbideen irudietan (egiteko teknikoak
gizonentzat eta gizarte ekintzari edota
haur txikien zaintzari loturikoak
emazteentzat…);
- Argazkietako kokalekuetan (gizona
aitzinean eta emazteak gibelean…)

Helburua:
Komunikazio euskarrietan,
emazte eta gizonen lekuaren
irudi orekatua emanen dela
bermatzea.

Baliabideak:
Estereotiporik gabeko komunikazio
baterako gida (Berdintasunerako
Goi Batzordea)
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Leku publikoetan mistotasuna faboratzea
Denbora luzez, emazteak etxean hetsirik izan dira eta gizonek hartzen zuten leku
publikoa; bi espazio horiek banaketa horren arabera antolatu ziren.

Ressources :
Pariseko 10. arrondisamenduko
esplorazio ibilaldiak – 4 orrialde
eder, esperientzia azalduz, bai eta
emakumezkoen esplorazio
ibilaldiaren agiria

Praktikan:
Berdintasunerako erreferente den
hautetsiak herritarrengana joko du leku
publikoen erabileraren diagnostikoa
egiteko, eta honako hauetara gonbidatuko
ditu:
- Informazio bilkura batera eta egoeraren
lehen bilana egitera;
- Ekarri beharreko hobekuntzetaz ohartzeko
esplorazio ibilaldi batera;
- Herritarrekin batera aterabideak
eraikitzeko aukera emanen duten parte
hartze bidezko lantegietara.
Antolaketa proiektu orotarako, Herriak
erabileren mistotasuna hartuko du kontuan

Herrira egokitu galdetegi baten
prestatzea, behakoa fintzen
laguntzeko abiapuntuko zenbait
behaketa arrasto seinalatuko
dituena:
- Maiz pasatzen zara pasaleku
horretan? bai, ez, zergatik?
- Kirol hornikuntzak erabiltzen
dituzu? bai, ez, zergatik?
Esplorazio ibilaldietarako
metodologia gida, Hubertine Auclert
Zentroa.
Esplorazio ibilaldia arrakastatsu
izateko 5 aholku, tokiko hautetsi
emazteen bloga
Diagnostikoa ibilian, Diagnostic
territoires
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Emazteei leku publikoetan dagokien
ikusgarritasuna itzultzea
Estereotipoen aurkako borrokak eta eredu bidezko berdintasun heziketak,
emazteei lekua egin nahi die eremu publikoan duten ordezkapenean oreka
ezarriz. Halatan, leku publikoen izendapenak, emazteei omenaldia egiteaz gain,
gure historiaren etapa guzietan ukan duten zeregin nagusia ekarri nahi dute
gogora.

Praktikan:
Herriko Etxeaz kanpoko «berdintasun»
batzordeak toponimo femeninoen zerrenda
bat ezarriko du, bereziki garai zenbaitetan
seinalagarri izan diren ibilbideak ukan
dituzten herriko eta herriaz kanpoko
emazteen zerrenda.
Karriken, hornikuntza publikoen eta plazen
izenak feminizatzea, genero estereotipoen
aurka borrokatzeko (emazte baten izena
gimnasio bati ematea, haurtzaindegi bati
baino gehiago…).
Emazteek gizartean duten lekuari buruzko
eta historian ukan duten zereginaren
gaineko erakusketak antolatzea.

Baliabideak:
Emakumezkoen lekua, Bask’Elles
–Bascos elkartearen emazteen
eskubideen taldeak abian eman eta
daraman ekimena.
Herriaren argiak, emazteak herriaren
erdigunean kokatzen dituzten
ekimenak
Karrikaz jabetu gaitezen eragiketa,
Emazte eta gizonen arteko
berdintasunerako eta aukera
berdintasunerako ministerioa.
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Emazteei egin indarkerien aurkako
borrokarako tresnen berri ematea
Indarkeria jasan duten emazteei laguntza atzematen lagun diezaieke eta
informazioa hedatuz ere lagun ditzake Herriak.

Baliabideak
Praktikan:
Jadanik badauden aurkitegiak, bere
horretan edo lurraldean diren eragileei
egokituz, argitaratuko ditu Herriak.

Emazteei egin indarkerien aurkako
tokiko sarekoak
Euskal Kostaldeko ospitalgunea
Familia plangintza
Emazteen eta Familien Eskubideari
buruzko Informazio Zentroa

Herriak aurkibidea hedatuko du eta ororen
eskura emanen, leku publikoetan,
saltegietan, medikuntza bulegoetan.

Zutik!

Merkatariak eta medikuntzako
profesionalak eta paramedikuntzako
profesionalak mobilizatuko ditu.

3919 txartela eta 64ko elkarteak
gibelaldean

Herri aldizkarian erregularki gogora ekarriz.
Gaiaren ardura duten elkarte egiturei jende
hartze saioak egiteko aukera emanez.

Hendaiako Herria

#NousToutes kanpaina, emazteei egin
indarkerien aurka borrokatzeko
(indarkeria neurgailu bat eta ezkontideen
arteko indarkeriarik bada harremanetan
jartzeko zenbaki baliagarriak dakartzaten
ogi zakuak banatzea)
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Tokiko ekitaldietan gerta litezkeen sexuzko
indarkerien aurka borrokatzea
Tokiko ekitaldiak (bestak, festibalak,…) herriko bizitzako gertakari nagusiak dira;
hala ere, indarkeria sexistak eta sexuzkoak ekar ditzakete eta haien aurka
borrokatu behar dute tokiko eragile guztiek.

Praktikan:
Herriak indarkeria sexista eta sexuzkoei
aitzin hartzeko kanpaina bat hedatuko du
ekitaldien karietara.
Ekitaldia baino anitzez lehenago, Herriak
antolatzaileak (Besta Batzordea,
elkarteak…) mobilizatuko ditu, indarkeria
sexista eta sexuzkoen aurkako eragile
nagusi baitira.
Besten eta ekitaldien ardura duen
hautetsiak bilkura bat antolatuko du
antolatzaileekin, udal zerbitzuekin eta
zerbitzu teknikoekin (langileak, landa
zaintzaileak…), kafe etxeetakoekin,
segurtasun zerbitzuekin (suhiltzaileak,
jendarmeria…)
Prebentziorako, gertakarien berri
emateko eta biktimak kargura hartzeko
protokoloa prestatzea.

Baliabideak:
Toki mailan garatu
protokolo antisexistak:
PAF!, Brigada Ubela (EHZ
festibala), Baionako
Bestak, Feminitza
elkartea…
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Berdintasuna haur eta gazteen
harlekuetan
Haurrak, lehen unetik dira genero estereotipoen pean eta horien aurka egin
beharra dago berdintasuna ikasiko badute. Haurrak eta gazteak hartzen dituzten
lekuen antolamenduak eta hornikuntzek ikaste horretan laguntzen dute, neska eta
mutilei altzari berberak, jolas eta jostailu berberak erabiltzeko aukera ematen
baitie, bai eta espazioa berdin erabiltzeko aukera ere.

Baliabideak:
Jouer l’égalité (Berdintasun jokoan)
Les stéréotypes de genre dans les
structures de la petite enfance
(Genero estereotipoak
haurtzaindegietan), Aménagement
de l’espace de jeux p.19, Patricia
Santos Haute Ecole de Travail social

Praktikan:
Herriak elkar aditze lan bati ekinen dio
haur edota gazteak hartzen dituzten
egituretako arduradunekin eta
erabiltzaileekin (gurasoak, haurrak),
erabileren gaineko diagnostikoa egiteko
(eskola korralea, jostalekuak, jostailuak...).
Bere baldintza agirietan, Herriak
berdintasuna faboratzen duten
antolamenduen helburua finka lezake.
Herriak neska-mutilen arteko berdintasun
proiektu bat eraikitzea sostenga lezake,
eskolekin, ikastaldi inguruko harrerekin
eta udal haurtzaindegiekin.

https://mallettedesparents.educatio
n.gouv.fr/parents/ID156/eduquer-fill
es-et-garcons-a-l-egalite-et-au-respe
ct-mutuel
Kanboko eskola eta ikasleen
kontseilua
Elkarrizketa Edith Maruéjouls-ekin,
Peyrouat – Mont-de-Marsan lehen
mailako eskolaren esperientziaren
berri
Réinventons la récré (Jostaldia
berrasma dezagun), Evariste-Galois
eskola, Angelu
Neska-mutilen arteko berdintasun
proiektuen gauzatzeen adibideak,
Egalicrèche proiektua, Artemisia
elkartea
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Gazteei informazioa eman eta ohartaraztea
Lizeoan erruz hedaturik dira indarkeria sexista eta sexuzkoak eta gehienetan
arruntzat hartzen ohi dira: esku bat ipurdira, neska baten irudi intimo bat sarean
hedatzea, irain sexistak, sexu harreman behartuak… Arrunt izanik ere, ondorio
dramatikoak dituzte biktimentzat.
Herriaren jarduna bigarren mailako ikastetxeetan garatzen diren jardunen
osagarri izan liteke, ohartarazte lana eskolaz kanpo ere azkartzeko.

Praktikan:
Gazteentzako prebentzio kanpaina
antolatzea:
- Sexismoaren ondorioetaz ohartaraztea.
- Maite harremanetako indarkerien
prebentzioa.
- Zibersexismoari buruzko informazioa.
Ohartarazpen plan bat koordinatzea
bigarren mailako ikastetxeekin, bai eta
gazteekin aritzen diren eragileekin edota
gazteak hartzen dituzten egiturekin
(Liburutegia/mediatekak, elkarteak etab.).

Baliabideak:
Emakumezkoen eta Familien
Eskubideei buruzko Informazio
Zentroa (CIDFF)
Familia Plangintza
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Gazteen artean «berdintasun» proiektuei ekitea
Gazteei emazteen eta gizonen arteko berdintasunaren alde aritzeko eta herriaren
bizitzan parte hartzeko aukera emateko, herriak gonbida ditzake erreferente den
hautetsiekin batera eta Herriko Etxeaz kanpoko batzordean, proiektuak
prestatzera eta dituzten beharrak, berezitasunak eta ideiak elkarrekin
atzematera.

Praktikan:
Neskak eta mutilak kopuru berdinean
ukanen duen gazteen herriko kontseilua
plantan ematea.
Gazteentzako parte hartze bidezko
aurrekontua ematea, landu beharreko gai
bat emazte eta gizonen arteko
berdintasuna izanen delarik.
Gazteentzako informazio-eztabaida bilkura
bat antolatzea emazte eta gizonen arteko
berdintasunaren eta estereotipoen aurkako
borrokaren gaietaz.
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Berdintasunaren eta sexismoaren aurkako
borrokaren aldeko ekitaldiak antolatzea
Biztanleak gaiaz ohartarazteko, Herriak emazteen eta gizonen arteko
berdintasunaren aldeko ekitaldiak antola litzake, edo herriko eragileek
antolaturikoak lagundu.

Praktikan:
Herriak antolatzen duen ekitaldi
bakoitzean sar lezake berdintasunaren
gaia eta ematen dituen diru laguntzak
gaia kontuan hartzearen baldintzapean
eman litzake ere.
Herriaren lekuak erakusketak egiteko
baliatzea.
Martxoaren 8ko (Emazteen eskubideen
aldeko nazioarteko eguna) eta azaroaren
25eko (emazteei egin indarkerien
aurkako nazioarteko borroka eguna)
datak Herriko Etxeko agendan sar litzake:
- egun horien karietara komunikazio
berezia egitea;
- herriko eragileak ekitaldien antolaketan
mobilizatzea (mintzaldia, kultura
animazioa, kirol ekitaldia…).

Baliabideak:
Berdintasunerako Goi Agentziaren
urteko bilana.
eMe8 festibala Azkainen,
Azkaineko Argazkigintzaren
Festibalaren 2021ko edizioaren
gaia «Femmes extra & ordinaires»
(Ohiko & Gaitzeko Emazteak)
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Emazteei kirol eta kultura jardueretan
aritzeko bidea erraztea
Bizitza denboretan eta etxeko egitekoen banaketan diren aldeek, estereotipoen
iraunkortasunak eta hornikuntzen desegokitasunak desberdinkeria sortzen dute
kultura eta kirol jardunetan parte hartu ahal izateko.

Praktikan:
Herriak ekin diezaioke, kultura eta kirol
elkarteekin eta herritarrekin, diren jardunei
eta haietan edo haietarako bidean gerta
litezkeen oztopoei buruzko diagnostiko
bati:
- Kide diren emazteen kopurua;
- Hornikuntzen helgarritasuna (aldagelak,
komunak...);
- Ordutegiak bizitza denboretara egokitzen
ote dira;
- Bizituriko ekintza sexistak edo
estereotipoak.
Bizi lurraldeko herrietako berdintasun
erreferenteen bilkura bat antolatzea,
dauden kultura eta kirol jardunak
zerrendatu eta jardun horien berri
zabaltzea emazteen artean.
Diru laguntzak mistotasunaren
baldintzapean ematea.
Kirol klubak eta elkarteak hobetze bidean
laguntzea.
Komunikazio eragiketa bati ekitea
emazteak kirol eta kultura jardunetaz
ohartarazteko.
Estereotipoen aurka borrokatzea, bereziki
kirolean, eta emazteentzako kirol ekitaldiak
antolatzea.

Baliabideak:
Neska Korrika : course exclusivement
féminine au profit d’Integrazio
Batzordea

Euskal Hirigune Elkargoaren elkargoz kanpoko
«emazte-gizonen arteko berdintasun» batzordea
Kide diren hautetsiak
AMIKUZE LURRALDE EREMUA
Chantal ERGUY (Aiziritze – Gamue – Zohazti)

EUSKAL EUSKAL KOSTALDE-ATURRIKO LURRALDE EREMUA
Martine BISAUTA (Baiona)
Florence DUPREUILH (Baiona)
Françoise FORSANS (Biarritz)
Laurence HARDOUIN (Baiona)
Déborah LOUPIEN-SUARES (Baiona)
Richa MENDIBOURE (Angelu)

ERROBI LURRALDE EREMUA
Nikolas BLAIN (Uztaritze)
Laetitia CROC (Itsasu)
Argitxu HIRIART-URRUTY (Kanbo)
Lilian HIRIGOYEN (Kanbo)
Magali LARTIGUE (Ezpeleta)
Eric VARIN (Haltsu)

GARAZI BAIGORRI LURRALDE EREMUA
Isabelle HENRY (Donibane Garazi)
Poline TEXIER (Urepele)

IHOLDI OZTIBARRE LURRALDE EREMUA
Michaelle CLAPISSON (Suhuskune)

ERROBI ATURRI LURRALDE EREMUA
Fabiène HIRIGOYEN (Mugerre)
Marie PERES (Hiriburu)

BIDAXUNEALDEKO LURRALDE EREMUA
Nathalie FERNANDEZ (Samatze)
Marie Anne LATHIERE (Bidaxune)

HAZPARNEALDEKO LURRALDE EREMUA
Anne LASSERRE (Bastida)

XIBEROKO LURRALDE EREMUA
Edith INES (Atharratze-Sorholüze)

HEGO LAPURDIKO LURRALDE EREMUA
Odette ALDALURRA (Ahetze)
Joana IRIGARAY (Azkaine)
Marie-José MIALOCQ (Arbona)
Pierrette PARENT DOMERGUE (Senpere)
Annie POVEDA (Urruña)

Kide diren elkarte partaideak
Euskal Herriko Garapen Kontseilua
EBA Koordinazioa
Familia Plangintza
Emakumezkoen Eskubideei buruzko Informazio Zentroa
Andere Nahia

cdpb@societecivile-paysbasque.com
coordinationeba@gmail.com
planningfamilial.paysbasque@gmail.com
action@anderenahia.asso.fr

Kide diren sindikatuak
CFDT
LAB
CGT

cfdt@communaute-paysbasque.fr
lab@communaute-paysbasque.fr
cgt@coommunaute-paysbasque.fr

Euskal Elkargoko erreferente teknikoa:
Jean-Christophe TASSY, «Herritar Elkargoa» egitekoaren arduraduna, Ekologia eta Energia Trantsizioaren
& Herritar Elkargoaren Zuzendaritza: 0559578962 – j.tassy@communaute-paysbasque.fr

