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Zer jakin behar duzu Ondarearen 
Europako Jardunaldiez?
Ondarearen Europako Jardunaldiak herritarren parte hartzera bideratutako 
ateak zabalik dauden egunak dira; hauek 1991tik urtero antolatzen 
dira Europako Kontseiluaren ekimenez eta Europar Batasunarekin 
lankidetzarekin.
OEJek europar guztien ondarea sustatzea, kulturarteko elkarrizketa 
bultzatzea eta gizarte ondarea babestearen garrantziaz sentsibilizatzea dute 
helburu, hizkuntzen eta kulturen aniztasunetik haratago.
Bizkaian, OEJk programazio egonkor baten parte dira, “klasiko” bat urteko 
kultur egutegian. Jardunaldi hauek urrian zehar ospatzen dira. Bisita 
gidatuek eta ibilbideek, erakusketek eta hitzaldiek, kontzertuek eta mota 
guztietako kultura-adierazpenek ematen diote forma herritarren eskura 
dagoen egitarau erakargarri eta era askotakoari.
Bizkaiak proiektu honetan 2001. urtetetik aurrera hartzen du parte. Ordutik, 
20 edizio hauetan parte hartu du, lurraldeko kultura ondarearekin lotutako 
hainbat gai jorratuz.

Nork har dezake parte kanpainan?
Urteko programa honetan, antolatzaile gisa lurralde osoko eragile askok 
hartzen dute parte: udalek, erakunde ofizialek (Euskaltzaindiak, COAVNk, 
Labayruk, museoek), kultura eta gizarte elkarteek, baita pertsona 
partikularrek ere.
Programa honen antolakuntzan ez dute erakundeek bakarrik parte hartzen. 
Ezagupenak partekatu eta ekitaldiaren antolakuntzan lan egin nahi duen 
pertsona guztiek parte hartu dezakete, ondarearen hedapenerako ekintzak 
proposatu eta gauzatzen.
Bizkaiko Foru Aldundiko koordinazio-taldeak proposamen horiek aurrera 
eramateko aholkularitza eman, programaren katalogo bateratu bat argitaratu 
eta komunikazio eta hedapenaren kudeaketa gauzatuko du.
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Zein abantaila dakar kanpainan 
parte hartzeak?
●	 Programaren antolakuntzan parte hartzen dutenen gogobetetasun-maila oso altua da.
●	 Udalerrira ikusle berriak erakartzen ditu.
●	 Kultura-eskaintza bateratu batean parte hartzen denez, banakako proiektua ikusgaia-

go egiten du.
●	 Proiektuak sare bateko partaide direnez, sinergiak sortzen dira partaideen artean eta 

komunikazioa jende gehiagorengana iristen da.
●	 Formatu, ideia eta esperientzia berriak partekatzen dira antolatzaile-sarearen artean.

Nondik hasi?
Udal bateko lan-taldeko kide bazara (programatzailea, arduraduna, kudeatzailea) eta 
OEJetan parte hartzen duzun lehen aldia bada, Aldundiko koordinazio-taldearekin ha-
rremanetan jarri zaitezke beharrezkoak diren jarraibideak ezagutzeko. Baita sareko 
kide den zure inguruko udal batera edo ekimenean urtero parte hartzen duen elkarte, 
museo eta erakunde batetara jo dezakezu.

Jarduera kultura edo auzo elkarte batek edo edozein kolektibok proposatu dezake, 
baita banakakoek ere. Horrela bada ere, koordinazio taldearekin edo lehen aipatutako 
eragileekin harremanetan jartzea iradokitzen da.

Talde koordinatzaileak topaketa desberdinak gauzatuko ditu, informazioa zabaltzeko, 
iritziak trukatzeko eta parte hartzera animatzeko asmoz. Hauetan zer aurkeztu nahi 
den, nola eta nori zuzendu jarduera: haurrak, familiak, helduen taldeak, herriko bizila-
gunak edo noizbehinkako bisitariak, besteak beste jorratuko da.

Behin programa diseinatuta, garrantzitsua da katalogoan iragartzen den beharrezko in-
formazioa bidaltzea: data, ordutegia, topalekua, irisgarritasuna, etab.

Batasunean dago indarra! Askotan, elkarte/agente edo beste udalerri batekin elkartzea 
oso lagungarria izan daiteke hasierako proiektu bat aurrera eramateko orduan.

Formatua garrantzitsua da. Ekintzaren gaiarekin batera, jendea gehien erakartzen due-
na da.

Ondarea modu askotara konta daiteke!!!!
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Esparru-gaia: ondare irisgarri eta 
inklusiboa
Kultura-ondarea komunitate bat osatzen duten pertsonen isla da; haien balioen, sines-
menen, ezagupenen eta tradizioen autoadierazpena. Pertsonak erdigunean jartzea Gi-
zartearentzat Ondare Kulturalak duen Balioaren definizioaren “Europako Kontseiluaren 
Esparruko Hitzarmenaren” gakoetako bat da -Faroko Konbentzioa, 2005-. Honetan, 
“komunitate bakoitza identifikatzen den ondare kulturalera” duen eskuragarritasunaren 
garrantzia ere baieztatzen da. Gai honek, pertsona guztion barne dauden aniztasunen 
ikuspegitik: kulturala, afektibo-sexuala, funtzionala, erlijiosoa edo belaunaldien arte-
koa, besteak beste, historiarekiko eta kulturarekiko eztabaida eta konpromisoa susta-
tzen du.

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak esparru kulturalean parte hartzeko pertsona 
guztiek duten eskubidea aitortzen du, honako hau aldarrikatuz 27. Artikuluan: “Pertso-
na orok dute komunitatearen bizitza kulturalean libreki parte hartzeko, arteez gozatze-
ko eta aurrerapen zientifikoetan parte hartzeko eskubidea, baita lortzen diren onurez 
baliatzeko ere”.

Edizio honetako gaiaren bidez “Ondare irisgarri eta inklusiboa”, Bizkaiko OEJen sarea 
osatzen duzuen pertsona, erakunde eta elkarte guztiei elkarrizketa eta ekintza esparrua 
zabaltzera eta era askotako audientziekin konektatzera gonbidatzen zaituztegu. Ondare 
kulturalaren aurkezpen eta interpretazioan tradizioz gutxietsi eta baztertuak izan diren 
taldeekin elkarreragiteko topaketak eta prozesuak sustatuz.

Ekitaldi irisgarri, ireki eta inklusiboak eskaintzea funtsezkoa da publiko anitzaren par-
te-hartzea bermatzeko. Guztion ondarea, denok parte goiburuak aurtengo jardunaldiko 
gaiaren ideia nagusia laburbiltzen du. Urte honetako kanpainaren helburua, publiko 
guztiaren beharrizanetara heltzen den programa bat prestatzea da, baita pertsona 
guztien esperientziak eta ikuspuntuak islatzen dituen programa eraikitzea. Horretarako 
behar diren egokitzapen eta prozesu guztiak jarri dira martxan, pertsona guztiek egita-
rauaren ekintza guztietan parte hartu dezaketen. 

Horretarako, ondarearen bidez errespetua, ekitatea eta desberdintasunak era positi-
boan lantzen diren espazio eta giro inklusiboak sortzera gonbidatzen zaituztegu, hau 
da, elkarrizketarako eta ikaskuntzarako aukerak sustatzera. Hau da, prozesu eta ekin-
tza parte-hartzaileen bidez ezagutzak modu zabalago batean trukatzeko eta ondarea 
eta aurrekari kulturalak hobeto ulertzeko elkarguneak eraikitzea.
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 Helburuak

●	 Tokiko ondarea interpretatzea, 
parte-hartze aktiboaren bidez.

●	 Gure lurraldeko ondarearen 
sentsibilizatzea eta kultur-
aniztasuna nabarmentzea.

●	 Gure gizartean bat egiten duten 
kolektiboen ikusgarritasuna 
sustatzea.

●	 Kultura lan komunitarioarekin 
lotzea.

5

ESKULIBURUA



Inklusioaren erronka
Inklusioa ikuspegi zabalago bat da, sentsibilitate bat, filosofia bat (museoen munduan 
pentsamoldearen parte dela esango genuke); beraz, filosofia bat diskurtso global ba-
tean, erabaki eta ekintza denetan eragina izan behar dituen kultura batetan bukatzen 
dena, inplikatutako kolektibo eta profesionalen ikuspuntuetan eta haien praktiketan 
integratuta islatu behar dena (Asensio Brouard, Santacana Mestre & Fontal Merillas, 
2016: 44)1 .

Inklusioa, beraz, prozesu bat da (inoiz ez da produktu bat izango), mailakatua eta pro-
gresiboa, ondoz ondoko hurbilketa prozesua (…) honetan adi egoteko, espiritu kritikoa 
ezinbestekoa da. Baita ebaluaketa-mekanismo esplizituen emaitza eta adierazle zeha-
tzetan agertu behar dena; eginbehar zaila museo inklusiboen kasuan (Asensio Brouard, 
Santacana Mestre & Fontal Merillas, 2016: 44).

Museo eta erakunde kulturaleko erakus-
keta iraunkorretan edo aldi baterako era-
kusketa handietan planteamendu inklusi-
boak detektatzea ez da erraza. Hauek 
programa publiko edo hezkuntzara bide-
ratutako programetan, komunikazio-ekin-
tza jakin batzuetan ikusi ahal dira edo, 
asko jota, garrantzi txikiagoko aldi bate-
rako erakusketetara mugatzen dira. (...) 
Tamaina horretako pentsamolde-aldaketa 
bat oinarrizko kontzeptu-aldaketa bat 
baita, praktikak eta prozedurak aldatzen 
diren heinean antzematen dena. Baina 
hau epe laburrean lortzea ez da batere 
erraza. (...) Hala ere, inplikatutako hain-

bat esparruetako bazterkeria eta inklusio faktoreak identifikatzen baditugu, haien elka-
rrekintza, konplexutasuna eta funtzionamendua ulertzen hasi gaitezke.

Irisgarritasunari dagokionez, alde nabarmena dago arazoen tipologietan funtsatuta da-
goen diseinu unibertsalean oinarritzen den eta pertsonan zentratzen den diseinuaren 
artean (…). Lehenengoa eskaera partzialen edo murrizketen bidez egiten da. Bigarrenak 
berriz ikuspegi orokorrak eta globaltasunaren garrantzia alde batera uzten ditu. Per-
tsonan oinarritutako diseinuak ez du begi-bistatik galtzen prozesuan oinarritu behar den 
diseinua (Casner, Hutchins & Norman, 2016 Asensio Brouard, Santacana Mestre & 
Fontal Merillas, 2016an: 43)

1  Asensio Brouard, Mikel; Santacana Mestre, Joan; Fontal Merillas, Olaia. «Inclusión en Patrimonio y Museos: más allá de la 
dignidad y la accesibilidad». Her&Mus. Heritage & Museography, [en línea], 2016, n.º 17, pp. 39‐56, https://www.raco.
cat/index.php/Hermus/article/view/315269 [Consulta: 25‐03‐2021]. 
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Prozesu hau nola hasi?

1. Kolektiboen eta erakundeen mapaketa
Hasteko inguruko kolektibo, elkarte edo erakunde sozial eta kulturalak ezagutu eta 
identifikatu.

Gogoratu aurtengo jardunaldien goiburua “Guztion ondarea, denok parte” dela, beraz, 
mapaketa horretan kontuan izan zure eskualdean aniztasunaren alde lan egiten duten 
elkarte eta talde guztiak (kulturala, afektibo-sexuala, funtzionala, erlijiosoa edo belau-
naldi artekoa, esate baterako).

2. Lehen kontaktua
Norekin lan egin nahiko zenuke? Aukeratu interesak, ikuspegiak, motibazioa edo erron-
kak konpartitzen dituzun hurbileko kolektibo bat. Jarri berarekin harremanetan eta el-
karrekin lan egitea proposatu.

3. Topaketa: entzute aktiboa
Lehenengo topaketa hau gai interesgarri baten inguruan ezagutzak eta beharrak truka-
tzeko baita ikuspegi desberdinak partekatzeko baliagarria izango da.

4. Talde inklusibo eta diziplinartekoaren sorkuntza
Gomendagarria da ahal den heinean, hainbat arlotako profesionalekin talde bat osa-
tzea: ondarearen esparrukoak, kultura-bitartekaritzakoak, bolondresak.

Lantalde inklusibo honen osaketak proposamenak aberasgarriagoak eta sortzaileagoak 
izatea egingo ditu, gainera, prozesua bera elkarrizketarako, ikaskuntzarako eta elkar -
sorkuntzarako aukera bat izango da. 

ESKULIBURUA

7



5. OEJetarako proposamenak lantzea
Goian aipatutako lantalde horrek ondare baliabide bat aukeratu eta gero, urriko kan-
painan baliabide hori ezagutzera emateko baliogarriak izango diren edukiak, metodolo-
giak eta formatuak landu: hitzaldiak, bisita gidatuak, solasaldia, erakusketak, ikus-en-
tzunezkoak, etab.

6. Prozesu honetan lagunduko dizugu
Gogoratu OEJen koordinazio taldetik lagunduko dizugula proposamenari forma ema-
ten, baita proposamena ideia eta iradokizun berriekin osatzen.

7. Azken proposamenaren lanketa
OEJetarako egingo den hedapen-katalogorako behar den informazioa bidali. Katalogo 
hau paperean eta online bidez argitaratuko da. Gogoratu zure ekintzari izenburu era-
kargarri bat ematen eta osatu fitxa beharrezko datuekin: eguna eta ordua, harremane-
tarako helbide elektronikoa/telefono zenbakia, erakundea/kolektibo antolatzailea, 
ekintzaren deskribapen labur bat eta jarduera adierazten duen irudi bat.
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Ideia inspiratzaile batzuk
Atal honetan, ondarea ardatz duten jardueren zenbait ideia aurkeztuko ditugu, lagun-
garri izan daitezkeenak.

2  Horrela, museoak erronka berriei aurre egin behar die; erakusketen bidez, bisitariengan unibertsalak diren eta erakundeek errepikatzen dituzten 
pentsamoldeak aldatuz, hala nola: “Kultura-erakundeak ez dira garrantzitsuak nire bizitzan”, “Erakundea ez da inoiz aldatzen”, “Kultura-
erakundearen begirada autoritarioak ez du nire ikuspuntua barneratzen edo aurkezten duena ulertzeko ez dit testuinguru bat ematen”, 
“Erakundea ez da nire ikuspuntua adierazi ahal dudan sormen gune bat eta historia, zientzia edo arteen inguruan proposamenak egiteko 
leku bat “, eta, azkenik,” Erakundea ez da nire lagunekin edo ezezagunekin ideiak partekatzeko aske sentitzen naizen toki eroso bat” 
(Revista Digital Nueva Museología).

“Ondarea denona eta denontzat”
Aniztasun fisikoa, sentsoriala edo kogniti-
boa duten pertsonei zuzendutako bisitak, 
erakusketak edo tailer parte-hartzaileak 
antolatu ditzakezu, hainbat baliabide eta 
euskarri erabiliz: komunikazio sentsoria-
la, piktogramak, zeinu hizkuntza, objek-
tuen manipulazioa, etab.; tokiko biztan-
leek erabiltzen dituzten hizkuntzak; 
adinaren arabera egokitutako hizkuntzak; 
etab.

Zure ekintza erakargarria eta interesga-
rria bihurtzeko eta diskurtso tradizionala 
aldatzeko aukera izan daiteke2. Gainera 
ekintza sortzerako prozesu horretan pu-
blikoa edo bisitaria aurretiaz gonbidatu 
dezakezu:

(1) hasieratik bere ideia, objektu edo sor-
menezko adierazpenak kontuan izanez;

(2) edukiak berrinterpretatu ahal diren 
topaleku espazio bat sortuz; edo

(3) gainerako parte-hartzaileekin eta ku-
deaketa-taldearekin hitz eginez edo so-
zializatuz.

“Bizikidetza soziala, kulturala eta 
erlijiosoa sustatu”
Bizkaiko historian zehar, kultura eta iden-
titate oso desberdinak bizi izan dira elka-
rrekin. Beste bizimodu, tradizio eta lanbi-
de batzuk ezagutzeko ekintzak antola 
ditzakezu hitzaldi, bisita antzeztu, sola-
saldi, ipuin kontalari, tailer eta abarren 
bidez.

Antolatu ibilbide bat zure udalerritik edo 
auzotik, eta zure auzokideak bizi duten 
kultura-paisaiako eta iraganeko istorioak 
kontatzera gonbidatu. Haiek bisita gida-
tuaren protagonistak izan daitezke, onda-
reko elementu ezezagunak berreskuratu 
eta balioan jarriko dituzu.

Adibidez, bisita antzeztuak, elkarrizketak 
edo ipuinkontalariak, publikoa erakartze-
ko beste formatu interesgarri batzuk izan 
daitezke.
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“Zabaldu zure ikuspegia: 
ezagutza trukatu eta partekatu”
Lurraldean elkarrekin bizi diren komuni-
tate desberdinen usadio eta ohitura, gas-
tronomia, hizkuntza, erlijioa edo kultura-
-adierazpenei buruz ez da asko 
ezagutzen. Zure auzoan edo udalerrian 
trukerako espazioak sustatu ditzakezu 
objektuen erakusketa, kulturen arteko so-
lasaldi eta askari, erakustaldi, kontzertu 
eta dantzen bitartez.

Zure ezagupenak zabaltzeko unea da.

“Eraman topaketa hauek haien 
bizikidetza-espazioetara”
Erresistentzia batzuk hausteko modu bat 
kolektiboen bilera-lekuetara joatea da. 
Pertsona nagusien egoitzetan topaketak 
antolatu: solasaldiak, diapositiba proiek-
zioak edota eztabaidak. Horrela haien 
testigantza eta ahaztutako istorioen oroi-
tzapenak jasoko dituzu.

Kanpainetara inoiz gonbidatuak izan ez 
diren kolektiboekin ere berdina egin de-
zakezu, haien ateak jo eta haien bilera-le-
kuetara joan.

“Giza liburutegiak”
Giza Liburutegia istorioak kontatzeko di-
tuzten pertsonen zuzeneko testigantzak 
aurkitu eta ezagutzeko espazioa da.

Giza liburutegiaren funtzionamendua 
erraza da. Bertaratzen diren erabiltzai-
leek aukeren katalogo bat kontsultatu 
ahal izango dute, honetan liburuak aurki-
tu beharrean pertsonak aurkituko dituzte. 
Horrela, beste pertsonen aurrean eseriko 
dira, bera entzuteko eta berarekin ordu 
erdiz hitz egiteko aukerarekin.

Jarduera honek topaketa bultzatzea eta 
diskriminazioa murriztea du helburu, bai-
ta desberdintasuna ospatzea, elkarrizke-
ta, tolerantzia eta pertsonenganako 
errespetua sustatzea, aurreiritziak eta es-
tereotipoak zalantzan jartzea eta gizarte-
-kohesioa sendotzea
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“Museo inklusibo baterantz”
Museo inklusibo batek bere komunitatea 
irudikatu eta islatzen du, komunitatearen 
beharrizanei erantzuna ematen eta hauek  
asetzen dituen heinean. Horretarako, ko-
munitatearen iritziak eta iruzkinak aktiboki 
bilatu behar ditu,adibidez museoko langi-
leek pertsonekin elkarrizketak sustatuta.

David Flemingek, Liverpooleko National 
Museumseko zuzendari ohiaren esanetan, 
museo demokratiko batek “(…) publikoa 
modu askotara inplikatzen du, kontsulta, 
aholku eta parte-hartzearen bidez. Publi-
koa ez da bisitaria bakarrik, museoa bere 
komunitateko bizitzetan integratzen da, 
ahotsak entzun eta batez ere elkarriz-
ketetan oinarritzean".

Nola jakin dezakegu publikoak zer eta 
nola bisitatu nahi duen gure museoa? 
Nola ulertu ditzakegu audientziaren seg-
mentu desberdinen motibazioa eta beha-
rrizanak, eta horrela esperientzia zabala 
eskainiko duen giroa sortu?

“Ezkutuko istorioak, inoiz 
protagonistak izan ez direnak “
Zure herriko zein istorio ez da kontatua 
izan? Zure inguruko zein komunitate edo 
talde ez da inoiz ikusi zure museoan edo 
erakusketa-aretoan? Beharbada, euren 
istorioa kontatzeko eta protagonista ho-
riek ezagutzeko unea iritsi da.
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EGUTEGIA
Gaiaren aurkezpena OEJ2021: 
Guztion ondarea, denok parte / Ondare irisgarri eta inklusiboa
Eskualdeko bilerak: martxoaren 22tik 26ra.

Proposamenaren lehenengo zirriborroaren aurkezpena:

apirilak 30
Kanpainan parte hartu izanaren berrestea eta ideiak aurkeztea.

Behin betiko proposamenaren aurkezpena: maiatzak 28
Proposamenen azken informazioaren behin betikoa bidaltzea katalogorako.

Azken berrikusketa: uztailak 1

Aurkezpena komunikabideen aurrean: irailaren erdialdera

Kanpainaren ospakizuna: urrian zehar
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Dokumentu eta link interesgarriak:

KULTURA ERAKUNDEAK ETA KULTURARTEKOTASUNA
“Paisajes del mundo”: Liburutegiak topaketa tokiak https://www.euskadi.eus/web01-a2libzer/es/
contenidos/informacion/biblio_recomienda/es_gomendio/tematicas.html

Lugoko Museoa: “Culturas en diálogo” programa http://ubuntucultural.com/museologia-social-cul-
turas-en-dialogo-lugo-argentina/

Bartzelonako itsas museoa eta Raval auzoa https://www.mmb.cat/es/explorar/responsabilidad-soo-
cial/

Kulturarteko hiriak https://www.ciudadesinterculturales.com/ciudades-reci/

Kandelen eguna (abenduak 7) http://www.bizkeliza.org/noticia/detail/News/
fiesta-de-los-faroles-dia-de-las-velitas-y-alumbrado/

GIZA LIBURUTEGIAK
Giza Liburutegia Bilbon memoriaren eguna ospatzeko https://egk.eus/es/bibliotecas-humanas-ce-
lebrar-el-dia-de-la-memoria/ 

Giza Liburutegia Durangon Marokoko pertsona etorkinak ezagutzeko http://www.durangon.com/
la-biblioteca-humana-de-durango-permitira-conocer-la-vida-de-las-personas-inmigrantes-de-
-marruecos/ 

Algortako Gaztelekua eta Giza Liburutegia Zurrumurruak https://www.getxo.eus/es/servicios/co-
municacion/notas-prensa/2655 

Wroclaw–ren “Giza liburutegia” dokumentala https://www.youtube.com/watch?v=k4MaXjOTUEg 

MUSEOAK ETA ALZHEIMERRA DUTEN PERTSONEKIN EGINDAKO 
EKIMENAK
Bartzelonako Historia Museoa eta alzheimerra duten pertsonak https://ajuntament.barcelona.cat/
museuhistoria/es/search/node/alzheimer
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http://ubuntucultural.com/museologia-social-culturas-en-dialogo-lugo-argentina/
http://www.mmb.cat/es/explorar/responsabilidad-social/
http://www.mmb.cat/es/explorar/responsabilidad-social/
http://www.ciudadesinterculturales.com/ciudades-reci/
http://www.bizkeliza.org/noticia/detail/News/fiesta-de-los-faroles-dia-de-las-velitas-y-alumbrado/
http://www.bizkeliza.org/noticia/detail/News/fiesta-de-los-faroles-dia-de-las-velitas-y-alumbrado/
https://egk.eus/es/bibliotecas-humanas-celebrar-el-dia-de-la-memoria/
https://egk.eus/es/bibliotecas-humanas-celebrar-el-dia-de-la-memoria/
http://www.durangon.com/la-biblioteca-humana-de-durango-permitira-conocer-la-vida-de-las-personas-inmigrantes-de-marruecos/
http://www.durangon.com/la-biblioteca-humana-de-durango-permitira-conocer-la-vida-de-las-personas-inmigrantes-de-marruecos/
http://www.durangon.com/la-biblioteca-humana-de-durango-permitira-conocer-la-vida-de-las-personas-inmigrantes-de-marruecos/
https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/2655
https://www.getxo.eus/es/servicios/comunicacion/notas-prensa/2655
https://www.youtube.com/watch?v=k4MaXjOTUEg
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/search/node/alzheimer
https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/es/search/node/alzheimer
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MUSEOAK ETA BURUKO GAITZEN ESPARRUAN EGINDAKO 
EKIMENAK
Bartzelonako elkarteen mugimendua eta Picasso Museoa: “Susoespai, creación y salud mental” 
programa https://www.masmuseopicasso.org/proyectos/susoespai-creacion-y-salud-mental

MUSEOAK ETA ANIZTASUN FUNTZIONALA DUTEN PERTSONEKIN 
EGINDAKO EKIMENAK
Chillida Leku, FP Ortzadar eta ONCE https://www.diariovasco.com/culturas/esculturas-chillida-
-accesibles-20210312125931-nt.html 

Añanako gatz arana aniztasun funtzional fisikoa duten pertsonentzat https://vallesalado.com/Visi-
ta-general--adaptada- 

Alikanteko Arkeologia Museoa eta aniztasun funtzionala duten pertsonak: “Guías de MARQ por un 
día” https://www.marqalicante.com/Paginas/es/ACCESIBILIDAD-P365-M8.html 

Madrileko Soinekoen Museoa eta aniztasun funtzionala duten pertsonak: “Sastrería de sueños” 
programa http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/educacion/programa-escolar/especial.html 

Sant Boi de Llobregat Museoa eta aniztasun funtzionala duten pertsonak: “Hermes” programa 
http://www.museusantboi.cat/es/presentacio-resultat-projecte-hermes-2018-video/

MUSEOAK ETA AUTISMOATEN ESPEKTROKO NAHASTEA DUTEN 
PERTSONEKIN EGINDAKO EKIMENAK
Sefardi Museoa, Toledoko Greco Museo eta Toledoko autismoa duten pertsonen gurasoen elkartea: 
“Los Cinco Sentidos” programa http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/en/actividades/agen-
da/2019/febrero/tallersentidos.html

MUSEOAK ETA OSPITALERATUAK DAUDEN PERTSONAK
“Unidad de Cirugía y de Oncología del Hospital Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla” eta Se-
villako “Amigos del Museo Arqueológico” elkartea: “Museo en pijama” programa http://hospitalmaca-
rena.es/documentos/memoria/la-acci%C3%B3n-social-en-el-hospital/198-agenda-cultural.html 

“Federación Española de Amigos de los Museos” (FEAM) eta “la Unidad de Adolescentes del Hospi-
tal General Universitario Gregorio Marañón con los museos del Romanticismo, del Traje y el Cerral-
bo de Madrid”: “Museo Extramuros” programa http://museosextramuros.blogspot.com/p/
blog-page_28.html

ESKULIBURUA

https://www.masmuseopicasso.org/proyectos/susoespai-creacion-y-salud-mental
https://www.diariovasco.com/culturas/esculturas-chillida-accesibles-20210312125931-nt.html
https://www.diariovasco.com/culturas/esculturas-chillida-accesibles-20210312125931-nt.html
https://vallesalado.com/Visita-general--adaptada-
https://vallesalado.com/Visita-general--adaptada-
https://www.marqalicante.com/Paginas/es/ACCESIBILIDAD-P365-M8.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/educacion/programa-escolar/especial.html
http://www.museusantboi.cat/es/presentacio-resultat-projecte-hermes-2018-video/
http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/en/actividades/agenda/2019/febrero/tallersentidos.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/msefardi/en/actividades/agenda/2019/febrero/tallersentidos.html
http://hospitalmacarena.es/documentos/memoria/la-acci%C3%B3n-social-en-el-hospital/198-agenda-cultural.html
http://hospitalmacarena.es/documentos/memoria/la-acci%C3%B3n-social-en-el-hospital/198-agenda-cultural.html
http://museosextramuros.blogspot.com/p/blog-page_28.html
http://museosextramuros.blogspot.com/p/blog-page_28.html
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LGTBI+ History
Istorioak eta LGTBI+ pertsonak ospatzeko pertsonak elkartzen dituen espazioa online bat da. Elka-
rrizketak, iritzi artikuluak, museoko bildumako piezak eta abar, baita Liverpooleko LGTBI+ko histo-
ria anitza eta luzearen esperientziak partekatzeko konpromisoa. https://www.liverpoolmuseums.
org.uk/lgbt-history 

ADIN DESBERDINETAKO PERTSONEKIN ONDAREAREKIN EGINDAKO 
LANAK
Pertsona nagusiak eta ondarea https://www.uvm.cl/noticias/patrimonio-adulto-mayor/

“Patrimonio para jóvenes” programa https://www.patrimonioparajovenes.com/es/presentacion/

KULTURARTEKO BISITA GIDATU
Mygrantour http://www.mygrantour.org/

Antitour (San Francisco, Bilbao) https://gauirekia.com/luzatu-2018/antitour/

INTERESEKO BESTE EKIMEN BATZUK
Oiasso museoa (Irun, Gipuzkoa) https://www.oiasso.com/es/educacion/educacion-social

Jorge Oteiza Museo-Fundazioa (Alzuza, Nafarroa) https://www.museooteiza.org/educacion-esteti-
ca/proyectos-sociales/ 

Reina Sofía Museoa https://www.museoreinasofia.es/educacion

Thyssen-Bornemisza Museoa https://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/servicios/activis-
dades-visitas

Nacional d’Art de Catalunya Museoa https://www.museunacional.cat/es/programas-comunitarios-0 

Prado Museoa https://www.museodelprado.es/aprende/pradoeducacion/comunidad 

Fundación Caja Vital. ‘Harrera/Acogida’ erakusketa: Erakusketak gerren eta gerra-gatazken ondorioz 
pertsona errefuxiatuen fenomenoan sakontzen du. Lanak Bilbao FormArteko desgaitasun psikiko 
edota intelektuala duten artistek egin dituzte. https://www.fundacionvital.eus/exposicion-harrera

Ogi Festa (Irala y Ametzola, Bilbao) https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&-
cid=1279177340540&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noti-
cia_FA%2FBIO_Noticia 

Titereen ikuskizuna eta migrazioa https://www.solidaridadsi.org/es/agenda 

Bizitegi: “Homeless film festival” https://homelessfestival.org/el-festival

ESKULIBURUA

https://www.liverpoolmuseums.org.uk/lgbt-history
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/lgbt-history
https://www.uvm.cl/noticias/patrimonio-adulto-mayor/
https://www.patrimonioparajovenes.com/es/presentacion/
http://www.mygrantour.org/
https://gauirekia.com/luzatu-2018/antitour/
https://www.oiasso.com/es/educacion/educacion-social
https://www.museooteiza.org/educacion-estetica/proyectos-sociales/
https://www.museooteiza.org/educacion-estetica/proyectos-sociales/
https://www.museoreinasofia.es/educacion
http://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/servicios/actividades-visitas
http://www.museothyssen.org/visita/accesibilidad/servicios/actividades-visitas
https://www.museunacional.cat/es/programas-comunitarios-0
https://www.museodelprado.es/aprende/pradoeducacion/comunidad
https://www.fundacionvital.eus/exposicion-harrera
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279177340540&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279177340540&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=BIO_Noticia_FA&cid=1279177340540&language=en&pageid=3000075248&pagename=Bilbaonet%2FBIO_Noticia_FA%2FBIO_Noticia
https://www.solidaridadsi.org/es/agenda
https://homelessfestival.org/el-festival
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PRAKTIKA KULTURAL IRISTAGARRI ETA INKLUSIBORAKO GIDAK
“Kultura inklusiboaren bidean. Guztientzako museoak” K6 y Elkartu (Gipuzkoako Desgaitasun Fisi-
koa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) https://elkartu.org/pdf/kultura-inklusiboaren-bi-
dean_hacia-una-cultura-inclusiva.pdf 

Kultur ekimen irisgarri eta inklusiboak diseinatzeko eta antolatzeko gidaliburua. Elkartu (Gipuzkoa-
ko Desgaitasun Fisikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzailea) https://elkartu.org/pdf/guia_
eventos_accesibles_inclusivos_online_16-12-2016.pdf 

Aisia inklusiboaren aldeko adierazpena 2019. Deustuko Unibertsitatea, Aisia eta Ezgaitasunen kate-
dra. https://bit.ly/35H5TIn

GLOSATEGIA

IRISTAGARRITASUNA: inguruek, prozesuek, ondasunek, produktuek eta zerbitzuek, 
baita objektuek, tresnek eta gailuek bete behar duten baldintzak, pertsona guztiek 
ulertu eta erabili dezaten, segurtasun eta erosotasun baldintza berdinetan, eta ahalik 
eta modu autonomo eta naturalenean. “Denontzako diseinuaren” estrategia aurresupo-
satzen da eta aurreiritzi gabeko zentzuzko egokitzapenak eginez.

(Irisgarritasuna eta bizitza independentea behatokia, 2020)
https://observatoriodelaaccesibilidad.es/archivos/3104.

ONDARE KULTURAL IRISGARRIA: Ekonomia, Gizarte eta Kultura Eskubideen Batzor-
deak irisgarria denaren kontzeptua garatu du. Kultura ondareari dagokionez, honako 
hau bermatu behar da:

a. kultura ondarerako sarbide fisikoa, informazioaren teknologien bidezko sarbidearer-
kin osa daitekeela;

b. ekonomikoa; hau denon eskuragarri egon behar dela esan nahi du;
c. informazioa, ondare kulturalaren informazioa eskuratzea, jasotzea eta ematea de-

non eskubidea dela esan nahi du, mugarik gabe; 
d. erabakiak hartzeko eta gainbegiratzeko prozesuetan denok irispidea izatea, berezi-

ki prozesu eta baliabide administratibo eta judizialetan.

Hau guztia bateratzen duen printzipioa diskriminazio eza da, arreta berezia jarriz ahul-
tasun egoeran dauden taldeetan.

ESKULIBURUA

https://elkartu.org/pdf/guia_eventos_accesibles_inclusivos_online_16-12-2016.pdf
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https://observatoriodelaaccesibilidad.es/archivos/3104
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GIZARTERATZEA: EBk honela definitzen du gizarteratzea: “Pobrezia eta gizarte-baz-
terketa jasateko arriskuan dauden pertsonek, esparru ekonomiko, sozial eta kultura-
lean parte hartzeko bermatzen duen prozesua da, behar dituzten tresna eta baliabi-
deak eskuragarri eginez. Bizi diren gizartean normaltzat jotzen den bizitza eta ongizate 
maila batez gozatu dezaten”.

GIZARTE BAZTERKETA: Prozesu honen bidez, gizabanakoak edo taldeak ez dute gi-
zartean parte-hartzeko aukerarik, baztertze hau erabatekoa edo partziala izan daiteke 
(European Foundation, 1995:4). Prozesu hau “gizarteratzearen” kontrakoa da, ekono-
mia, gizarte eta politikaren arloen gabetzera eramaten du.

(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. 
Hegoa, Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutua eta 

UPV-EHU)

AHULTASUN EGOERAN DAUDEN PERTSONAK:

Gizartearen mespretxuzko jokabide sistematizatua eta estandarizatua jasotzen duten 
gizabanakoen edo taldeen egoera da. Gainera kolektibo bateko kide izateagatik dituz-
ten estigma sozialen ondorioz haien eskubideak kaltetuak izango dira.

(Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España, 2018.)

EDADISMOA: estereotipoak, aurreiritziak eta pertsonen aurkako diskriminazioa adinagatik.

(Osasun Mundu Erakundea).

GENEROA: historikoki gizarte eta kulturak pertsonei bere sexuaren arabera eraiki dien 
ezaugarrien multzoa da. (…) Gainera. generoaren bereizketak botere-harreman desber-
dinak ezartzen ditu. Honetan emakume eta genero binariotik kanpo dauden pertsona 
guztiek diskriminazioa eta bazterketa egoerak jasan ditzakete. 

Sexualidades diversas. Manual para atención de la diversidad sexual en las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Federación española de 

asociaciones de psicoterapeutas (FEAPS Canarias), 2018. http://www.
plenainclusion.org/sites/default/files/sexualidades_diversas.pdf 

ESKULIBURUA
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ANIZTASUN AFEKTIBO-SEXUALA: Termino horrek sexualitatearen gama osoari egiten 
dio erreferentzia, honek harreman afektibo eta sexualen alderdi guztiak hartzen ditu 
barne: erakarpena, portaera, identitatea, adierazpena, orientazioa besteak beste. Gi-
zakiek izaki sexuatu gisa dituzten alderdiez ari da.

(Glosario de términos sobre diversidad afectivo sexual. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad de España, 2018.)

LGTBI+: lesbiana, gay, bisexual, transgenero, Queer eta intersexual hitzen siglek osa-
tzen dute. “+”ak aipatu gabeko identitate eta orientazio sexual guztiei egiten die errefe-
rentzia, heterosexualitate eta zisgenerotik kanpo.

ANIZTASUN FUNTZIONALA:“Aniztasun funtzionala”, kontzeptu gisa, desgaitasuna du-
ten pertsonen borrokaren emaitza da, baita horiek duten aldarrikatzeko beharrizana 
kide diren kolektiboaren barruan.

Aniztasun funtzionala (lehen desgaitasuna zena) jatorri soziala duen arazoa da. Desgai-
tasuna eta aniztasun funtzionala ezin dira sinonimo gisa erabili, etapa desberdinak 
adierazten baitituzte erabilitako terminologiaren kontzeptu bilakaeran.

Aniztasun funtzionala historian zehar izandako izaera negatibotik edo medikuntzatik 
kanpo dagoen lehen kontzeptua da; hau urritasun batetik abiatu beharrean, originalta-
sun aberasgarri batetik abiatzen da, ezaugarri berezi honen ikuspegia aldatzea eska-
tzen duena; ez da konpondu beharreko zerbait.

(https://www.euskadi.eus/noticia/2019/discapacidad-o-diversidad-funcional-
quien-decide/web01-a2publi/es/)

ANIZTASUN ERLIJIOSOA: Erlijioak gaur eguneko identitate kolektiboen definizioan 
duen garrantziak botere publikoek honi arreta jartzea justifikatzen du, baita honen er-
regulazioa, inklusibitatearen eta aniztasunaren ikuspegitik. Kudeaketa publikoaren 
ikuspuntutik erlijioa eremu pribatuan uztea ez da komenigarria, ezta bideragarria ere, 
nortasun pertsonalarekin edo kolektiboarekin hain lotura estua duen aniztasuna baita.

(Eduardo J. Ruiz Vieytez (Dir.) Pluralidades latentes. Minorías religiosas en el País 
Vasco. Icaria Editorial, 2010.)

ESKULIBURUA
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ANIZTASUN KULTURALA: Kulturak denboran eta espazioan zehar forma desberdinak 
hartzen ditu. Aniztasun hori gizateria osatzen duten talde eta gizarteen bereizgarri 
diren identitateen originaltasunean eta aniztasunean agertzen da. Truke, berrikuntza 
eta sormen iturria, kultura aniztasuna gizakiarentzat aniztasun biologikoa organismo 
bizidunentzat bezain beharrezkoa da. Alde horretatik, gizateriaren ondarea komuna 
da, egungo eta etorkizuneko belaunaldien onurarako aitortu eta bermatu behar dena.

(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural. UNESCO, 2001)

KULTURARTEKOTASUNA: Hainbat kulturaren presentzia eta elkarrekintza ekitatiboa, 
baita elkarrizketa eta errespetuzko jarreren bidez lortutako kultura adierazpen 
partekatuak sortzeko aukera.

(Convención sobre la protección y promoción de la Diversidad de Expresiones 
Culturales 4.8 artikulua. UNESCO, 2005.).

KULTURA: Kultura gizarte baten edo gizarte-talde baten ezaugarri diren ezaugarri 
bereizgarriak dira: espiritual eta material, intelektual eta afektiboak. Arteak eta letrak 
ez ezik, bizimoduak, elkarrekin bizitzeko erak, balio-sistemak, tradizioak eta sines-
menak ere barne hartzen ditu.

(Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, 2001)

ONDARE KULTURALA:

Herritarrek identifikatzen duten iraganetik jasotako baliabideen multzoa da, jabetzatik 
haratago dagoena. Etengabe garatzen ari diren balio, sinesmen, ezagutza eta tradi-
zioen isla eta adierazpena. Denboran zehar pertsonen eta lekuen arteko elkarrekintzak 
eragindako alderdi guztiak barne hartzen dituenak.

(Convenio de Faro, 2005)

Kultura-ondarea, bere zentzurik zabalenean, gizarteak iraganetik jaso, gaur egun sortu 
eta etorkizuneko belaunaldiei beren onurarako transmititzen zaizkien baliabideen pro-
duktua eta prozesua da aldi berean. Ondare materiala ez ezik, ondare naturala eta im-
materiala ere barne hartzen ditu.

(Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. UNESCO, 2014)

ESKULIBURUA
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ONDARE KULTURAL INMATERIALA: Komunitateek, taldeek eta, kasu batzuetan, giza-
banakoek beren ondare kulturalaren erabilera, irudikapen, adierazpen, ezagutza eta 
teknikak – dagozkien tresna, objektu, artefaktu eta espazio kulturalekin batera –. Ho-
nako eremu hauetan adierazten dira:

ahozko tradizioak eta adierazpenak, hizkuntza barne, kultura-ondare immaterialaren 
tresna gisa;

a. arte ikuskizunak;
b. erabilera sozialak, erritualak eta jai-ekitaldiak;
c. naturarekin eta unibertsoarekin lotutako ezagutzak eta erabilerak;
d. artisau-teknika tradizionalak.

(Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. UNESCO, 2003)

ONDARE KULTURALA ETA GIZA ESKUBIDEAK Giza eskubideen testuinguruan kultura-
-ondareaz hitz egiteak ondare ugariak kontuan hartzea esan nahi du, hau da, pertso-
nek eta komunitateek beren gizatasuna eta existentziari zentzua emateko, munduari 
buruz dituzten ikuspegiak lantzeko eta beren bizitzei eragiten dieten kanpoko indarre-
kin elkartzeko egiten dituzten adierazpen guztiak kontuan hartzea.

(Informe sobre el acceso al patrimonio cultural como derecho humano. Giza 
Eskubideen Kontseilua, 2011.)

KOMUNITATE LANA: parte-hartze prozesu sozialak abian jartzera bideratutako esku-
-hartzea da, komunitatearen beharrizanei erantzuteko eta bizi-kalitate baldintzak ho-
betzeko helburuarekin.

PARTE-HARTZE KULTURALA: “Aukeretan oinarritutako parte-hartze kulturala” edo 
“hautaketan oinarritutako parte-hartze kulturala” funtsezkoa da, gizabanakoen gaita-
sunak garatzeko, aberatsak eta anitzak diren kultura baliabide eta adierazpenen ekoiz-
pena harremanetan jarri eta errazten baitu. Horrela, pentsamendu kritikoa garatzen 
lagundu eta sormenaren eta kultura aniztasunaren etengabeko ikaskuntza-prozesua 
elikatzen du. 

Gainera, parte-hartze kulturalak pertsonei haientzat esanguratsuak diren esperientziak 
bizitzeko aukera eskaintzen dio, horrela norbanakoen eta taldeen balio indibidualak 
eta kolektiboak etengabe eraikitzen eta transmititzen dira. Era berean balio horiek gi-
zabanakoen adierazpenetan, aniztasuna ulertzerakoan eta aldaketen egokitzape-
nean eragina dute, banaka zein era kolektiboan.

ESKULIBURUA
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Modu aske eta hautatu batean kulturan parte-hartzea, ongizatea indartzeko eta elkar 
ulertzeko bektorea ere bada. Izan ere, gizabanakoei beren komunitateekin harreman 
sozial positiboak eta kultura-aniztasuna esperimentatzeko aukerak eskaintzen dizkie, 
eta horrek integrazio, inklusio eta elkarrekiko errespetu sentimenduak sustatzen ditu. 
Ikerketa lanek erakusten dutenez, pertsonek bizitza kulturalean parte hartzeko gai ez 
direnean edo sentitzen ez direnean, gizartetik baztertuta sentitzen dira.

(Indicadores UNESCO de cultura para el desarrollo. UNESCO, 2014)

MUSEOAREN FUNTZIO SOZIALA: UNESCOren esanetan, museoak gizarte osoari zu-
zendutako bizi-espazio publikoak dira, eta, ondorioz, zeregin garrantzitsua dute gizar-
tearen kohesio sozialak sortzeko, herritarrak eraikitzeko eta identitate kolektiboei bu-
ruzko hausnarketak egiterako orduan. Museoak pertsona guztien esku egon behar 
diren lekuak dira, eta guztien sarbide fisiko eta kulturala bermatu beharko lukete, 
beharrizan gehienak dituzten taldeak barne. Gai historiko, sozial, kultural eta zientifi-
koei buruz hausnartzeko eta eztabaidatzeko guneak izanik. Gainera, museoek giza es-
kubideen errespetua eta genero-berdintasuna sustatu beharko lituzkete.

Kultura-transmisiorako, kulturen arteko elkarrizketarako, ikaskuntzarako, eztabaidara-
ko eta prestakuntzarako espazioak izanda, museoek funtzio garrantzitsua dute hez-
kuntzan (formala eta ez-formala, eta bizitza osoan zeharreko hezkuntza), gizarte-kohe-
sioan eta garapen iraunkorrean. Museoek publikoa ondare kultural eta naturalaren 
balioaz sentsibilizatzeko ahalmen handia dute. Herritar guztiek ondare hori zaintzen 
eta transmititzen laguntzeko erantzukizuna izanik. Gainera, museoek garapen ekono-
mikoa babesten dute, bereziki sormen eta kultura industriaren eta turismoaren bidez.

(Recomendación relativa a la protección y promoción de los museos y colecciones, 
su diversidad y su función en la sociedad. UNESCO, 2015.)

GIZARTE BAZTERKETA ONDARE ETA MUSEOEN ESPARRUAN: Gizarte-bazterketa, gi-
zarte bateko kolektiboek gizarte-zerbitzu (soziala, kulturala edo ekonomikoa) baten 
erabileratik kanpo edo baztertuta geratzen direnean ematen da. Ondarearen eta mu-
seoen eremuari dagokionez (Sandell, 2012 Asensio Brouard, 2016an), bazterketa 
fenomeno hau, pertsona edo kolektibo bat kultura ondasunaren funtzioez gozatzeko 
eskubiderik gabe edo baztertuta geratzen gertatuko litzateke

(Asensio Brouard, Mikel. HER&MUS 17 | Urria-abendua 2016, pp. 39-55)
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