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HELBURUAK:

Biltzar honetako helburua, gure gizarteko delituak prebenitzeko moduak eta delituaren 
kontrako borrokarako beharrezkoak diren helburuak zalantzan jartzea eta hauek 

berriz definitzea da. Zalantzan jartze hori beharrezkotzat jotzen da, batetik, egungo 
sistema penalak eta penitentziarioak prozesu selektiboak garatzen dituelako eta, 

bestetik, kriminalizaziorantz eramaten direlako gizarte-marjinazio egoeran dauden 
sektoreak (gutxiengo etnikoak, Europako Erkidegotik kanpoko etorkinak, errorik gabeko 

adingabeak, droga-menpekotasun egoeran dauden pertsonak, etab.); horrela, pertsonen 
emantzipazioan lagundu beharrean, bizi duten esklusio egoera erreproduzitu eta 

kronifikatu egiten dute. Gainera, salaketa-esperientziak ezagutarazteko eta penalizazio 
selektibo hori pairatzen duten pertsonei laguntzeko espazioa izatea da gure asmoa, 

eta aldi berean, justizia zaharberritu eta adiskidekor bat sortzeko proposamenak 
ezagutaraztea.

Helburu orokor hori abiapuntutzat hartuz, Biltzarrean hainbat heziketa-galdekizuni 
erantzun nahi zaio –bai eta beste hauei ere: profesional, ikasle, diplomadun eta 

lizentziatuenei; giza eta gizarte zientzietako jakintza arloetakoei; eta erakunde eta gizarte 
elkarteenei–, egoera horiei beste modu batean erantzuteko (eta gaur egungo ekinbideak 

indartzeko), gizarte ongizatearen politiken bidez.

METODOLOGIA ETA HARTZAILEAK

Biltzarra sei mahai-inguruz osatua dago, bakoitza bi edo hiru hizlarirekin eta moderatzaile 
batekin, eta saio bakoitzaren amaieran eztabaidarako unea zabaltzeko helburuarekin. 

Inaugurazio ekitaldiaren ostean, biltzarrean landuko diren edukien aurkezpen orokor bat 
egingo da.

Edonori zuzenduta daude, oro har. Interes berezikoa da esklusio-egoeran dauden 
sektoreekin lan egiten duten gizarte-mugimenduentzat, profesionalentzat eta 

elkarteetan zein instituzioetan laguntzarako ekintza eta zerbitzuetan lan egiten duten 
boluntarioentzat, bai eta unibertsitate-komunitatearentzat ere, eta horren baitan, 

bereziki, gizarte-langintzako, gizarte-hezkuntzako, enpresa-ikasketetako, zuzenbideko, 
soziologiako, kazetaritzako, psikologiako eta historiako ikasleentzat, bertan landuko diren 

edukiengatik.

KREDITUAK IKASLEENTZAT

Unibertsitateko ikasleentzat, Biltzarreko saioek 15 orduren balioa dute: eta beste 15 ordu 
emango dira, 2012ko apirilaren amaiera baino lehen aurkeztuko den laburpen-lan bat 

egiteagatik. Beraz, bi ziurtagiri emango dira: bat parte hartzeagatik, eta bestea lanagatik, 
finkatutako epearen barruan aurkeztu eta ebaluatu ondoren. Guztira 30 ordu izango dira.

300 pertsonarentzako lekua dugu; beraz, inskripzioa lehenbailehen egitea gomendatzen 
da, aurreko edizioetan izandako arrakasta kontuan izanik lekuak berehala beteko 
direlakoan baikaude: “Adingabeen lege penal berria” (1998), “Kartzela, droga-

menpekotasuna eta HIESa; gizarte-lana sistema penalaren aurrean” (1999), “Pobrezia 
eta arriskua Europan: ongizaterako erronkak Euskadin” (2000), “Kartzela eta giza 

eskubideak; berme juridikoak, osasuna, giza asistentzia, heziketa eta lana” (2001), 
“Gazte eta adingabe zigortuak: erantzun judizial, hezigarri eta sozialak” (2001), 

“Etorkinekin gizarte-lana eta heziketa hartzailea jatorrizko herrialdeetan” (2002), “Gizarte 
politika eta hiritar segurtasuna: erronkak Europako eta munduko Euskadi batentzat” 



(2003), “Gizarte-zerbitzuak eta kartzela: alternatibak gaur egungo kultura zigortzaileari” 
(2004), “Drogei buruzko politika sozialak eta kriminalak” (2005), “Haurreria eta gazteria 

baztertuak. Politika sozial eta kriminalak” (2006), “Bitartekaritza gizarte gatazketan” 
(2008), “Gizarte bazterkeriaren eta pobreziaren feminizazioaren aurkako borroka” 

(2009), “Eskubiderik gabeko adingabeak? Babesik gabeko haur atzerritarrak eta gazteria 
zigortua” (2010).

MATRIKULAREN ORDAINKETA ETA MATERIALAREN GASTUAK:

Matrikula arrunta eta murriztua da, bere kostua 30 eurokoa
(*)

 baita. Kopuru hori, 
lehendabiziko egunean banatuko den materialerako izango da. 30 euroko kopuru hori 

azaroaren 18a baino lehen sartu beharko da Vital Kutxako kontu-zenbaki honetan: 2097 
0152 85 0104893549. Diru-kopurua sartzean, sartu duenaren izena eta lehen abizena 
zehaztu beharko dira. Izena lehenbailehen ematea gomendatzen da, gehienetan azken 

egunaren aurretik agortzen direlako plazak eta orduantxe bukatzen delako matrikulazioa.

Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolako ikasleek azaroaren 15a baino lehen entregatu 
beharko dute izen-emate orria. Egun horretan klaseak bertan behera uzteko, ikasleen 
ehuneko 50 baino gehiagok eman beharko du izena jardunaldian. Horrela ez balitz, 
eskola-egunak izango dira guztientzat, biltzarrean izena eman dutenentzat izan ezik.

(*)  

EHUko Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolako practicumarekin elkarlanean 
dabiltzan profesionalek dohainik.

MATRIKULA BIDALI EDO AURKEZTEA:

Biltzarrean izena emateko hainbat bide daude:

1. Gizarte Langintzako Eskolako atezaintzan izen-emate orria eta ordainketaren 
ordainagiria utziz.

2. Posta elektronikoz, congreso2011.ikusbide@gmail.com helbidean, izen-emate orria 
erantsiz.

3. Fax bidez, 945.01.33.08 zenbakian, matrikularen ordainagiriaren kopia bat eta izen-
emate orria erantsiz.

4. Posta arruntaren bidez, “Kartzela abolitzeko gizarte-politikak” Biltzarrerako dela 
zehaztuta eta Cesar Manzanosi zuzenduta, ordainagiria eta izen-emate orria erantsiz, 

honako helbidean: Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola (EHU). Apraiztarren kalea 2. 
01006 Vitoria-Gasteiz..

INFORMAZIOA ETA IDAZKARITZA TEKNIKOA:  
congreso2011.ikusbide@gmail.com helbidean eta 945-014273 zenbakian.



OSTEGUNA 24
Osteguna 9:00etan

AKREDITAZIOA ETA MATERIALA JASOTZEA. 
Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolan.

Osteguna 9:15etan

INAGURAZIO EKITALDIA ORDEZKARI  
INSTITUZIONAL ETA AKADEMIKOEKIN. 

Letren Fakultateko Areto Nagusian. 

Osteguna 9,30etatik 11,00etara

HASIERAKO SAIOA - LEHENENGO MAHAIA

Abolizioa giza eskubideak bermatzeko:  
pobrezia, immigrazioa, pena de heriotza zigorra eta tortura

Esteban BELTRÁN.  
Estatu Espainiarreko Amnistía Internacionaleko lehendakaria.

AURKEZLE ETA MODERATZAILE: 
Ainoa BERASALUZE, Soziologian Doktoratua,  

EHUko Gizarte Langintzako Irakaslea, Salhaketako gizarte langile ohia. 

Osteguna 11,30etatik 13,30tara

BIGARREN MAHAIA 
Azken 30 urteetako kartzela politika eta etorkizuneko erronkak

Egungo sistema penala abolitzea segurtasunerako  
eskubidea eraginkorra izan dadin

César MANZANOS, Soziologian Doktoratua,  
Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Salhaketako kide sortzailea. 

Frankismo osteko kartzela politika  
eta proiektu demokratikoaren porrota

Pedro SANTIESTEVE, 
Zaragozako Unibertsitateko Zuzenbide irakaslea, ASAPAren kide sortzailea. 

Giza Eskubideak eta kartzela: bateragarriak dira?  
Kartzelan tratu txarren eta torturen kasua

Jorge DEL CURA,  
Torturaren Prebentziorako Koordinadorako kidea, Madril. 

AURKEZLE ETA MODERATZAILE: 
Noemi BERGANTIÑOS, Politologoa, EHUko Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskolako 

irakaslea, Parte Hartuz-eko kidea.



Osteguna 15,00etatik 17,00etara

HIRUGARREN MAHAIA 
Erantzun altenatiboak egungo zigor erreakzioari

Justizia zaharberritzea eta bitartekaritza penala
Pilar SANCHEZ, abokatua eta bitartekari penal,  

Madrilgo Barrioseko Koordinadora.

Kartzela eta gizarte bazterketa: aurre egiteko zenbait proposamen
Pedro CABRERA, Soziologian doktorea, Madrilgo Comillaseko Universidad Pontificia-ko 
irakaslea. Julian Riosekin batera, “Mirando al abismo. El régimen cerrado en prisión”  

eta “Mil voces presas” liburuen egilea.

Gizarte laguntzako esperientziak pertsona marjinatuekin,  
esku-hartze penalaren aurrean

Javier BAEZA, gizarte-hezitzailea, apaiza, Entrevías parrokia, Madril.

AURKEZLE ETA MODERATZAILE: Angel ELIAS, Zuzenbidean doktorea, EHUko Lan 
Harremanen Unibertsitate Eskolako zuzendaria, Salhaketako kide sortzailea izandakoa.

Osteguna 17,30etatik 19,30etara. 

LAUGARREN MAHAIA 
Zigortutako gizarte bazterkeria: gizarte laguntzarako mekanismoak

Preso dauden emakumeak: kondena bikoitza
Marga AGUILERA, Madrilgo ACOPEko abokatua  

(Asociación de colaboración con las mujeres presas).

Kartzelaratutako gazteria eta adingabeak
Enrique MARTINEZ REGUERA

AURKEZLE ETA MODERATZAILE: Dña. Juana BALMASEDA, Abokatua, Abokatutzako 
Euskal Kontseilua, Salhaketako kide sortzailea. 

Osteguna 20,00etan 

IKUSKIZUN LITERARIO, GASTRONOMIKO ETA MUSIKALA

AURKEZLE ETA MODERATZAILE:  
Mauro ZORRILLA, Idazlea, Salhaketako kide sortzailea. 

Aizkoa LAS HERAS “La Pulga”-ren emanaldia: Euskal Flamenco

“Umbrales. Fugas de la institución total: entre captura y vida”  
liburuaren aurkezpena Darío MALVENTIren eskutik.

Presoek idatzitako testuen irakurketa baldintzapen  
askatasunean dauden pertsonen eskutik. 

Ikuskizuna janari eta edariarekin lagunduta egongo da eta Gizarte Langintzako 
Unibertsite Eskolan ospatuko da. 



OSTIRALA 25
Ostirala 9,30etatik 11,30etara

BOSTGARREN MAHAIA.  
Gizarte Bazterkeria eta disidentzia penalizatua: gizarte laguntzarako mekanismoak

Droga-menpekotasuna kartzelan:  
zigorrak eta programa alternatiboak

Maria del Mar LLEDÓ, psikologo klinikoa, Soziologian doktorea eta EHUko Gizarte 
Langintzako Unibertsitate Eskolako irakaslea.

Biztanle etorkinak eta gutxiengo etnikoak:  
immigrazio kriminalizatua
Txarli MARTINEZ DE BUJANDA,  

Pastoral Penitenciaria, Langraitz Okako kartzelako kapilaua.

Motibazio politikoengatik preso dauden pertsonak
Arantxa URKAREGI, Matematikan doktorea, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, 

D3M sumarioa dela eta behin-behineko askatasunean dagoen preso ohia.

AURKEZLE ETA MODERATZAILE: 
Carlos HERNANDEZ, historialaria, Salhaketako Bizkaiko koordinatzailea.

Ostirala 12,00etatik 14,00etara

SEIGARREN MAHAIA: ITXIERA SAIOA 
Erantzunak delituaren aurrean eta baliabide alternatiboak zigor erreakzioari. 

Baliabide extra- penitentziarioak eta askatasuna   
debekatzen ez dituen neurrriak

Jose María LOIZAGA, Psikologoa,  
Arabako Comisión Antisidako zerbitzu extra-penitentziarioen arduraduna.

Kartzelatik irtetean dauden zailtasunak  
eta irteerako laguntza beharrizanak

Pepe VILLEGAS, preso ohia, Salhaketako kidea. 

AURKEZLE ETA MODERATZAILE: 
Begoña OLEAGA, Gizarte langilea eta Antropologoa, Salhaketako kidea.




