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Gobernantza Demokratikoaren Institutuaren (Globernance)  jarduerak 

biltzen dituen memoria da honako hau. Institutuak 2010ean ekin zion 

bere ibilbideari eta zientzia, teknologia eta berrikuntzaren euskal sa-

rearen eragile Zientifiko Tekonologikoa da. Giza zientzien eta sozialen 

alorretan bikaintasunezko ikerketa lana burutzea du helburu, nazioar-

tekoa den ikuspuntu batetik. aldi berean, gure hurbileko erakundeen 

zerbitzura egonik, hainbat ikerketa programa, argitalpen, zabalkunde 

jarduera eta lankidetza hitzarmenei esker, Gobernantza Demokra-

tikoaren Institutua, gaztea izan arren, hausnarketaren eta ezagutza-

trukearen gune bilakatu da. bertatik mundu osoko ikerlariak igaro 

dira. Pertsona guzti horiei eta euren babesa ematen diguten erakunde 

publiko eta pribatuei zuzentzen diegu memoria honen goiburu izatea 

nahi dugun esker ona. ez da bere lana bete duen erakunde baten 

balantzea. erreferentziatzat elkarbizitza demokratikoaren baloreak di-

tuen eta gure gobernu erak berritzen lagundu nahi duen erakunde 

baten zientziaren eta ikerketaren garapenaren aldeko konpromisoaren 

lehen urratsa baizik.
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Aurkezpena

Daniel Innerarity 
Institutuko zuzendaria
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Juan José Álvarez
Institutuko idazkaria
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Taldea 
1—Daniel Innerarity

2—Juan José Álvarez

3—Serge Champeau

4—Ignacio Aymerich

5—Susana del Río

6—Demetrio Loperena

7- Txetxu Ausín

8- Nerea Magallón

9— Mikel Cabello

10— Sergio García

11— Luxia Iriondo
 (Idazkari teknikoa) 

12—Gemma Torres
(Kolaboratzailea)

13— Eduardo Arrieta
 (Administrazioa eta gerentzia)

14—Goretti Aldalur
 (Prentsa arduraduna)
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Zer da
Gobernantza Demokratikoaren Institutua

2010etik
Gobernantza Demokratikoaren Institutua 2010ean sortu zuen 

ikertzaile talde batek, Daniel Innerarity eta Juan José Álvarez kate-

dradunak buru zirela, gobernantza demokratikoaren inguruko eza-

gutza ikertzeko, partekatzeko eta zabaltzeko, egungo gizartearen 

errealitatea hobeto ezagutzeko eta bere gobernu erak berritzen la-

guntzeko. Hainbat ikerketa jarduera garatzen ditu, esaterako, kon-

gresuak, workshop-ak, ikastaroak eta hitzaldiak gobernantzaren 

ideia ikuspegi ezberdinetatik jorratuz, politikoa, ekonomikoa eta 

juridikoa, alegia. Ikerketa edukietan gobernatzeko dauden modu 

berriak jorratzen dira, merkatuen arautzea, enpresetako barne 

antolakuntza, administrazioaren berrikuntza edota zuzenbidearen 

eginkizuna testuinguru global batean. 

Lehentasuna:
Estatua, merkatua eta gizartearen arteko harre-
manaren azterketa
Gobernantza aztertzeak eskatzen du, bere zailtasun guztiekin, es-

tatuak, merkatuak eta gizarteak osatzen duten triangelua ikertzea, 

edota nahiago bada, hierarkiak, merkatuak eta sareek osatzen 

duten lotura analizatzea. Gobernantzaren kontzeptuak aldaketa 

sakonaren ideia hartzen du bere baitan, bai ekintza sozialean eta 

baita garaiko gizarteen gobernu moduetan ere. eta, eta gero eta-

hori guztia, globalizazioak, europartzeak eta elkarrekiko menpe-

kotasunak markaturiko testuinguru batean. Demokrazien bilakae-

ra baten aurrean gaude; instituzioak gero eta hierarkia ahulagoa 

dute, eta gero eta behartuagoak daude elkarlanean aritzera.

Globernance 
Gobernantza demokratikoaren hausnarketarako, ikerketarako 
eta ezagutzaren zabalkunderako gunea da.
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Helburua: berrikuntza politikoa eta soziala
komunikazio eta lankidetza prozesuak ulertu eta kudeatzea da 

gobernantzaren erronka, euren ekintzak elkarren artean menpe-

koak diren hainbat aktorek esku hartzen duten espazio batean. 

Gobernantzaren kontzeptua gaur egun botere politikoa bere 

eraginkortasun ezetik eta hutsalkeriatik salbatzeko aukera gisa 

agertzen zaigu, politika  berreskuratzeko, eta era berean, sakonki 

aldatzeko. 

Erakundeen eta enpresen kolaboratzaile
Globernance erakunde publikoek eta enpresek finantzaturiko en-

titatea da. Ideien laborategi hau formakuntza eta informazioa es-

katzen duten eragile sozial, politiko eta ekonomikoen zerbitzura 

dago, Institutua euren apustu estrategikoetan tresna orientatzaile 

bihurtuz. 

Horretarako, Institutuak sarean lan egiteko eta erakundeekin lanki-

detzan aritzeko apustua egin du.
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Entitate
kolaboratzaileak



Zeintzuk 
   gara

“2010eko urtarrilean, ikertzaile talde bat bildu zen gobernantza de-
mokratikoaren inguruan ikerketa sustatzeko asmoz, egungo tes-
tuinguru sozio-politikoa aintzat hartuz, horrek munduko gizartea eta 
ezagutzaren gizartea aldibereko konfigurazio gisa ulertzea eta gober-
natzea eskatzen baitu”.

GLOBERNANCE Gobernantza Demokrat ikoaren Inst i tutua AURKEZPENA

8

?

Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua

www.globernance.org

Institutuaren fundatzaileak/ Zuzendaritzako kideak

• Daniel Innerarity.  Institutuaren zuzendaria. 
Filosofia politiko eta sozialeko katedraduna eta Ikerbasqueko ikertzailea 
(uPV/eHu). luze hausnartu du ezagutzaren gizarteen bilakaera kultural 
eta politikoen, gure gobernu sistemen berrikuntzaren, demokraziaren 
eta globalizazioaren inguruan. europako eta ameriketako hainbat uni-
bertsitatetan irakasle gonbidatua izan da eta gaur egun, Florentziako 
Institutu europarrekoa  da. bere liburuen artean azpimarratzekoak dira 
La transformación de la política (Península 2002. miguel de unamuno 
III saiakera saria eta 2003ko literatura sari nazionala saiakeran), La 
sociedad invisible (2004ko espasa saria saiakeran), El nuevo espacio 
público (espasa, 2006), El futuro y sus enemigos (Paidós, 2009) eta La 
democracia del conocimiento (Paidós, 2011. euskadi literatura saria 
2012, gaztelaniazko saiakeran). Guztiak izan dira hainbat hizkuntzetara 
itzuliak.  El País eta El Correo/Diario Vasco egunkarietako eta Claves de 
razón práctica aldizkariko ohiko kolaboratzailea da.

• Juan José Álvarez. Institutuko idazkaria. 
uPV/eHuko nazioarteko zuzenbide Pribatuko katedraduna eta euro-
baskeko (europako mugimenduaren euskal kontseilua) aholkularitza 
kontseiluko kidea da. cuatrecasas bulegoko kontseilari-abokatua, eu-
ropar batzordeak izendaturiko aditu independentea askatasuna, segur-
tasuna eta justizia alorretarako eta espainia-Frantzia mugaz haraindiko 
behatoki juridikoko koordinatzaile akademikoa. Hainbat ikerketa lan 
burutu ditu Itsas- zuzenbidea, nazioarteko merkataritzaren zuzenbi-
dea, eskualde arteko Foru zuzenbidea eta nazioarteko merkataritzaren 
arbitrajearen inguruan. bere argitalpenen artean azpimarratzekoak dira 
Los foros de competencia judicial en materia marítima. Estudio de las 
relaciones entre los diversos bloques normativos (eusko Jaurlaritzako 
argitalpen zerbitzu zentrala, 1994),  Las normas de Derecho Interre-
gional de la ley 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil Foral del País 
Vasco (IVaP, 1995), Las cláusulas Paramount: autonomía de la voluntad 

y selección del Derecho aplicable en el transporte marítimo internacional 
(eurolex argitaletxea, 1997), Contracts for the International Carriage of 
Goods: Jurisdiction and Arbitration under the new UNCITRAL Conven-
tion 2008 (Yearbook of prívate International law, 2009), Crisis económi-
ca y fraudes con dimensión internacional (Foro de Derecho mercantil. 
revista Internacional, 2010), El futuro del Derecho Foral Vasco: la ne-
cesaria modernización de nuestro ordenamiento privado (euskalerriaren 
adiskideen elkartearen buletina, 2010), Hacia una vecindad civil vasca: 
la futura ley de Derecho Civil Vasco (Iprolex, 2010), Hacia un nuevo De-
recho de daños marítimo: tendencias actuales. Las lecciones Jurídicas 
del Prestige (uPV/eHu, 2011).
  

Ikerketa

• Serge Champeau
ezagutzaren eta teknologiaren gobernantza. 
Filosofia irakaslea Bordelen, aditua filosofia politiko garaikidean eta         
itzultzailea. 
Borges et la métaphysique (Vrin, 1990) eta Ontologie et Poésie, trois 
études sur les limites du langage (Vrin, 1995) liburuen autorea eta  Com-
mentaire, Cités, Archives de philosophie, Revue philosophique de Lo-
uvain eta Raison Publique aldizkarietako kolaboratzailea. Hainbat pent-
salari politiko itzuli ditu frantsesera eta ingelesera.

• Ignacio Aymerich
Giza eskubideen gobernantza. 
Filosofian eta Zuzenbidean doktore eta Giza Eskubideen  Eraginkortasuna-
ren Ikerketa zentroko zuzendaria. oñatiko nazioarteko soziologia Juridikoko 
Institutuko Fellow ikertzailea eta giza eskubideen adierazleen inguruko nazio 
batuetako aholkulari ohia. Sociología de los derechos humanos. un modelo 
weberiano contrastado con investigaciones empíricas (universitat de Va-
lència, 2001) liburuaren autorea. soziologia juridikoaren eta zuzenbidearen 
filosofiaren alorretan ere beste hainbat obra ditu.



Kontseilu aholkularia

Ulrich Beck (münchen universität, london school of economics)

Alegría Borrás (universidad de barcelona)

Susan Buck-Morrs (new school for social research, new York)

Edgar Grande (münchen universität)

Montserrat Guibernau (Queen mary university, london)

Araceli Mangas (universidad de  salamanca)

Candido Mendes de Almeida (academia de la latinidad, río de Janeiro)

Elena Pulcini (università di Firenze)

Javier Solana (esaDe, barcelona)

Alain Touraine (ecole des Hautes etudes en sciences sociales, Paris)

Amelia Valcarcel (uneD, consejo de estado)

Gianni Vattimo (universitá di torino)

Michel Wieviorka (maison des sciences de I’Homme, Paris)

Michael Zürn (Wissenschafszentrum berlin für sozialforschung)
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• Susana del Río
Gobernantza europarra. 
Historian lizentziatua. Politika zientzietan eta soziologian dokto-
rea. Doktorautza osteko aparteko sariduna Giza zientzietan eta 
Juridikoetan. europar batzordeko aditu independenteen komi-
teko kidea Science, Society and Governance-n eta Citizens and 
governance in the knowledge based society programa markoan; 
erromako klubeko kide eta europako legebiltzarreko aditu eko-
nomikoa Gai konstituzionalen batzorderako. Gizarte zibilaren 
partaidetzan eta europar komunikazioan aholkularia. real Instituto 
elcano erakundeko analista. Senior lecturer –a europako hainbat 
unibertsitatetan. Hainbat argitalpenen egilea, besteak beste, Eu-
ropa: el estado de la Unión (aranzadi, 2006), Ciudadanía activa 
en Europa. Proceso participativo y nuevos espacios para la co-
municación (Difusión Jurídica, 2008). momentu honetan 2014ko 
hauteskunde europarren harira, Hiritarrak, Partaidetza eta komu-
nikazioari buruzko liburu bat idazten ari da ingelesez. “upgrading 
europe 2012-2015” proiektu europarraren egilea eta zuzendaria.
 

• Demetrio Loperena
energia eta ingurumenaren gobernantza. 
zuzenbide administratiboan katedraduna uPV/eHun. Hainbat 
ikerketa lan burutu ditu zuzenbide autonomikoaren, tokiko erregi-
menaren, unibertsitateetako erregimen juridikoaren, ingurumena-
ren erregimen juridikoaren eta fundazioen erregimen juridikoaren 
inguruan. 1994tik Ingurumen arbitrajearen eta kontziliazioaren 
nazioarteko Gorteko idazkari nagusia da. bere argitalpenen ar-
tean, azpimarratzekoak dira El derecho al medio ambiente ade-
cuado (civitas, 1996), Los Principios del Derecho Ambiental (ci-
vitas, 1998), La transacción en la nueva Ley de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa (civitas, 2000) eta Desarrollo Sosteni-
ble y Globalización (thomson - aranzadi, 2003).

• Txetxu Ausín
etika aplikatua eta gobernantza.
zientzilari titularra, etika aplikatuan madrilgo csIceko (Ikerkuntza 
Zientifikoen Kontseilu Gorena) katedra du (http://www.cchs.csic.
es/es/personal/txetxu.ausin). Filosofian doktoretza eskuratu zuen 
eta euskal Herriko unibertsitateak lehenengo saria eman zion 
2000. urtean. bere ikerketa deontologian, komunikazioaren etikan 
eta gobernantza onean eta giza eskubideetan oinarritzen da. DI-
lemata (www.dilemata.net) etika aplikatuari buruzko webaren 
eta aldizkariaren editorea da eta de kontuz! proiektuaren iker-

tzaile nagusia. arduraren printzipioari buruzko proiktua, 
hain zuzen (FFI2011-24414): www.kontuz.weebly.com

• Nerea Magallón
Nazioarteko finantzen gobernantza 
nazioarteko zuzenbide Pribatuko irakaslea Deustoko 
unibertsitatean. euskal Herriko unibertsitateko (uPV/
eHu)eta santiagoko unibertsitateko irakaslea izan da. 
bere doktore tesiarengatik aparteko saria jaso zuen  
uPV/eHuren eskutik. Halaber, bere formakuntza osatu 
du Hanburgoko max Planck Institut für ausländisches 
und Internationales Privatrecht-en, Parisko l’ecole doc-
torale de Droit international, Droit européen, relations 
internationales et Droit comparé de l’université Panthéon 
assas-en, madrilgo complutense unibertsitatean eta 
buenos airesko unibertsitatean. europako batzordea-
ren Justizia Zuzendaritza Nagusiak finantzaturiko hainbat 
proiektutan hartu du parte, autonomikoetan zein nazio-
naletan. Ikerketa lan asko egin ditu familia  eta ondoren-
gotza eskubidearen, europar zuzenbide pribatuaren eta 
eskualde arteko zuzenbidearen inguruan. 

Ikerketa laguntzaileak 

• Mikel Cabello
Partaidetzaren gobernantza
Gobernu sistemetan eta zuzendaritzan aholkularia da 
eta Hauteskunde kanpainen zuzendaritzan graduon-
dokoa egin du (comillasko eliz unibertsitatean). Gober-
nantzari eta parte hartzeari buruzko bere formakuntza 
osatu du ondorengo programekin: Marketina eta Zuzen-
daritza Politikoa (Pompeu Fabra unibertsitatea), euska-
diko autonomia erkidegoko administrazio orokorraren 
eta bere erakunde autonomoen zuzendaritza trebeta-
sunak (IVaP-Herri arduralaritzaren euskal erakundea) 
eta George Washington university-ko(GsPm) aldaketa 
Proiektuen Gerentzia Politikoa. artikuluak argitaratu ditu 
campaigns & elections aldizkari espezializatuan eta ko-
munikazio politikoaren inguruko biltzarretan hizlari izan 
da. besteak beste, eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza saile-
ko azpiegituren ezohiko Plana (Inbertsioak) eta Hondakin 
arriskutsuen bilketa Plana diseinatu, landu eta ezarri zi-
tuen. erakundeentzat proiektuak koordinatzen ditu.

• Sergio García
Giza eskubideen gobernantza.
soziologian doktoregaia, soziologiako Ikasketa aurretatuan 
diplomatua, hezkuntzan eta gizarte garapenean graduondo-
duna.. nafarroako unibertsitate Publikoko “aldaketa sozia-
lak” taldeko eta Jaume I unibertsitateko Giza eskubideen 
eraginkortasunaren Institutuko ikertzailea. Giza garapenaren 
alorrean, hainbat erakundetako kolaboratzailea da, esate-
rako, kolonbiako zientzien aplikaziorako eta Irakaskuntza-
rako Fundazioaren nekazal unibertsitatekoa (FunDaec). 
bere ikerketa ildoen artean daude nberen segurtasun sis-
tema kolektiboa, palestinarren eta Israelen arteko gatazka, 
al-Qaedaren legitimazio estrategiak, garapen sozio-ekono-
mikoa, erlijioaren soziologia eta giza eskubideen eraginkor-
tasunaren adierazleen formulazioa.
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akademiek, eskolek, fundazioek, zentroek eta ezagu-

tzaren zabalkundean eta ikerketa alorrean kolaboratzen 

dugun eta erreferente diren aldizkariek osatzen dute gure 

nazio eta nazioarteko sarea. 

Nazio eta nazioarteko sarea

Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua
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academia de la latinidad (río de Janeiro)

asociación comunicación Política (acoP) (madril)

centre for european Policy studies (cePs) (brusela)

centre for the study of Developing societies (Delhi)

CREUM, Centre de Recherche en Étique de l’Universite de 

montreal (montreal)

Dissent magazine

esaDegeo (bartzelona, madril, buenos aires)

european university Institute of Florence (Florentzia)

europe’s World (brusela)

Fondation maison des sciences de I’Homme (Paris)

Fundação eugénio de almeida (evora)

Fundació bosch i Gimpera-GIsme (bartzelona)

Fundació ernest lluch (bartzelona)

Fundación carolina (madril)

Fundación Desarrollo de ciencias y métodos de Gobierno  

(ciGob) (buenos aires) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

Hertie school of Governance (berlin)

Innobasque (Zamudio)

la vie des idées (Paris)

la Voce

münchener centrum für Governance-Forschung (munich)

notre europe (Paris)

Policy network (londres)

Raison Publique (Paris)

resPublica (londres)

sens Public

telos

the Graduate school of Political management (GWu) 

Vox (londres)

Wissenschaftszentrum für sozialforschung (berlin)

21

22

23

24

25

26

27

28

15

29
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tokiantokiko gobernantza

5 
energia eta ingurumenaren 

gobernantza

6 
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Jardueren zerrenda
-	Kongresuaren	aurkezpena:	Etika	eta	Filosofia	Po-
litikoko XVII. astea: Gu eta Besteak.

- Mintegia: Energiaren nazioarteko gobernantza eta 
klima aldaketa. Euskal ekonomiarentzat aukerak.

- Nazioarteko biltzarra: Giza eskubideak, Europako 
politiken bereizgarri.

- Uda Ikastaroa UPV/EHU: Immigrazio Politikak 
Europan: hiritargo europarra eta globala.

- Jardunaldia: Gobernantza demokratikorako 
sarrera.

- Ulrich Becken hitzaldia: Zer nolako Europa nahi 
dugu? Krisi politikoa zorraren krisiaren oinarrian.

- Workshop Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gerns-
heim: Bizi ereduak aro globalean.
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- Gobernantza globalaren ikerketa enpresen be-
rrikuntzarako eta lehiakortasunerako.

- Uda Ikastaroa UPV/EHU: EUROPA XXI. MENDEAN: 
IZAN EDO EZ IZAN.

- Mintegia: Governing the Global Risks.

- Mintegia: partaidetza eta komunikazioa europar 
gobernantza berrian.

- Ciudadanía Digital Nazioarteko Kongresua: WEGO-
VERNEMENT.

- “Europar Kolorez” hitzaldi zikloaren irekiera.

- XIII. Mundu Ekonomiaren Bilera. Gobernantza glo-
bala: lankidetza eta gatazka mundu sistema eko-
nomikoan.

Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua
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- Nazioarteko kongresua: Internet eta de-
mokraziaren etorkizuna.

- Kalitate demokratikorako elkarrizketak

- Lan saioa: Immigrazioaren inguruko Euska-
diko Paktu Soziala.

- Mintegia: The Civic Constellation. History 
and Politics of Citizenship.

- EUDELi zuzendutako udal gobernantzari eta 
hiritarren partaidetzari buruzko formakuntza 
ikastaroa. 

- Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzor-
deen  2012ko Topaketa. Gizarte zibilaren par-
taidetza politika ekonomikoan eta sozialean: 
Iraupena eta etorkizunerako perspektiba.

- Hiritartasun Digitalaren Biltzarra: Ahazten ikasiz.

- Hiritarren partaidetzarako hastapen for-
makuntza ikastaroa Bizkaiko Foru Aldundia-
rentzat.

- Nazioarteko Biltzarra: Memoriaren politika: 
berriro inoiz ez izeneko etika bat.

- Monterreyko Institutu Teknologikoko ikasleen 
bisita  “Etorkizuneko Hiriak: planeamendu es-
trategikotik hiri gobernantzara” ikastaroaren 
baitan.

- Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen eta 
Nazioarteko Harremanen ikastaroak

- Alain Touraine: Krisiak Europan dituen ondo-
rioei aurre egingo dion eragilerik ba al dago?
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- Oinarrizko Eskubideen Nazioarteko Babe-
sari buruzko biltzarra: dimentsio publikoa 
eta pribatua.

- AEISADEN  XII. Biltzarra.  Erantzukizun 
soziala. Etika eta Kirola.

- Diagnosi-txostena hiritarren partaidetza 
sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundian.

- Hiritarren partaidetzari oztopoak kentzea-
ri buruzko formakuntza ikastaroa Bizkaiko 
Foru Aldundiarentzat.



Zer egiten dugu
Globernancek antola-

turiko jarduerak
Gobernantza globalaren ikerketa, enpresen be-
rrikuntzarako eta lehiakortasunerako
Data: 2010eko ekainaren 9-1

Ikerketa lan honetatik eratorriko Miren Estensororen eta Miren 
Larrearen	 lehen	artikulu	 zientifikoa,	Reusen	EUNIP	 (European	
Network on Industrial Policy) kongresuan aurkeztu zen. 

Data: 2010eko urriaren 14-15
“Regional Innovation Policy Bottom Up: The Roles of Proximity 
networks and the engaged research” izenburupean, bigarren 
papera aurkeztu zen eskualdeko berrikuntza Politiken 5. nazioar-
teko mIntegian, Grimstaden, norvegian. orkestrako mari Jose 
arangurenek eta miren larreak egin zuten. 
orkestrak eta Globernancek egindako ikerketa lana, espainiako 
Gobernuaren lankidetzarekin (zientzia eta berrikuntza ministerioa).

Gobernantza Demokratikoaren Institutua 2010eko irailean eratu 
zen. urte hartan, aurrelan gisa, “ezagutzaren Gizarte Globala-
ren Gobernantza” proiektua garatu zen. Hartarako burutu ziren 
hainbat aktibitate ere jasotzen dira txosten honetan.
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?
orkestrak, Globernancekin elkarlanean, berrikuntzarako eta le-

hiakortasunerako lurraldeko sareei buruzko ikerketa lana burutu 

zuen. Hausnarketa eta ikasketa gune gisa eraturiko eta  parte-

nariatu publiko-pribatuan oinarrituriko sare hauek, lurralde eremu 

bakoitzeko lehiakortasun eragileak biltzen dituzte eta egindako 

hausnarketak praktikara eramateko gradu ezberdineko mekanis-

moak dituzte. Ikerketa bi ikuspuntutatik hurbildu da gobernantza-

ren gaira: 

(1) berrikuntzarako eta lehiakortasunerako lurralde sareen ikuspun-

tutik. 

(2) Gobernantza modu berriek eskatzen duten politika aldaketen 

ikuspuntutik.

Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua

www.globernance.org



Mintegia: Governing the Global Risks
Data: 2010eko urriaren 6 eta 7

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea

Antolatzailea: Globernance eta orkestra – lehiakorta-
sunerako euskal Institutua

Daniel Innerarityren zuzendaritzapean, nazioarteko 14 hiz-

larik hartu zuten parte, Javier solana, esaDeko ekono-

mia eta Geopolitika Globalaren zentroko presidentearekin 

batera. Jardunaldien helburua zen herrialde bakoitzaren 

agenda politikoan eragina duten etorkizuneko  arrisku 

ezberdinen inguruan hausnartzea eta eztabaidatzea (al-

daketa klimatikoa, segurtasun mehatxuak, osasun eta 

elikadura arazoak, finantza krisia, e.a). Ateratako ondo-

rio nagusietako bat izan zen arrisku globalak saihesteko 

ezinbestekoa dela aurre hartuko dieten estrategia politiko 

berriak asmatzea. Hizlarien esanetan, egungo krisi ekono-

mikoak argi uzten du gizarte garaikideek ez dutela gure 

ekintza irrazionalen kateadurei eta arrisku sistemikoei au-

rre hartzeko eta kudeatzeko tresna egokirik. 

 

HEMEROTEKA

•	 El	País,	2010-10-7

 “Solana radiografía la política global”

•	 Noticias	de	Gipuzkoa,	2010-10-7

 “Solana se compromete a apoyar Donostia 2016”

•	 El	Diario	Vasco,	2010-10-7

 Javier Solana: “Creo que los problemas los deberían 

arreglar entre vascos”

•	 INFORMAZIO	GEHIAGO	WEB	GUNEEETAN:

 http://www.20minutos.es/noticia/835469/0/

Mintegia: partaidetza eta komunikazioa 
europar gobernantza berrian 
Data: 2010eko abenduaren 1 eta 2

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea

Antolatzailea: Globernance

susana del ríok zuzendua, ikertzaileak eta erakundeetako 

ordezkariak bildu ziren hiritargoak proiektu komunitario 

europarrarekiko erakusten duen interes faltaren arrazoiak 

aztertze aldera. era berean, mahai gainean jarri zituzten go-

bernantza ekonomikoak eta euroaren krisiak eragindako krisi 

instituzionalaren aurrean, europar batasunak pizten dituen 

ezinegonak, zalantzak eta ezbaiak gainditzeko baliagarriak 

izan daitezkeen elementuak. europa eta hiritarrak lotzeko bi-

tarteko komunikatibo berriekin batera, mintegiaren helburua 

zen partaidetzaren eta komunikazioaren dimentsio bikoitza 

aztertzea, europar batasunaren baitan, eta proiektu komuni-

tarioarekiko hiritarrek erakusten duten aldentzea gainditzeko 

giltzarri izan daitezkeen faktoreak ikustea. 

 

HEMEROTEKA

•	 RTVE,	2010-12-10

 Europa 2010 saioan elkarrizketa Susana del Ríori.

•	 El	Mundo,	2010-12-1

 Jaume Duch: “Los medios españoles, de los que más 

se preocupan por la UE”

 Albistea blogetan eta Europako web guneetan 

 http://lacomunidad.elpais.com/euroblog/2010/11/30/
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participacion-y-comunicacion-la-nueva-gobernanza-europea

 http://aragonparticipa.aragon.es/index.php?option=com_ac
tualidad&Itemid=64&task=showDetails&id=1043&image=ne
ws_header.jpg&catid=36

 http://www.eurolocal-cas.com/?p=4443

 http://ec.europa.eu/spain/novedades/agenda/globernance-
conferencia_es.htm

 http://www.presseurop.eu/es/content/blog/423481-comuni-
cacion-europea-debate

 http://www.loseuros.eu/PARTICIPACION-Y-COMUNICACION-
EN-LA,4305.html?lang=fr

 http://lacomunidad.elpais.com/euroblog/2010/11/17/partici-
pacion-y-comunicacion-la-nueva-gobernanza-europea

 h t t p : / / e c o d i a r i o . e l e c o n o m i s t a . e s / e s p a n a / n o t i -
cias/2643603/11/10/Expertos-debaten-en-la-Casa-de-la-Paz-
de-San-Sebastian-sobre-participacion-y-comunicacion-en-la-
nueva-Gobernanza-europea.html

 http://encarnahernandez.wordpress.com/2010/11/17/partici-
pacion-y-comunicacion-en-la-nueva-gobernanza-europea/

  http://www.ciudadanomorante.eu/2010/12/participacion-y-
comunicacion-en-la_04.html

 http://www.gutierrez-rubi.es/2010/12/02/seminario-participa-
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cion-y-comunicacion-en-la-nueva-gobernanza-europea/

 http://evaeneuropa.blogspot.com/2010/11/seminario-sobre-
participacion-y.html

 http://www.movimientoeuropeo.org/area-prensa/agenda_

ver.php?id=59

“Europar kolorez” hitzaldi zikloaren irekiera
Data: 2011ko maiatzak 171

Tokia: Donostiako San Telmo Museoa

Antolatzaileak: Globernance eta stm

Ideia sortzailea eta zuzendari akademikoa, susana del río. “eu-

ropar kolorez” hitzaldi zikloa Donostiako san telmo museoarekin 

batera dugun lan ildo bat da. “Europar Parlamentua: hiritarrekin 

lotura eta gardentasuna”  hitzaldia eskaini zuen Jaume Duchek, 

europar Parlamentuko bozeramaile eta komunikabideetako zu-

zendariak. Hiritarrentzat europaren ideia nola egin interesgarri jo-

rratu zen hitzordu hartan, baita nola areagotu bere legitimitatea 

eta zein paper jokatzen duten hedabideek europaren kontzeptua 

islatzerakoan ere.Halaber, hainbat blogarik euren proiektuak ma-

haigaineratu zituzten eta egungo informazio asetasunaz eta horrek 

dituen ondorioez ere aritu ziren. 

 Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua
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HEMEROTEKA

•	 Gara,	2011-5-8

 “Un ciclo de colores para que Europa, además de in-

teresada, sea interesante”

•	 Onda	Vasca	2011-5-17

 Susana del Ríori elkarrizketa

Mintegia: Energiaren nazioarteko gober-
nantza eta klima aldaketa. Euskal ekono-
miarentzat aukerak
Data: 2011ko ekainak 3

Tokia: Aieteko Kultur Gunea, Donostian

Antolatzaileak: Globernance 

antxon olabek (naider) eta Demetrio loperenak zuzendu-

ta, mintegiak trantsizio energetikoaren eta klima aldaketa-

ren arazoaren inguruan hausnartzeko balio izan zuen, bai-

ta euskal Herriko enpresa eta teknologia sareen erronkak 

identifikatzeko ere. Berrikuntza eta Energia kontseilarior-

deak (eusko Jaurlaritza), Xabier Garmendiak, inauguratu 

zuen topaketa. estatuko 12 adituk parte hartu zuten hizlari 

gisa. 

 

HEMEROTEKA

•	 El	Diario	Vasco,	2011-6-4

 “La apuesta por el coche eléctrico sitúa a Euskadi en 

la vanguardia de su desarrollo”.

•	 El	País,	2011-6-5

 Eloy Álvarez: “Una energía más limpia no puede ser aho-

ra barata”

 INFORMAZIO GEHIAGO WEB GUNEETAN 

 h t tp : / /www. f inanzas .com/not ic ias /econo-

mia/2011-06-03/496566_expertos-debaten-sebas-

tian-sobre-oportunidades.html

Nazioarteko Kongresua: Giza eskubideak, 
Europako politiken bereizgarri 
Data: 2011ko ekainak 8-9-10

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea

Antolatzaileak: Globernance

Kolaboratzailea: Giza eskubideen eraginkortasunaren 
Ikerketa zentroa (cIeDH ). (HurI-aGe proiektuan txer-
taturiko hamabi ikerketa taldeetako bat, Gregorio Peces-
barba irakasleak zuzendua eta madrilgo carlos III uni-
bertsitatearen giza eskubideen bartolomé de las casas 
Institutuak koordinatua).

Ignacio aymerich ikerlariaren zuzendaritzapean, biltzarrak 

XX. mende erdialdetik gaur egun arteko herrialde europa-

rretako politika publikoak aztertzea zuen helburu, erabaki-

tzeko ea giza eskubideak nazioarteko agertokian europako 

elementu bereizgarri bat ote diren. asmo horrekin, biltza-

rrean jorraturiko gai nagusia hiru ildoren inguruan artikula-

tu zen: garapen lankidetzaren politikak giza eskubideekin 

duen loturan; giza eskubideen sustapenean, estatuen eta 

korporazio europarren nazioarteko arduran; eta, giza es-

kubideen bermean europar faktore bereizgarri gisa. eusko 

Jaurlaritzako administrazio Publiko eta Justizia sailburuak, 

Idoia mendiak, inauguratu zuen nazioarteko bilera hau. Hi-

tzaldi guztiekin liburu bat argitaratuko da. nazioartetik eto-

rritako 19 adituk hartu zuten parte. Gainera, saioa internet 

bidez jarraitu ahal izan zen. 

 

HEMEROTEKA

•	 El	Diario	Vasco,	2011-6-8

 “Impulsan una iniciativa legislativa para vincular la ac-

ción exterior de los países europeos de los países eu-

ropeos con los derechos humanos”

•	 El	Diario	Vasco,	2011-6-9
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 “A Jorge Semprún le hacía ilusión visitar la Casa de la Paz de 

Aiete”

•	 El	Diario	Vasco,	2011-6-9

 “Ayuda exterior libre de sospechas”

•	El	Diario	Vasco,	2011-6-11

 “La crisis se utiliza para retroceder en derechos”

 INFORMAZIO GEHIAGO WEB GUNEETAN 

 Eitb.com, 2011-6-8

 “Mendia cuestiona la existencia de políticas sobre DDHH en 

Europa”

Uda Ikastaroak UPV/EHU: Immigrazio Politikak 
Europan: hiritargo europarra eta globala 
Data: 2011ko abuztuak 22-23

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea, STM

Antolatzaileak: uda Ikastaroak uPV/ eHu, stm, Donostiako uda-
la eta Globernance

Globernanceko ikertzaile den susana del ríok zuzenduta, ikasta-

roaren helburua zen etorkinen integrazioa eta mugikortasuna azter-

tzea, kultura ezberdinen arteko bizikidetza, aniztasuna, pluralismoa, 

zer esan nahi duen hiritar europarra izatea, zertan datzan hiritar-

goen osagarritasuna, eskuin erradikalaren igoera europan eta inte-
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grazio europarraren inguruan ideia berrituak proposatzea. eusko 

Jaurlaritzako Gizarte Gaietako sailburuak, Gemma zabaletak, itxi 

zuen ikastaroa. 

 

HEMEROTEKA

•	 El	Diario	Vasco,	2011-8-23

 Xabier Aierdi: “Europa no podría vivir sin la aportación de los 

inmigrantes”

•	 Berria,	2011-8-24

 Xabier Aierdi: “Jendeak jarrera xenofoboak ditu, uste duelako 

horrek ez diola zigorrik ekarriko”

•	 Noticias	de	Gipuzkoa,	2011-8-24

 Montserrat Guibernau: “La crisis económica ha radicalizado 

la postura de personas de clase trabajadora ante la inmigra-

ción”

•	Noticias	de	Gipuzkoa,	2011-8-24

 “El Gobierno Vasco impulsará en octubre un gran Pacto So-

cial para la Inmigración”

•	El	Diario	Vasco,	2011-8-24

 “El Gobierno Vasco propone un pacto social contra la ame-

naza del racismo”

•	Gara,	2011-8-24
Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua
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 “Lakua anuncia un “gran” Pacto Social por la Inmigra-

ción y lo centra en los medios”

•	El	País,	2011-8-24

 “Asuntos Sociales lanzará en octubre el Pacto Social 

por la Inmigración”

•	El	Mundo,	2011-8-24

 “El Gobierno Vasco pondrá en marcha un gran Pacto 

Social para la Inmigración”

 INFORMAZIO GEHIAGO WEB GUNEETAN  

 Eitb.com, 8-6-2011

 “Mendia cuestiona la existencia de políticas sobre 

DDHH en Europa”

Jardunaldia: Gobernantza demokratiko-
rako sarrera
Data: 2011ko urriak 6

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea

Antolatzaileak: Globernance eta acoP (komunikazio 
Politikorako elkartea)

mikel cabelloren zuzendaritzapean, jardunaldiaren hel-

burua zen Gobernantza Politikoa ezagutzera ematea, bere 

oinarriak, eta dituen etorkizuneko eta oraingo erronkak, 

bai globalki eta bai gure ingurune hurbilenean ere. Par-

te hartu zuten andoni aldekoak, bilboko Iñaki azcuna 

alkatearen kabinete zuzendariak, eta chis artertonek, 

the George Washington university-ko Graduate school 

of Polítical management-eko dekano ohiak. Xede ho-

rrekin jardunaldia ibilbide gisa garatu zen beharrezko 

analisi teoriko batetik testuinguru kontzeptual orokorra 

ulertzeko, aplikaturiko gobernantza eredu zehaztuago 

baten azalpenera arte. Halaber, europako proiektu po-

litikoaren egoera aztertu zen eta baita aebtan egoitza 

duten nazioarteko formakuntza esperientziak ere. 

 

HEMEROTEKA

•	Noticias	de	Gipuzkoa,	2011-10-10

 Chris Arterton: “Obama ha perdido mucha popu-

laridad, pero es que los ciudadanos ven peor a los 

republicanos”.

Workshop Ulrich Beck & Elisabeth Beck-
Gernsheim: Las formas de vida en la era 
global 
Data: 2011ko abenduak 2
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Tokia: Donostiako Carlos Santamaría Auditorioa (EHU/UPV)

Antolatzaileak: Globernance

ulrich beck soziologo alemaniar entzutetsua, “arriskuaren gi-

zartea” edota “bigarren modernitatea” kontzeptuen autorea eta 

elisabeth beck-Gernsheim soziologoa Donostian izan ziren Go-

bernantza Demokratikoaren Institutuak gonbidatuta. aro globa-

lean familia tradizionaletan ematen ari den bilakaeraz eta horrek 

dituen ondorioez mintzatu ziren. carlos santamaría auditorio-

an afektibitate-harremanetan lan mugikortasunak duen eragina 

aipatu zuten, familietan europako krisi ekonomikoak duen isla, 

eguneroko kosmopolitismoa eta lan immigrazioa. 

 

HEMEROTEKA

•	 El	País,	2011-12-6

 “Huevos revueltos”, Eduardo Uriarteren eskutik.

•	Público,	2011-12-3

 Ulrich Beck: Este capitalismo no da respuestas a la crisis”

•	 Gara,		2011-12-3

 Ulrich Beck: “Para salir de la crisis, la Unión Europea debe 

construirse desde abajo”

•	El	Diario	Vasco,	2011-12-1

	 Ulrich	Beck:	“La	crisis	financiera	es	el	Chernóbil	de	los	que	

creen solo en los mercados”



Nazioarteko Biltzarra: Internet eta demokraziaren 
etorkizuna
Data: 2011ko abenduaren 19-20

Tokia: Eusko Legebiltzarra, Gasteizen

Antolatzaileak: Globernance eta eusko legebiltzarra

serge champeau ikerlariaren zuzendaritzapean, “Internet eta de-

mokraziaren etorkizuna” kongresua eusko legebiltzarreko pre-

sidente  arantza Quirogak inauguratu zuen. Helburua zen ko-

munikabideak baliabide digitalen eraginez, bizi duten bilakaera 

aztertzea, eta bilakaera horrek espazio publikoan dituen ondorioak 

ikustea. espazio publikoaren hedaduraz edo zatiketaz hitz egin be-

harko genuke?; zein dira hiritarren, adituen eta politikaren arteko 

harreman berriak?; nola imajinatzen ditugu Interneten etorkizuna, 

bere garapen teknikoa, bere gobernatza eta politikan eta kulturan 

duen eragina?. Horiek izan ziren kongresuan hizlariak erantzun zi-

tuzten galderetako batzuk, besteak beste. Hitzaldi guztiak bilduko 

dituen liburu bat publikatu da. 

 

HEMEROTEKA

•	 Kulturklik,	2012-12-20

 “Congreso Internacional de Internet y el futuro de la democra-

cia: La información de calidad, de pago”

•	 El	País,		2011-12-19
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 “Expertos analizan los efectos de Internet en la política”

•	 El	País,		2011-12-20

 “La información digital de calidad, de pago”

•	 El	Diario	Vasco,		2011-12-15

 “Jornadas sobre Internet y el futuro de la democracia en Vitoria”

•	 Gara,		2011-12-20

 “Internet como causa y medio de la revolución del periodismo”

•	 AQUÍ!,	2012-2-3

 “VU de Vitoria: Internet et le future de la démocratie:” Sur le 

web on ne vote paso n délibère”

•	 AQUÍ!,		2012-2-5

 “Internet fait-il sa propre loi? Réponse avec Daniel Innerarity 

et Serge Champeau” 

•	 El	Diario	Vasco,	11-12-19

Susana del Río: “Internet tiene gran potencial para la demo-

cracia, pero no todo vale”

Kalitate demokratikorako elkarrizketak
Data: 2012ko urtarrilak 17

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea

Antolatzaileak: Ernest Lluch Fundazioa eta Globernance

“elkarrizketak” proiektuaren helburua da elkarrizketa sustatzea 

demokraziaren muin gisa, gizakiaren pultsio ez beligerantea be-Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua
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zala hartuta. konbentzimendu horrekin, 2011n, ernest 

lunch Fundazioaren eskutik, ekonomia, kultura, aka-

demia edota politika alorreko adituen arteko 10 elka-

rrizketa egin ziren posizio ezberdinak aintzat hartuz eta 

arrazoibide aldenduak mahaigaineratuz.

Donostiako ekitaldian batetik, “elkarrizketak” proiek-

tuaren ondorioak aurkeztu ziren eta bestetik, kalita-

te demokratikoari buruzko mahaingurua eskaini zen 

Joaquín Arango eta Javier Elzo soziologoen eta Da-

niel Innerarity filosofoaren partaidetzarekin. Hizlariek 

demokraziaren gabeziak, bere zilegitasun funtzionala, 

botere banaketa edo interes publikoaren pobrezia izan 

zituzten hizpide.

 

HEMEROTEKA

•	 Noticias	de	Gipuzkoa,	2012-01-16

 “La Casa de la Paz acoge este martes una mesa 

redonda sobre calidad democrática”.

•	Ondavasca.com,	2012-01-16

 Entrevisa a Daniel Innerarity en “Gipuzkoa Hoy”.

•	Berria,	2012-01-17

•	Daniel	Innerarity:	“Intuizioaren	eta	senaren	aurkako	

politika behar dugu, eta kontrakoan ari gara”.

•	Noticias	de	Gipuzkoa,	2012-01-18

 “Daniel Innerarity, Javier Elzo, Joaquín Arango re-

flexionan	sobre	la	calidad	democrática”.

Mintegia: The Civic Constellation. His-
tory and Politics of Citizenship 
Data: 2012ko martxoak 9

Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea.

Antolatzaileak: Globernance, The Civic Constella-
tion Project (FFI2011-23388) eta The Finnish Centre 
in Political Thought and Conceptual History

Donostiako lantegian historian eta hiritarren politiketan 

barrena ibilbide bat egin zen. kontzeptua alderdi ez-

berdinetatik jorratu zen ikuspuntu teorikoak, enpirikoak, 

historikoak eta metodologikoak aintzat hartuz. Jardue-

rara Finlandiako Äland irletako bakearen Institutuko 

zuzendaria sia spiliopoulou Åkermark, gonbidatu zen. 

Gatazken erresoluzioetan eta autogobernu sistemetan 

aditua denak Finlandiaren menpe dagoen artxipelagoko 

eredu autonomikoari buruzko hitzaldia eskaini zuen. 

 

HEMEROTEKA

•	 Diario	Vasco,	2012-03-10.	
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 Sia Spiliopoulou: “Es muy pronto para que en Euskadi se 

dé un proceso de reconciliación”.

EUDELi zuzendutako Udal Gobernantzari eta 
hiritarren partaidetzari buruzko formakuntza 
ikastaroa 
Data: 2012ko martxoak 22.

Tokia: EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen egoitza, Bilbo.

Antolatzaileak: Globernance.

Globernancek formakuntza ikastaroa eskaini zuen zinego-

tzi eta alkateentzat. Helburua zen gobernu eta gobernantza 

kontzeptuak aztertzea udalerri esparruaren baitan. Halaber, 

proposamenak eskaini ziren hiritarren partaidetzaren garape-

nerako. Ikastaroa eudel-euskadiko udalen elkarteak antola-

turiko formakuntza saioen barruan garatu zen, eraginkorra-

goa eta herritarren beharretara egokituagoa den kudeaketa 

politikoa ahalbidetzeko, tresnak eta ezagutzak emate aldera. 

 

HEMEROTEKA

•	 Deia,	2012-03-22

 Mikel Cabello: “La participación no exime al gobernante 

de tomar decisiones”.



Hiritarren partaidetzarako hastapen formakuntza 
ikastaroa Bizkaiko Foru Aldundiarentzat 
Data: 2012ko maiatzak 11.

Tokia: Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza.

Antolatzaileak: Globernance.

Hiritarren partaidetzari buruz Globernancek diseinatu, koordina-

tu eta zuzenduriko ikastaroa jaso zuen bizkaiko Foru aldundiak. 

Formakuntza ikastaroan foru erakundeko teknikariek eta ardura-

dun politikoek hartu zuten parte. aukera izan zuten partaidetzaren 

kontzeptuan sakontzeko, dauden formula ezberdinak jorratzeko eta 

partaidetza indartuko duten proposamen teknikoak ezagutzeko, ins-

tituzio kudeaketarako baliagarriak direnak. Hori guztia, gero eta hie-

rarkia ahulagoa, eta gero eta kooperatibistagoa den gizarte batean. 

Memoriaren Politika Nazioarteko Biltzarra: Berri-
ro inoiz ez izeneko etika bat
Data: 2012ko maiatzak 18.

Tokia: EITBren egoitza, Bilbo.

Antolatzaileak: Globernance eta eusko Jaurlaritza.

euskal Herrian terrorismoaren amaierak hainbat arazo ekarri ditu 

memoria publikoaren eraikuntzarekin lotuak, biktimei egin beharreko 

aitorpenarekin eta bereziki, elkarbizitzaren berreraikuntzarekin, “be-

rriro inoiz ez” dei daitekeen konbentzimendutik hasita.
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Hizketaldi honetan gai guzti hauek jorratu dira diziplina arteko ikus-

puntuetatik eta antzeko esperientziak kontutan hartuz. 

 

HEMEROTEKA

•	 Radio	Euskadi,	2012-05-17

 Isabel Piperi elkarrizketa.

•	 Cadena	Ser,	2012-05-17	

•	 Isabel	Piperi	elkarrizketa.

•	 ETB	2,	2012-05-2012

 Iñaki Hernaizi elkarrizketa.

•	 Radio	Euskadi,	2012-05-18

 Manuel Reyes Materi elkarrizketa.

•	 Radio	Euskadi,	2012-05-18

 Iñaki Hernaizi elkarrizketa.

•	 Radio	Euskadi,	2012-05-18

 François Hartogi elkarrizketa.

•	 El	País,	2012-05-19

 Iñaki Hernaiz: “La reconciliación con olvido es un manteni-

miento de la impunidad”.

•	 El	Correo,	2012-05-19

 Manuel Reyes Mate: “Si los ciudadanos no asumen su culpa, 

nos exponemos a una paz frágil”.Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua

www.globernance.org



•	 Diario	Vasco,	2012-05-19	

 Isabel Piper: “Es un error pensar que la memoria co-

lectiva va a ser homogénea”.

Oinarrizko Eskubideen Nazioarteko Babe-
sari buruzko biltzarra: dimentsio publikoa 
eta pribatua 
Data: 2012ko urriak 5.

Tokia: Zuzenbide Fakultatea (UPV-EHU) (Gradu aretoa). Do-
nostia. 

Antolatzaileak: uPV/eHu eta Globernance.
Kolaboratzailea: castellóko Jaume I unibertsitatea, 
zuzenbide konparatuaren suitzako Institutua, Datuak 
babesteko euskal bulegoa, kutxa, It-496-10 eta It-448-
07 ikerketa taldeak.  

biltzarraren helburua izan zen oinarrizko eskubideen ga-

rapena aztertzea nazioarteko zuzenbide pribatuaren, zu-

zenbide konstituzionalaren, zuzenbide europarraren eta 

zuzenbide konparatuaren ikuspegietatik, bereziki, suitzako 

eredua aintzat hartuz. Helburu hori hartuta, bi ardatzetan 

oinarritu zen saioa: kultur aniztasuna eta oinarrizko eskubi-

deak eta Internet eta oinarrizko eskubideen babeserako 

bideak, urraketen aurrean.

Diagnosi-txostena hiritarren partaidetza 
sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundian 
Data: 2012. urtean egina eta urrian aurkeztua.

Egungo eszenatokian botere politikoa botere finan-

tzarioaren menpean dago, azken honek abantaila bat 

du: azkartasunez egokitzen da bilakaeretara, aldaketak 

azkartuaraziz, eta horren aurrean arautzeko eta kon-

trolatzeko dauden mekanismoak gero eta motelagoak 

bihurtzen dira. Horregatik hain zuzen, politika behartuta 

dago aldatzera eta modu argiz jokatzera. aldaketa ho-

rietako bat hiritarrek parte hartzeko duten borondatea-

rekin dago lotuta.

Politika gero eta estuago dago, hiritarrak gero eta zorro-

tzagoak baitira, gardentasuna eskatzen dute, informa-

zioa eta, askotan, erabaki-hartzeetan esku-hartze han-

diagoa. ardura politikoak dituztenek ezin dute ahaztu 

hiritargoa gero eta helduagoa dela eta jakitun dela gai 

publikoei dagozkien erabaki prozesuetan parte hartze-

ko eskubidea duela. edota, gutxienez, demokratikoki 

aukeratuak izan diren ordezkariei kontuak eskatzeko 

eskubidea duela.

Horixe izan da diagnosi-txostena lantzeko abiapuntua. 

txostenak balio izan du bizkaiko Foru aldundiari partai-
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detzaren gobernantza eredu baten definizioa egiteko ere. Ere-

du honen arabera, erabaki-hartze prozesu bakoitzean irekiera 

eta partaidetza areagotzen doaz politika publikoen definizio 

ziklo propioetan. Gardentasuna, lanerako irrika eragiten duen 

informazioa, eztabaida prozesuak, zilegitasun demokratikoa 

bermatzen laguntzen duten akordiorako mekanismoak, pro-

zesuaren izaera kontsultiboa edo ez-kontsultiboa, prozesua 

sustatzen duenaren utzi ezineko ardura , e.a. Guztiak kontu-

tan hartu beharreko alderdiak dira erabaki-hartzeetara zuzen-

duriko partaidetza prozesu guztien diseinuan.

Hiritarren partaidetzari oztopoak kentzea-
ri buruzko formakuntza ikastaroa Bizkaiko 
Foru Aldundiarentzat 
Data: 2012ko azaroak 29.

Tokia: Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza.

Antolatzaileak: Globernance.

Kolaboratzailea: Proyelia.

bizkaiko Foru aldundian zuzendaritza erantzukizunak dituzten 

langileei zuzenduta, formakuntza ikastaroa eskaini da herrita-

rren partaidetza ahalbidetzeko eta erabakiak hartu beharreko 

prozesuetan eragiteko, teknologia berriek eskaintzen dituzten 

aukera berriak azaltzeko.



Uda Ikastaroa UPV/EHU:  EUROPA XXI. MEN-
DEAN: IZAN EDO EZ IZAN
Data: 2010eko ekainak 21-23

Tokia: EHU /UPV

Antolatzailea: Eurobask Globernancen laguntzarekin

“ezagutzaren Gizarte Globalaren Gobernantza” proiektuan parte 

hartu zuen ikertzaile taldea 2010eko uztailean egindako udako Ikas-

taroetara gonbidatua izan zen. Globernanceko egungo zuzendariaz 

eta idazkariaz gain, Daniel Innerariy eta Juan José Álvarez, hurre-

nez hurren, parte hartu zuten miren larreak, orkestrako (lehiakor-

tasunerako euskal Institutua) lurraldea, berrikuntza eta klusterrak 

alorrekoa, eta miren estensorok, sail bereko ikerketa laguntzaileak. 

Daniel Innerarityk “lisboako Ituna gizarte globalaren bilakaera de-

mokratikoaren aurrean” hitzaldia eskaini zuen eta ondorengo ma-

hainguruan hartu zuen parte. bere aldetik, Juan José Álvarezek 

udako Ikastaroetan ateratako ondorio nagusiak azaldu zituen. 
 

Ciudadanía Digital Nazioarteko Kongresua: WE-
GOVERNEMENT
Data: 2011ko apirilak 14-15

Tokia: Donostiako Kursaal kongresu jauregia

Antolatzailea: El Diario Vasco, Globernancen laguntzarekin
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klase politikoaren, agintarien eta hiritarren arteko harreman berrian 

teknologia berriek duten inpaktuaren inguruan hausnartzea zen hel-

burua.

 

XIII. Mundu Ekonomiaren Bilera. Gobernantza 
globala:  lankidetza eta gatazka mundu sistema 
ekonomikoan
Data: 2011ko maiatzak 25-26-27

Tokia: Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola

Antolatzailea: Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola

krisiaren eta munduko sistema ekonomikoan emandako aldaketen 

testuinguruan, gobernantza globlalaren inguruko arazoak aztertzea 

zuen helburu bilera honek.

 

Kongresu aurkezpena: Etika eta Filosofia Poli-
tikoko XVII. Astea: Gu eta Besteak
Data: 2011ko ekainak 1-2-3

Tokia:	Filosofia	eta	Hezkuntza	Zientzien	Fakultatea	(EHU	/UPV),	
Donostian

Antolatzailea: Etika	eta	Filosofia	Politikorako	Espainiako	Elkar-
tea, Globernancen laguntzarekinGobernantza DemokratIkoaren InstItutua

www.globernance.org

Zer egiten dugu
Globernancek kolaboratzaile gisa parte 
hartu duen jarduerak

?
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Asmoa izan zen topagune bat eratzea filosofia akade-

mikoaren, europar eta iberoamerikar komunitate uniber-

tsitarioen eta publikoaren artean. aztertu ziren etikaren 

ikuspegitik, demokrazia garaikidearen inguruko arazoak, 

bestearen ikuspuntua ezagutzeko, identitate iberoamerikar 

zaharrak eta berriak edota pluralismoaren testuinguruan 

etika aplikatuaren gorakada. 

 

Ulrich Becken hitzaldia: Zer nolako Europa 
nahi dugu? Krisi politikoa zorraren krisia-
ren oinarrian 

Data: 2011ko abenduak 1

Tokia: Bilboko Guggenheim Museoa

Antolatzailea: Ikerbasque, Globernancen laguntzarekin

Ikerbasquek gonbidatuta eta Daniel Innerarityk lagunduta, 

soziologo entzutetsuak kontinente zaharraren etorkizuna 

izan zuen hizpide, zorraren krisiaren eta erakunde komuni-

tarioetan horrek erangidako beste krisiaren aurrean. 

 

Lan saioa: Immigrazioaren inguruko Eus-
kadiko Paktu Soziala 

Data: 2012ko otsailak 16

Tokia: Aieteko Kultura Zentroa

Antolatzailea: Eusko Jaurlaritza (Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila) eta Innobasque.

Immigrazioaren Paktu sozialari buruzko lan saioaren hel-

burua zen euskal Gizartearekin batera akordio baten atxi-

kimendurako giltzarriak jorratzea. Paktua tresna erabilga-

rri egingo zuketeen mekanismoak definitu eta jarraipen 

bideak eta moduak proposatu zituzten.

zentzu honetan, eta atxikimendurako oinarriak lantze-

ko xedez, ondorengo galderak luzatu ziren: Uste duzu 

txosten honetan euskal Gizartean Immigrazioaren Paktu 

soziala lortzeko ezinbestekoak diren alderdi guztiak ain-

tzat hartzen direla? zer gehitu eta zer kenduko zenuke 

zuk zeure antolakuntzatik paktua babestekotan? nola lor 

dezakegu Paktu honen bidez gure gizartea eta gure an-

tolaketak aldatzea?. 

 

Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzor-
deen  2012ko Topaketa.

Gizarte zibilaren partaidetza politika ekono-
mikoan eta sozialean: Iraupena eta etorki-
zunerako perspektiba 

Data: 2012ko apirilak 19

Tokia: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordearen egoitza. Bilbo.

Antolatzailea: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Ara-
zoetarako Batzordea.

Globernancek estrainekoz euskadin egin den espainiako 

ekonomia eta Gizarte arazoetako batzordeen urteko bileran 

hartu zuen parte. batzarraren inaugurazioan izan zen eusko 

Jaurlaritzako lan eta Gizarte Gaietako kontseilari Gemma 

zabaleta eta bidelagun izan zituen euskadiko batzordeko 

lehendakaria, Juan maria otaegui, eta espainiakoa, mar-

cos Peña, beste batzuen artean. bileran 17 batzordetako 

ordezkariek hartu zuten parte: Andaluzia, Aragoi, Asturias, 

balear uharteak, kanariak, Gaztela eta leon, katalunia, ceu-

ta, extremadura, Galizia, madril, murtzia, errioxa, euskadi eta 

espainiako ekonomia eta Gizarte arazoetako batzordea.



Hiritartasun Digitalaren Biltzarra: Ahazten ikasiz 
Data: 2012ko maiatzak 8 eta 9.

Tokia: Kursaal Kongresu Jauregia, Donostia.

Antolatzaileak: Diariovasco.com, eusko Jaurlaritza.

Kolaboratzailea: Globernance.

Hiritartasun Digitalaren biltzarraren nahia da urteroko topaketa iza-

tea Internetarekin eta hiritar digitalaren kontzeptuarekin dituen alor 

ezberdinetan. alegia, topagune bat non gizarte-sareak eskaintzen 

dizkigun aukerak ikusi, ezagutu eta aprobetxa ditzakegun, lehen 

mailako nazioarteko adituen eskutik. Jorratu diren gaien artean 

daude, besteak beste, hezkuntza eredu berri baten diseinua, de-

mokrazia parte-hartzailearen kontzeptu berria,  Ikten arriskuak, 

komunikabide sozialak, negozioetarako eta lehiakortasunerako 

tresnak edota talentuaren proiekzioa. biltzarraren edizio bakoitzak 

etorkizuneko gizartea definitzeko giltzarri diren gai estrategikoen 

inguruan gauzak argitzeko saiakera egiten du. 
 

HEMEROTEKA

•	 Informazio	gehiago	web	eta	blogetan:

 http://www.congresociudadaniadigital.com/es/medios/ 

Isabel Piperi elkarrizketa.
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Monterreyko Institutu Teknologikoko ikasleen bi-
sita  “Etorkizuneko Hiriak: planeamendu estrate-
gikotik hiri gobernantzara” ikastaroaren baitan
Data: 2012ko ekainak 21

Tokia: Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea, Donostia.

Antolatzailea: Deustuko Unibertsitatea, Monterreyko Institutu 
Teknologikoko Administrazio Publikoan  eta Politika Publikoetan  
Graduatuen Eskola (EGAP) eta Bilboko Metropoli-30 Elkartea.

Kolaboratzailea: Globernance.

eGaP zentroaren eginkizuna da pertsona etikoak hezitzea euren 

komunitatean begitaziodun lidergoa gauzatzeko herrialde mexika-

rraren hobekuntza ekonomikoa, politikoa, enpresariala eta soziala 

sustatzeko. Ikasle bisitariak monterreytik (mexikoko estatua, mexiko 

Hiria) etorri ziren eta maisutza ikasketak burutzen ari dira adminis-

trazio Publikoan eta Politika Publikoan eta Prospektiba estrate-

gikoan. Ikastaroa hirien garapenarekin loturiko egungo metodolo-

gien azterketara eta ezagutzara bideratuta egon zen, metropolien 

kudeaketarekin loturiko plan, proiektu eta programen inguruko di-

seinua eta exekuzioa ezagutu eta haiei buruz eztabaidatzeko xedez. 

 
Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua

www.globernance.org
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Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen eta 
Nazioarteko Harremanen ikastaroa
Data: 2012ko uztailaren 16tik  19ra

Tokia: Letren Fakultatea (UPV-EHU). Gasteiz.

Antolatzailea: Nazioarteko Zuzenbide Publikoaren, 
Nazioarteko Harremanen eta Zuzenbidearen Historia-
ren saila. Euskal Herriko Unibertsitatearen Zuzenbide 
Fakultatea eta Gizarte Zientzien eta Komunikazioaren 
Fakultatea.

Kolaboratzailea: Eusko Legebiltzarra, Telefónica Fun-
dazioa, Arabako Foru Aldundia, Hezkuntza, Unibertsita-
te eta Ikerketa saila eta Kanpo Ekintzarako Idazkaritza 
Orokorraren Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza,  
Eusko Jaurlaritza, Kutxa Bank – Caja Vitalen Gizarte 
Ekintza Fundazioa, Europar Batzordeko Hezkuntza eta 
Kultura Zuzendaritza Orokorra eta Globernance- Gober-
nantza Demokratikoaren Institutua..

edizio honetan, ikastaroen baitan, zazpi ikastaro monogra-

fiko eskaini ziren. Ingurumena izan zen aztergai alor eta 

ikuspuntu ezberdinetatik hartuta. europako batzordeak 

Gasteiz Hiriburu berdea / Green capital 2012 izendatu 

zuenez, asmoa zen izendapena tarteko, antolaturiko eki-

men multzoari laguntzea eta ekarpen bat egitea. 

 

Alain Touraine: Krisiak Europan dituen ondo-
rioei aurre egingo dion eragilerik ba al dago?
Data: 2012ko urriak 2

Tokia: Bilboko Guggenheim Museoa.

Antolatzailea: Zientzia Foroa (Ikerbasque, Jakiunde, 
Eusko Jaurlaritza).

Kolaboratzailea: Globernance-Gobernantza De-
mokratikoaren Institutua.

alain touraine egun eraginik handiena duen soziologo eta in-

telektuala dugu. Hainbat hizkuntzatara itzuliak izan diren liburu 

askoren autorea eta “industria aro ondoko gizartea” kontzep-

tuaren sortzailea da, 1969an izenburu bera daraman liburua 

argitaratu zuenetik. beti egon da École des Hautes Études 

en sciences sociales zentro entzutetsuari oso lotua. bere 

ibilbidean zehar gizarte mugimenduen azterketa egin du; lati-

noamerika eta Poloniatik hasi eta 68ko maiatzera arte. 

Ikerbasquek eta Globernancek gonbidatuta, soziologo entzu-

tetsua krisiaren ondorioez aritu zen, nola garapen ekonomiko 

honetan, eragile sozial eta politikoek ahalmena galdu duten 

azalduz.

 

AEISADEN  XII. Biltzarra.  Erantzukizun so-
ziala. Etika eta Kirola
Data: Urriaren 25, 26 eta 27

Tokia: Kirol Etxea.

Antolatzailea: AEISAD eta Gipuzkoako Foru Aldundia.

Kolaboratzailea: Globernance

kirolari aplikaturiko ikerketa sozialerako eztabaida zienti-

fikoari, komunikazioari  eta esperientzien trukeari zabaldu-

riko gune bat eraikitzea zen topaketaren helburua. Halaber, 

biltzarrean kirol esparruan eginiko ekarpen berrienak eman 

ziren ezagutzera eta komunitate zientifikoari lotura eta haus-

narketa osagai berriak eskainiz. Helburu hori izanik, gai na-

gusia lau ildo tematikoetatik jorratu zen: Gizartea eta kirola; 

Kudeaketa eta kirola; Hezkuntza fisikoa, berrikuntza eta ki-

rola; aisia, kirol turismoa eta osasuna.



1. Hitzarmenak
Globernancek burutzen duen lanaren ildo nagusietako bat lankidetza bideak 

zabaltzea da, erakunde edo instituzio ezberdinekin hitzarmenak eginez. Ire-

kiera bat sustatzea da kontua besteen ezagupenez hornitzeko eta nork berea 

partekatzeko eta modu jarraian aberasteko. Globernance eratu zenetik, gure 

lanaren zati handi bat institutuaren lana ezagutzera ematea izan da, kola-

boratzaile sarea zabaltze aldera. bere ibilbideari ekin zionetik Globernancek 

hainbat hitzarmen egin ditu:

 • UPV-EHU y Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián

 • UPV-EHU eta Donostiako Udala
 • Ikerbasque
 • San Telmo Museoa
 • Carlos Santamaría Zentroa ( UPV/EHU)
 • Euskaltel
 • Ernest Lluch Fundazioa
 • Digital Vasca (Ciudadanía Digital urteroko kongresua)
 • Fundació Bosch i Gimpera-GISME
 • Paidós Argitaletxea

 • Kontuz! Proiektua (Arreta-printzipioaren mugak egungo praxi 
etiko-juridikoan - mInecoFFI2011-24414)

2. Globernanceren argitalpenak

Globernanceren aktibitatea ikusgai egiten duen lan ildoetako bat argital-

penena da. Ikerketa lan gehienak eta jardunaldietan aurkezturiko haus-

narketak eta hitzaldiak argitalpenetan biltzen dira gero hainbat hizkun-

tzetan zabaltzeko.
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Informazio gehiago
2010-2011-2012ko laburpena

Gobernantza DemokratIkoaren InstItutua

www.globernance.org

 • “La humanidad amenazada: gobernar los riesgos 

globales”. 2011ko uztaila.  

  liburuaren editoreak  Daniel Innerarity eta Javier so-

lana dira. bertan “Governing the Global risks” minte-

gian aurkeztutako 16 hitzaldi biltzen dira. 

  Frantseseko itzulpena: “Risques globaux et gouver-

nance mondiale”  Presses universitaires. bordeaux, 

2012. (Ingeleseko argitalpena prestatzen ari dira).

 • “La democracia del conocimiento. Por una socie-

dad inteligente”. 2011ko urria. 

  Daniel Innerarity da autorea. liburuak garatzen duen 

tesia da ezagutza eta bere ingurua direla oparotasun 

ekonomikoa erabakitzeko guneak, eta ez hori baka-

rrik, baita kalitate demokratikoa ere. Ingeleseko itzul-

pena: “Knowledge democracy” Cambridge University 

Press, 2012. (Ingleseko eta alemaneko itzulpena pres-

tatzen ari dira).

 •  “Internet y el futuro de la democracia”. 2012ko 

iraila. 

  Editoreak: Serge Champeau eta Daniel Innerarity.

  liburuki hau osatzen duten artikuluekin asmoa da 

internetaren eta demokraziaren arteko harremanen 

inguruko hausnarketa egitea oinarrizko lau arazoren 

bueltan. Jorraturiko lehenengo arazoa da neurketa-
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rena. Dugun perspektibatik, 2.0webaren sorrerak jarduera politiko de-

mokratikoetan izandako ondorioen neurketa, alegia. bigarren arazoa da, 

alor pribatuaren eta publikoaren arteko muga aro digitalean. Hirugarrena, 

duela gutxi azaleratu da, prentsa idatziaren eta hedabide tradizionalen 

krisiarekin. laugarrena, Internetaren etorkizuna da.

   Hemeroteka

		 •	Radio	Popular,	2012-9-16

     Daniel Innerarityri elkarrizketa “Es posible” saioan.  

•	Lavanguardia.com,	2012-11-7

  Daniel Innerarity: “Europa considera peligroso el referén-

dum”.

 • “RIEV 10: Politikaren memoria. Berriro inoiz ez izeneko etika bat”. 

2013ko otsaila.

  euskal Herrian biolentzia amaitu denetik, beste hamaika arazori aurre 

egin beharrean aurkitzen gara. zintzilik ditugu memoriaren eraikuntza pu-

blikoa, biktimei aitorpena, eta bereziki, elkarbizitzaren berreskurapena, 

“berriro inoiz ez” deitu daitekeen etika batetatik abiatuta. liburu honetan 

jardunaldiko gai hauek hizpide izan ziren, diziplina ezberdinak eta antze-

ko esperientziak aintzat hartuta.

  

3. Liburu  aurkezpenak

 • “Filopolítica: filosofía para la política”, antoni Gutiérrez-rubí. Donos-

tiako bakearen eta Giza eskubideen etxean. 2011ko otsailaren 15ean.

 • “Sidereus Nuncius” GalIleorena, zientzia eta teknologia museo nazionalak 

(muncYt) argitaratua eta gaztelerara, euskarara, katalanera eta galegora itzulia. 

Donostiako san telmo museoan. 2011ko ekainaren 22an.

 • “La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales” Javier solana 

eta Daniel Innerarityrekin. madrilgo esaDeren egoitzan 2011ko ekainaren 30ean 

eta bartzelonako esaDeren egoitzan uztailaren 7an. 

 • “La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente”, cristina 

Garmendia ministroaren ardurapean. madrilgo lorategi botanikoan. 2011ko aza-

roaren 14an.

 • “La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente”, Daniel 

Innerarityk bere azken liburua Bilboko Gutun Zuria: V. Letren Jaialdian aurkeztu 

zuen, bilboko alhondigan. bidelagun izan zituen Iñaki Gabilondo kazetaria, Pedro 

Miguel Etxenike zientzilaria eta José Antonio Marina filosofoa. 2012ko apirilak 18.

  HEMEROTEKA

		 •	Noticias	de	Gipuzkoa		eta	Noticias	de	Álava,		2012-10-31

  Daniel Innerarity: “La democracia necesita una inyección de conocimiento”.

  Webetan informazio gehiago:

  -http://actualidades.es/noticias/daniel-innerarity-europa-considera-

peligroso-el-referendum

  -http://www.noticias.com/daniel-innerarity-europa-considera-peligro-

so-el-referendum.1906778

 • “El derecho a la identidad cultural en Europa del siglo XXI”, maría  elósegui. 

san telmo museoan, Juan José Álvarez ikertzailearekin eta eduardo elósegui gi-

zarte hezitzailearekin. 2012ko urriak 23.

  HEMEROTEKA

		 •	Radio	Eukadi,	2012-10-23.	María	Elóseguiri	elkarrizketa.
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Roger Fouquet (Ikerbasque) Energia eta Klima 
aldaketaren nazioarteko Gobernantzaren ingu-
ruko mintegian.

antxon olabe, mariano marzo, Xabier laban-
deira eta Gonzalo molina energia eta klima al-
daketaren inguruko mintegian.

Ignacio aymerich ikertzailea.

Juan José Álvarez, ulrich beck, elisabeth 
beck-Gernsheim eta Daniel Innerarity.

montserrat Guibernau, Daniel Weinstock, Juan 
José Álvarez eta Javier de lucas udako Ikasta-
roan (uPV/eHu) europako immigrazio politiken 
inguruan.

Immigrazioari buruzko udako Ikastaroan (uPV/
eHu) parte hartu zuen publikoaren irudia.

Jean François akandji-kombé Giza eskubi-
deen inguruko hitzaldia ematen.

anthony Dworkin eta Jesús García Giza es-
kubideei buruz mintzatzen. 

Giza eskubideen inguruko kongresuan asier 
Vallejo, Jokin alberdi, Juan soroeta eta Wilson 
de los reyes.
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elena Pulcini “Governing the Global risks”   
workshopean.

edgar Grande “Governing the Global risks” 
mintegian bere hitzaldi ematen.

Jean-michel belorgey Giza eskubideen kongre-
suan parte hartzen.

ulrich beck eta elisabeth beck-Gernsheim Do-
nostiako carlos santamaría zentroan hitzaldia-
ren une batean.

energia eta klima aldaketaren inguruko minte-
gia egin zen aretoaren irudia.

serge champeau ikertzailea “Governing the 
Global risks” mintegian. 

asier Vallejo, chris arterton eta andoni aldekoa 
Gobernantza Politikoari buruzko jardunaldian. 

Joan Fuster, ernest lluch Fundazioaren “el-
karrizketak”  proiektuaren aurkezpenean.

Gerentzia politikoari buruzko jardunaldira hurbil-
du zirenak.
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25 26

Joaquín Arango, Javier Elzo eta Daniel Inne-
rarity kalitate demokratikoaren inguruan el-
karrizketan.

Polonca koncar Giza eskubideen kongresuan.

michel Wieviorka, Francisco longo eta 
christophe bouton “Governing the Global 
risks” mintegian.

mikel martínez, Daniel Innerarity, arantza Qui-
roga, blanca roncal eta  montserrat auzmendi 
“Internet eta demokraziaren etorkizuna” na-
zioarteko biltzarraren irekieran.

Xabier aierdi, Daniel Innerarity eta Juana 
Goizueta europako immigrazio politiken ingu-
ruko udako Ikastaroetan (uPV/eHu).

Ignacio samper eta bernie maguire, “komu-
nikazioa eta Partaidetza europar gobernantza 
berrian” mintegian.

bernard Poulet, Xavier Vidal Folch eta luc    
Vigneault Interneti buruzko biltzarrean.

susanne Gratius izan zen Giza eskubideen 
inguruko kongresuan parte hartu zuen ikertzai-
leetako bat.
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bernard Poulet, milad Doueihi, lourdes Pérez, 
Víctor sampedro, Xavier Vidal Folch eta Iñigo 
kortabitarte espazio publikoen metamorfosiari 
buruzko mahainguruan.

susana del río, rtVeko europa 2010 saioko 
platoan.

arantxa zugasti eta Jaume Duch Guillot komu-
nikazioa eta partaidetzaren inguruko mintegian.

ruth rubio, Iñigo lamarca eta carmen Innerarity 
immigrazioari buruzko udako Ikastaroan (uPV/
eHu).

bernard Poulet, Xavier Vidal Folch eta luc Vig-
neault Internetari buruzko biltzarrean. 

eva Peña eta encarna Hernández komunikazioa 
eta Partaidetzari buruzko mintegian.  

Gobernantza Demokratikoaren Institutuaren bes-
te egoitza, Donostiako carlos santamaría zen-
troan.

susana del río eta Javier solana elkar agurtzen 
“Governing the Global risks” mintegia hasi au-
rretik.
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43 44 45     

Daniel Innerarity 2012ko euskadi sarien banaketa 
ekitaldian.

Joan Fuster, Juan José Álvarez, Joaquín Arango, 
Javier elzo eta Daniel Innerarity kalitate demokra-
tikoaren inguruan mintzatzen.

Isabel Piper, Daniel Innerarity eta Juan José Ál-
varez “Memoriaren Politika: Berriro inoiz ez” Na-
zioarteko biltzarrean.

alain touraine bilboko  Guggenheim museoan 
hitzaldia ematen.

Politikoak bizkaiko Foru aldundian, hiritarren par-
taidetza sustatzeko diagnosi-txostenaren aurkez-
pen saioan.  

maría elóseguiren liburuaren aurkezpen ekitaldia, 
san telmo museoan.

monterreyko Institutu teknologikoko ikasleak 
aieten.

mikel cabello, manuel reyes mate eta alexander 
etkin, memoriaren politikari buruzko biltzarrean. 

bilboko Guggenheim museoaren entzunare-
toaren irudia, alain tourainen  hitzaldian.

arantza Quiroga, Iñaki Goirizelaia eta Juan José 
Álvarez, nazioarteko zuzenbide ikastaroen aur-
kezpenean.

marcos Peña, Gemma zabaleta, Juan mari otae-
gui eta Juan José Álvarez ekonomia eta Gizarte 
arazoetako batzordeen 2012ko topaketan.
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