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Aurkibidea



Gobernantza Demokratikoaren Institutuaren (Globernance)  jarduerak 
biltzen dituen memoria da honako hau. Institutuak 2010ean ekin zion 
bere ibilbideari eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sa-
YLHYLU�LYHNPSL�APLU[PÄRV�;LRVUVSVNPRVH�KH��.PaH�aPLU[aPLU�L[H�ZVaPHSLU�
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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Daniel Innerarity 
Institutuko zuzendaria

Juan José Álvarez
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Taldea 
1- Daniel Innerarity
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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 uler-
tu eta kudeatzea da gobernantzaren erronka, 
euren ekintzak elkarren artean menpekoak di-
ren 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 kolabo-
ratzaile
Globernance erakunde publikoek eta enpre-
ZLR� ÄUHU[aH[\YPRV� LU[P[H[LH� KH�� 0KLPLU� SHIVYH-
tegi hau formakuntza eta informazioa eskatzen 
duten eragile sozial, politiko eta ekonomikoen 
zerbitzura dago, Institutua euren apustu estra-
tegikoetan tresna orientatzaile bihurtuz. 
Horretarako, Institutuak sarean lan egiteko eta 
erakundeekin lankidetzan 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 
LaHN\[aHYLU�NPaHY[LH�HSKPILYLRV�RVUÄN\YHaPV�NPZH�\SLY[aLH�L[H�NVILY-
natzea eskatzen baitu”.
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Institutuaren fundatzaileak/ Zuzendaritzako kideak

• Daniel Innerarity.  Institutuaren zuzendaria. 
-PSVZVÄH�WVSP[PRV�L[H�ZVaPHSLRV�RH[LKYHK\UH�L[H�0RLYIHZX\LRV�PRLY[aHPSLH�
(EHU/UPV). Luze hausnartu du honako gaiei buruz: ezagutzaren gizar-
teen bilakaera kultural eta politikoa; gure gobernu sistemen berrikuntza; 
demokrazia eta globalizazioa. Europako eta Ameriketako hainbat uni-
bertsitatetan irakasle gonbidatua izan da eta, duela gutxi arte, Floren-
tziako Robert Schuman Centre of Advanced Studies Institutu Europa-
rreko irakasle bisitaria izan da. Gaur egun, London School of Economics 
Unibertsitateko irakasle bisitaria da.

• Juan José Álvarez. Institutuko idazkaria. 
EHU/UPVko Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko katedraduna eta Cua-
trecasas bulegoko Kontseilari-abokatua. Askatasuna, segurtasuna eta 
justizia alorretarako Europar Batzordeak izendaturiko aditu independen-
tea eta Espainia-Frantzia mugaz haraindiko Behatoki juridikoko koordi-
natzaile akademikoa. Hainbat ikerketa lan burutu ditu Itsas-Zuzenbidea, 
Nazioarteko Merkataritzaren Zuzenbidea, Eskualde arteko Foru Zu-
zenbidea eta Nazioarteko Merkataritzaren arbitrajearen inguruan.
  

Ikerketa
• Serge Champeau
-PSVZVÄH�PYHRHZSLH�)VYKLSLU��HKP[\H�ÄSVZVÄH�WVSP[PRV�NHYHPRPKLHU�L[H�P[a\S-
tzailea. 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 Louvain eta Raison Publique aldizkarietako kolaboratzailea. Hainbat 
pentsalari politiko itzuli ditu frantsesera eta ingelesera.

• Ignacio Aymerich
-PSVZVÄHU� L[H� A\aLUIPKLHU� KVR[VYL� L[H�.PaH� ,ZR\IPKLLU�,YHNPURVY[H-
suna- ren Ikerketa zentroko zuzendaria. Oñatiko Nazioarteko Soziologia 
Juridikoko Institutuko Fellow ikertzailea eta giza eskubideen adierazleen 
inguruko Nazio Batuetako aholkulari ohia.

• Nerea Magallón
Nazioarteko Zuzenbide Pribatuko irakaslea Deustuko Unibertsitatean. 
Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/ EHU) eta Santiagoko Unibertsita-
teko irakaslea izan da. Bere doktore tesiarengatik aparteko saria jaso 
zuen UPV/EHUren eskutik. Europako Batzordearen Justizia Zuzendari-
[aH�5HN\ZPHR�ÄUHU[aH[\YPRV�OHPUIH[�WYVPLR[\[HU�OHY[\�K\�WHY[L��H\[VUV-
mikoetan zein nazionaletan. 

• Txetxu Ausín
Zientzialari titularra, etika aplikatuan Madrilgo CSIC-eko (Ikerkuntza 
APLU[PÄRVLU�2VU[ZLPS\�.VYLUH�� RH[LKYH�K\��-PSVZVÄHU�KVR[VYL[aH�LZR\-
ratu zuen eta UPV/EHU-k lehenengo saria eman zion 2000. urtean. 
Bere ikerketa deontologian, komunikazioaren etikan eta gobernantza 
onean eta giza eskubideetan oinarritzen da. DILEMATA etika aplikatuari 
buruzko webaren eta aldizkariaren editorea da eta de Kontuz! proiek-
tuaren ikertzaile nagusia, arduraren printzipioari buruzko proiektua, hain 
zuzen (FFI2011-24414). 

• Mikel Cabello
Gobernu Sistemetan eta Zuzendaritzan aholkularia da eta hauteskun-
de kanpainen zuzendaritzan graduondokoa egin du. Gobernantzari eta 
parte hartzeari buruzko formazioa osatu du ondorengo programekin: 
Marketina eta Zuzendaritza Politikoa, Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazio orokorraren eta bere erakunde autonomoen zuzendaritza 
trebetasunak eta George Washington University-ko aldaketa Proiektuen 
Gerentzia Politikoa.



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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• Katerina Yiannibas
Irakaslea da Deustuko Unibertsitateko Nazioarteko Zuzenbide 
Pribatu eta Publikoan. “Business & Human Rights Challenges for 
Cross Border Litigation in the European Union”  ikerketa proiek-
tuaren koordinatzailea da. Globernancek gidatuko duen proiektu 
hori, Europako Komisioaren Zuzenbide Zibileko programa zeha-
tzak emandakoa da. Katerinaren ikerketa alorra da nazioarteko 
gatazken konponketa; bereziki, modalitate alternatiboko gatazka 
konponketa, arbitrajea, bitartekotasuna, adiskidetzea eta nego-
ziazioa. 

 
• Mariola Urrea

Nazioarteko Zuzenbide Publikoan irakasle tituluduna da eta La 
Rioja Unibertsitateko Europako Dokumentazio Zentroko Zuzen-
KHYPH��/HPUIH[� SHU� aPLU[PÄRV� LNPU�KP[\� L[H� QHYYHPHU� HPWH[aLU�KPYLU�
ikerketa lerroak lantzen ditu: Europar Batasunean lankidetzaren 
indartzea integrazio mekanismo desberdindu gisa; Itunen errefor-
ma sistema eta Europar Batasuneko Estatuen erretiratzeko es-
kubidea; Europar integrazio prozesuan eskualdeek duten parte 
hartzea; Euskal zerga sistema eta horren bateragarritasuna Eu-
ropar Batasuneko Estatuen laguntzen arautegian; Europar Bata-
suneko Segurtasun eta Defentsa politikak; FRONTEX.

• Sergio García
Soziologian doktorea. Soziologiako Ikasketa aurreratuan diplo-
matua, Hezkuntzan eta Gizarte garapenean graduondokoa. Na-
farroako Unibertsitate Publikoko “aldaketa sozialak” taldeko kidea 
eta Jaume I Unibertsitateko Giza Eskubideen Eraginkortasunaren 
Institutuko ikertzailea. Bere ikerketa ildoen artean daude NBEren 
segurtasun sistema kolektiboa, palestinarren eta Israelen arteko 

gatazka, Al-Kaedaren legitimazio estrategiak, garapen 
sozio-ekonomikoa, erlijioaren soziologia eta giza eskubi-
deen eraginkortasunaren adierazleen formulazioa.

• Patricia Vieira
Literatura eta zinema irakaslea Georgetown Uniber-
[ZP[H[LHU� �(,)��� (Y[LH�� WVSP[PRH� L[H� ÄSVZVÄHYLU� PUN\Y\HU�
ikertzen du. Honako bi liburu hauek idatzi ditu: Seeing 

Politics Otherwise: Vision in Latin American and Iberian 

Fiction (Toronto: UTP, 2011) eta Portuguese Film 1930-

1960: The Staging of the New State Regime (New York 
and London: Bloomsbury, 2013); Existential Utopia: New 

Perspectives on Utopia Thought (New York and London: 
Continuum, 2013) liburuaren ko-editorea da.

• Ander Errasti
-PSVZVÄHU� 3PaLU[aPH[\H� L[H� ,UWYLZHYP[aHU� +PWSVTH[\H�
Universitat de Barcelonan, MA in Political Philosophy 
<UP]LYZP[H[� 7VTWL\� P� -HIYHU�� -LYYHU� 9LX\LQV� KVR[V-
reak M.Seymour eta W.Kymlickaren autodeterminazio 
eskubidearen inguruko Tesina batekin. Humanitateetan 
doktoretza egiten ari da egun – Etika eta Politika Filoso-
ÄHU�LZWLaPHSPaH[\H� ���:VUPH�(YYPIHZ�L[H�+HUPLS� 0UULYHYP[`�
doktoreen zuzendaritzapean.

• Cristina Astier
)HY[aLSVUHRV�<UPILY[ZP[H[LHU�-PSVZVÄHU� SPaLU[aPH[\H��7V-
SP[PRH�-PSVZVÄHU�4HZ[LYYH�L[H�A\aLUIPKL�-PSVZVÄHU�KVR[V-
retza ikaslea Universitat Pompeu i Fabran. GISME-ko 

kidea da, erakundeentzako gogoeta eta soluzio matema-
tikoen jakintza gaiarteko taldekoa. Gaur egun justizia glo-
IHSHYLU�PUN\Y\HU�HYP�KH�PRLYRL[HU�;LZPH�NHP�OVYYL[HU�ÄURH[\a�
alegia: Legitimate International Authority: Cooperation for 

Global Justice.
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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

Academia de la Latinidad (Río de Janeiro)

Asociación Comunicación Política (ACOP) (Madril)

*9,<4�� *LU[YL� KL� 9LJOLYJOL� LU� i[PX\L� KL� S»<UP]LYZP[L� KL�
Montreal (Montreal)

Dissent Magazine

ESADEgeo (Bartzelona, Madril, Buenos Aires)

European University Institute of Florence (Florentzia)

Fondation Maison des Sciences de I’Homme (Paris)

Fundação Eugénio de Almeida (Evora)

Fundación Desarrollo de Ciencias y Métodos de Gobierno  
(CiGob) (Buenos Aires) 

Global Glovernance Programme

Graduate School of Political Management (GWU)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

10

12

13

14

15

16

Hertie School of Governance (Berlin)

0UUVIHZX\L��AHT\KPV�

Jean Monnet Centre for European Studies (CEuS)

La vie des idées (Paris)

Münchener Centrum für Governance-Forschung (Munich)

Notre Europe (Paris)

Policy Network (Londres)

9HPZVU�7\ISPX\L��7HYPZ�

Sens Public

Telos

Vox (Londres)

Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (Berlin)
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1 

Gobernantza demokratikoa
2 

Gobernantza globala
3 

Gobernantza europarra
4 

TokianTokiko gobernantza
5 

Energia eta ingurumenaren 
gobernantza

6 
Ezagutzaren eta teknologiaren 

gobernantza
7 

Giza Eskubideen gobernantza

ikerketa

arlo



Jardueren zerrenda
- Kalitate demokratikorako elkarrizketak.

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

- EUDELi zuzendutako Udal Gobernantzari eta irri-
taren partaidetzari buruzko formakuntza ikasta-
roa.

- Hiritarren partaidetzarako hastapen formakuntza 
ikastaroa Bizkaiko Foru Aldundiarentzat.

- Memoriaren Politika Nazioarteko Biltzarra: Berriro 
inoiz ez izeneko etika bat.

- Oinarrizko Eskubideen Nazioarteko Babesari 
buruzko biltzarra: dimentsio publikoa eta priba-
tua.

- Hiritarren partaidetzari oztopoak kentzeari 
buruzko formakuntza ikastaroa Bizkaiko Foru Al-
dundiarentzat.

- Demokrazia Global baten aldeko Manifestuaren 
aurkezpena.

- Uda ikastaroak UPV/EHU: Europar Batasuneko 
ÄUHU[aH�PU[LYLZLU�IHILZHYLU�PUN\Y\RV�KLIH[LH�
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Globernancek antolaturiko jarduerak

- Gobernantza globalaren ikerketa enpresen be-
rrikuntzarako eta lehiakortasunerako.

- Mintegia: Governing the Global Risks.

- Mintegia: partaidetza eta komunikazioa europar go-
bernantza berrian.

- “Europar Kolorez” hitzaldi zikloaren irekiera.

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

- Nazioarteko Kongresua: Giza eskubideak, Euro-
pako politiken bereizgarri.

- Uda Ikastaroak UPV/EHU: Immigrazio Politikak Eu-
ropan: hiritargo europarra eta globala.

- Jardunaldia: Gobernantza demokratikorako sarrera.

- Workshop Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernshe-
im: Las formas de vida en la era global.

- Nazioarteko Biltzarra: Internet eta demokraziaren 
Etorkizuna.



- Nazioarteko Kongresua: Euroaren krisi oste-
ko Europa: Zilegitasuna, demokrazia eta jus-
tizia.

- Jardunaldi akademikoa: Politikaren berritze 
etikoa. Kode berriak, praktika eta esperien-
tziak.

- Artemy Magunen hitzaldia: Revolution and 
Melancholia.

- II Nazioarteko Kongresua. Oinarrizko Eskubi-
deen Nazioarteko Babesa: dimentsio pu-
blikoa eta pribatua.

Globernancek kolaboratzaile gisa parte 
hartu duen jarduerak

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

- Ciudadanía Digital Nazioarteko Kongresua: 
WEGOVERNEMENT.

- XIII. Mundu Ekonomiaren Bilera. Gobernan-
tza globala: lankidetza eta gatazka mundu 
sistema ekonomikoan.

��2VUNYLZ\�H\YRLaWLUH!�,[PRH�L[H�-PSVZVÄH�7V-
litikoko XVII. Astea: Gu eta Besteak.

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

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

- Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordeen 
2012ko Topaketa. 

 Gizarte zibilaren partaidetza política ekono-
mikoan eta sozialean: Iraupena eta etorkizu-
nerako perspectiva.

- Hiritartasun Digitalaren Biltzarra: Ahazten ika-
siz.

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

- Gasteizko Nazioarteko Zuzenbidearen eta 
Nazioarteko Harremanen ikastaroa.

- Alain Touraine: Krisiak Europan dituen ondo-
rioei aurre egingo dion eragilerik ba al dago?.

- AEISADEN XII. Biltzarra. Erantzukizun sozia-
la. Etika eta Kirola.

- Gizarte, Zuzenbide eta Giza Zientzien gizarte-
ratzea ebaluatzeko irizpideak.
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- VIII Sinposioa  ‘Arrazoimen juridikoa’: 
Emaitzen aurreikusgarritasuna. Aspektu 
ÄSVZVÄRVHR�L[H�Q\YPKPRVHR�

- Kongresua Sociedad Española Leibniz 
“Ezagutu, elkarrizketatu eta eraldatu”.

- Gipuzkoako gizartea garatzeko planaren 
250. Urteurrena.

Proiektuak

- Diagnosi-txostena hiritarren partaidetza 
sustatzeko Bizkaiko Foru Aldundian.

- Politikaren berritzearen aldeko dekalo-
goa.

- Basque Score Card.

- Euskal Kirol Federazioak: Bideragarrita-
sun jurikoa.

- KONTUZ! Proiektuarekin elkarlana: Arreta-
printzipioaren mugak egungo praxi etiko-
juridikoan (MINECO FFI2011-24414).



Zer egiten dugu
Globernancek 

antolaturiko jarduerak
Gobernantza globalaren ikerketa, enpresen be-
rrikuntzarako eta lehiakortasunerako
Data: 2010eko ekainaren 9-1
Ikerketa lan honetatik eratorriko Miren Estensororen eta Miren 
3HYYLHYLU� SLOLU�HY[PR\S\� aPLU[PÄRVH��9L\ZLU�,<507� �,\YVWLHU�
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).
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 

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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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.

Mintegia: Governing the Global Risks
Data: 2010eko urriaren 6 eta 7
Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea
Antolatzailea: Globernance eta Orkestra – Lehiakortasunerako 
Euskal Institutua

Daniel Innerarityren zuzendaritzapean, nazioarteko 14 hiz-larik har-
tu zuten parte, Javier Solana, ESADEko Ekonomia eta Geopolitika 



Globalaren Zentroko presidentearekin batera. Jardunal-
dien helburua zen herrialde bakoitzaren agenda politikoan 
eragina duten etorkizuneko  arrisku ezberdinen inguruan 
hausnartzea eta eztabaidatzea (aldaketa klimatikoa, se-
N\Y[HZ\U� TLOH[_\HR�� VZHZ\U� L[H� LSPRHK\YH� HYHaVHR�� Ä-
nantza krisia, e.a). Ateratako ondorio nagusietako bat 
izan zen arrisku globalak saihesteko ezinbestekoa dela 
aurre hartuko dieten estrategia politiko berriak asmatzea. 
Hizlarien esanetan, egungo krisi ekonomikoak argi uzten 
du gizarte garaikideek ez dutela gure ekintza irrazionalen 
kateadurei eta arrisku sistemikoei aurre hartzeko eta ku-
deatzeko tresna egokirik. 
 

HEMEROTEKA
� ,S�7HxZ�����������
 “Solana radiografía la política global”
� 5V[PJPHZ�KL�.PW\aRVH�����������
 “Solana se compromete a apoyar Donostia 2016”
� ,S�+PHYPV�=HZJV�����������
 Javier Solana: “Creo que los problemas los deberían 

arreglar entre vascos”
� 05-694(A06�.,/0(.6�>,)�.<5,,,;(5!
 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 
gobernantza ekonomikoak eta euroaren krisiak eragin-
dako krisi instituzionalaren aurrean, Europar Batasunak 
pizten dituen ezinegonak, zalantzak eta ezbaiak gaindi-
tzeko baliagarriak izan daitezkeen elementuak. Europa eta 
hiritarrak lotzeko bitarteko komunikatibo berriekin batera, 
mintegiaren helburua zen partaidetzaren eta komunika-
zioaren dimentsio bikoitza aztertzea, Europar Batasunaren 
baitan, eta proiektu komunitarioarekiko hiritarrek erakus-
ten duten aldentzea gainditzeko giltzarri izan daitezkeen 
faktoreak ikustea. 
 

HEMEROTEKA
� 9;=,������������
 Europa 2010 saioan elkarrizketa Susana del Ríori.

� ,S�4\UKV�����������
 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/

participacion-y-comunicacion-la-nueva-gobernanza-
europea

 h t t p : / / a r a g o n p a r t i c i p a . a r a g o n . e s / i n d e x .
php?option=com_actualidad&Itemid=64&task=showD
etails&id=1043&image=news_header.jpg&catid=36

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

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

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

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

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

 ht tp : / /ecodiar io .e leconomista .es/espana/not i -
cias/2643603/11/10/Expertos-debaten-en-la-Casa-de-
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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-
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. “Euro-
par kolorez” hitzaldi zikloa Donostiako San Telmo Museoarekin ba-
tera dugun lan ildo bat da. “Europar Parlamentua: hiritarrekin lotura 
eta gardentasuna”  hitzaldia eskaini zuen Jaume Duchek, Europar 
Parlamentuko bozeramaile eta komunikabideetako zuzendariak. 
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Hiritarrentzat Europaren ideia nola egin interesgarri jorratu zen hi-
tzordu hartan, baita nola areagotu bere legitimitatea eta zein paper 
jokatzen duten hedabideek Europaren kontzeptua islatzerakoan 
ere.Halaber, hainbat blogarik euren proiektuak mahaigaineratu zi-
tuzten eta egungo informazio asetasunaz eta horrek dituen ondo-
rioez ere aritu ziren. 
 

HEMEROTEKA
� .HYH����������
 “Un ciclo de colores para que Europa, además de interesada, 

sea interesante”
� 6UKH�=HZJH����������
 Susana del Ríori elkarrizketa

Mintegia: Energiaren nazioarteko gobernan-
tza eta klima aldaketa. Euskal ekonomiarentzat 
aukerak
Data: 2011ko ekainak 3
Tokia: Aieteko Kultur Gunea, Donostian
Antolatzaileak: Globernance 

Antxon Olabek (Naider) eta Demetrio Loperenak zuzenduta, min-
tegiak trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren arazoaren 



inguruan hausnartzeko balio izan zuen, baita Euskal Herriko 
LUWYLZH�L[H�[LRUVSVNPH�ZHYLLU�LYYVURHR�PKLU[PÄRH[aLRV�LYL��
Berrikuntza eta Energia kontseilariordeak (Eusko Jaurlaritza), 
Xabier Garmendiak, inauguratu zuen topaketa. Estatuko 12 
adituk parte hartu zuten hizlari gisa. 
 

HEMEROTEKA
� ,S�+PHYPV�=HZJV����������
 “La apuesta por el coche eléctrico sitúa a Euskadi en la 

vanguardia de su desarrollo”.
� ,S�7HxZ����������
 Eloy Álvarez: “Una energía más limpia no puede ser ahora 

barata”

 INFORMAZIO GEHIAGO WEB GUNEETAN 
 h t t p : / / w w w. f i n a n z a s . c o m / n o t i c i a s / e c o n o -

mia/2011-06-03/496566_expertos-debaten-sebastian-
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, eraba-
ki-tzeko ea giza eskubideak nazioarteko agertokian Euro-
pako elementu bereizgarri bat ote diren. Asmo horrekin, 
biltzarrean jorraturiko gai nagusia hiru ildoren inguruan 
artikulatu zen: garapen lankidetzaren politikak giza es-
kubideekin duen loturan; giza eskubideen sustapenean, 
estatuen eta korporazio europarren nazioarteko arduran; 
eta, giza eskubideen bermean europar faktore bereizgarri 
gisa. Eusko Jaurlaritzako Administrazio Publiko eta Jus-
tizia sailburuak, Idoia Mendiak, inauguratu zuen nazioar-
teko bilera hau. Hi-tzaldi guztiekin liburu bat argitaratuko 
da. Nazioartetik etorritako 19 adituk hartu zuten parte. 
Gainera, saioa internet bidez jarraitu ahal izan zen. 
 

HEMEROTEKA
� ,S�+PHYPV�=HZJV����������

 “Impulsan una iniciativa legislativa para vincular la ac-
ción exterior de los países europeos de los países eu-
ropeos con los derechos humanos”

� ,S�+PHYPV�=HZJV��������� 
 “A Jorge Semprún le hacía ilusión visitar la Casa de la 

Paz de Aiete”
� ,S�+PHYPV�=HZJV��������� 
 “Ayuda exterior libre de sospechas”
��������S�+PHYPV�=HZJV,����
 “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 Poli-
tikak Europan: hiritargo europarra eta glo-
bala 
Data: 2011ko abuztuak 22-23
Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea, STM
Antolatzaileak: Uda Ikastaroak UPV/ EHU, STM, Donos-
tiako Udala eta Globernance

Globernanceko ikertzaile den Susana del Ríok zuzenduta, 
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ikastaroaren helburua zen etorkinen integrazioa eta mugikortasuna 
azter-tzea, kultura ezberdinen arteko bizikidetza, aniztasuna, plura-
lismoa, zer esan nahi duen hiritar europarra izatea, zertan datzan 
hiritargoen osagarritasuna, eskuin erradikalaren igoera Europan eta 
integrazio europarraren inguruan ideia berrituak proposatzea. Eus-
ko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako sailburuak, Gemma Zabaletak, itxi 
zuen ikastaroa. 
 

HEMEROTEKA
� ,S�+PHYPV�=HZJV�����������
 Xabier Aierdi: “Europa no podría vivir sin la aportación de los 

inmigrantes”
� )LYYPH�����������
 Xabier Aierdi: “Jendeak jarrera xenofoboak ditu, uste duelako 

horrek ez diola zigorrik ekarriko”
� 5V[PJPHZ�KL�.PW\aRVH�����������
 Montserrat Guibernau: “La crisis económica ha radicalizado la 

postura de personas de clase trabajadora ante la inmigración”
������������5V[PJPHZ�KL�.PW\aRVH
 “El Gobierno Vasco impulsará en octubre un gran Pacto Social 

para la Inmigración”
�����������S�+PHYPV�=HZJV,�
 “El Gobierno Vasco propone un pacto social contra la amena-

za del racismo”
�����������HYH.�
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 “Lakua anuncia un “gran” Pacto Social por la Inmigración y lo 
centra en los medios”

�����������S�7HxZ,�
 “Asuntos Sociales lanzará en octubre el Pacto Social por la 

Inmigración”
�����������S�4\UKV,�
 “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 demokratikorako 
sarrera
Data: 2011ko urriak 6
Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea
Antolatzaileak: Globernance eta ACOP (Komunikazio Politiko-
rako Elkartea)

Mikel Cabelloren zuzendaritzapean, jardunaldiaren helburua zen 
Gobernantza Politikoa ezagutzera ematea, bere oinarriak, eta 
dituen etorkizuneko eta oraingo erronkak, bai globalki eta bai 
gure ingurune hurbilenean ere. Parte hartu zuten Andoni Alde-
koak, Bilboko Iñaki Azcuna alkatearen kabinete zuzendariak, eta 



Chis Artertonek, The George Washington University-ko 
Graduate School of Polítical Management-eko dekano 
ohiak. Xede horrekin jardunaldia ibilbide gisa garatu zen 
beharrezko analisi teoriko batetik testuinguru kontzeptual 
orokorra ulertzeko, aplikaturiko gobernantza eredu zehaz-
tuago baten azalpenera arte. Halaber, Europako proiektu 
politikoaren egoera aztertu zen eta baita AEBtan egoitza 
duten nazioarteko formakuntza esperientziak ere. 
 

HEMEROTEKA
�������������5V[PJPHZ�KL�.PW\aRVH
 Chris Arterton: “Obama ha perdido mucha populari-

dad, pero es que los ciudadanos ven peor a los repu-
blicanos”.

Workshop Ulrich Beck & Elisabeth Beck-
Gernsheim: Las formas de vida en la era 
global 
Data: 2011ko abenduak 2
Tokia: Donostiako Carlos Santamaría Auditorioa (EHU/UPV)
Antolatzaileak: Globernance
Ulrich Beck soziologo alemaniar entzutetsua, “arriskuaren 
gizartea” edota “bigarren modernitatea” kontzeptuen au-
torea eta Elisabeth Beck-Gernsheim soziologoa Donos-

tian izan ziren Gobernantza Demokratikoaren Institu-
tuak gonbidatuta. Aro globalean familia tradizionaletan 
ematen ari den bilakaeraz eta horrek dituen ondorioez 
mintzatu ziren. Carlos Santamaría Auditorioan afektibi-
tate-harremanetan lan mugikortasunak duen eragina ai-
patu zuten, familietan Europako krisi ekonomikoak duen 
isla, eguneroko kosmopolitismoa eta lan immigrazioa. 
 
HEMEROTEKA
� ,S�7HxZ�����������
 “Huevos revueltos”, Eduardo Uriarteren eskutik.
������������7�ISPJV
 Ulrich Beck: Este capitalismo no da respuestas a la 

crisis”
� .HYH������������
 Ulrich Beck: “Para salir de la crisis, la Unión Euro-

pea debe construirse desde abajo”
�����������S�+PHYPV�=HZJV,�
� <SYPJO�)LJR!�¸3H�JYPZPZ�ÄUHUJPLYH�LZ�LS�*OLYU}IPS�KL�

los que creen solo en los mercados”

Nazioarteko Biltzarra: Internet eta de-
mokraziaren etorkizuna
Data: 2011ko abenduaren 19-20
Tokia: Eusko Legebiltzarra, Gasteizen
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Antolatzaileak: Globernance eta Eusko Legebiltzarra
Serge Champeau ikerlariaren zuzendaritzapean, “Internet eta 
demokraziaren etorkizuna” kongresua Eusko Legebiltzarreko 
presidente  Arantza Quirogak inauguratu zuen. Helburua zen ko-
munikabideak baliabide digitalen eraginez, bizi duten bilakaera 
aztertzea, eta bilakaera horrek espazio publikoan dituen ondo-
rioak ikustea. Espazio publikoaren hedaduraz edo zatiketaz hitz 
egin beharko genuke?; Zein dira hiritarren, adituen eta politika-
ren arteko harreman berriak?; Nola imajinatzen ditugu Interneten 
etorkizuna, bere garapen teknikoa, bere gobernatza eta politikan 
eta kulturan duen eragina?. Horiek izan ziren kongresuan hizla-
riak erantzun zituzten galderetako batzuk, besteak beste. Hitzal-
di guztiak bilduko dituen liburu bat publikatu da. 
 
HEMEROTEKA
� 2\S[\YRSPR������������
 “Congreso Internacional de Internet y el futuro de la demo-

cracia: La información de calidad, de pago”
� ,S�7HxZ������������ 
 “Expertos analizan los efectos de Internet en la política”
� ,S�7HxZ�������������
 “La información digital de calidad, de pago”
� ,S�+PHYPV�=HZJV�������������
 “Jornadas sobre Internet y el futuro de la democracia en Vitoria”
� .HYH�������������



 “Internet como causa y medio de la revolución del periodismo”
� (8<Ð�����������
 “VU de Vitoria: Internet et le future de la démocratie:” Sur le 

web on ne vote paso n délibère”
� (8<Ð������������
 “Internet fait-il sa propre loi? Réponse avec Daniel Innerarity et 

Serge Champeau” 
� ,S�+PHYPV�=HZJV��������� 

Susana del Río: “Internet tiene gran potencial para la democra-
cia, 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 de-
mokraziaren muin gisa, gizakiaren pultsio ez beligerantea bezala 
hartuta. Konbentzimendu horrekin, 2011n, Ernest Lunch Funda-
zioaren eskutik, ekonomia, kultura, akademia edota politika alo-
rreko adituen arteko 10 elkarrizketa egin ziren posizio ezberdinak 
aintzat hartuz eta arrazoibide aldenduak mahaigaineratuz.
Donostiako ekitaldian batetik, “Elkarrizketak” proiek-tuaren ondo-
rioak aurkeztu ziren eta bestetik, kalitate demokratikoari buruzko 
THOHPUN\Y\H�LZRHPUP�aLU�1VHX\xU�(YHUNV�L[H�1H]PLY�,SaV�ZVaPVSV-
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NVLU�L[H�+HUPLS� 0UULYHYP[`� ÄSVZVMVHYLU�WHY[HPKL[aHYLRPU��/PaSHYPLR�
demokraziaren gabeziak, bere zilegitasun funtzionala, botere ba-
naketa edo interes publikoaren pobrezia izan zituzten hizpide.
 
HEMEROTEKA
� 5V[PJPHZ�KL�.PW\aRVH������������
 “La Casa de la Paz acoge este martes una mesa redonda 

sobre calidad democrática”.
�������������6UKH]HZJH�JVT
 Entrevisa a Daniel Innerarity en “Gipuzkoa Hoy”.
������������LYYPH(�
� +HUPLS� 0UULYHYP[`!� ¸0U[\PaPVHYLU� L[H� ZLUHYLU� H\YRHRV� WVSP[PRH�

behar dugu, eta kontrakoan ari gara”.
�������������5V[PJPHZ�KL�.PW\aRVH
� ¸+HUPLS�0UULYHYP[ �̀�1H]PLY�,SaV��1VHX\xU�(YHUNV�YLÅL_PVUHU�ZV-

bre la calidad democrática”.

Mintegia: The Civic Constellation. History and 
Politics of Citizenship 
Data: 2012ko martxoak 9
Tokia: Donostiako Bakearen eta Giza Eskubideen Etxea.
Antolatzaileak: Globernance, The Civic Constellation 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 ezber-
dinetatik jorratu zen ikuspuntu teorikoak, enpirikoak, his-
torikoak eta metodologikoak aintzat hartuz. Jarduerara 
Finlandiako Äland irletako Bakearen Institutuko zuzenda-
ria Sia Spiliopoulou Åkermark, gonbidatu zen. Gatazken 
erresoluzioetan eta autogobernu sistemetan aditua denak 
Finlandiaren menpe dagoen artxipelagoko eredu autono-
mikoari buruzko hitzaldia eskaini zuen. 
 

HEMEROTEKA
� +PHYPV�=HZJV��������������
 Sia Spiliopoulou: “Es muy pronto para que en Euskadi 

se dé un proceso de reconciliación”.

EUDELi zuzendutako Udal Gobernantza-
ri eta hiritarren partaidetzari buruzko for-
makuntza ikastaroa 
Data: 2012ko martxoak 22.
Tokia: EUDEL-Euskadiko Udalen Elkartearen egoitza, Bilbo.
Antolatzaileak: Globernance.

Globernancek formakuntza ikastaroa eskaini zuen zi-
negotzi eta alkateentzat. Helburua zen gobernu eta go-

bernantza kontzeptuak aztertzea udalerri esparruaren 
baitan. Halaber, proposamenak eskaini ziren hiritarren 
partaidetzaren garapenerako. Ikastaroa Eudel-Euska-
diko Udalen Elkarteak antolaturiko formakuntza saioen 
barruan garatu zen, eraginkorragoa eta herritarren be-
harretara egokituagoa den kudeaketa politikoa ahalbi-
detzeko, tresnak eta ezagutzak emate aldera. 
 

HEMEROTEKA
� +LPH������������
 Mikel Cabello: “La participación no exime al gober-

nante de tomar decisiones”.

Hiritarren partaidetzarako hastapen for-
makuntza ikastaroa Bizkaiko Foru Al-
dundiarentzat 
Data: 2012ko maiatzak 11.
Tokia: Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza.
Antolatzaileak: Globernance.

Hiritarren partaidetzari buruz Globernancek diseinatu, 
koordinatu eta zuzenduriko ikastaroa jaso zuen Bizkaiko 
Foru Aldundiak. Formakuntza ikastaroan foru erakun-
deko teknikariek eta arduradun politikoek hartu zuten 
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parte. Aukera izan zuten partaidetzaren kontzeptuan sakon-
tzeko, dauden formula ezberdinak jorratzeko eta partaidetza 
indartuko duten proposamen teknikoak ezagutzeko, instituzio 
kudeaketarako baliagarriak direnak. Hori guztia, gero eta hie-
rarkia ahulagoa, eta gero eta kooperatibistagoa den gizarte 
batean. 

Memoriaren Politika Nazioarteko Biltzarra: 
Berriro 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 berre-
raikuntzarekin, “Berriro inoiz ez” dei daitekeen konbentzimen-
dutik hasita.

Hizketaldi honetan gai guzti hauek jorratu dira diziplina arteko 
ikuspuntuetatik eta antzeko esperientziak kontutan hartuz. 
 

HEMEROTEKA
� 9HKPV�,\ZRHKP������������
 Isabel Piperi elkarrizketa.
� *HKLUH�:LY�������������



� 0ZHILS�7PWLYP�LSRHYYPaRL[H�
� ,;)����������������
 Iñaki Hernaizi elkarrizketa.
� 9HKPV�,\ZRHKP������������
 Manuel Reyes Materi elkarrizketa.
� 9HKPV�,\ZRHKP������������
 Iñaki Hernaizi elkarrizketa.
� 9HKPV�,\ZRHKP������������
 François Hartogi elkarrizketa.
� ,S�7HxZ����������� 
 Iñaki Hernaiz: “La reconciliación con olvido es un manteni-

miento de la impunidad”.
� ,S�*VYYLV����������� 
 Manuel Reyes Mate: “Si los ciudadanos no asumen su culpa, 

nos exponemos a una paz frágil”.
� +PHYPV�=HZJV����������� �
 Isabel Piper: “Es un error pensar que la memoria colectiva va a 

ser homogénea”.

Oinarrizko Eskubideen Nazioarteko Babesari 
buruzko biltzarra: dimentsio publikoa eta pribatua 
Data: 2012ko urriak 5.
Tokia: Zuzenbide Fakultatea (UPV-EHU) (Gradu aretoa). Donostia. 
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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 garapena az-
tertzea nazioarteko zuzenbide pribatuaren, zuzenbide konstituzio-
nalaren, zuzenbide europarraren eta zuzenbide konparatuaren 
ikuspegietatik, bereziki, Suitzako eredua aintzat hartuz. Helburu 
hori hartuta, bi ardatzetan oinarritu zen saioa: kultur aniztasuna 
eta oinarrizko eskubideak eta Internet eta oinarrizko eskubideen 
babeserako bideak, urraketen aurrean.

Hiritarren partaidetzari oztopoak kentzeari 
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 lan-
gileei zuzenduta, formakuntza ikastaroa eskaini da herritarren par-
taidetza ahalbidetzeko eta erabakiak hartu beharreko prozesuetan 
eragiteko, teknologia berriek eskaintzen dituzten aukera berriak 
azaltzeko. 



Demokrazia Global baten aldeko Manifes-
tuaren aurkezpena
Data: 2013ko martxoak 1.
Tokia: San Telmo Museoa, Donostia.
Antolatzaileak: Globernance eta Demokrazia Global ba-
ten aldeko Manifestua.

“Demokrazia Global baten aldeko Manifestua” ekimena 
aurkeztu zen. Ekimenaren bueltan, mundu osoko hainbat 
akademiko eta intelektual bildu ziren, ordena global jus-
tuago, baketsuago, demokratikoago eta gizatiarrago bat 
aldarrikatzeko. Adierazpen pluralista honek XXI. mendeko 
KLZHÄVHR�NHPUKP[aLRV�NHP�KPYLU�LZR\HSKL��UHaPVHY[LRV�L[H�
mundu mailako erakunde berrien garapena eskatzen du. 
Sinatzaileek dei egiten diote buruzagi politiko eta hiritar 
guztiei demokrazia global bat eraikitzeko, gizon-emakume 
guztion interesen alde jokatuko lukeen demokrazia, alegia. 
 

HEMEROTEKA
• El País, País Vasco, 2013-3-2
 “Varios intelectuales piden a los líderes mundiales una 

democracia global”
• Noticias de Gipuzkoa, 2013-3-3
� ¸3HZ�JYPZPZ�X\L�ZVU�NSVIHSLZ�YLX\PLYLU�ZVS\JPVULZ�H�UP]LS�

global”

• Diario Vasco, 2013-3-2
 “Intelectuales piden a los líderes mundiales una “de-

mocracia global”
• Diario Vasco, 2013-3-1
 Fernando Iglesias:  “La gente empieza a no creer en 

los valores de la democracia”
• Berria, 2013-3-2
 Fernando Iglesias: “Nazionalismoaren paradigma za-

harra muga bat da demokraziarako”
INFORMAZIO GEHIAGO WEB ORRIETAN
Eitb.com, 2013-3-1
Egun On Euskadi: Entrevista a Daniel Innerarity
Radio Euskadi: Boulevard: Entrevista a Fernando Igle-

sias
Teleberri (Eitb), 2013-3-1 

Uda ikastaroak UPV/EHU: Europar Bata-
Z\ULRV�ÄUHU[aH�PU[LYLZLU�IHILZHYLU�PU-
guruko debatea
Data: 2013 uztailak 16.
Tokia: Miramar Jauregia, Donostia.
Antolatzaileak: Uda Ikastaroak UPV/EHU eta Glober-
nance.
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Juan Jose Alvarez katedradunak zuzenduta, ikastaroaren hel-
burua izan zen ikertzea eta garatzea neurriak, iruzurra, uste-
lkeria eta legez kanpoko aktibitateak hautemateko eta  aurre 
egiteko. Hizlariek Europako ekonomiaz egungo ikuspegiaren 
inguruko panoramika bat eskaintzeaz gain, gogoeta egin zu-
[LU�,\YVWHRV�)H[HZ\ULRV�ÄUHU[aH� PU[LYLZHR�IHILZ[LRV�TL-
kanismoei buruz. Ikastaroan Mario Fernandez Kutxabankeko 
presidenteak hartu zuen parte. 

 

HEMEROTEKA
• El País, País Vasco, 2013-7-16
 “Mario Fernández ve discriminatorio el trato de la UE por la 

tax lease”
• El Mundo, País Vasco, 2013-7-17
 Mario Fernández: “España ha desaparecido de la UE”
• Deia, 2013-7-17
� 4HYPV�-LYUmUKLa!�̧ ;LULTVZ�X\L�YLK\JPY�LS�WLZV�KL�SH�ÄUHU-
JPHJP}U�IHUJHYPH�LU�SHZ�W`TLZ�`�I\ZJHY�V[YV�LZX\LTH¹

• El Correo, 2013-7-17
 “Moody’s aplaude la fortaleza de Kutxabank y le mantiene 

el rating”
• El Diario Vasco, 2013-7-17
� ¸2\[_HIHUR� PUZPZ[L� LU� X\L� SHZ� U\L]HZ� L_PNLUJPHZ� KL� SH�



troika ponen en peligro la Obra Social”
• Gara, 2013-7-17
� -LYUmUKLa�KLÄLUKL�SH�\UP}U�IHUJHYPH�WHYH�MVTLU[HY�SH�PN\HSKHK�

de trato
• Europa Press, 2013-7-17
� 4HYPV�-LYUmUKLa�KLU\UJPH�X\L�L_PZ[L�\U�[YH[V�KPZJYPTPUH[VYPV�HS�

sector de los astilleros españoles 

Nazioarteko Kongresua: Euroaren krisi osteko 
Europa: Zilegitasuna, demokrazia eta justizia
Data: 2013ko irailak 2 eta 3.
Tokia: Bizkaia Aretoa UPV/EHU, Bilbao.
Antolatzaileak: Globernance, Instituto Europeo de Políticas y Bie-
nes Públicos (CSIC), European University Institute eta UPV/EHU.
Babesleak: Bilbaoko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza, 
Europako Batasuneko Estatu Idazkaritza (Kanpo Gaietarako eta Lanki-
detzarako Ministerioa) eta Kutxabank.

Europako Batasuna jasaten ari den krisiaren testuinguruak, Nazioar-
teko Kongresua debaterako eta elkarrizketarako foro ezin egokiagoa 
izatea eragin zuen. Mundu mailako intelektual entzutetsuak Bizkaia 
Aretoan elkartu ziren honako gaien inguruan eztabaidatzeko: Euro-
pako Batasunaren demokrazia; krisiaren erresoluzioan sortzen diren 
SLNP[PTP[H[L�HYHaVHR"�,\YVWHRV�KLÄaP[�KLTVRYH[PRVHYLU�NHPH�L[H�ZVSP-
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daritatearen Europako eraikuntza. 

Kongresuaren inaugurazioan izan ziren Eusko Jaurlaritzako Lehen-
dakaria, Iñigo Urkullu; Europar Batasuneko Estatu idazkaria, Iñigo 
Mendez de Vigo y Montojo; UPV/EHUko Errektorea, Iñaki Goirize-
laia; Bizkaiko Foru Aldundiko bozeramailea, Unai Rementeria; Bil-
boko Udaleko Kontseilari delegatua, Andoni Aldekoa; Kutxabanke-
ko lehendakaria, Mario Fernandez. 
 

HEMEROTEKA
• Noticias de Gipuzkoa, 2013-8-30
 “Urkullu inaugurará el lunes el congreso Europa después de la 

crisis del euro”
�� ,S�*VUÄKLUJPHS������� ��
� 0U[LSLJ[\HSLZ�KLÄUPYmU�SH�M\[\YH�<,�[YHZ�SH�JYPZPZ�LU�\U�JVUNYLZV�

en Bilbao
• El Correo, 2013-9-2
 Urkullu: “El desafío de la nación vasca es superar la rigidez de 

los estados”
• El Mundo, 2013-9-2
� ¸<YR\SS\�KLÄLUKL� SH�ZVILYHUxH�KL�,\ZRHKP�LU� SH�JVUMVYTHJP}U�

de nueva Europa”
• El Correo, 2013-9-2



� ¸<YR\SS\�KPJL�X\L�LS�NYHU�YL[V�LZ�Z\WLYHY�SH�YPNPKLa�KL�SVZ�
estados”

• El País, 2013-9-2
 Urkullu: “El desafío de la nación vasca es superar la rigi-

dez de los estados”
• Naiz, 2013-9-2
 “Congreso Europa después de la crisis del euro: Legiti-

midad, democracia y justicia”
• Eitb.com, 2013-9-2
 “Urkullu aboga por superar las estructuras rígidas de los 

Estados”
• Berria, 2013-9-6
 Jean Philippe Schmitter: “Krisiaren irteera teknokratak 

ez dauka zilegitasun sozialik”

INFORMAZIO GEHIAGO WEB ORRIETAN
Bilbao-Ekintzaren Newsletterra. 2013ko uztaila.
UPV-EHUko web orria, 2013-8-12
Kulturklik web orria, 2013-8-13
Europapress, 2013-8-14
Bizkaia.net, 2013-9-2
Teleberria (Eitb), 2013-9-2 

Jardunaldi akademikoa: Politikaren be-
rritze etikoa. Kode berriak, praktika eta 
esperientziak
Data: 2013ko urriak 23.
Tokia: Euskalduna Jauregia, Bilbao.
Antolatzaileak: Globernance eta Herri Ardularitzaren 
Euskal Erakundea.

Daniel Innerarityk, Txetxu Ausinek, Rafael Jimenez 
Asensiok, Cristina de la Cruzek, Antonio Casado da Ro-
chak, Isabel Wencesek, Fernando Vallespinek y Pedro 
Ibarrak hartu zuten parte Euskal Autonomia Erkidegoko 
administrazioetako teknikari eta politikariei zuzenduriko 
jardunaldian. Eusko Jaurlaritzako Herri Administrazio eta 
Justiziako sailburua Josu Erkorekak inauguratu zuen jar-
dunaldia. 

Artemy Magunen hitzaldia: Revolution 
and Melancholia
Data: 2013ko urriak 30.
Tokia: Carlos Santamaria Zentroa, UPV/EHU, Donostia.
Antolatzaileak: Globernance.

Artemy Magun Katedraduna Demokraziaren Teorian eta 
dekanoa da Zientzia Politikoa eta Soziologia Departa-

GLOBERNANCE Gobernantza Demokrat ikoaren Inst i tutua 2010-2011-2012-2013 MEMORIA

��

mentuan, San Petesburgoko Europako Unibertsitatean, Erru-
sia. Era berean, Saint-Petesburg State Universityko Smolny 
*VSSLNLU�PYHRHZSLH�KH��-PSVZVÄH�WVSP[PRVHYP�I\Y\aRV�OHPUIH[�HY-
tikulu eta liburu idatzi ditu. 

II Nazioarteko Kongresua. Oinarrizko Es-
kubideen Nazioarteko Babesa: dimentsio pu-
blikoa eta pribatua
Data: 2013ko abenduak 12 eta 13.
Tokia: Zuzenbide Fakultatea UPV/EHU, Donostia.
Antolatzaileak: Zuzenbide Fakultatea (UPV/EHU) eta Glo-
bernance.
Babesleak: Castellóko Jaume I Unibertsitatea, Zuzenbide 
Konparatuaren Suitzako Institutua, Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoa, Kutxabank, Eusko Jaurlaritza, Arartekoa, Cáritas.

Oinarrizko Eskubideen bilakaeraren berrikusketa egitea izan 
zen kongresuaren helburua, eta ondorengo ikuspuntuak kon-
tuan hartu ziren: nazioarteko zuzenbide pribatua, zuzenbide 
konstituzionala, Europako zuzenbidea eta zuzenbide konpa-
ratzailea. Ikuspuntu horiekin batera, ondorengo hiru ardatz 
aintzat hartu ziren: kulturaniztasuna eta oinarrizko eskubideak, 
eskubide sozialak, eta internet eta datuen babesa. II Nazioar-
teko Kongresua, 2012ko urrian egin zenaren jarraipena izan 
zen.



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. 
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Ciudadanía Digital Nazioarteko Kongresua: WE-
GOVERNEMENT
Data: 2011ko apirilak 14-15
Tokia: Donostiako Kursaal kongresu jauregia
Antolatzailea: El Diario Vasco, Globernancen laguntzarekin

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

Zer egiten dugu
Globernancek kolaboratzaile gisa parte 
hartu duen jarduerak

?
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Krisiaren eta munduko sistema ekonomikoan emandako 
aldaketen testuinguruan, gobernantza globlalaren ingu-
ruko arazoak aztertzea zuen helburu bilera honek.

 

2VUNYLZ\� H\YRLaWLUH!� ,[PRH� L[H� -PSVZVÄH�
Politikoko XVII. Astea: Gu eta Besteak
Data: 2011ko ekainak 1-2-3
Tokia:� -PSVZVÄH� L[H� /LaR\U[aH� APLU[aPLU� -HR\S[H[LH�
(EHU /UPV), Donostian
Antolatzailea: ,[PRH� L[H� -PSVZVÄH� 7VSP[PRVYHRV� ,ZWHP-
niako Elkartea, Globernancen laguntzarekin

(ZTVH� PaHU� aLU� [VWHN\UL� IH[� LYH[aLH� ÄSVZVÄH� HRHKL-
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

0RLYIHZX\LR�NVUIPKH[\[H�L[H�+HUPLS�0UULYHYP[`R�SHN\UK\[H��
soziologo entzutetsuak kontinente zaharraren etorkizuna 
izan zuen hizpide, zorraren krisiaren eta erakunde komuni-
tarioetan horrek erangidako beste krisiaren aurrean. 

 

Lan saioa: Immigrazioaren inguruko Euska-
diko 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 erabilgarri 
LNPUNV�a\RL[LLU�TLRHUPZTVHR�KLÄUP[\�L[H�QHYYHPWLU�IPKLHR�
eta moduak proposatu zituzten.

Zentzu honetan, eta atxikimendurako oinarriak lantzeko xe-
dez, 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 antolakun-
tzatik paktua babestekotan? Nola lor dezakegu Paktu honen bi-
dez gure gizartea eta gure antolaketak aldatzea?. 

 

Ekonomia eta Gizarte Arazoetako Batzordeen  
2012ko Topaketa.
Gizarte zibilaren partaidetza politika ekono-
mikoan eta sozialean: Iraupena eta etorkizune-
rako perspektiba 
Data: 2012ko apirilak 19
Tokia: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzor-
dearen egoitza. Bilbo.
Antolatzailea: Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoeta-
rako Batzordea.

Globernancek estrainekoz Euskadin egin den Espainiako Ekonomia 
eta Gizarte Arazoetako Batzordeen urteko bileran hartu zuen par-
te. Batzarraren inaugurazioan izan zen Eusko Jaurlaritzako Lan eta 
Gizarte Gaietako Kontseilari Gemma Zabaleta eta bidelagun izan 
zituen Euskadiko Batzordeko lehendakaria, Juan Maria Otaegui, 
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eta Espainiakoa, Marcos Peña, beste batzuen artean. Bileran 17 ba- 
tzordetako ordezkariek hartu zuten parte: Andaluzia, Aragoi, Astu-
rias, Balear Uharteak, Kanariak, Gaztela eta Leon, Katalunia, Ceuta, 
Extremadura, Galizia, Madril, Murtzia, Errioxa, Euskadi eta Espai-
niako 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 
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L[VYRPa\ULRV�NPaHY[LH�KLÄUP[aLRV�NPS[aHYYP�KPYLU�NHP�LZ[YH[L-
gikoen inguruan gauzak argitzeko saiakera egiten du. 
 

HEMEROTEKA
� 0UMVYTHaPV�NLOPHNV�^LI�L[H�ISVNL[HU!
 http://www.congresociudadaniadigital.com/es/me-

dios/ Isabel Piperi elkarrizketa.

Monterreyko Institutu Teknologikoko ikas-
leen bisita  “Etorkizuneko Hiriak: planea-
mendu estrategikotik 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 Bil-
boko Metropoli-30 Elkartea.
Kolaboratzailea: Globernance.

EGAP zentroaren eginkizuna da pertsona etikoak hezitzea 

euren komunitatean begitaziodun lidergoa gauzatzeko 
herrialde mexikarraren hobekuntza ekonomikoa, poli-
tikoa, enpresariala eta soziala sustatzeko. Ikasle bisita-
riak Monterreytik (Mexikoko estatua, Mexiko Hiria) etorri 
ziren eta Maisutza ikasketak burutzen ari dira Adminis-
trazio Publikoan eta Politika Publikoan eta Prospektiba 
Estrategikoan. Ikastaroa hirien garapenarekin loturiko 
egungo metodologien azterketara eta ezagutzara bidera-
tuta egon zen, metropolien kudeaketarekin loturiko plan, 
proiektu eta programen inguruko diseinua eta exekuzioa 
ezagutu eta haiei buruz eztabaidatzeko xedez. 

 

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,  Eus-
ko Jaurlaritza, Kutxa Bank – Caja Vitalen Gizarte Ekintza 
Fundazioa, Europar Batzordeko Hezkuntza eta Kultura 
Zuzendaritza Orokorra eta Globernance- Gobernantza 
Demokratikoaren Institutua..

Edizio honetan, ikastaroen baitan, zazpi ikastaro monogra-
ÄRV�LZRHPUP�aPYLU��0UN\Y\TLUH�PaHU�aLU�Ha[LYNHP�HSVY�L[H�PR\Z-
puntu ezberdinetatik hartuta. Europako Batzordeak Gasteiz 
Hiriburu Berdea / Green Capital 2012 izendatu zuenez, as-
moa zen izendapena tarteko, antolaturiko ekimen 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 Demokratikoaren 
Institutua.

Alain Touraine egun eraginik handiena duen soziologo eta intelektuala 
dugu. Hainbat hizkuntzatara itzuliak izan diren liburu askoren autorea 
eta “industria aro ondoko gizartea” kontzeptuaren sortzailea da, 1969an 
izenburu bera daraman liburua argitaratu zuenetik. Beti egon da Éco-
le des Hautes Études en Sciences Sociales zentro entzutetsuari oso 
lotua. Bere ibilbidean zehar gizarte mugimenduen azterketa egin du; 
Latinoamerika eta Poloniatik hasi eta 68ko maiatzera arte. 

0RLYIHZX\LR�L[H�.SVILYUHUJLR�NVUIPKH[\[H��ZVaPVSVNV�LU[a\[L[Z\H�RYP-
siaren ondorioez aritu zen, nola garapen ekonomiko honetan, eragile 
sozial eta politikoek ahalmena galdu duten azalduz.
 

AEISADEN  XII. Biltzarra.  Erantzukizun soziala. 
Etika eta Kirola
Data: Urriaren 25, 26 eta 27
Tokia: Kirol Etxea.
Antolatzailea: AEISAD eta Gipuzkoako Foru Aldundia.
Kolaboratzailea: Globernance
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2PYVSHYP�HWSPRH[\YPRV�PRLYRL[H�ZVaPHSLYHRV�La[HIHPKH�aPLU[PÄRVHYP��RV-
munikazioari  eta esperientzien trukeari zabalduriko gune bat eraiki-
tzea zen topaketaren helburua. Halaber, Biltzarrean kirol esparruan 
eginiko ekarpen berrienak eman ziren ezagutzera eta komunitate 
aPLU[PÄRVHYP�SV[\YH�L[H�OH\ZUHYRL[H�VZHNHP�ILYYPHR�LZRHPUPa��/LSI\Y\�
hori izanik, gai nagusia lau ildo tematikoetatik jorratu zen: Gizartea 
L[H�RPYVSH"�2\KLHRL[H�L[H�RPYVSH"�/LaR\U[aH�ÄZPRVH��ILYYPR\U[aH�L[H�
kirola; Aisia, kirol turismoa eta osasuna.

 

Gizarte, Zuzenbide eta Giza Zientzien gizartera-
tzea ebaluatzeko irizpideak
Data: 2013ko urtarrilak 10.
Tokia: Carlos Santamaria Zentroa, Donostia.
Antolatzailea: Carlos Santamaria Zentroa.
Kolaboratzailea: Globernance.

Hitzaldi horretan argi geratu zen erreala dela ebaluazio irizpideak 
erabiltzea, marko akademikoan garatutako ezagutzak gizartera-
tzean.
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VIII Sinposioa  ‘Arrazoimen juridikoa’: 
,THP[aLU�H\YYLPR\ZNHYYP[HZ\UH��(ZWLR[\�Ä-
SVZVÄRVHR�L[H�Q\YPKPRVHR
Data: 2013ko apirilak 11 eta 12.
Tokia: Centro de Ciencias Humanas y Sociales de CSIC, 
Madril.
Antolatzailea: Crupo de Estudios Lógico-Jurídicos (Juri-
Log)
Unidad Asociada de Éticas Aplicadas Universidad de Sa-
lamanca-IFS/CSIC.
Kolaboratzailea: Globernance.

Gizakia, helburuetan oinarrituriko izakia denez, bere jokae-
ra helburuen parametroaren arabera neurtu behar da (bai-
ta helburua intrintsekoa denean ere). Marko horretan, nola 
hausnartu arduraz edo arduragabekeriaz jokatzen den 
portaeren inguruan? Horixe izan zen sinposioaren ardatza: 
zuhurtzia, prestasuna eta arreta berezia. Testuinguru ho-
rretan, bi etika juridiko elkartzen dira: sineste sendoarena 
eta ardurarena, eta –nahiz eta haien artean tentsioa egon– 
elkartu egiten dira amaieran.

 Kongresua Sociedad Española Leibniz 
“Ezagutu, elkarrizketatu eta eraldatu”
Data: 2013ko ekainak 17-22.
Tokia:�<7=�,/<RV�-PSVZVÄH�-HR\S[H[LH�L[H�:;4��+V-
nostia.
Antolatzailea: Sociedad Española Leibniz para Estudios 
del Barroco.
Kolaboratzailea: Globernance.

Kongresuan Leibniz-en egoera berezia azpimarratu zen 
eta horren gaurkotasuna. Izakiak akzioa formulatzeko 
duen lau modu bateragarriaz (eta adosgarriaz) jardun 
zen: Ezagutu, elkarrizketatu, asmatu eta eraldatu. Gai-
nera, Leibniz en Español proiektuan editoreek egindako 
aleen azken lanak ezagutzera eman ziren.

 

Gipuzkoako gizartea garatzeko planaren 
250. Urteurrena
Data: 2013ko urriak 22 2.
Tokia: Azkoitiako Insausti Jauregia.

Antolatzailea: Euskalerriaren Adiskideen Elkartea eta Gi-
puzkoako Batzar Nagusiak.
Kolaboratzailea: Globernance.

����HU� 7L|HÅVYPKHRV� RVUKLHR� .PW\aRVHRV� .PaHY[LH� .H-
ratzeko Plan Ekonomikoa aurkeztu zuen Batzar Nagusien 
aurrean. Urteurrena oroitzeko Azkoitiko Insausti Jauregian 
ekitaldia egin zen. Daniel Innerarityk, Juan Jose Alvarezek 
eta Igancio Zubirik hartu zuten parte mahai inguruan, eta 
alderatu zuten 1763ko zein egungo egoera ekonomikoa, 
ÄSVZVÄRVH�L[H�Q\YPKPRVH�



Diagnosi-txostena hiritarren partaidetza susta-
tzeko Bizkaiko Foru Aldundian 
Data: 2012. urtean egina eta urrian aurkeztua.
,N\UNV�LZaLUH[VRPHU�IV[LYL�WVSP[PRVH�IV[LYL�ÄUHU[aHYPVHYLU�TLU-
pean dago, azken honek abantaila bat du: azkartasunez egoki-
tzen da bilakaeretara, aldaketak azkartuaraziz, eta horren aurrean 
arautzeko eta kontrolatzeko dauden mekanismoak gero eta mo-
telagoak bihurtzen dira. Horregatik hain zuzen, politika behartuta 
dago aldatzera eta modu argiz jokatzera. Aldaketa horietako bat 
hiritarrek parte hartzeko duten borondatearekin dago lotuta.
Politika gero eta estuago dago, hiritarrak gero eta zorrotzagoak 
baitira, gardentasuna eskatzen dute, informazioa eta, askotan, 
erabaki-hartzeetan esku-hartze handiagoa. Ardura politikoak di-
tuztenek ezin dute ahaztu hiritargoa gero eta helduagoa dela eta 
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jakitun dela gai publikoei dagozkien erabaki prozesuetan parte har-
tzeko eskubidea duela. Edota, gutxienez, demokratikoki aukera-
tuak izan diren ordezkariei kontuak eskatzeko eskubidea duela.
Horixe izan da diagnosi-txostena lantzeko abiapuntua. Txostenak 
balio izan du Bizkaiko Foru Aldundiari partaidetzaren gobernantza 
LYLK\�IH[LU�KLÄUPaPVH�LNP[LRV�LYL��,YLK\�OVULU�HYHILYH��LYHIHRP�
hartze prozesu bakoitzean irekiera eta partaidetza areagotzen doaz 
WVSP[PRH� W\ISPRVLU� KLÄUPaPV� aPRSV� WYVWPVL[HU�� .HYKLU[HZ\UH�� SHUL-
rako irrika eragiten duen informazioa, eztabaida prozesuak, zilegi-
tasun demokratikoa bermatzen laguntzen duten akordiorako me-
kanismoak, prozesuaren izaera kontsultiboa edo ez-kontsultiboa, 
prozesua sustatzen duenaren utzi ezineko ardura , e.a. Guztiak 
kontutan hartu beharreko alderdiak dira erabaki-hartzeetara zuzen-
duriko partaidetza prozesu guztien diseinuan.

Zer egiten dugu
Proiektuak

?
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Politikaren berritzearen aldeko dekalogoa. 

Gobernantzaren kontzeptuan, gardentasuna integratzeko 
modua eta beharra ulertzeko ikerketa egin zen. Integrazio 
horren onuretan sakontzeaz gain, ikerketa horrek garden-
tasunarekin harremana duten estrategien mugak seinala-
tzen ditu, eta baita izan ditzakeen efektu desiratugabeak. 
Ikerketaren emaitza izan zen dekalogoa egitea ondorengo 
kontuen inguruan: 1. Krisi politikoa ulertu. 2. Behaketaren 
gizartea. 3. Kontropean egotearen garrantzia. 4. Kontrol-
pean ez egotearen beharra. 5. Gardentasuna edo publi-
zitatea? 6. Gertutasun eszenaratua. 7. Berehalakotasun 
politikoaren kontra. 8. Santuzalekeria digitalaren kontra. 
9. Bitartekotasunaren balioa. 10. Jendearentzat boterea?.

Basque Score Card. 

Globernance egindako proiektua EUDEL-entzako (Euska-
di Udalen Elkartea).
Globernance eta EUDEL-en artean lankidetza hitzarmena 

sinatu zen hainbat euskal udaletan etika publiko lokalaren 
hobekuntza egiteko. Proiektua garatzen joan den heinean, 
15 udalerrietan ezarri da etika publikoa ebaluatzeko sis-
tema pilotua. Ebaluazio sistema hori egiteko Europako 
Kontseiluak ematen duen European Score Card for Pu-

blic Ethics at Local Level sistema hartu da oinarritzat eta, 
egokitu egin da euskal udal gobernuentzat. Egokitzapen 
eta ezartze prozesua, EUDEL-eko eta Centre of Expertise 

for Local Goverment Reform of the Council of Europe-eko 
teknikariekin egin zen. Globernancek hainbat formazio eta 
informazio-bilkura egin zituen proiektuan parte hartzen ari 
ziren udalekin  eta, EUDEL-ekin batera, hainbat seminario 
antolatu ditu ardura politikoa (batik bat udaletako alkateak) 
eta teknikoa duten pertsonekin.

Euskal Kirol Federazioak: Bideragarrita-
sun jurikoa. 

Globernancek egindako proiektua Eusko Jaurlaritzaren 
Gazteria eta Kirol Zuzendaritzarentzat. Informe bat egin 

zen euskal kirol federatuak nazioarte mailan duen ordezka-
ritza  aztertzeko eta horren bideragarritasuna ikertzeko, 
egungo legediaren arabera. Lehenik eta behin, aztertu zen 
nazioarteko kirol federazioek, federatutako euskal ordezka-
ritza bat onartuko luketen edo ez. Hurrena, egungo barne 
legediaren adostasunaren gaia landu zen.

KONTUZ! Proiektuarekin elkarlana: Arre-
ta-printzipioaren mugak egungo praxi 
etiko-juridikoan (MINECO FFI2011-24414). 

KONTUZ! Proiektua askotariko pertsonez osatutako dizipli-
narteko taldea da eta ikerketa eredu analitikoa du. Arreta-
printzipioaren inguruko ikerketa horrek kontuan hartzen ditu 
aspektu linguistikoak, argudiozkoak eta logikoak, eta baita 
ere ikerketa enpirikoek printzipio horri buruzko aplikazioan 
eragindako zehaztasun kognitiboak jasotzen ditu.



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
� ��0RLYIHZX\L
 • 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
2010-2011-2012-2013ko laburpena

 • “La humanidad amenazada: gobernar los riesgos 
globales”. 2011.  

  Liburuaren editoreak  Daniel Innerarity eta Javier So-
lana dira. Bertan “Governing the Global Risks” minte-
gian aurkeztutako 16 hitzaldi biltzen dira. 

� � -YHU[ZLZLRV� P[a\SWLUH!� ¸9PZX\LZ� NSVIH\_� L[� NV\]LY-
nance mondiale”  Presses Universitaires. Bordeaux, 
2012. (Ingeleseko argitalpena prestatzen ari dira).

 • “La democracia del conocimiento. Por una socie-
dad inteligente”. 2011. 

  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”. 2012. 
  Editoreak: Serge Champeau eta Daniel Innerarity.
  Liburuki hau osatzen duten artikuluekin asmoa da 

internetaren eta demokraziaren arteko harremanen 
inguruko hausnarketa egitea oinarrizko lau arazoren 
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bueltan. Jorraturiko lehenengo arazoa da neurketarena. Dugun perspektibatik, 
2.0webaren sorrerak jarduera politiko demokratikoetan izandako ondorioen neur-
keta, 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.

 • “Un mundo de todos y de nadie”. 2013. 
  Daniel Innerarityk idatzitako liburuak munduan hiritarrak duen ardurari buruz hitz 

egiten du, eta baita globalizazio ekonomikoaz eta horren ondorioez ere. Gori da-
goen egungo gai bati buruzko begirada etikoa erakusten digu.

 • “RIEV 10: Politikaren memoria. Berriro inoiz ez izeneko etika bat”. 2013.
  Euskal Herrian biolentzia amaitu denetik, beste hamaika arazori aurre egin be-

harrean aurkitzen gara. Zintzilik ditugu memoriaren eraikuntza publikoa, biktimei 
aitorpena, eta bereziki, elkarbizitzaren berreskurapena, “berriro inoiz ez” deitu dai-
tekeen etika batetatik abiatuta. Liburu honetan jardunaldiko gai hauek hizpide izan 
ziren, diziplina ezberdinak eta antzeko esperientziak aintzat hartuta.

  
3. Liburu  aurkezpenak

 • ¸-PSVWVSx[PJH!� ÄSVZVMxH� WHYH� SH� WVSx[PJH¹� Antoni Gutiérrez-Rubí. Donostiako 
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 
4PN\LS�,[_LUPRL�aPLU[aPSHYPH�L[H�1VZt�(U[VUPV�4HYPUH�ÄSVZVMVH������RV�HWPYPSHR���.

• “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.



Fototeka
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9VNLY�-V\X\L[��0RLYIHZX\L��,ULYNPH�L[H�2SPTH�
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.

10 11 12

10

14

18

13

11

15

14

12

16

15

13

17

16 17 18



GLOBERNANCE Gobernantza Demokrat ikoaren Inst i tutua 2010-2011-2012-2013 MEMORIA

��

25 26

1VHX\xU� (YHUNV�� 1H]PLY� ,SaV� L[H� +HUPLS� 0UUL-
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.

John Deigh, Paul Mathias eta Ignacio Aymerich 
Inteneti buruzko kongresuan.

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.

1VHU�-\Z[LY��1\HU�1VZt�ÍS]HYLa��1VHX\xU�(YHUNV��
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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Daniel Innerarity, Katerina Yiannibas, Nerea Ma-
gallón eta Juan José Álvarez. Europar Batasune-
RV� ÄUHU[aH� PU[LYLZLU� IHILZHYLU� PUN\Y\RV� \KH�
ikastaroan.

Daniel Innerarity eta Carlos Closa Bizkaia Aretora 
sartu bitartean.

Emilio Lamo de Espinosa, Fernando Adolfo Igle-
sias, Daniel Innerarity, Nerea Magallón eta Gurutz 
1H\YLN\P� .SVIHS� +LTVJYHJ`�4HUPÄLZ[V�YLU� H\Y-
kezpenean.

Serge Champeau eta Patricia Vieira Euroaren kri-
si osteko Europa Kongresuaren saioan.

Euroaren krisi osteko Europa Kongresuko are-
toaren irudia.

Jan Zielonka, Antje Wiener eta Txetxu Ausín Eu-
ropako krisiaz eta demokraziaz eztabaidatzen.

Ignacio Aymerich, Philippe Schmitter, Chris-
tian Joerges eta Erik O. Eriksen elkar agurtzen 
Euroaren krisi osteko Europa Kongresuan.

José Luis de la Cuesta, José Martin y Pérez de 
Nanclares, Mario Fernández, Juan José Álvarez, 
Daniel Innerarity UPV/EHU-ren Udako Ikasta-
roaren aurkezpenean.

6YKLaRHYP� [LRUPRVHR�L[H� Q\YPKPRVHR�)HZX\L�:JV-
re Card-aren inguruan eztabaidatzen EUDELen 
egoitzan.

Ana Rosa González, Juana Goizueta, Francis-
co Javier Zamora, José Luis Iriarte eta Victoria 
Camarero “Oinarrizko Eskubideen Nazioarteko 
Babesa” II Nazioarteko Kongresuaren aurkezpe-
nean. 
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