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Aldaketa dakarten aitatasunak: gizonak, emakumeak, 
hazkun  tza, lana eta boterea, itun berrietarako 

nortasunak eraiki  tzen
Aurtengo mar   txoan, Aldaketa dakar
ten aitatasunak: gizonak, emakumeak, 
hazkun  tza, lana eta boterea, itun berrieta
rako nortasunak eraiki  tzen jardunaldiak 
egingo dira. Jardunaldi hauetan, ama-
tasuna eta aitatasuna uler  tzeko modu 
ezberdinei buruzko gogoeta egin eta 
modu horien arteko elkarrizketa mese-
detu nahi dugu, bizikide  tza bidezkoa-
goa lor  tzeko eta eran  tzunkidetasuna 
bul  tza  tzeko. Jardunaldi hauek Eusko 
Jaurlari  tzako Lan eta Gizarte Politi-
ken Sailak eta Emakundek antolatuko 
dituzte. Mar   txoaren 17, 18 eta 19an 
egingo dira Bilbo, Donostia eta Gastei-
zen, hurrenez hurren, egitarau ezber-

dinetan. Egun baterako bakarrik eman 
daiteke izena. Mar   txoaren 17rako 
agenda, Deustuko Uniber  tsitatean 
oso-osorik egingo dena, goizeko 9etan 
hasiko da, egitarau honekin: Ai  tzol 
Aramaioren Aitak dokumentalaren 
proiekzioa, Aldaketa dakarten aitata
sun eta amatasunak: autonomiatik men
dekotasunera hi  tzaldia, Euskal aitak 
hazkun  tzan inplika  tzea: eragina eran 
tzunkidetasunean eta ugalketalanean 
ikerketaren aurkez pena, eta Aitata
sunen eraikun  tza, boterea eta belaunaldi 
arteko zain  tza sinposioa, besteak beste. 
Informazio gehiago eskura  tzeko eta 
izena emateko: www.aitak.deusto.es 

JORNADAS  

PATERNIDADES QUE 
TRANSFORMAN
HOMBRES, MUJERES, 
CRIANZA, TRABAJO  
Y PODER. CONSTRUYENDO 
IDENTIDADES PARA  
NUEVOS PACTOS

CONFERENCE  
TRANSFORMATIVE 
FORMS OF 
FATHERHOOD
 
MEN, WOMEN, UPBRINGING, 
WORK AND POWER. 
BUILDING IDENTITIES FOR 
NEW AGREEMENTS

JARDUNALDIAK 

ALDAKETA DAKARTEN
AITA
TASUNAK 

GIZONAK, EMAKUMEAK, UMEEN ZAINTZA, LANA ETA  
BOTEREA. AKORDIOAK LORTZEKO NORTASUNAK ERAIKITZEN

Martxoak / Marzo  
17 BILBO / BILBAO > Universidad de Deusto Unibertsitatea

18 DONOSTIA / SAN SEBASTIáN > Museo de San Telmo Museoa

19 VITORIA-GASTEIZ > Artium

Antolatzaileak / Organizadores / Organizes

Laguntzaileak / Colaboradores / CollaboratesKoorganizatzaileak /  Coorganizadores / Coorganizes

* Imagen: “Der Vater” by Hannah Höch. GALERIE BERINSON, BERLIN.

Berriak

Mar  txoak 8, Emakumeen Nazioarteko Eguna
Mar  txoak 6, igandea
11:00. San Nikolas plazan. WORK- KAFE: Zenbat kostatu, zenbat balio? Eraiki dezagun zain tzartasuna. Antola tzaileak: Bilgune Feminista, 
Gizatiar, Eskuz-esku, Haziak, Mujeres con Voz eta I tzubal tzetako Emakumeen Asanblada.

13:00. San Nikolas plazan. EKINTZA /PERFOMANCE. Jabekun tza eskolako Aktibatu zure aho tsa tailerrean sortutako jarduera. 

Mar  txoak 8, asteartea
18:00. Villamonteko Kultur Etxean. Eran tzunkidetasunari buruzko ipuin baten tailer parte-har tzailea. Susana Rodríguez Santamaría. 
Eskuz-esku emakume elkarteak antolatuta.

19:00. Manifestazioak Algorta eta Romon. Antola tzaileak: Bilgune Feminista, Gizatiar, Eskuz-esku, Haziak, Mujeres con Voz eta I tzubal-
tzetako Emakumeen Asanblada.

Mar  txoak 9, asteazkena 
19:00. Villamonteko Kultur Etxean. HITZALDIA: Generoa eta denboraren erabilera urteetan zehar: jendarte berdinzale. baten bidean?. 
Marina Sagastizabal, soziologoa.

Mar  txoak 10, osteguna
18:15. Romoko parrokia. HITZALDIA: Emakume errefuxiatuak: indarkeriak jatorrian, ibilbidean eta helmugan. Leire Lasa Fernandez 
(CEAR). Gizatiar emakume elkarteak antolatuta. 

20:00. Azebarri Kultur Elkartea. POESIA MUSIKAZ BUSTIA: Zure ha tzaren ez gal tzeko. I  txaro Borda idazlea eta I tsaso Gutierrez gitarra- 
jo tzailea. Doan. Euskara Zerbi tzuarekin elkarlanean.

Mar  txoak 17, osteguna 
19:30. Villamonteko Kultur E  txean. IPUIN KONTAKETA: En la boca del lobo. 16 urtetik gorako publikoaren tzat. Cecilia Paganini.

Haur tzaindegi-zerbi tzua dago, ezinbestekoa da eskaera bi egun lehenago egitea berdintasuna@ge  txo.eus helbide elektronikoan edo 94 4660136 zenbakian.

Agenda



“Minutuaren bideoa” 
tailerra Ge   txora iri  tsiko da

Minutuaren bideoa tailerra Ge   txora iri -
tsiko da maia  tzean. Tailerra Amal Ram-
sisek emango du, dokumental-egilea 
eta Emakumeek egindako zinemaren 
Kairoko (Egipto) nazioarteko jaialdiko 
zuzendaria. Minutuaren bideoa emaku-
meei egiten zaien gonbidapena da, 
beren istorioak lehenengo per  tsonan 
erregistra  tzeko, ikus-en  tzunezko forma-
tuan. Ikus-en  tzunezko sormeneko espa-
zio honetan parte har  tzaileei eraku  tsiko 
zaie ikus-en  tzunezko tresnak nola erabi-
li, adierazpen, ideia, mezu eta ikuspegi 
propioak adierazteko. 
Tailer hori maia  tzaren 23tik 27ra egin-
go da, 16:30etik 20:30era, Jabekun  tza 
Eskolan, eta ikus-en  tzunezkoen ere-
muan aldez aurretik ezer ez dakiten 
emakumeei zuzenduta dago, 18 urte-
tik gorakoak. Filmaketa guztiak, mi-
nutu banakoak, batu egiten dira eta 
film kolektibo bat osa  tzen dute, urte 
bakoi  tzean gai bati buruz. Aurten-

goaren gaia Maitasunak da eta taile-
rrak KCD GKEaren lagun  tzarekin eta 
Bizkaiko Foru Aldundiaren babesare-
kin egingo dira, zenbait hiritan: Kairo 
(Egipto), Suchitoto (Salvador), Oaxa-
ca (Mexiko) eta Ge   txo (Biz kaia). Izena 
emateko, ida  tzi berdintasuna@ge   txo.
eus helbidera edo deitu 94 4660136 
zenbakira.

KiVa, eskola jazarpenaren 
aurkako metodo finlandiarra

Finlandiako Hezkun  tza Ministerioaren 
eskola jazarpenaren aurkako KiVa pro-
gramak interesa piztu du EAEko eta 
Nafarroako ikaste   txe askotan. Finlan-
diako gobernuak, duela hamar urte, 
jazarpenaren aurkako plan nazional 
bat abia  tzea erabaki zuen. Plana ezarri 
eta urtebete beranduago, ikasgeletako 
bullying kasuak % 78 murriztu ziren. 
Programa honen arrakastaren sekretua 
da eskola-jazarpenaren lekukoekin ari -
tzen dela, normalean ez baitute ezer 
egiten horrelako gauzak galarazteko, 
ez dakitelako zer egin, ez direlako 
ausar  tzen edo ez direlako kontura -
tzen nolako sufrimendua sorrarazten 
zaion krudelkerien biktimari. Bull-
yingaren jomuga edozein ikasle izan 
daiteke, baina ustez heterosexuala ez 
den sexu-orientazioa duten per  tsonak 
edo genero-nortasuna eta sexu biologi-
koa bat ez datozen per  tsonak bereziki 
zaurgarriak dira, UNESCOk Hezkun 

tzaren sektorearen eran  tzunak bullying 
homofobikoaren aurka izeneko aldizka-
rian ohartarazi duenez. 
Finlandian egindako ikerketaren ara-
bera, ikasleen % 8 inguru jazarlea da, 
% 12 biktima da eta lekukoen artean: % 
20ak eraso  tzailearen jarrera indar  tzen 
du, % 24 ikusle hu  tsak dira, eta % 17a 
baino ez da irteten biktimaren defen -
tsan. Proiektua hainbat herrialdetako 
ikaste   txeetara esportatu da: Fran  tzia, 
Espainia, Italia, Zeelanda Berria, Her-
behereak, Belgika, Estonia, Suedia, 
Alemania, Luxenburgo, Grezia, Hego-
afrika eta Estatu Batuak.

Berriak

Eran  tzunkidetasuna, gainditu gabeko ikasgaia
Gizonen eta emakumeen arteko eran  tzunkidetasun eza egia eztabaidaezi-
na da. Joan den urtean EAEn eszeden  tziak eta lansaio murrizketak eska-
tu zituzten 18.000 per  tsonetatik % 90 emakumeak ziren. Gizonek arazoak 
dauzkate zain  tza beren gain har  tzeko eta horrenbestez emakumeak dira 

horrelako lanak egiten jarrai  tzen dutenak. Aldaketa estruktural bat egin 
behar da, gizonek eran  tzunkidetasunean daukaten jarrera alda  tzen dela 
berma  tzen duten oinarrizko baldin  tza material eta legalak sorrarazten 
dituena.

Ikuspegi

Eran  tzunkidetasuna gainditu gabeko 
ikasgaia da oraindik ere gizonen eta 
emakumeen arteko benetako berdin-
tasuna lor  tzeko. Gizonek e   txeko eta 
familiako lanetan dagokien zatia beren 
gain hartu behar dute: garbiketa, jana-
ria, erosketak, seme-alaben eta men-
detasuna duten per  tsonen zain  tza eta 
heziketa, eta abar. 
Ai  tzitik, oraindik ere eran  tzukizun 
horiek emakumeen ardura  tzat jo  tzen 
dira. “Gizon gehiago daude orain e   txeko 
eta zain  tzako lanak egiten dituztenak, bai
na oraindik ere berdintasun eza handia da 
horrelako lanei eskain  tzen dieten denbo
ran”, azaldu du Marina Sagastizabal 
Euskal Herriko Uniber  tsitateko (UPV/
EHU) iker  tzaileak. 

Sagastizabalek aurkeztu duen azke-
nengo lanean ikusten denez, feminiza-
zioaren indizeen eboluzioak erakusten 
du emakumeek e   txeko lanetan ema-
ten dituzten orduak gizonek ematen 
dituztenen laukoi  tza izatetik bikoi  tza 
izatera igaro direla azken bi hamarka-
detan. Zain  tzari dagokionez, berriz, 
emakumeek zain  tza lanetan 2,25 ordu 
ematetik (1993an) 1,71 ordu ematera 
igaro dira bi hamarkada beranduago, 
gizonek ematen duten ordu bakoi -

tzeko. “Alde nabaria handia dago orain
dik, baina eboluzio bat izan da”, esan du 
Sagastizabalek, Bi hamarkadako gizar
tealdaketa EAEn denboraren erabileraren 
bitartez. DenboraAurrekontuen Inkesta, 
19932013 monografikoaren egileetako 
batek.  
Lan honetan arreta dei  tzen duten 
datuetako beste bat alde biek egi-
ten dituzten lan-motetan dago. Hori 
azter  tzeko, jarduerak bi mul  tzotan 

sailkatu zituzten: eguneroko lanak 
(janaria egin, garbiketa, arropa zain -
tzea eta abar) eta egunerokoak ez di-
renak (erosketak, kudeaketak, aisial-
dia umeekin). “Ikus dezakegu gizonak 
parte har  tzen hasten direla, baina egu
nerokoak ez diren lanetan. Emakumeak 
dira, ai  tzitik, e   txeko lanik gehienak eta 
zain  tza lanak egiten dituztenak, hau da, 
eguneroko lanak”, jakinarazi du Sagas-
tizabalek.

Segmentazioa eta prekarietatea
Jendartera  tze teorien arabera, gizonek 
ekarpen txikiagoa egiteko arrazoia ez 
da lan-merkatuaren izaera baizik eta 
beraien genero-kon  tzien  tzia eta arau 
sozialak. “Lanaren eta rolen segmenta
zioak eta, horrenbestez, eskubide eta bete
beharren segmentazioak osagai historiko 
garran  tzi  tsua daukate, industrializazioaz 
geroztik legitimatu zena. Une hartan 
emakume edo gizon izateari buruzko ideiak 

2015ean eszeden  tziak 
eta lansaio murrizketak 

eskatu zituzten ia 
18.000 per  tsonen % 90 
emakumeak izan ziren
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Staff

Ikuspegi
sortu ziren. Banaketa horretan, emaku
meei e   txeko lanak eta zain  tza lanak egi
tea, e   txekoandre gisa, egokitu zi  tzaien, eta 
gizonei, e   txera dirua ekar  tzea”, azaldu 
du Ma   txalen Legarreta Izak, UPV/
EHUko soziologoak. 
Biztanleria zahartu delako, eta emaku-
meek premia horiek familiaren ere-
muan kasu guztietan ase ahal eta nahi 
ez dituztelako, zain  tza-sisteman haus-
tura gertatu da. “Ez dugu behar gizonek 
hau beren gain har  tzea. Zerbi  tzu publikoak 
dira mendetasuna duten per  tsona guz
tiei independen  tzia fun  tzionala bermatu 
behar dietenak, ez dadin erori e   txeko lan
gile prekarioen eta zain  tzaile informal es
klaboen bizkar”, azpimarratu du María 
Pazosek, Azterlan Fiskalen Institutuko 
iker  tzailea eta Jaio  tzako eta Adopzioko 
Baimen Berdin eta Transferiezinen al-
deko Plataformako aktibista (PPIINA).
E   txeko Langileen Elkarteak (ATH-
EHL) berriki eman dituen estatistikek 
erakusten dute e   txeko lan prekarioak 
zain  tzarako premia sozialak neurri 
handi batean konpon  tzen dituela. 
Elkarte horretan arreta ematen zaien 
barne-langileen % 78,85ak astean 60 
ordu baino gehiago ematen ditu lan 
egiten, heren batek ez dauka ordu li-
bre bat ere aste barruan, eta % 23,56ak 
bakarrik dauka, legearen arabera, 
astean izan behar den 36 orduko a -
tsedenaldi etengabea. % 85ak ez du 
gu   txieneko soldata kobra  tzen egiten 
duen asteko lansaioari dagokionez.

Sistemaren berrantolaketa
Zain  tzen sistema honek gabezia asko 
dauzka. Zain  tzen sistema berrantola  tzea, 
susper  tze ekonomikorako eta aurrerapen 
demokratikorako ezinbesteko baldin  tza 
lanaren arabera, Pazosek eta Bibiana 
Medialdeak ida  tzia, Espainiar estatuak 
iraupen luzeko zain  tzetarako BPGaren 
% 0,6a ematen du. Holandak, berriz, % 
3,8a eta Suediak % 3,7a. “Zain  tzak modu 
transber  tsal batean planteatu behar dira 
gizarte politiketatik, baina ez dago boron
date politiko argirik”, kritikatu du Mari 
Luz Estebanek, Mendetasunari Arreta 
egiteko Euskal Sistema Publikoaren al-
deko Plataforma zaharreko kideak. Ez 
dira bakarrik baliabide gu   txi bidera -
tzen; horrez gain, dauden baliabideei 
erabilera okerra ematen zaie. Esku 
har  tze publikoaren elementu nagusia 

bizi  tza per  tsonalaren eta familiarraren 
batera  tze-politikak dira. “Neurri hauek 
aldaketa eragiteko borondatea daukate, bai
na ez dira nahikoak. Par   txeak dira, batez 
ere emakumeei zuzenduak, lana eta zain  tza 
bateratu ahal di  tzaten”, esan du Esteba-
nek. Eusko Jaurlari  tzak laneko, norbe-
raren eta familiako bizi  tza batera  tzeko 
baimenak eska  tzen dituzten per  tsonei 
buruz eman dituen datuek berresten 

dute 2015ean eszeden  tziak eta lansaio 
murrizketak eskatu zituzten ia 18.000 
per  tsonen % 90 emakumeak izan zire-
la.
Arestian aipatu dugun dokumentuan 
oinarrizko lau neurri jaso  tzen dira 
zain  tza berrantola  tzeko: mendetasune-
rako benetako zerbi  tzu-sarea sor  tzea; 0 
eta 3 urte arteko haur hezkun  tza libre 
eta doakoa uniber  tsaliza  tzea; lan ordu-

tegiak alda  tzea, ordutegi jarraituan as-
tean 35 orduko lansaioen aldeko apus-
tua eginez eta aitatasun eta amatasun 
baimenak berdinak eta transferiezinak 
izan daitezela bul  tzatuz, % 100ean or-
dainduak, eran  tzunkidetasuna mese-
de  tzeko. “Berdintasunerako baldin  tza 
material horiek gertatu arte ezinezkoa da 
jauzi hori ematea, jokabidea zehazten du
ten baldin  tzak horiexek direlako”, oharta-
razi du Pazosek. 
Jaio  tzako eta Adopzioko Baimen 
Berdin eta Transferiezinen aldeko 
Plataforma (PIINA)
Legebil  tzarrak euskal administrazioan 
pilotu-proiektu bat jar  tzeari buruzko 
eztabaidari helduko dio, aitatasun bai-
menek amatasun baimenen iraupen 
bera eduki  tzeko, transferi ezinak iza-
teko eta % 100ean ordainduak izateko. 
“Umeak jaio  tzen direnean argi gera  tzen 
dira genero rolak bikoteen baitan. Izan ere, 
une horretan estatuak esaten dio emaku
meari 16 aste dauzkala eta gizonari 15 
egun dauzkala; hau da, gizona lanera eta 
emakumea umea zain  tzera”, dio Pazosek. 
Berdintasunik gabeko eredu horrek 
ondorioak dauzka epe luzean, ezarrita 
dauden rolek garran  tzi handia dauka-
telako gurasoek lanaren banaketa se-
xuaren arabera betiko  tzeko jokatuko 
duten paperean.
PIINAkoek baiezta  tzen dutenez, aita-
tasun baimena eta amatasun baimena 
berdin  tzea erreforma i  tzela li  tzateke. 
Horrek inpaktu sinbolikoa izango 
luke: jendarteari bidaliko li  tzaiokeen 
mezua da berdintasunez zaindu behar 
dela. “Ez dago berdintasunaren aldeko 
gobernurik neurri errentagarri, merke eta 
erraz hau ezar  tzen ez badu”, baieztatu 
du Pazosek. Bada urrezko arau bat, he-
rrialde guztietan fun  tziona  tzen duena: 
baimenak ondo ordainduta badaude 
eta transferitu ezin badira, aita askok 
har  tzen dituzte. “Aldaketa materiala 
fun  tsezkoa da. Gauza bat eskubide gisa 
barnera  tzen denean mentalitatea aldatu 
egiten da. Gizonek zain  tzeko eskubidea 
badaukate, azkenean normalizatu egingo 
da”, ondorioztatu du Estebanek.

Aitatasun baimena eta 
amatasun baimena 

berdin  tzea erreforma 
 itzela li  tzateke. Horrek 

inpaktu sinbolikoa izango 
luke: jendarteari bidaliko 

li  tzaiokeen mezua da 
berdintasunez zaindu 

behar da

BAKOITZAK BEREA, 
DENOK BATERA

Etxeko lanen eta zaintzaren banaketa.
Bidezkoa eta beharrezkoa

COMPARTE, HAZ TU PARTE
El reparto del trabajo doméstico y de cuidados. 

Una cuestión de justicia



Gomendioak

Emakumeek egindako ehun pelikula handi
Cinema-fanatic.com blogak emakumeek egindako fun  tsezko filmen zerrenda bat argitaratu du, ehun pelikula baino ge-
hiagorekin. Urtero egiten diren filmen zerrenda ugariei eran  tzuteko modu bat da, zerrenda horietan oso gu   txitan aurki 
baitaitezke emakumeek zuzendutako filmak. Zerrenda honetan 1935etik aurrera egindako hainbat film daude. Adin eta 
herrialde ezberdinetako zuzendariek zuzendutako lanak jaso  tzen dira, hamarkada hauetan guztietan eginak. Boto kopuru-
rik txikienetik handienera ager  tzen dira. Bozkatuenen artean hauek daude:  Clueless, Amy Heckerling; Lost in Translation, 
Sofia Coppola; The Piano, Jane Campion; Selma, Ava DuVernay; American Psycho, Mary Harron; Cleo from 5 to 7, Agnès 
Varda; The Hurt Locker, Kathryn Bigelow; Fish Tank, Andrea Arnold; The Virgen Suicides, Sofia Coppola eta Winter’s Bone, 
Debra Grank. Gainera baliabide pare bat eskain  tzen du, directedbywomen.com eta thedirectorlist.com izenekoak, zinema-
ren hastapenetik filmak egiten aritu diren milaka emakumeen berri ikasteko. http://cinema-fanatic.com/2015/08/22/a-
year-with-women-103-essential-films-by-female-filmmakers/

Las Hijas de la Violencia, punka kaleko jazarpenaren kontra
Las Hijas de la Violencia Mexikoko kolektibo feminista bat da, mota honetako indarkeria ma   txista agerian uzteko eta eran -
tzun bat emateko antolatu dena.  Beraien arma sinbolikoak mikrofonoak, konfeti-pistolak eta beraien abestiaren hi  tzak dira 
(“Sexista Punk”). “Kaletik goaz ibil  tzen eta tipo batek jazarri egiten gaitu, modu batean edo bestean. Orduan berarengana 
joaten gara korrika, konfeti-pistola atera eta tiro egiten diogu. Bozinak pizten dira eta gure kantua abesten diogu”, dio Ane 
Karen taldeko kideak. Abestia eta beraien ekin  tzetako ba  tzuk hemen ikus di  tzakezue: http://www.locasdelcoño.com/2016/02/
las-hijas-de-la-violencia-punk-contra-el-acoso-callejero/. Ekin  tza dibertigarriak egitea gomenda  tzen dute. “Garran  tzi  tsua da, 
alde egiterakoan, egun izugarri ona izaten jarraitu ahal duzula jakitea”, azaldu du Ana Beatrizek, taldeko beste kide bat. 

Jabekun  tza eskolak, Wikipedian 
ere bai

Emakumeen Jabekun  tza Eskolak bere orrialdea 
dauka Wikipedian, Interneteko en  tziklopedia librea. 
Artikulua euskaraz nahiz gaztelaniaz dago, eta Eus-
kal Herriko Jabekun  tza Eskoletan hainbat urtetako 
lanarekin sortutako informazio eta jakin  tza guztia 
bil  tzen du. 
Ideia emakumeen ikusgarritasunaren aldeko 1. Edi-
tatoiarekin sortu zen, Gasteizen azaroaren 7an egin 
zena. Ekitaldi horretan, lan-saio kolektibo bat egin 
zen. Bertan Wikipedian, Interneteko kon  tsulta web-
gune nagusian alegia, emakumeei buruz hi  tz egiten 
duten artikuluak sortu, zabaldu eta hobetu ziren. 
Emakumeei buruz hi  tz egiten duten sarrerak eta 
emakumezkoen editore-kopuruak askozaz ere gu  -
txiago dira gizonei buruz ida  tzitakoak edo gizonek 
ida  tzitakoak baino. Horregatik, emakumeek online 
munduan daukaten presen  tzia areago  tzea izan zen 
ekimen honen helburua.
Ekimen horren ondoren, Jabekun  tza eskola dauka-
ten hogei euskal udalerrietako berdintasun teknika-
riek programa honen inguruko informazioa batera-

tu dute: hasiera, ibilbidea, zein lekutan ezarri den, 
dauzkan helburuak eta abar. Informazio guztia he-
men kon  tsulta dezakezu:
https://eu.wikipedia.org/wiki/Emakumeen_
ahaldun  tzerako_Eskolak_Euskal_Autonomia_Erki-
degoko_udalerrietan

Jabekun   tza eskola

BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Berdintasunaren aldeko Plataforma Zibikoa
Martikoena 16
enclavege   txo@gmail.com

ESKUZ-ESKU
Prestakun   tza eta Garapenerako  
Emakumeen Elkartea
Puerto Orduña kalea, 16 behea. 
48993 Ge    txo
Tel.: 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR
Romo eta Areetako Emakumeen
Gizarte eta Kultur Elkartea
Gobelaurre parkea z. g.
48930 GETXO
Tel:. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 behea esk. 
48930 Ge    txo
Tel.: 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

EMAKUMEEN AHOTSA
Etorkin eta bertako emakumeen topaketak
bul   tza   tzen dituen elkartea da
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Ge    txoko
Emakume Elkarteak

“Gure genealogia feministak. Euskal Herriko mugimendu  
feministaren kronika bat”

Hemen dago Euskal Herriko talde eta aldarrikapen feminista nagusiak euskaraz jaso  tzen dituen lehenbiziko liburua: Gure 
genealogia feministak. Euskal Herriko mugimendu feministaren kronika bat. 600 orrialdeko liburu hau zenbait urtean 
landu dute Emaginek eta Bilgune Feministak. Edurne Epelde, Miren Aranguren eta Ira   txe Retolazak ida  tzi dute. Haren hel-
buru nagusia emakumeek eta feministek historikoki egin dituzten ekarpenak argitara ekar  tzea da, memoria kolektiboetan 
ez baita ia beraien aztarnarik aurki  tzen. Feminismoak egin dituen ekarpenak ez dute ain  tzatespenik ez onarpenik jaso. 
Liburu honek memoria eraiki  tzen du eremu historiko honetan. Mugimendu feministak bizi, sentitu eta lortu izandakoaren 
genealogia egiten du.  25 euroko prezioa du eta helbide honetan lor dezakezu:  http://bilgunefeminista.eus/eu/Denda/
Gure_Genealogia_Feministak_liburua 



Elkarrizketa
EmakumeEkin emakume ekin  tzaileen elkarteak  

egoi  tza ireki du Ge   txon
EmakumeEkin emakume enpre
saburu eta ekin  tzaileen elkarteak 
egoi  tza ireki du Ge   txon, bere 50 
bazkideen erdia hemen bizi baita. 
Ge   txoLanen instalazioetan bil 
tzen dira. Hilero ba  tzarrak egi
ten dituzte, interesa  tzen zaizkien 
gaiak jorra  tzeko. Horrez gain, 
gainerako ekin  tzaileen  tzat ireki
ta dauden prestakun  tzatailerrak 
eskain  tzen dituzte. Helburu na
gusia emakumeek hasitako ekin 
tzaile  tza babestea da. Susana 
Zaballarekin, elkarteko lehen
dakaria eta Interalde Consultin
gen sor  tzailea, hi  tz egin dugu.

Nola sortu zen EmakumeEkin?
S: Urte ba  tzuk generama  tzan emaku-
me ekin  tzaileekin lanean eta ikusi ge-
nuen genero-ezberdintasunak daudela 
ekin  tzaile  tzan, egiten ari ziren progra-
ma edo ekin  tzetan kontuan izaten ez 
direnak. 

Emakumeen  tzat zailagoa da ekin 
tzaile  tza gizonen  tzat baino?
S: Gaiari buruzko ikerketek erakusten 
digute emakumeek, gizonen baldin  tza 
berberetan, konfian  tza gu   txiago dute-
la beren ekin  tzaile  tzarako ahalmenean 
eta arriskuari beldur handiagoa dio-
tela; horrek esan nahi du emakumeen 
ekin  tzaile  tza-modua ezberdina dela. 

Zein da konfian  tza txikiago ho
rren jatorria, zure ustez?
S: Estereotipo kulturalak oso garran -
tzi  tsuak dira: emakumeengandik ez 
da espero enpresa-munduan arrakas-
ta izatea, baizik eta bizi  tzaren beste 
alderdi ba  tzuetan arrakasta  tsu izatea. 
Sarritan gugandik espero denaren ara-
berako jokabidea izaten dugu. Oztopo 
kulturala da.

Ekiten dutenean, emakumeek eta 
gizonek emai  tza ezberdinak iza
ten dituzte?
S: Senak baie  tz esaten dit. Zuhurra-
goak gara, inber  tsio txikiagoak behar 
ditugu eta krisialdietan ekitera ohituta 
gaude.

Ze eragozpen gehiago daukate 
emakume etorkinek enpresa bat 
abia  tzeko orduan?
S: Emakume etorkinek ez diete 
bakarrik genero-estereotipoei au-
rre egin behar, baizik eta estereoti-
po kulturalei. Gure elkartean bada-
go emakume etorkinik, eta beraien 
esperien  tziak oso hurbiletik bizi izan 
ditugu. Kontaktu-sare bat ez eduki -
tzea da enpresa sor  tzean aurre egin 
behar dioten eragozpen handi bat. 
Elkartean gehien lan  tzen ditugun 
gaien artean kontaktuen sare hori 
sendo  tzea dago. Ekin  tzaile bakoi  tzak 
bere kontaktu-sarea dauka eta gaine-
rako bazkideei eskain  tzen die, elkar-
lana sor  tzeko orduan hori oso ezau-
garri abantaila  tsua baita. 

Nawal Abarou EmakumeEkineko bazkideetako bat da. 
Marokotik iri  tsi zen duela 6 urte, eta Grupo de Enfer
meros enpresa abiatu berri du, beste lau per  tsonarekin. 
Hainbat zerbi  tzu eskain  tzen dituzte: sendaketak, trata

mendua, sendagaiak, bizikonstanteak har  tzea, dieten 
kontrola eta per  tsonen garbiketa e   txez e   txe, jendeari 
ospitaleetara eta osasunzentroetara lagun  tzea, osasun 
gaietako dokumentuak kudea  tzea eta abar. 

Nola erabaki zenuen zeure enpre
sa abian jar  tzea?
N: Zerbait sor  tzera bul  tzatu ninduena 
izan zen, batez ere, a  tzerriko titulazioak 
dauzkagun per  tsonei enpresek oso 
aukera gu   txi ematen dizkigutela. Oso 
zaila da zure lan-profilari egokitutako 
lana aurki  tzea a  tzerritarra baldin baza-
ra. Askotan, gogobete  tzen gaituen irtee-
ra profesional bat bila  tzeko ekiten dugu. 
Nola jarri zinen harremanetan 
EmakumeEkinekin?
N: Susana nire bidean egon da ia-ia 
hona iri  tsi nin  tzenetik. Nire  tzat bera 
ez da bakarrik EmakumeEkinen le-
hendakaria, baizik eta gizarte bazter-
ketaren bat paira  tzen duen emakume 
ororen babes soziala. Emakume as-

kori lagundu die beren ekin  tzaile  tza-
prozesuetan, ideiak dauzkaten baina 
nola gauzatu ez dakiten emakumeei. 
Hasieran nik ere zalan  tza eta beldur 
asko nituen, eta ideia pare bat. Emaku-
meEkinen babesarekin, apurka-apurka 
neure enpresa abia  tzea lortu dut. 

Ezberdintasunik ikusten al duzu 
gizonen eta emakumeen ekin 
tzaile  tzaren artean?
N: Gizonei erraztasun gehiago ema-
ten dizkiete ekiteko orduan. Badirudi 
beraiek arrakasta sozialki bermatuta 
daukatela. Emakumeekin zalan  tza ge-
hiago sor  tzen dira beraien ahalmenari 
buruz. Uste dut, bestalde, emakumeok 
berri  tzaileagoak garela ideietan, irudi-

men gehiago daukagula. Gizonek, be-
rriz, ideia logikoago eta agerikoagoak 
izaten dituzte.

Nola animatuko zenuke emaku
me bat zuen elkartearekin harre
manetan jar  tzen?
N: EmakumeEkinek eskain  tzen dituen 
zerbi  tzuek balio handia dute jendar-
tean, batez ere emakumeen  tzat. Enpre-
sa-ideia bat daukaten guztiei Emaku-
meEkinera etor  tzea gomenda  tzen diet, 
honela barruan daukaten ahalmena 
atera  tzen eta berarekin aurrera egiten 
lagundu ahal diegulako. Jarri harre-
manetan gurekin http://www.emaku-
meekin.org webgunearen bidez. Guk 
hazten jarrai  tzen dugu.


