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1. EMAKUMEEKIN SAIOA 

2020/11/12 
Torrezabal Kultur Etxea, Galdakao 

Galdakaoko Emakumeen Etxearen sorrerarako partaidetza prozesua: 1. saioan 
jasotako emaitzak 

Lehen saio honen helburua Galdakaoko Emakumeen Etxearen sorrerarako partaidetza 

prozesuarekin abiatu eta lehen oinarriak jartzea izan da. Horretarako, prozesuaren markoa zein 

izango den aurkeztu, bertan elkartu den taldearen elkar-ezagutza eta kohesioa sustatu, 

Etxearekiko dauden lehen desio, kezka zein beharren inguruan hitz egin eta prozesu honetan 

egon beharko luketen eta Galdakaoko emakumeen aniztasuna ordezkatzen duten beste 

kolektibo batzuk identifikatu zein kontaktatzeko lan egin da. 

SAIOAN ZEHAR LANDUTAKOA: 

1. Aurkezpenak 

Hasteko geure buruak aurkeztu ditugu aurkezpen-erronda baten bidez, gure izenak, ordezkatzen 

dugun taldea eta abiatzen ari garen prozesuak sortzen dien emozio edo sentsazio bat adieraziz. 

Oro har, aipatu ziren emozio nagusiak honakoak izan dira: ilusioa, aurrerapena, itxaropena, 

alaitasuna, askatasuna, gogoa, esperoa, kusiositatea eta animoa. 

Jarraian, partaide bakoitzari prozesuaren “partaidetza markoa” banatu zaio bertan jasotzen 

diren atal nagusiak gainetik azalduz. Era berean, dinamizatzaileon ardura prozesuaren 

erraztaileak edo bidelagunak izatea dela argitu da, beti ere marko honetan jaso denaren arabera 

lan eginaz. 

2. Koloretako txartelak 

Partaide bakoitzari 3 koloretako 3 txartel banatu zaizkio, horietako bakoitzean eta bakarka, 

honako puntuei erantzuteko: txartel horian Etxearekiko desio eta kezka bat, laranjan Etxeak 

izatea gustatuko litzaizuken ekintza, zerbitzu edo espazio bat, eta urdinean Galdakaoko 

emakumeen behar bat. Hona hemen jasotako erantzunak:
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Etxearekiko desio  eta kezka bat Etxeak izatea gustatuko litzaizuken ekintza, 
zerbitzu edo espazio bat 

Galdakaoko emakumeen behar bat 

 Emakume guztientzako espazio seguru eta 
atsegina. 

 Emakume guztientzako espazioa izatea eta 
beharrak guk erabakitzea. 

 Feminismoa herrian egonkortzea.  

 Etxea feminista izatea. 

 Herrian erreferentzia puntu bat izatea. 

 Neska gazteek beren espazioa sentitzea eta 
partaidetza aktiboa izatea. 

 Emakume migranteek beren espazioa sentitzea. 

 Galdakaoko emakume guztien beharrak kontuan 
hartzea edo Etxean islatuta egotea. 

 Etxea edo proiektua gauzatzea. 

 Ahalduntzea ahalbidetuko duen lekua izatea. 

 Galdakaoko emakumeentzako espazio propio bat 
izatea. 

 Momentuko egoera berezia izan arren, proiektua 
aurrera ateratzea. 

 Hainbesteko ilusioarekin sortutako proiektuaren 
emaitza negatiboa izatea eta feminismoaren 
erreferentzia galtzea. 

 Etxea feminista ez izatea. 

 Zer gertatuko den ez jakitea (incertidumbre). 

 Urte asko irautea gauzatzea lortzen den arte, 
prozesua gehiegi atzeratzea. 

 Herriko emakume guztiei ez erantzutea. 

 Ilusioa egia ez bihurtzea, desilusio bat eramatea. 

 Espazio instituzional bat bihurtzea. 

 Espazioa errespetatua izatea. 

 Etxearentzat hautatutako kokalekua egokia izatea. 

 Emakumeen behar askatzaileak  betetzeko beste 
zerbitzu eta espazio. 

 Emakume guztien arazo eta beharretara iritsi ahal 
izatea edo hauek erantzutea. 

 Erreferentzia puntua izatea, arazo hauei irtenbidea 
topatzeko horra jo daitekeela jakitea (laguntza 
gune). 

 Denbora libreari dagokionez ere erreferentzia 
puntua izatea (ikasketa eta dibertsio gune). 

 Emakumeei arreta emateko zerbitzu guztiak 
jasotzea, berdintasun saila eta erabilera anitzeko 
espazioak. 

 Konfiantzazko lekua izatea emakumeak bertara 
gerturatzeko eta babesa zein segurtasuna 
eskaintzea. 

 Formakuntza eskaintzak. 

 Kultura feminista sustatzeko ekintzak (indarkeria 
taldeak, zineforuma…). 

 Eskola feminista. 

 Emakume taldeek behar dituzten espazioak 
beraien ekintzak aurrera eramateko. 

 Gazteei zuzendutako aholkularitza zerbitzua. 

 Ahalduntzea eta ahizpatasuna sustatzea. 

 Leku zabal eta atsegina izatea. 
 
  

 Elkar ezagutzea eta errespetatzea. 

 Emakumeak ahalduntzeko espazioak. 

 Ahizpatasuna eta sustatzeko espaizoak. 

 Elkarteen artean sareak sortzea. Etxea saretzeko 
leku bat izatea, indarrak elkartzekoa, batasuna. 

 Emakume adintsuak kontuan izatea. 

 Emakumeentzat soilik izango den espazio propioa. 

 Herriaren kontzientzia feminista sustatzea. 

 Ezagutzak eta kontzientzia feminista. 

 Espazio bat izatea landu nahi ditugun gauza 
guztiak lantzeko. 

 Lokal edo espazioak izatea, antolatzen diren 
ekintza toki egokietan egin ahal izateko. 

 Espazio ezberdinak, alaitasuna islatzen dutenak. 

 Babesa eta laguntza. 

 Dibertitzeko eta formatzeko foroak. 

 Aholkularitzak: juridikoa, psikologikoa… 
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Jarraian, bakarka idatzitako elementu hauek talde handian partekatu ditugu eta oro har, guztiek 

nahiko antzeko elementuak aipatu dituztela ondorioztatu da (elementu asko errepikatu ere egin 

dira). Dena den, argi dago ere ikuspegi ezberdinak egon direla eta behin baino gehiagotan 

Galdakaoko emakumeen aniztasuna azpimarratu dela (talde honetan ere islatu dena).  

3. Galdakaoko emakumeen kolektiboak identifikatzea 

Galdakaoko emakumeen aniztasun honen jakitun, hurrengo ariketari heldu diogu. Honen 

helburua Galdakaon dauden emakume ezberdinen kolektiboak identifikatzea izan da, hain 

zuzen ere aniztasun hori ordezkatzen dutenak. 

Horretarako, lehenik talde txikitan banatu gara, Galdakaon dauden emakumeen kolektibo 

ezberdinetan pentsatu eta hauek zerrendatzeko. Zerrenda hau osatzen laguntzeko, 3 aldagai 

eman dira: 

 Sektorea: garatzen duten ekintza (kirolariak, artistak…). 

 Lurraldea: kokatzen diren lurraldea (auzoa, kalea, herrialdea…). 

 Identitatea: ezaugarri antzekoak dituzten talde sozialak (gazteak, alargunak…). 

Talde txikitan egindako zerrendak talde handian partekatzen joan gara, eta bitartean, kolektibo 

hauek koloretako zirkulutan idatzi ditugu, mapa bat osatuz: 

 

Ondoren, bi galdera ezberdin planteatu dira eta erantzunak bi koloretako gometxak itsatsiz 

eman ditugu. Lehenik honakoa galdetu da: 

 Mapa honetan jasotako kolektiboetatik zeintzuk daude ordezkatuak gaur elkartu 

garenon artean?  

Ordezkatuak daudenei gometxa berdea itsastsi diegu eta bigarren galdera egin da. 

  Mapa honetan jasotako kolektiboetatik zeintzuk EZ daude ordezkatuak gaur elkartu 

garenon artean?  
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Azken hauei gometxa horia itsatsi diegu. Gometxa horia duten kolektiboen kasuan, asmoa 

hauek kontaktatzeko estrategiak pentsatzea izango da, hauek prozesura gonbidatu zein euren 

ekarpenak jasotzeko. 

Ariketan zehar agertu den zalantzetako bat honakoa izan da:  

 Demagun, ni pentsioduna naizela eta beraz, nolabait, emakume pentsiodunen 

kolektiboa ordezkatzen dudala. Gometxa berdea jarriko diot kolektibo honi?  

Kasu hauetan, bai, gometxa berdea jarri diegu. Ondoren, beste zalantza hau izan da:  

 Egia da ni emakume pentsioduna izanik, nolabait, kolektibo hori ordezkatzen dudala, 

baina ni ez naiz etorri prozesu/saio honetara kolektibo horren ordezkari gisara. Beraz, 

gometxa horia jarriko diot kolektibo honi? 

Kasu hauetan ere, bai, gometxa horia jarri dugu. Honela, kolektibo batzuek bi gometxak jaso 

dituzte, ulertzen dugulako kolektibo horiek nolabait ordezkatuak egon arren, beraiekin 

kontaktua egin, prozesura gonbidatu eta haien ekarpenak jasotzea garrantzitsua dela. 

Hona hemen zerrendatutako kolektiboak eta jasotako gometxak: 

Hezkuntzakoak   

Indarkeria matxistari aurre egin diotenak   

Alargunak   

Lesbianak   

Pentsionistak   

Etxeko andrak1   

LGTBI   

Talde feminista   

Emakume Elkarteak   

Artistak eta kulturakoak   

Kirolariak   

Zaintzaileak   

Auzoetakoak   

Osasunekoak   

Behar bereziak eta menpekotasuna dituzten emakumeak    

Emakume adintsuak   

Politikariak   

Migrariak   

Gazteak   

                                                           
1 Kontzeptu hau ez da egokia taldekide guztientzat, beraz, denentzat egokia izango den bat topatzea 
“pendiente” gelditu da. 
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Aniztasun funtzionala dutenak   

Gizarte zerbitzuetakoak   

Ama bakarrak   

Etxeko langileak   

 

Behin ariketa hauek eginda, gometxa hori jaso duten kolektiboak kontaktatzeko estrategiak 

pentsatzera pasa gara.  Horretarako, gerturatutako emakume bakoitzak ze kolektiborekin duen 

kontaktua egiteko gaitasuna identifikatu eta zerrendatu da, gometxa horia jasotako kolektibo 

guztietara iristea bilatuz. Kontaktua egin eta kolektibo hauek prozesuan parte hartzera 

gonbidatzeaz gain, “beharren koadernoa” ere luzatuko zaiela adostu da, Emakumeen Etxearen 

inguruan dituzten ekarpen orokor batzuk jasotzeko asmoz (koaderno hau saioan banatu da eta 

horrez gain, digitalean ere bidaliko da dokumentu honekin batean). 

Horrez gain adierazi da, “beharren koaderno” hau saioan parte hartu duten emakumeek 

ordezkatzen duten beren talde propioaren barnean ere bete behar dutela. 

Dena den, prozesuan aurrerago ere kolektibo ezberdinak kontaktatzen jarraitzeko aukera 

egongo da. 

4. Ebaluazioa eta itxiera 

Amaitzeko, partaideei saioa edari batekin ebaluatzeko eskatu diegu eta denetariko erantzunak 

egon dira: gin-tonic bat, infusio bat, kafesnea, ura… 

Ixteko, etxeko-lanak bergogorazi dira, hau da: hurrengo saiorako guztiek beren taldeetan 

“beharren koadernoa” osatzea eta ardura hartu duten kolektiboak kontaktatzea, hauek 

prozesura gonbidatuz eta “beharren koadernoa” bete dezaten eskatuz. 


