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Gandasegi Ikastetxea, Galdakao 

3. SAIOAN JASOTAKO EMAITZAK 

SAIOAREN HELBURUA 

Aurreko saioan Galdakaoko Emakumeen Etxeak izan beharreko filosofia, printzipio eta 

ezaugarriak landu ziren, eta hirugarren saio honetan Etxearen printzipioetan sakondu da, 

printzipio eta balore horien definizio bateratu baterako hurbilpena eginez. 

SAIORA BERTARATUTAKO ERAGILEAK: 

 Erabide 

 Erlantza 

 Mirari 

 EAJ 

 Ahal 

dugu/Podemos 

 Bigite  

 Mairi 

 Ernai 

 Basandere 

 Momoak 

 Norbanako modura 

agertutakoak 

SAIOAN ZEHAR LANDUTAKOA: 

1. SAIOAREN AURKEZPENA 

Saioaren helburua Etxearen printzipio eta baloreak lantzea izanik, talde dinamika txiki bat egin 

eta buru-belarri sartu gara printzipioak lantzeko ariketan. Ariketak bi atal izan ditu: 4-5eko 

taldeka printzipio bakoitzaren lanketa egitea eta ondoren talde handian guztiak irakurri eta 

adostasunak berrestea. 

2. TALDE DINAMIKA 
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Printzipioen lanketarekin hasi aurretik pixka bat mugitu eta taldeak nahasten saiatzeko dinamika 

txiki bat egin da. Partaideei gelatik oinez ibiltzea eskatu zaie, dinamizatzaileak kategoria bat 

esatean kategoria hori ulertzen zuten moduan multzokatu behar zuten. Hauek izan dira 

kategoriak: adina, janari gustukoena, begien kolorea eta Galdakaotik gustukoen duten lekua. 

 

3. EMAKUMEEN ETXEAREN PRINTZIPIOAK LANTZEN 

Galdakaoko etorkizuneko Emakumeen Etxeak 

izan beharreko filosofiaren inguruan hausnartu 

zen azken saioan. Saio honetan aurreko saioan 

ateratako printzipio eta baloreetan sakondu 

nahi izan da. Haiek izan dira atera ziren 

printzipio nagusiak: 

 FEMINISTA 

 AHALDUNTZAILEA 

 ANIZTASUNA 

 INTERSEKZIONALITATEA 

 SAREAK SORTZEKO GUNEA 

 ERREFERENTZIA PUNTUA 

 ESPAZIO SEGURU ETA ATSEGINA 

 AHIZPATASUNA 

 

“Hitz potolo” horien atzean dagoen esanahia arakatu eta elkarrekin adostea izan da helburua, 

hau da, printzipio horiekin guztiak “berdina” ulertzen dugula ikustea eta Etxearen oinarria izango 

diren printzipioak partekatuak direla berrestea. 



Galdakaoko Emakumeen Etxearen sorrerarako partaidetza prozesua 

 

3 
 

Lanketa hau egiteko 4-5 pertsonako 

taldetan jarri eta gelako txoko batean 

talde bakoitzak bi printzipio landu ditu, 

landutakoak papelografo handi batean 

idatziz. Talde guztiek haien printzipioak 

landu ostean, txandaka beste taldeetako 

mahaietatik pasatzen joan dira, beste 

taldeek beste printzipioen inguruan 

egindako lanketa irakurri eta ekarpenak 

egin dituzte. Modu honetan, talde guztiek 

printzipio guztiak landu eta aberastu 

dituzte. 

Erronda osatu ostean, talde handian talde bakoitzak hasieran egokitutako bi printzipioen 

azalpena egin du, haiek egindako gogoeta eta lanketa azalduz eta paperean beste taldeek 

egindako ekarpenak ere irakurriz. 

Hauek izan dira printzipio bakoitzean atera diren elementuak: 

 

ANIZTASUNA INTERSEKZIONALITATEA 

Emakume guztiontzako lekua. 

Emakume guztiontzako eskuragarri izatea, 
gertukoa eta erreferentea. 

Bidirekzionala: emakumeen etxetik elkarteetara 
eta alderantziz. 

Bete beharreko baldintzak: fisikoak-
arkitektonikoak, harrera aldetik eta emozionalak 
(emozioak ere lekua izatea). 

Aurrera eramaten diren ekintza, hitzaldi eta 
bestelakoak aniztasun hori islatzea. Baita 
protagonismoa ematea normalean 
protagonismoa ez duten komunitateei. 

Que tiene en cuenta la interseccionalidad 

Respeto por aficiones y opiniones ajenas y 
búsqueda de espacios comunes. 

Diversidad: atención a la no 
normalidad/normatividad 

Ser consciente de los privilegios para poder 
construir desde una mirada igualitaria 

Ezaugarri ezberdinen zapalkuntza areagotu eta 
lausotu dezakete. Ezaugarri horiek lotura zuzena 
daukate zapalkuntza horren intentsitatean. 

Aniztasuna kontuan hartzen duen etxea. 
Aniztasuna: mujeres migrantes y racializadas, 
diversas funcionalmente, diversas sexualmente, 
sensiblidades políticas, mujeres en riesgo de 
exclusión social.1 

Libertad de expresión: la diferencia de opinión o 
creencias políticas y religiosas no sean 
excluyentes. Sororidad. 

No utilizar en nombre de la expresión de libertad 
discursos fundamentados en el odio a la 
diversidad. 

“Fiestas”, actividades y eventos para 
relacionarnos. 

Multilingue y plural. 

Respeto a las culturas, religiones, apariencias, 
vestimentas… 

 

                                                           
1 Saioak elebitan dira, hala ere, partaide bakoitzak berak nahi duen hizkuntzan hitz egin eta adieraz daiteke, horregatik 
partaideen hitzak jasotzen diren taula hauetan haien hitzak bere horretan idatzitako hizkuntzan jasota daude. 
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Diversidad de enfermedades mentales y físicas e 
Integradora en mujeres de diversidad funcional. 

 

FEMINISTA AHALDUNTZAILEA 

Zer da? 

Defensa de derechos de 
las mujeres 

Igualdad entre hombres 
y mujeres 

Políticas favorables a 
las mujeres 

Justizia soziala lortzeko 
herritar guztiak aintzat 
hartuko dituen 
herraminta bat. 

Ekitatea 

Kapitalismo patriarkala 
apurtzeko tresna. 

Bizimodu bat, munduan 
egoteko modu bat. 

Libertad 

Cuestionamiento y 
deconstrucción 
constante 

Proceso de aprendizaje 
y crecimiento personal 

Nola? 

“Espacio propio” 

Espacio abierto a todas 
las mujeres 

Espacio solidario 

Intercultural 

Irudia: erakargarria 
izatea eta 
sartzera/egotera 
gomendatzen dueña. 

Espazio 
autogestionatua: ez 
izatea oso espazio 
instituzionala, bestela 
espazio horiekiko 
dagoen lotura galtzen 
baita. 

 

Zer da? 

Capacidad de 
decisión 

Presencia 

Fuerza 

Poder 

Sinergia 

Aunar fuerzas 

Crear redes 

Saber → acción 

Tomar las riendas de 
tu vida 

Jakintza. 
Ikaskuntzak arlo 
guztietan 
ahalduntzen du. 

 

Dotar de: 

Formación e información 

Medios y recursos 

Presencia 

Plural e Intercultural 

Apoyo 

Denuncia 

Facilitar la participación 

Apoyo administrativo y 
jurídico 

Laguntza integrala 
Pertsonak kualifikatuak 
emanda/lagunduta: bide 
guztia egiten lagunduko 
dizuna. 

Elkarguneak sortu: 
esperientziak partekatu 

Autodefentsa tailerrak 

Potenciar las capacidades 
individuales con 
perspectiva feminista. 

 

SAREAK SORTZEKO GUNEA ERREFERENTZIA PUNTUA 

Mayor comunicación entre asociaciones 

Mayor acercamiento individual 

Interacción entre diferentes mediante 
actividades 

“Captar” a las mujeres “no asociadas” o no 
pertenecientes a ninguna asociación 

Organización de diferentes actividades de 
manera conjunta 

Lugar visible y accesible 

Que cualquier mujer sienta que puede acercarse y 
participar en la casa 

Integradora, inclusiva y sin perjuicios 

Conseguir que la información llegue a todas las mujeres 

Multilingue 

Facilitar acceso de mujeres con menores/personas 
mayores 
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Trabajo de calle: acercarse a las mujeres que 
no participan o se acercan a la casa para 
acercarse a ella. 

Plural, intercultural y Multilingüe 

Espacio para compartir, tejer y estar 

Capacidad retroalimentativa (aprender 
unas de otras) 

Servicio de cuidados y acompañamiento 

Bideak bilatu edozein komunitatera heltzeko: lortu 
behar da hasieratik aniztasun hori islatuta egotea 

- Elkarteekin komunikazioa eta lan zuzen eta 
iraunkorra 

- Gizarte zerbitzuekin 

Acompañar/invitar sin caer en lógicas 
maternalistas/paternalistas 

 

ESPAZIO SEGURU ETA ATSEGINA AHIZPATASUNA 

Askatasunez jarduteko aukera 

Tranquilidad 

Sentirte no juzgada, ni cuestionada 

Un espacio libre de la LGTBIQ+fobia 

Errespetua 

Emakume anitzetako espazioa bermatzeko 
hizkuntza zein jatorri ezberdinen errealitatea 
kontuan izatea 

Konfiantzazko espazioa 

Un espacio donde se respire sororidad 

Un espacio accesible a todo tipo de movilidades 

Un espacio para el empoderamiento 

Un espacio alegre y acogedor 

Exclusivo2 de mujeres 

Plural, Intercultural, Plurilingüe y Abierta 

Solidaridad feminista 

Comprender que nos une una misma opresión 

Lehiakortasunaren contra, elkar ulertzea eta 
entzutea 

Elkarrekiko errespetua eta elkarzaintza 

Aniztasunetatik elkarrezagutzara! 

Indibidualitatetik kolektibotasunera 

Hermandad sin limites3 

El cuidado entre nosotras y aprender a cuidarnos 
nosotras mismas 

Empoderamiento 

Enseñarnos y aprender a luchar y enfrentarnos 

Apoyo y ayuda incondicional entre nosotras 

Plural, Intercultural, Plurilingüe y Abierta 

 

Printzipio bakoitzarekin talde handian eztabaida txiki bat egin eta definizio adostu bat ateratzea 

zen asmoa, baina denbora faltagatik (eta nekea ere medio) eztabaida hau ezin izan da behar 

besteko patxadaz egin. Honen aurrean guztiak irakurri, azalpen orokor batzuk eta printzipio 

bakoitzean jasotakoaren berrespen orokor bat soilik egin da. Egindakoaren gainean 

                                                           
2  Gai honekin eztabaida egon da: batzuk ez dute argi soilik emakumeentzat izan behar denik. Eztabaida hau 
aurreragorako utzi da. 
3  Gai honekin ere eztabaida izan da: hainbatek adierazi dute baldintzarik gabeko babesarekin ez daudela ados: 
“Emakume izateagatik ez zaitut zapalduko eta ahal dudan neurrian lagunduko zaitut, baina ez du denak balioa” 
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dinamizatzaileok hurrengo saiorako definizio osatuago bat egin eta proposatuko ditugu, gero 

taldeak berriro berretsi beharko duena. 

 

4. EZTABAIDAGAI BATZUK 

Printzipio hauen inguruan talde handian lanketa sakona ezin izan denez egin, eztabaida 

deigarrienak soilik azaleratu dira. Eta hauei ere ezin izan zaie behar besteko denbora eskaini, 

horregatik hauek ere aurrerago lantzeko utzi dira. Hauek izan dira azaleratu diren eztabaidak: 

GIZONEN PRESENTZIA ETXEAN: 

Argi geratu da Emakumeen Etxea emakumeentzako etxe bat izan behar dela, baina eztabaida 

sortu da ekintza/ikastaro edo momentu jakin batzuetan gizonei sartzen utzi beharko litzaikeen 

edo ez. Adibidez: maskulinitate tailerrak, haurtzaindegiko begirale, edo abarretan. Gizon trans-

en kasuaz ere hitz egin behar dela aipatu da. 

ZAINTZA ZERBITZUEN GAIA:  

Beste eztabaida garrantzitsu bat zaintza zerbitzuena da, etxean zerbitzu hauek eskaini beharko 

ziren ala ez. Gaurko saioan, zuzenean izan ez bada ere, atera da eta hurrengorako hitz egiteko 

gai bat litzake. 

Hurrengo saioan beste herri batzuetako Emakumeen Etxeak ezagutuko direnez, eztabaida 

hauen inguruan haien esperientzia ezagutzea ere interesgarria izango dela pentsatzen da. 

5. SAIOAREN ITXIERA 

Denbora faltagatik ezin izan da balorazio eta itxiera dinamikarik egin. Saioaren kronika bidaliko 

zaiela eta hurrengo saioaren dataren berri korreoz jakinaraziko zaiela gograraziz bukatu da saioa. 


