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2021/05/12, 18:30-20:30 

Gandasegi Ikastetxea, Galdakao 

4. SAIOAN JASOTAKO EMAITZAK 

SAIOAREN HELBURUA 

Beste Emakume Etxeen ereduak ezagutzeko saioa bertan behera geratu eta hilabetez atzeratu 

denez (Maiatzaren 26an egingo da), martxa ez galtzeko prozesuko saio bat gehiago egitea 

erabaki da data honen aurretik, martxa ez galtzeko.  

Honela, saio hau aurrekoetan landutako Etxearen filosofia, printzipio eta ezaugarri adostuak 

kontrastatu dira, azken definizio edo formulak izateari begira adostasunak markatzen joateko. 

Bestetik, Etxeak eskaini beharreko zerbitzu eta bestelakoen inguruan hausnartu, eta hurrengo 

saiorako, gai ezberdinen inguruko ze galdera egitea interesatzen zaigun pentsatu da. 

SAIORA BERTARATUTAKO ERAGILEAK: 

 Bigite  

 Mairi 

 Momoak 

 Ernai 

 Eleak 

 EAJ 

 Ahal dugu/Podemos 

 Auzoak 

 Norbanako modura 

agertutakoak 

SAIOAN ZEHAR LANDUTAKOA: 

1. SAIOAREN AURKEZPENA 

Aurrekoari lotuta, saioaren helburua zein izango den kokatu eta dinamika txiki bat egin genuen, 

Etxearen printzipioak kontrastatzera pasatzeko.  

2. TALDE DINAMIKA 

Partaideei zutitu eta gelan zehar lerro zuzen bat osatuz kokatzeko eskatu zaie, modu honetan 

ordenatuz: lerroaren punta batean adinez zaharrenak direnak eta beste puntan gazteenak. 
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Ondo kokatzen direla bermatzeko, partaideek euren artean hitz egin behar izan dute eta azkenik 

lerroa osatzea lortu dute. Modu honetan, bikoteka jartzeko eskatu zaie ondoren, lerroaren 

punta batean lehena dagoena, beste puntan lehena dagoenarekin, punta batean bigarren 

dagoena, beste puntan ere bigarren dagoenarekin… Honela gazte eta adinekoenak nahastuz 

guztiak bikoteka amaitu arte. 

 

 

3. EMAKUMEEN ETXEAREN PRINTZIPIOAK KONTRASTATU 

Behin bikoteka egonda, aurreko saioetan identifikatu zein definitu diren Galdakaoko 

etorkizuneko Emakumeen Etxeak izan beharreko printzipio edo ardatzak, zein ezaugarri 

nagusiak jasotzen dituen dokumentua banatu zaie, irakurri eta hauek egokitzeko ekarpenak zein 

sortzen zaizkien zalantzak jasotzeko. 

Dokumentu honetan, taldeak aurreko saioetan jasotako ideia solteak bateratu eta antolatzeko 

lehen saiakera bat egin da. Horrez gain, adostutako 6 printzipio/ardatz nagusiak handian eraman 

dira, hemendik aurrera Etxearen gainean diseinatu nahi dugun ororen oinarria izango direlako 

(Etxeak jarraitu beharreko marko edo norabidea, alegia). Ondorioz, hemendik aurrera beti izan 

beharko ditugu kontuan. 

Hona hemen banatu diren printzipio zein ezaugarrien definizioak, taldetik ateratako ideiak 

bateratuz, eta gerora honi bikote bakoitzak egindako ekarpenak zein ateratako eta talde 

handian partekatutako zalantzak (oin-oharretan jasoak): 

  



Galdakaoko Emakumeen Etxearen sorrerarako partaidetza prozesua 

 

3 
 

Galdakaoko Emakumeen Etxearen ardatzak edo printzipioak 

1. FEMINISTA 

Emakume eta gizonen arteko berdintasuna jomuga izango duen eta hetero-patriarkatua 

apurtzera begira lan egingo duen Galdakaoko emakumeen espazioa1. 

 Feminismoa etengabeko irakaskuntza prozesu gisa, maila pertsonal zein kolektiboan 

egunero eraikitzen den zerbait bezala ulertzen duen espazioa. Munduan kokatzeko 

modu, ikuspegi eta bizimodu bat. 

 Etengabeko kuestionamendu eta deseraikitzea bultzatuko dituena. 

 Genero arteko berdintasuna jomuga izateaz gain, herritar guztientzako justizia soziala 

bilatzen duen espazioa. 

 Emakumeen aldeko politikak sustatuko dituena2. 

 

2. ANITZA 

Emakume guztiontzako espazio irekia, gure arteko aniztasuna kontuan izan eta errespetatuko 

duena3.  

 Aniztasuna zentzu guztietan ulertuta: arraza, adina, jatorria, kultura, klasea, identitatea, 

gaitasunak-funtzioak, erlijioa, hizkuntza, iritzia, sexu-orientazioa4… 

 Integratzailea eta inklusiboa. 

 Interskezionalitatea eta pribilegio banaketa desorekatua kontuan izan eta 

deseraikitzeko lan egingo duena.  

 Kulturartekoa eta eleanitza (euskara hizkuntza erreferentea izango den arren). 

 Aniztasuna kontuan izateaz gain hau islatu eta aldarrikatuko duen espazioa: 

normaltasun edo normatibitate ezari atentzioa emanez, hau da, ahots edo 

protagonismorik ez dutenei ahotsa eta protagonismoa emanez. 

                                                           
1  Feminismoaren definizio orokorrago bat osatzea adostu zen, ideia teoriko gehiago biltzen 

dituena eta feminismoa, emakume eta gizonen arteko berdintasuna topatzetik haratago 

ulertzen duena (azken hau, azpian dauden puntuen artean txertatuko lukete, baina ez definizio 

edo ideia nagusian). Hurrengo saiorako, beste definizio proposamen bat eraman eta taldean 

kontrastatzen jarraituko da. 

2 Azken puntu hau aurretik jasotzen diren beste puntu edo ideiekiko nahiko ezberdina dela ikusi 

da taldean, eta ondorioz, nahiko “zintzilik” gelditzen dela atal honetan. Agian, beste toki bat 

topatu ahal litzaioke gerora osatzen den dokumentuan, jasotzen dela bermatzeko baina 

egokiago kokatuta joateko. 

3 Taldean adierazi den kezketako bat izan da, teorian aniztasuna errespetatu eta aniztasunera 

irekita egoteko jarreraren aldeko apustu argia egin behar bada ere, kontuan izan behar dela 

praktikan aurreiritziz beteriko jendarte batean bizi garela eta beraz, erraz erortzen garela horien 

arabera jokatzera. Ondorioz, honekin adi ibili beharko gara. 

4  Orientazio sexuala gehitzeaz gain, “gizonen presentziaren” eztabaida eta honen baitan, 

transexualei emango zaien trataerarena leudeke, oraindik argitu eta taldean adosteko, hurrengo 

saioetan zehar. 
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 Aniztasun honi tokia egiteaz gain, aniztasun hau posible egiteko eta emakume 

guztientzat gertuko espazio eskuragarri bat izateko baldintzak beteko dituena (fisikoak, 

emozionalak…). 

 

3. INTERSEKZIONALITATEA 

Zapalkuntza eta pribilegio iturri ezberdinak daudela onartu eta hauen gurutzaketa ezberdinek 

sor ditzaketen egoera bereiziak kontuan izan zein eraldatzen saiatuko den espazioa. 

 Zapalkuntza eta pribilegio iturri, edo gugan aurkitzen diren ezaugarri ezberdinen 

gurutzaketak, zapalkuntza bakoitzaren intentsitatean duen eragina ulertu eraldatzen 

saiatuko den espazioa. Pribilegio banaketa desorekatua eraldatzeko ahalegina egingo 

duena. 

 

4. AHALDUNTZAILEA 

Emakumeon ahalduntzea bultzatuko duen espazioa, zapalkuntzen aurrean subjektu gisa gure 

gaitasun indibidual eta kolektiboak ikuspegi feminista batetik garatuz eta indartuz.  

 Horretarako, elkarrekin zein elkarrengandik ikasi eta esperientziak partekatzeko elkar-

guneak sortuko ditu. 

 Sinergiak sortu eta indarrak batzeko aukerak sustatuko ditu. 

 Ahalduntze hau sustatzeko bitarteko ezberdinak jarriko ditu: informazioa, formakuntza, 

laguntza, salaketa… 

 

5. SAREAK SORTZEKO GUNEA 

Emakumeen arteko harreman eta sinergiak sustatuko dituen espazioa, hau da, herriko 

emakume kolektibo eta norbanako ezberdinen saretze lana bultzatuko duen gunea. 

 Herriko talde feminista eta emakume elkarte ezberdinen arteko komunikazio eta elkar-

lana sustatuko duena.  

 Bi norantzak sustatuko dituena: emakumeen etxetik emakumeen talde eta elkarte 

ezberdinetara, eta alderantziz ere, talde eta elkarteetatik emakumeen etxera. 

 Antolatu gabeko emakume norbanako ezberdinetara ere gerturatu eta hauen arteko 

zein hauek eta etxearen zein talde eta elkarteen arteko harremanak sustatuko dituena. 

 Etxera hurbiltzen ez diren emakumeengana gerturatzeko saiakera egingo duena. 

 Ezberdinen arteko gerturatze eta elkar-ikasketa sustatuko dituena. 

 

6. AHIZPATASUNA 

Emakume gisa bizi dugun zapalkuntza kontuan izanda eta ikuspegi feminista batetik, gure arteko 

aliantzak bilatu eta sustatuko dituen espazioa. 

 Elkarren arteko zaintza eta babesa sustatuko dituena, horretarako elkar entzun eta 

ulertzeko jarrera bultzatuz. 

 Aniztasunetik elkar-ezagutzara bideratuko dena. 

 Norbanakotik kolektibotasunerako bidea sustatuko duena. 
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Galdakaoko Emakumeen Etxearen ezaugarriak 

7. ESPAZIO SEGURU ETA ATSEGINA 

Emakume guztientzako espazio seguru eta atsegina izatea, elkarren arteko errespetu eta 

konfiantzan oinarritua, aske eta seguru sentiaraziko gaituena.  

 LGTBIQ fobiatik libre dagoen espazioa. 

 

8. ERREFERENTZIA PUNTUA 

Galdakaoko emakume guztientzako erreferentziazko espazio bat, ikusgarria, erakargarria, 

gertukoa eta parte hartzera irekia. 

 Emakume guztiengana iristeko saiakera egingo duena, kolektibo eta komunitate 

ezberdinetan aurkitzen diren emakumeengana iristeko kanalak bilatu eta sustatuz. 

 Harremandu, sareak egin, egon, babestu seguru sentitu, egin, borrokatu, ikasi, 

hausnartu, laguntza eskatu eta emateko espazio erreferente bat. 

 

Aipatu behar da ere, definizio eta ideia guzti hauek oraindik ekarpenak jasotzera irekiak daudela 

eta azken dokumentuan txertatzerako garaian, posible dela hauek sakontasun handiagoz 

jasotzeko ebhar diren egokitze eta osatze lan batzuk egitea. Hala ere, asmoa definizio hauen 

inguruan ulertzen duguna partekatu eta elkarrekin adosten hastea izan da asmoa. 

4. ETXEAK ESKAINI BEHARREKOAK 

Jarraian, 5 pertsona inguruko 3 talde osatu ditugu eta talde bakoitzak, Etxeak eskaini 

beharrekoen inguruan hausnartu du (zerbitzuak, gutxieneko espazio batzuk, tailerrak, 

baliabideak…), hauek zerrendatuz. Etxeak eskaini beharreko horien inguruan hausnartzerako 

garaian, aldez aurretik landutako printzipioak kontuan izateko eskatu da: Etxeak eskaintzen 

duen guzti horrek, printzipio hauek ezartzen duten markoa edo jarraitzen duten norabidearekiko 

koherentea izan beharko du.  

Jarraian, talde bakoitzak identifikatutakoa denen artean partekatu da eta aurreko saioetan 

ateratako elementuak ere berreskuratu dira. Hona hemen jasotakoak: 
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Zerbitzuak Formakuntzak, tailerrak Baliabide pertsonalak Baliabideak 

 Informazio gune integrala: 

o Legala 
o Ekintzena 
o Lan mundukoa 
o Akonpainamendua 
o Intersekzionalitatea 
o Ongizatea  
o Segurtasun saila 
o Soziosanitarioa 
o … 

 Aholkularitza zerbitzuak: 

o Sexualitatea 
o Indarkeria matxista 
o Juridikoa 
o … 

 Ahalduntze Eskola (gunea) 

 Eten digitala apurtzeko gunea 

 Elkarteen eta taldeen arteko 
koordinazioa 

 

 2 alderdi: 
o Teorikoak 
o Teknikoak 

 Helburuak: 
o Saretzea 
o Jakintza garatzea 

 Formakuntzetarako 
identifikatutako gai posibleak: 

o Indarkeria matxista 
o Sexualitatea 
o Memoria historiko 

feminista 
o Gorputza 
o Zaintza 
o Maitasun eredu 

hegemonikoa 
o Intersekzionalitatea 
o Amatasuna5 
o Autoezagutza eta 

autozaintza 

 Aisia, kultura, sorkuntza 

 Akonpainamendua 

 Abokatua 

 Sexologoa 

 Aholkularia (laborala) 

 Psikologoa 

 

 Espazioa: talde feminista eta 
emakume taldeek euren 
ekintzak aurrera eramateko 
espazioa 

 Itzultzailea (existitzen diren 
zerbitzuetara sarrera izatea) 

 Haurtzaindegia 

 Irisgarritasuna 

 Harrera zerbitzua 

 Areto nagusi bat 

 Materiala gordetzeko gela 
(eragile ezberdinentzat) 

 Sukaldea 

 Proiekzioak egiteko 
baliabideak 

 Inpresora 

 

  

                                                           
5 Kontzeptu honen inguruan eztabaida egon da eta hurrengo saioetan eztabaida honetan sakontzen jarraitzeko utzi da, izan ere, gehienek gai bezala landu litekeela uste duten 
arren, batzuek ez lukete Etxeari dagokion dokumentuan lantzeko gai nagusien artean jarriko. Hala ere, amatasunarekin zer landu nahi dugun eta nola ondo argitu beharreko 
kontua litzateke. 
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5. EZTABAIDAGAI BATZUK 

Aurreko atalean jasotako Etxeak eskaintzeko elementuak talde handian partekatzerako garaian, 

eztabaida-gai modura, beren burua feminista gisa kontsideratzen ez duten herriko emakume 

elkarte eta taldeek feminista izango den Etxe honetan nolako kokapena edo harrera izango 

duten zalantza adierazi da. Honen inguruan taldean dauden deserosotasunak, kezkak, 

zalantzak, hausnarketak etab. guztien artean partekatu dira, Galdakaon zein herri askotan 

ematen den urtetako eztabaida izanik.  

Azken finean, eztabaida honen inguruan taldean eztabaidatu eta adostu dena ondokoa izan da: 

Galdakaoko Emakumeen Etxera beren burua feministatzat hartzen ez duten elkarte, talde edo 

norbanakoek irekiera edo sarrera izango dutela argi dago, printzipioen artean ere jaso da Etxeak 

Galdakaoko emakumeen aniztasunera irekia egon behar duela eta hauetara iristeko 

estrategiak topatu. Beste kontu bat da, Etxeak definitu ditugun printzipio horiek definitzen 

duten markoa errespetatu behar duela, eta Etxeak eskaintzen duen horrek zein Etxera 

gerturatzen denak, marko hori errespetatu edo horretara egokitu behar duela argi izan behar 

duela. Modu honetan, jasotako printzipio guztiak errespetatu beharko dira. 

6. GAI EZBERDINEN INGURUKO GALDERAK 

Azkenik, aurreko talde txiki berdinetan jarrita, hurrengo saiorako galdera batzuk pentsatzeko 

tartea hartu genuen. Hurrengo saioan Donosti eta Basauriko Emakumeen Etxeen ereduak 

ezagutuko ditugunez, zer jakitea eta galdetzea interesatzen zaigun identifikatzen saiatu ginen, 

horretarako gai ezberdin posibleen zerrenda bat banatuz. Hona hemen jasotako galderak, 

batzuk hurrengo saioko gonbidatu hauei zuzenduak eta beste batzuk, Galdakaoko kasuari 

dagokionez taldeari berari egin nahi zaizkion galderak: 

 Zein zerbitzu izan ziren ezarri zenituzten lehenak? Zeintzuk urteak pasata egonkortu 

direnak? Zein da zerbitzurik erakargarriena? 

 Nola kudeatzen dituzue bazkidetzak? 

 Pertsonal espezializaturik baduzue? Zein? 

 Zaintzarako haurtzaindegirik bai? Ordutegiak? 

 Zeintzuk edo zenbat dira gutxieneko beharreko espazioak, funtzionamendu on 

baterako, existitzen diren taldeen arabera? 

 Gizonekin esperientziarik izan duzue? 

 Nola lortzen duzue emakume berrietara iristea, hauek ere sarera batu daitezen? 

 Udal-gobernu aldaketarekin Emakumearen Etxeak Udalarekin duen harremana 

aldatuko litzateke? 

 Zer nolako harremana du? 

 Zelan kudeatzen duzue harreman hori (ordezkariak…)? 

 Espazio ez-mistoa izendatzekotan zelango presentzia dute gizonezkoek? 

 Ez-mistoa izendatzearren gizonezko transexualen errealitatea kontuan hartzen da? 

 Zelan daude banatuta eraikineko espazioak (guneak)?  

7. SAIOAREN ITXIERA 

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

zaiela eta hurrengo saioaren data maiatzaren 26a izango dela, zein bertan Donosti eta 

Basauriko Emakumeen Etxeen ereduak ezagutuko ditugula gogorarazi da. 


