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ZER DA EMAKUMEEN ETXEA?

Emakumeen Etxea emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren alde lan egiten duten 
kolektiboak, elkarteak eta zerbitzuak artikulatzen dituen espazio bat da. Beraz, indarrak 
bateratzen diren eta sinergiak sortzen diren leku fisikoa da. Era berean, emakumeen ahal-
duntze-prozesuak sendotzeko helburua du, sare berriak eginez eta gizartean sentsibilitatea 
sortuz.

NOLAKOA IZAN DAITEKE?

Emakumeen Etxeek forma eta eduki ezberdinak izaten dituzte, eta tokian tokiko eskaera eta 
beharrizanei egokitzen zaizkie. Haietako batzuek beren jarduna gai zehatzen batera bi-
deratzen dute, eta beste batzuek hainbat gai jorratzen dituzte. Haietako batzuk erabiltzai-
le-profil jakin bati zuzentzen zaizkio, eta beste batzuek eremu sozial zabal bat hartzen dute 
barruan. Batzuek jarduera ekonomiko propioa ere sortzen dute. Hainbat modutan kudeat-
zen dira: badira autogestionatuak, bazkideen eta administrazioaren artean kudeatutakoak, 
badira administrazioak oso-osorik kudeatzen dituenak...

Proiektu hau gauzatzeko moduak asko dira. Horren erakusgarri dira prozesu honetarako 
egin den katalogoan jasotako Etxeak.

AURREKARIAK

Gaur egun, Emakumeen Etxe ugari daude, bai Euskal Autonomia Erkidegoan, bai estatuan 
eta nazioartean. Aipatzekoa da, halaber, 2016ko irailean EAEko Emakumeen Etxeen Sa-
rea sortu zela, egiten duten lana erakusteko eta garrantzia emateko, baliabideak partekat-
zeko eta komunikazioa errazteko xedearekin. Honako hauek sare horren barruan daude: 
Arrasateko Emakume Txokoa, Azpeitiko Emakumeen Txokoa, Basauriko Marienea, Donos-
tiako Emakumeen Etxea, Durangoko Andragunea, Eibarko Andretxea, Ermuko Emakumeen 
Topalekua eta Ondarroako Etxelila.

PROZESUAREN HELBURUAK
Getxoko Udalak zerbitzu eta programen eskaintza zabala kudeatzen du berdintasunaren 
esparruan; hala ere, prozesuaren helburua berdintasunaren alde beste urrats bat ematea 
da. Hala, asmoa hauxe izan da: emakumeen beharrizanen diagnostiko bat egitea eta na-
hiak nahiz iritziak Emakumeen Etxeari buruzko balizko proiektu batean biltzea.

Prozesuan zenbait mekanismo eta espazio eskaini dira udalerriko emakumeen adibide adie-
razgarri baten errealitatea nahiz iritziak biltze aldera. Horretarako, udalerrian bizi diren 
emakumeen identitate desberdinak hartu dira kontuan, eta erreferentzia gisa hartu dira 
adin-tarteak, jatorria, bizilekua, lanbidea, interes-esparruak zein partaidetza, identitateak, 
etab.



Prozesuaren bigarren fasean balizko prozesuaren, bere ereduaren, funtzioaren, 
izaeraren eta abarren gaineko iritziak bildu dira.

Aurreko fasean eskuratutako ezagutzatik abiatuz, udalerriko emakumeei zuzendu-
tako bi debate-talde antolatu dira, bata Romon eta bestea Algortan; horietan, irit-
ziak aurkeztu eta eztabaidatu egin dira, baita Getxoko Emakumeen Etxearen balizko 
proiektuaren inguruko aukerak imajinatu ere.

Prozesuaren hasiera publikoarekin batera, blog bat sortu da (www.getxo.eus/ es/
emakumeenetxea) Getxoko Udalaren webgunean sartutakoa, biztanleekin ko-
munikatzeko tresna gisa. Horren bitartez, informazioa helarazi da prozesuaren in-
guruan eta faseetan aurreikusitako jarduerei buruz; halaber, egin diren topaketetan 
gertatutakoaren berri eman da.

Getxoko emakumeen errealitatea ezagutzea xede izan duen prozesuaren hasierako 
fasea da.

Fase honetan askotariko ekintzak burutu dira. Alde batetik, Emakumeen Etxeen eredu 
desberdinak aurkezten dituen katalogoa egin da. Era berean, hamabi elkarrizketa 
egin dira sakontasunez, zeinetan hogei emakumek hartu duten parte. Hala, udalerri-
ko emakumeen identitate ugariak barne hartu nahi izan dira. Jarraian, inkesta bat 
jarri da abian, linean nahiz lineaz kanpo eskuragarri dagoen formatuan, Berdintasun 
Zerbitzuari eta Etxe baten balizko proiektuaren inguruko beharrak eta iritziak lort-
zeko helburuarekin. Azkenik, “Emakumeen etxeak: zenbat testuinguru, hainbat auke-
ra” hitzaldia antolatu da; bertan, euren esperientziak aurkeztu dituzte Donostiako 
Emakumeen Etxeak (kudeaketa-ereduari dagokionez estatuan erreferentzia denak) 
eta Hernaniko Emakumeen Etxeak (une honetan definizio prozesuan dagoenak).

PROZESUAREN FASEAK

EZAGUTU

ULERTU
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EMAKUMEEN ETXEEN KATALOGOA

Katalogoa Emakumeen Etxeen inguruan egindako ikerketaren emaitza da, eta 
eztabaidagai bezala garatu da. Hura egiteko prozesuan hainbat proiekturen 
lekukotza jaso nahi izan da; horretarako, aintzat hartu dira kudeaketa-eredua, 
lantzen diren edukiak nahiz eskaintzen diren zerbitzuak. Gure hurbileko inguruan 
(Euskal Autonomia Erkidegoan) daukagun Etxeen eskaintza zabala erakusteari 
eman zaio lehentasuna; izan ere, horiek guztiak Getxoren antzeko testuingurue-
tan sortu dira. Alabaina, estatuko zein nazioarteko eredu adierazgarriak erakutsi 
nahi izan dira ere bai, proiektu berritzaileak ezagutzeko eta ikuspuntu desberdi-
nak erakuste aldera.

Aukeraketa egiteko orduan, berebiziko garrantzia izan du Etxeek beren sare 
sozialetan erakutsitako informazioaren kalitatea eta zuzentasuna. Etxe batzue-
kin harremanetan jarri arren, informazio-iturri nagusia horiei buruz eskuragarri 
dagoen informazio publikoa izan da.

Kontsulta ezazu hemen katalogoa.

EZAGUTU FASEA1

GAUZATUTAKO EKINTZAK

http://www.getxo.eus/DocsPublic/emakumeenetxea/Katalogoa_eus_DEF.pdf


SAKONEKO ELKARRIZKETAK

Hamabi elkarrizketa egin zaie sakontasunez hogei emakumeri, udalerrian bizi diren eta 
lan egiten duten emakumeen beharrizanen, ikuspuntuen eta nahien inguruko informazio 
kualitatiboa eskuratzeko iturri gisa. Getxoztarren identitate ugariei arreta jartze aldera, 
aldagai hauek hartu dira kontuan: adina, auzoa, jatorrizko herrialdea, lan-egoera, inte-
res-esparruak eta asoziazionismoarekin nahiz ahalduntze-eskolarekin duten harremana. 
Horrela, bermatu da elkarrizketatuak aipatutako aldagaien eredu adierazgarriak direla.

Elkarrizketaren gidoia honako atal hauetan zatitu da:

1. EZAGUTZEA

Elkarrizketatua eta bera kide deneko elkartea ezagutzea (elkarteren 
batean egonez gero). Gai hauei buruzko galderak: bere motibazioak, 
bizitza, bizitzako helburuak, ohiturak, beharrak, beste talde batzuekin 
daukan harremana eta feminismoaren nahiz emakumeek gizartean 
daukaten egoeraren inguruan daukan ikuspuntua.

2. BERDINTASUN ZERBITZUA

Berdintasun Zerbitzuaren ezagutza, erabilera eta horrekin daukan 
harremana aztertzea, baita horren inguruko iritziak ere. Emakumeen 
arazoak eta premiak asetze aldera udalak eskaini beharko lituzkeen 
zerbitzuen eta funtzioaren gainean daukan iritzia ezagutzea.

3. EMAKUMEEN ETXEA

Getxoko Emakumeen Etxearen balizko proiektuari buruzko iritziak bilt-
zea: horren beharra, balizko ezaugarriak, kudeaketa-eredua, publikoa, 
eta, beraz, Getxoko testuinguruan kokatuko litzatekeen balizko proiek-
tuaren ezaugarri zehatzak baloratzea. 

Elkarrizketetatik eskuratutako informazioa pribatua da eta, lehenengo fasean burututako 
gainerako ekintzetan eskuratutako informazioarekin batera, udalerriko testuingurua eza-
gutzeko eta bigarren fasean euskarri gisa baliatzeko erabili da. Hala eta guztiz ere, 
prozesurako sortutako blogean, argitalpen bat egin da elkarrizketa bakoitzaren zati txiki 
batekin eta elkarrizketatuen argazki batekin; horrela, egindako lana erakutsi nahi izan 
zaie gainerako herritarrei, baita parte hartu duten askotariko emakumeak bistaratu ere.



LUR MORAGUES 
(BILGUNE FEMINISTA)
Fisikoki, erabili gabeko eliza bat izan liteke. Batez 
ere, pertsonak subjektu bilakatzeko tresna izan be-
har du, erabiltzaile izatetik subjektu izateko tresna 
bat, hain zuzen ere. Bizitza ardatz gisa duten harre-
manak sortzen dituen espazio bat.

KATIA HENRÍQUEZ
Sorkuntzarako eta prestakuntzarako espazio bat 
imajinatzen dut, desberdina eta plurala dena. Joan 
nahi dugun topalekua.

MARISA PEDRERO + BEGOÑA 
FERNÁNDEZ 
(GIZATIAR)

Leku polita, atsegina eta erosoa izan behar du. 
Hotza ez dena: landare askorekin, argi askorekin, 

etab. Espazio handi bat eman diezagutela eta guk 
beteko dugu!

ROZIO LUCES 
(EGIZU)

Askotariko pertsonak biltzen dituen proiektua izan 
liteke, denok aberastuko baikinateke heteroge-

neotasun horri esker. Egoera, borroka eta bizipen 
desberdinak ezagutzeko aukera ematen digun 
espazioa, eta feminismoak aberasten dituena.

NOLA IMAJINATZEN DUZU 

GETXOKO EMAKUMEEN ETXEA?



ANE AGUIRRE 
(ELKARTEGIA, VESPER)
Jada existitzen diren beste espazio batzuk erabilt-
zen dituen erkidego bat izan liteke, betiere ber-
dintasunaren erronka errealitate hobea sortzeko 
bidetzat jotzen duena. Irudi erakargarri bat izan 
beharko luke, non gizonak ere partaide sentituko 
liratekeen. 

CLARA LORENZO + ROSA ANDREU 
(RODA)
Leku bat edozein motatako eta edozein adinetako 
emakumea joan ahal izateko; emakumeek jakingo 
dute bertan lagundu, akonpainatu, irakatsi... egingo 
dietela, eta bertan seguruak, maitatuak eta etxean 
moduan sentituko dira.

MARTA SACRISTAN + LEIRE ZORRILLA 
+ ANE AROSTEGI 

“Gaztetxe bat modukoa baina morea”
“Zerbait transzendentala feminismoari dagokionez: 

gauzak aldatzeko balio duena”
“Leku bat elkarri laguntzeko eta elkarrengandik 

ikasteko”

ARANTXA SAINZ DE MURIETA 
(DOCE MIRADAS)

Ate irekiak dituen etxe bat, sabairik gabekoa eta 
tranpolin handiarekin.

NOLA IMAJINATZEN DUZU 

GETXOKO EMAKUMEEN ETXEA?



IZASKUN RAMA + BEATRIZ LÓPEZ 
(EMAKUMEEKIN)
Emakumeentzako konfiantzazko espazio bat, 
kezkatzen gaituzten gai pertsonalak nahiz enpre-
sakoak jorratzeko. Toki bat, non emakumeen beha-
rrak asetzeko baliabideak dauden.

BÁRBARA PLA + YAHAIRA AGUIRRE 
(GETXO RUGBY + JUDO CLUB GETXO)
Oso toki beroa eta erosoa, non zure hitza entzungo 
den eta askotariko emakumeen artean talde-dina-
mikak sortuko diren. Era berean, egoera antzekoak 
dituzten emakumeen arteko ukigunea izango da, eta 
egoera horiei irtenbidea aurkituko diete bertan.

CAROLINA ARISTIZABAL + MARIA 
JOSÉ PÉREZ 

Erreferentziazko espazio bat eta topaleku bat; 
bertan, laguntza eskainiko zaie emakumeei 
bizitzako alderdi desberdinei dagokienez: 

amatasuna, bikote-harremanak, haurdunaldia. 
Halaber, toki alai eta aktiboa izango da, non 

jarduera fisikoak egingo diren: kontzertuak, 
batucada, musika, etab. Ez da espazio formal bat 
izango soilik, eta espazioa utziko dio gorputzari.

ROSA MARIA DEL OLMO (MATRONA) + 
AURIA DIARCE (MARA-MARA)

Dinamikoa, eskuragarria eta belaunaldien artekoa, 
gizartean partekatzeko, hausnartzeko nahiz parte 
hartzeko balio duena; halaber, emakumeen egune-
roko beharrei dagokienez praktikoa izango da ere 

bai. Era berean, imajinatzen dugu fisikoki espazio 
erosoa izango dela, argi atseginarekin.

NOLA IMAJINATZEN DUZU 

GETXOKO EMAKUMEEN ETXEA?



INKESTAK

Bi astez Getxoko emakumeentzako irekia egon den galde-sorta baten bidez parte hart-
zeko aukera zabaldu da (bai formatu digitalean, bai analogikoan). Inkesta horien helburua 
udaleko Berdintasun Zerbitzuak eskainitako zerbitzu eta programen inguruko ikuspuntu, 
errealitate eta iritzi ugari eskuratzea zen, baita Emakumeen Etxearen ideia eta proiektuari 
buruz ere.

Emakume gehiagotara iristeaz gain, ekintza honen bitartez parte hartzeko bide erraza 
eta eskuragarria eskaini nahi izan da, gogoan hartuz beste bide batzuek (tailerrek, hitzal-
diek, etab.) eskatzen duten denbora ematera konprometitu ezin diren edo nahi ez duten 
emakumeak.

Galde-sortaren egitura honako atal hauetan zatitu da:

1. INKESTATUAREN PROFILA

2. BERDINTASUN ZERBITZUAREN PROGRAMEN EDOTA ZER-

BITZUEN GAINEKO EZAGUTZA

3. BERDINTASUN ZERBITZUAREN PROGRAMEN EDOTA ZER-

BITZUEN ERABILERA

4. BERDINTASUN ZERBITZUAREN PROGRAMEN EDOTA ZER-

BITZUEN GAINEKO IRITZIA

5. EMAKUMEEN ETXEARI BURUZ

Guztira 116 galde-sorta bildu dira, eta galde-sortaren galdera adierazgarrienen da-
tu-tratamendua nahiz grafikoak egin dira.



HITZALDIA: “EMAKUMEEN ETXEAK: ZENBAT TESTUINGURU, 

HAINBAT AUKERA”

Gure testuingurutik gertu dauden beste esperientzia batzuk ezagutzea lagungarria da 
proiektu propioei esanahia eta bideragarritasuna emateko. Prozesuaren fase honetan 
beharrezkotzat jo zen Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen Etxeetan bultzatzaile eta 
partaide diren beste emakume batzuk ezagutzea eta horiekin hitz egitea; erronkei, po-
rrotei, arrakastei, baldintzei, baliabideei, egiteko moduei eta gainerako ikaskuntzei buruz 
dauzkaten kontakizunei esker Getxoko hausnarketa-prozesua elikatze aldera.

Horretarako, hitzaldi bat egin zen Fadura kiroldegian, eta Donostiako Emakumeen Etxe-
ko nahiz Hernaniko Emakumeen Etxeko ordezkariak gonbidatu ziren, zuzenean jakiteko 
zertan datzan Emakumeen Etxea, eta beren esperientziak nahiz egiteko moduak parte-
katzeko.

Lehenik eta behin, Juana Arangurenek, Donostiako Emakumeen Etxean partaide denak, 
Etxearen proiektua sortzeko testuingurua eta baldintzak azaldu zituen. Horrez gain, Etxea 
kudeatzeko moduaz aritu zen, eta azaldu zituen bertan jorratzen diren eduki zein jardue-
rak, baita etorkizunari begira dauzkaten nahiak eta erronkak ere.

Ondoren, une honetan Etxe propio bat sortzeko prozesuan dagoen Hernaniko Plaza Fe-
minista proiektuan partaide diren hiru emakumeren esku-hartzea entzun genuen. Prozesua 
hasteko testuingurua eta aurrekariak azaldu zituzten, baita egindako urratsak eta dauden 
baldintzak ere.

Bi esku-hartzeetan nabarmendu zen prozesuak eta herritarren artean sareak sortzeak 
daukan garrantzia; are gehiago, agerrarazi zen aurretik lan asko egin beharra dagoela 
espazioa sortzeari dagokionez baldintza onenak sortze aldera. Halaber, agerian utzi zen 
tamaina handiko prozesu hori burutu ahal izateko ezinbestekoa dela baliabide nahiko 
izatea eskuragarri.



HAUSNARKETA-TAILERRAK

Prozesu kolektiboek espazio komunak izan behar dituzte pertsona zein iritzi des-
berdinak elkartzeko, trukatzeko, negoziatzeko eta eraikitzeko; hori guztia modu 
kolektiboan.

Horretarako, bi hausnarketa-tailer egin ziren, Agortako Billamonte kalean da-
goen Kultur Etxean bata, eta Romoko Boluntariotza Zentroan bestea. Tailer bera 
errepikatu zen bi auzoetan, emakumeen partaidetza errazteko.

Tailerren helburua Emakumeen Etxearen proiektuaren inguruko iritzi eta ideia 
desberdinak biltzea izan zen, Getxoren moduko testuinguruan aukerarik egokie-
na zein izango litzatekeen pentsatzeko. Ados jartzen saiatu barik, debatea sortu 
eta espazio bat partekatu nahi izan da, azken proiektuan ikuspuntu eta iritzi 
desberdinak alderatu eta jasotzeko xedearekin.

Horren harira, balizko proiektuaren oinarri izango liratekeen lau alderditan 
sakondu da: edukiak, gaiak nahiz formatuak; gobernamendu-eredua; parte-hart-
zaile zein erabiltzaileak; eta izaera nahiz estrategia.

GAI HAUETAN ARITZEN DEN ETXEA...

Lehen taldeak edukiei, gaiei eta formatuei buruz hitz egin zuen. 
Hauexek zehaztu ziren: balizko helburuak, ekintza-lerroak, jo-
rratu beharreko gaiak eta beharrezkoak diren baliabideak. 
Era berean, Etxeak barne hartu ahalko lituzkeen programa, 
jarduera eta espazioetan sakondu zen.

HONELA FUNTZIONATZEN DUEN ETXEA...

Bigarren taldeak kudeaketa eta gobernamendu-eredua jorra-
tu zituen, agente publiko, pribatu eta sozialen arteko konbina-
ziorik aproposena bilatuz. Prozesurako sortu den Emakumeen 
Etxeen katalogoa inspirazio-iturri gisa erabili zen; horrela, 
beste Etxe batzuetan proposatutakoa aztertu eta egokitu ahal 
izan zen tokiko testuinguru zehatzera.

HAUEK OSATUTAKO ETXEA...

Hirugarren taldeak lan egin zuen proiektuko balizko par-
te-hartzaile eta erabiltzaileak irudikatuz; era berean, Etxean 
parte hartzeko eta horri lotzeko modu desberdinak bideratze-
ko mekanismoak proposatu dituzte.

HONELA GAUZATUKO DEN ETXEA...

Azkenik, laugarren taldeak proiektuaren izaeraren eta Etxea 
gauzatzeko estrategien inguruan egin du lan, eta saiatu da, 
besteak beste, espazioaren izena nahiz irudia, sustatzeko ba-
lioak eta proiektuaren tamaina zehazten.

ULERTZEKO FASEA2



PROIEKTUAREN EDUKIAK

HELBURUAK

Proiektuak dauzkan helburu nagusien artean, oro har ahalduntzea 
nabarmendu beharra dago funtsezko zeregin gisa. Azken hori, be-
rriz, bai banaka, bai taldeka emakumeek jasaten duten desberdin-
tasunaz kontzientzia hartzeko prozesua da, eta askotariko ekint-
zen nahiz hausnarketen bitartez jazo daiteke. Talde-lan horretatik 
eratorritako ekintza politikoa atal honetan jasotako beste alderdi 
bat izango litzateke.

Antzemandako beste xede bat emakume desberdinen topaleku 
den espazioa sortzea da, hots, erreferentziazko leku bat, emaku-
meek elkar ezagutzeko, partekatzeko eta laguntzeko.

EKINTZA-LERROAK

Etxeak jarduteko modu egokienei edo lehentasunezkoei buruz 
askotariko iritziak jaso dira, bestek beste honako hauek dira na-
barmendu beharrekoak: baterako hezkuntza, prestakuntza, dibul-
gazioa, laguntza, ekintza politikoa, aisialdia, asoziazionismoa eta 
kultura-artekotasuna.

Prozesu laburra izan arren, uste da udalerria oso modu esanguratsuan erantzun diela 
proposatutako jarduera eta ekitaldiei. Ikusi da proiektuak interesa suspertzen duela 
eta urtetan zehar udalerriko emakumeek eta mugimendu feministak beharrezkotzat 
jo duten aldarrikapen bat izan dela.

Uste da gauzatutako prozesua baliozkoa izan dela administrazioaren eta herritarren 
arteko lehenengo hartu-eman gisa, gaiari buruzko usteak eta iritziak biltzeko xedea 
betez.

Sakontasunez egindako elkarrizketen eta prozesuan antolatutako hausnarketa-tai-
lerren nahiz inkesten bitartez, Emakumeen Etxearen balizko proiektuaren inguruko 
informazio ugari eta osagarria bildu da. Hurrengo paragrafoetan parte-hartzaileek 
orokorrean adierazitakoa laburbilduko da.

ONDORIOAK ETA EMAITZAK
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PROGRAMAK ETA JARDUERAK

Lehen aipatutako ekintza-lerroen barruan, zehaztutako lerroak eta 
helburuak gauzatzen eta formalizatzen dituzten programak eta 
jarduerak proposatu dira.

Hala nola, Etxean zerbitzu hauek burutu eta bultzatu ahalko lira-
teke: ahalduntze-eskola, sentsibilizazio-programak institutuetan, 
erreferente diren emakumeen dibulgazio-programak, lan-munduan 
txertatzeko nahiz ekintzailetzako programak, eta laguntza juridi-
koa, legala nahiz psikologikoa eskaintzeko zerbitzua.

Programa horien barruan, proposatutako zerbitzuak osatuko li-
tuzketen jarduera eta espazio ugari aurkeztu dira: ikastaroak, 
tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, zineforuma, debateak, denbo-
ra-bankua, ikus-entzunezko baliabideak, liburutegia, kafetegia 
nahiz tetegia, emakumeen afariak, kontzertuak, poesia-irakurketa, 
elkarteen bilerak, laguntza-zentroa, amatasunari zein sexualita-
teari buruzko aholkularitza, haurtzaindegia baterako hezkuntzaren 
gaineko prestakuntza jaso dutenekin, gurasoentzako eskola, mas-
kulinitateei buruzko tailerrak, emakumezkoen kirola sustatzea, etab.

Hurrengo orriko irudian aipatutako edukiak irudikatu dira honako 
kode hau erabiliz:

HELBURUAK EKINTZA
LERROAK

PROGRAMAK ETA
ZERBITZUAK Jarduerak eta 

espazioak



ERREFERENTE DIREN 
EMAKUMEEN

DIBULGAZIO-PROGRAMA

AHALDUNTZEA

FORMA
KUNTZA

JABEKUTZA ESKOLA

Erakusketak

Ezagutza 
trukatzeko 
tailerrak

Eskulan-tailerrak

Debateak

Liburutegia

Amatasunari zein 
sexualitateari 

buruzko 
aholkularitza

Elkarteen 
bilerak

Denbora-bankua

Guraso
eskola

Maskulinitateei 
buruzko 
tailerrak

Zineforuma

Poesia-irakurketa

Haurtzaindegia 
hezkidetzan 
prestatutako 
langileekin

Asistentzia-
zentroa

Ikus-entzunezko 
baliabideak

Ikastaroak

Hitzaldiak

Kontzertuak

Emakumeen 
afariak Kafetegia 

eta tetegia

Emakumeen 
kirolaren 
sustapena

LAGUNTZA 
JURIDIKOA, LEGALA 

NAHIZ PSIKOLOGIKOA

SENTSIBILIZAZIO-
PROGRAMAK 

INSTITUTUETAN

DIBUL
GAZIOA

KULTURA
ARTEKO
TASUNA

AISIALDIA

HEZKI
DETZA

EKINTZA
POLITIKOA

LAN-MUNDUAN 
TXERTATZEKO ETA 
EKINTZAILETZAKO 

PROGRAMA

ELKARTE
GITZA

ASIS
TENTZIA

TOPALEKUA



PARTE-HARTZAILEAK ETA ERABILTZAILEAK

Adostasuna dago balizko Etxeak izango lukeen izaera irekia, plu-
rala eta publikoari dagokionez; ulertzen da emakume guztientzako 
izan behar dela, eta ez dela emakume bat ere proiektuaren parte 
izateko nahiz horretaz gozatzeko aukerarik gabe utziko. Erant-
zunean apur bat gehiago sakonduz, prozesuaren partaide diren 
emakumeen ustez, Berdintasun Zerbitzuak eskainitako programe-
tan oraindik gogoan edukitzen ez diren identitate batzuk irudikatu 
dira, eta horiei arreta gehiago eman beharra dago.

Berdintasuna landuko den espazioetara emakume gazteak eta ne-
rabeak erakartzeko premia nabarmendu da, baita oso nagusiak 
diren emakumeak ere, horietako asko isolaturik eta zaurgarri bai-
taude. Uste da arreta berezia eman behar zaiela adin-tarte horiei.

Zehazki, legez kanpoko egoeran egoteagatik edo bizitoki berrian 
ahaiderik ez daukaten etorkinak izateagatik zaurgarritasun-egoe-
ran dauden eta biolentzia ugari jasaten dituzten emakumeei ere 
zuzentzeko beharra aipatu da.

Proiektuan gizonek parte hartzeari dagokionez, nagusiki uste da 
ezin direla proiektutik kanpo utzi, berdintasunerako bidean beha-
rrezko eragiletzat jotzen baitira. Batez ere gizonak jarduera jakin 
batzuetan (maskulinitateei buruzko tailerretan, baterako hezkunt-
zan, gurasoentzako tailerretan, aisialdiko jardueretan, etab.) sart-
zearen alde egin da, baina erabiltzaile gisa soilik, kudeaketa eta 
erabakiak hartzea emakumeen esku egongo baita soilik.

Prozesuan parte hartu duten emakume batzuek zalantzan jarri 
dute emakume-gizon dikotomia, eta hura hausteko eta etiketa ho-
rien pean euren burua ordezkaturik ikusten ez duten horiei arreta 
berezia emateko beharra planteatu dute.

Hurrengo orrialdean parte-hartzaileen eta erabiltzaileen profil na-
gusiak irudikatu dira.
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EMAKUME GUZTIAK

OSO
NAGUSIAK

GAZTEAK

NERA
BEAK

TRATU TXARREN 
BIKTIMAK

TRANS

LANALDI OSOKO 
ZAINTZAILEAK

KALTEBERATASUN-
EGOERAN
DAUDEN 

EMAKUMEAK

Gizonak

Gizonak



KUDEAKETA-EREDUA

Parte-hartzaileek uste izan dute Getxorentzako kudeaketa-eredu-
rik egokiena baterako kudeaketa dela. Zerbitzu publikoaren eta 
kudeaketa pribatuaren edota sozialaren arteko eredu hibrido bat 
izango litzateke.

Oro har, beharrezkotzat jo da emakumeen (elkartean daudenen 
eta ez daudenen) partaidetza hasieratik presente egotea Etxea 
sortzeko prozesuan, baita okupatu beharreko espazioari, erabile-
rei nahiz ereduari buruzko erabakiak adostasunean hartzea ere.

Era berean, nagusiki nahitaezkotzat jo da proiektu honen finant-
zaketa publikoa; izan ere, tamaina handiko proiektu gisa agertzen 
da, finantzaketa pribatuaren bidez ordaintzeko oso zaila dena. 
Horrez gain, emakume parte-hartzaile askok uste dute adminis-
trazioek erantzukizun gutxi dutela emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunaren gainean; horrenbestez, ekonomikoki horren alde-
ko konpromisoa hartu behar dute. Halaber, batzuek ez dute Etxeak 
jarduera ekonomiko propioa izatearen aukera baztertzen; jardue-
ra hori diru-sarreren iturri izango litzateke eta lanpostuak sortuko 
lituzke.

Honela laburbiltzen dira proiektuan parte hartzeko mailak eta ku-
deaketa egituratzeko proposamen nagusiak:
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PUBLIKOA
Berdintasun Zerbitzua

Emakunde
Eusko Jaurlaritza

Udala
Aldundia

SOZIALA ETA
PRIBATUA
Emakume elkarteak

Bazkideak
Jarduera ekonomiko 

propioa

FINANTZAKETA
ESPAZIOAREN 

LAGAPENA

PROGRAMAZIOA
ERABAKIA

KUDEAKETA

INFORMAZIOA

Prentsa idatzia
GetxoBerri
Whatsapp

Webgune propioa
Newsletter

Sare sozialak

IRITZIA

Tailerrak 
Iradokizunak

Inkestak

PROPOSAMENA

Eztabaidatzeko 
eta proposamenak 
egiteko espazioak

DISEINUA ETA 
ERABAKIA



IZAERA ETA ESTRATEGIA

Azpimarratu beharreko izaerari, irudiari eta balioei dagokienez, 
“Emakumeen Etxea” izena asko eztabaidatu da, eta “Berdinta-
sunaren Etxea”, “Etxe morea” edo “Arreten etxea” bezalako bes-
te aukera batzuk proposatu dira; hori guztia gizon-emakume di-
kotomia hausteko xedearekin eta, horrela, proiektuaren helburua 
nabarmentzeko: berdintasunaren sustapena. Batzuek “etxearen” 
kontzeptua ere eztabaidatu dute proiektuaren hitz adierazgarri 
gisa; izan ere, hitz horrek etxeko espazio pribatura baztertutako 
eta etxeko lanak egiteko arduradun bakarra den emakumearen 
ideia gogoraraz dezake.

Batez ere, balio hauek azpimarratu dira proiektua eratzen duten 
ardatz gisa: berdintasuna, kultura-artekotasuna eta belaunaldi-ar-
tekotasuna.

Gauzatzeko estrategiari dagokionez, Getxo handia eta herritar 
askokoa, dentsitate gutxiko bizitegi-eredu hiritarrekoa eta auzoe-
tan sakon errotutako udalerria denez, espazioaren kokapena eta 
banaketa arreta bereziarekin jorratu beharreko gaia da. Kokape-
naren zein lurraldean zabaltzeko balizko estrategiaren inguruan 
jasotako erantzunak askotarikoak izan dira, eta honela adieraz 
daitezke:

OLAGARROA
Etxea espazio zentral baten bidez egituratzeko 
aukera hartzen du; proiektuaren sinbolo nagusia 
izango da eta, aldi berean, konektaturik dauden 
eta espazio zentralera igortzen duten inguruko 
beste lokal batzuekin batera egongo da. Aipa-
tutako toki guztiak Emakumeen Etxearen proiek-
tuaren erabilera esklusibokoak izango dira.

POLINIZAZIOA
Propone la puesta en marcha de programación 
y actividades en espacios dispersos por todo el 
municipio, sin ser necesariamente de uso exclusi-
vo del proyecto Casa de las Mujeres.

SAREA
Emakumeen Etxea espazio digital gisa sortzea 
proposatzen du; proiektua identifikatzen duen 
marka indartsua izango du, toki sinboliko komu-
na izango da, sarean lan egitea ahalbidetuko 
du, eta dagoeneko existitzen diren udal-espa-
zioetan antolatuko ditu jarduerak, espazio horiek  
bste ekintza batzuetarako ere erabili ahalko di-
relarik.
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