
Ge  txoko Udalaren Berdintasun  
Zerbi  tzuaren Argitalpena

Publicación del Servicio de Igualdad 
del Ayuntamiento de Ge  txo

39 zb

www.ge  txo.net

Mar txoa

2017

http://code-industry.net/


Berriak

Argitara   tzen du: Ge   txoko Udalaren Berdintasun Zerbi   tzua. Urgull z/g 48991 Ge   txo.

Tnoa.: 94 466 01 36.

e.posta: berdintasuna@ge   txo.eus.

Erredakzioa: Kahlomedia S. Coop

Diseinua eta maketazioa: Flash Composition S.L.

Staff

Aitatasun baimena bi 
astetik lau astera luzatu 

da
Aitatasun baimena bi astetik lau aste-
ra gehitu da urtarrilaren 1az gerotik. 
Neurri hori, 9/2009 Legean ageri dena, 
bost urte baino gehiago berandutu da.  
Jaio tzekin ez ezik, aitatasun baimena 
adopzioa edo harrera daudenean ere 
badago. Kontingen tzia arruntetatik era-
torritako aldi baterako ezintasunaren 
prestazioa arau tzen duen oinarriaren 
ehuneko ehuneko zenbatekoa jaso be-
har du aitak; aldi horretan iraizpen oro 
bidegabea li tzateke. Beste alde batetik, 
Jaio tzeko eta Adopzioko Baimen Berdin 
eta Transferiezinen aldeko Plataformak 
gogorarazten digu “aitatasun baimena

ren lau asteak amatasun baimenak irauten 

duen 16 asteen laurdena dela”, eta uste du 
baimenaren luzapen hori “ez dela nahi

koa eta gaizki diseinatuta dagoela”. Plata-
formaren arabera, “baimena bi bloketan 

har tzea baimendu beharko li tzateke: lehe

nengo bi asteak, urtarrilaren 1a baino lehen 

egiten zenez, eta beste biak 6 hilabete igaro 

baino lehen”. 2009. urtean ida tzi zenaren 
arabera, baimena lau astekoa da, etenik 
gabe. Horrela, “aitek lehen bi asteak lau 

astera luzatuko dituzte, denboraldi eran tsi 

hori amak ordezka tzeko erabili ordez, amak 

lanera i tzul tzean”, salatu du Platafor-
mak.

Bilgune Feministaren 15. urteurrena
“Indar bat dabil hor...”. Eta seguru sentitu duzuela, 
izan ere, “Feminismoak egiten gaitu herri!”. Hori da 
Bilgune Feminista taldeak bere hamabosgarren ur-
teurrena ospa tzeko aukeratu duen leloa. Bilgune 
Feministaren sorrerak, taldeak berak adierazten 
duenez, proiek tu politiko bat eratu beharrari eran-
tzuten dio: Euskal Herriko subiranotasun feminista. 

Aurtengo lehenengo jarduera o tsailaren 11n egin 
zen, irudi ikusgarri bat sortuz: 300 emakume Vi-
llanublako (Valladolid) espe txeko atean emakume 
preso guztien askatasuna aldarrika tzen. Ekitaldia 
espe txeratutako emakume guztiekin elkartasuna 
erakusteko egin zen, bereizketarik gabe, baina be-
reziki aipatu ziren Aran tza Zulueta, Izar, Sara Ma-

jarenas eta Nekane Txapartegiren kasuak. Hurren-
go hi tzorduak ondokoak izango dira: mar txoaren 
25ean –Ekonomia Feministaren Foroa–, maia tzaren 
6an –VII. Topaketa Feministak– eta ekainaren 3an 
–Instituzionalizazio feministari buruzko mintegia–. 
Informazio guztia hemen: https://15urte.bilgune-
feminista.eus/

Umeei beren gorputzez 
jabe tzen eta “ezetz” 

esaten irakasten dien 
kanpaina

Kattie Hetter Estatu Batuetako CNN tele-
bista-kateko idazleak kanpaina bat abia-
tu du Facebooken bidez, umeek jendea 
agur tzeko edo ez agur tzeko libre izan 
behar dutela aldarrika tzeko. Agurrare-
kin hasten da baina, modu orokorragoan, 
defenda tzen du ez ditugula haurrak de-
rrigortu behar helduek egiten dizkieten 
eskaera isikoak bete tzera. Agur tzera 
behar tzen baditugu, beren gorpu tzaren 
gaineko askatasuna mugatuta dagoela 
adierazten diegu.  Kanpaina hau Mighty 

Girl (neska ahal tsua) Facebookeko orria-
ren bidez ikus daitekeena, birala da ho-
nezkero. Neskatila baten irudia ageri da 
eta hau dio: “Bost urte ditut. Nire gorpu tza 

neurea da. Ez nazazu inor musuka tzera edo 

besarka tzera derrigortu. Eze tz esaten ikasten 

ari naiz eta zure lagun tzak bizi tza osoan se

guru egoten lagunduko dit”. Hetterrek esan 
du “jendea ez agur tzea ez dugula ulertu behar 

errespetu falta gisa; izan ere, benetan eska tzen 
duguna da umeek nahi duten moduan agurtu 

dezatela”.
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Gomendioak

BIDEOA

Komunikabideetatik emakumeen kontra zabal tzen den indarkeria sinbolikoaz 
dihardu “Miss Escaparate” dokumentalak

RTVEk Miss Escaparate izeneko dokumentala egin du, gizarteko esparru guztietatik eta komunikabideetatik emakumeen kontra zabal tzen 

ari den indarkeria sinbolikoari buruz diharduena. Indarkeria sinbolikoaren kon tzeptua erabil tzen da, hain zuzen ere, per tsona mendera-

tzaileek per tsona menderatuen aurka zeharkako indarkeria mota bat balia tzen dutenean sor tzen den harreman soziala deskriba tzeko. 

Ageriko indarkeria ez denez, jasaten ari diren menderakun tzaren konplize bihur tzen dira menderatuak. Horixe sala tzen du Miss Escaparate 

dokumentalak: nola publizitatetik eta komunikabideetatik hel tzen zaigun emakume perfektuen irudi jasa etengabea emakumeak zapal-

tzeko tresna bihurtu den, munduan diren gorpuzkeren aniztasunerako lekurik uzten ez duena. Honako helbide honetan ikus daiteke doku-

mentala: https://www.youtube.com/watch?v=mKYqVAMqVgs

LIBURUA

Isabel Franc-ek, zazpi emakume aditurekin batera, emakumeek umorerik ez 
dutelako uste ustela gezurta tzen du “Las humoristas” liburuan

Emakumeek umorea erabili izan dute urra tze-estrategia, defen tsa-mekanismo eta eusteko eta ahaldun tzeko arma gisa; maitasun loturak 

ezarri eta indar tzeko, arauekin jolasteko, patriarkatuari erronka jo tzeko, estereotipoak apur tzeko… Hala ere, inoiz ez dira umorearen 

erreferente izan. Apenas ageri diren literatur antologietan; garai batean ospe handia izan zuten izen ba tzuk gaur egun ezezagunak dira; 

emakumeak ai tzindariak izan ziren hartan gizonak pasatu dira historiara. Zer ote du emakumeen umoreak, sun tsitu behar izaterainoko 

arrisku tsu egiten duena? Las humoristas izenburuko liburu hau galdera horri eran tzuten saia tzen da, eta emakumeek umorerik ez dutelako 

uste ustela gezurta tzen. Zor tzi emakume adituk (Nadia Pizzuti, Josune Muñoz, Elina Norandi, Uxue Alberdi, Teresa Urroz, María Castrejón, 

Virginia Imaz eta Isabel Franc) obra honetan goratu egiten dituzte komikiak, zinema, an tzerkia, poesia edo clown lana egiten hasi ziren 

emakume haiek, baita gizonen arloan sartu ziren andrazko ber tsolariak ere, izen eta egoera interesgarri bezain dibertigarriak azalduz.

MUSIKA

LGTB familiei egokitutako ume kanta tradizionalak bildu dituzte CD batean
Bud eta Manuel guraso homosexualek umeen tzako kanta eta errimen album bat sortu berri dute, sortu ere beren-beregi guraso LGTBIen 

seme-alaben tzat. Beharrizana sortu zi tzaien euren seme-alabekin haurren tzako errimak kanta tzen eta dan tza tzen hasi zirenean. Kanta-

tzen zituzten bakoi tzean pen tsa tzen zuten errima haiek ez zutela inondik inora ere isla tzen euren familia. Hala, bada, nahi zuten bezalako 

kantak graba tzea erabaki zuten. “Uste dugu lehenengo urteetan hobe dela neskato-mutikoek euren familia-ereduari egokitutako kantak 

en tzutea. Badakigu aldaketa txiki hori oso garran tzi tsua dela”, esan du gurasoetako batek ovejarosa.com web-atarian. “Amak izaten dira 

kanta horietako protagonistak, baina badira amarik ez duten haur asko”, ohartarazi du gurasoetako beste batek. Honako webgune hone-

tara jo daiteke albuma en tzuteko: http://www.twogaypapas.com/the-songs/

Emakumeen burusoiltzeari buruzko erakusketa
Karina Senatore artistak bere lehenbiziko lana, La piel 

desnuda. Alopecia femenina y su tratamiento artístico jarri 
du ikusgai, Luzarra espazioan abenduan, eta La Bol-
sa eraikinean o tsailean. Beste artista ba tzuek bezala, 
hala nola, Frida Kahlok eta Amable Ariasek, Karinak 
gaixotasun baten aurrean mina aska tzeko lanabes 
gisa erabili du artea. “Bi urterekin ilea erori zi tzaidan eta 

orain horretaz jardutea erabaki dut, artearen bidez. Nire

tzat tratamendu bat izan da arazo hau gaindi tzeko proze

suan”, esan du Karinak. Estereotipo estetiko sozialek, 
emakumeen kasuan, garran tzi berezia ematen diote 
ile-ada tsari, eta horren ondorioz, ilerik ez daukaten 
emakumeek eta neskatoek arazo handiak izaten di-
tuzte beste per tsonekin harremanetan sar tzeko. Ar-
tista honek erakusten digu badaudela bideak egoera 
honi adorez aurre egiteko.
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Ikuspegi

Emakumeen E txeak ugaritu egin dira generoen arteko 
berdintasuna susta tzeko fun tsezko tresna gisa

Emakumeen E txeek gauza tzen dute ahaldun tze gune propioak sor tzeko al-
darrikapen feminista. Ildo horretatik doaz Euskal Autonomia Erkidegoko 

udalerrietan jada zabaldu diren zor tzi Emakumeen E txeak, sor tzen ari diren 
beste bi e txe berrirekin batera, bai eta Ge txoko hausnarketa prozesua ere.

Gero eta Emakumeen E txe gehiago 
daude, bai Euskal Autonomia Erkide-
goan (EAE) zein estatu eta nazioarte 
mailan. Indarrak ba tzeko eta berdin-
tasunaren aldeko lanean sinergiak 
sor tzeko guneak dira, eta helburu tzat 
dute mugimendu feminista indar tzea 
emakumeak ahaldunduz, sare berriak 
sortuz eta gizartea sentikortuz. “E txee

tan toki mailan konbina tzen da mugimen

du osoa: emakume taldeak, berdintasun 

zerbi tzuak, ahaldun tze eskolen ikastaroak, 

ospakizunak etab. Jarrera desberdinak dau

de, baita boterejarrerak ere, eta haietan 

aukera berriak sor tzen dira feministen ar

teko horizontaltasunerako, izan ere ekin

tzaileak ba tzen baitira berdintasunaren 

arloko hainbat profesionalekin”, azaldu 
du Mari Luz Esteban antropologoak, 
Basauriko Emakumeen Elkarteko ki-
dea bera.
Ermuko Emakumeen E txea 2003an 
 inauguratu zenetik, EAEko beste  zazpi 
udalerrik (Durango, Basauri, Ondarroa, 
Arrasate, Eibar, Azpeitia eta Donostia) 
hartu dute bide bera, mugimendu fe-
ministak eta emakumeenak bul tzatuta.  
“Esango nuke badagoela ku tsa tze efektu 
positibo bat e txeen sorreran. Seguru asko, 

zerikusia du honekin: gaur egun emakume 

asko ez daude inongo talde feministatan 
antolatuta baina zerbait egin nahi dute eta 

e txe bat erreferen tzia ona da. Ez dute denek 
berdin fun tziona tzen; alegia, imitatu egiten 
da, baina esperien tziak egokitu ere egiten 

dira, eta oraingoz ondo fun tziona tzen ari 
dira”, esan du Estebanek.

Dagoeneko Hernani eta Ge txok ekin 
diete parte har tzeko eztabaida-proze-
suei, balizko eta etorkizuneko Emaku-
meen E txe baten inguruko beharriza-
nak, nahiak eta iri tziak identiika tzeko 
helburuarekin, eta Gasteizek ere laster 
emango dio hasiera bere prozesua-
ri. Horretarako, udalerriek EAEko 
Emakumeen Etxeak har tzen dituzte 
erreferen tzia. Tartean Donostiakoa, non 
kudeaketa-eredu enblematiko eta ai-
tzindaria sortu baita, eta Ermukoa, 
abian jarri den lehenengoa izateagatik.

Ermua eta Donostia, ai tzindari
Ermuko emakumeak orain dela ha-
markada ba tzuetatik hona berdinta-
sunaren aldeko borrokaren eragile izan 
dira; ez da harri tzekoa, beraz, bertan 
sortu izana euskal lurraldeko lehenen-

go Emakumeen E txea. Nahiz eta gune 
horren aldarrikapena 80ko hamarka-
dan hasi zen, 2003ko mar txora arte 
ez ziren bete hura ireki tzea lor tzeko 
baldin tza guztiak. “Hiri Antolamen

durako Plan Orokorraren Berrikuspenari 

buruzko kon tsulta egin zi tzaien herritarrei 

–ekarri du gogora Begoña Fernández 
Alcaldek, udalerriko Berdintasun ar-
loko teknikariak– eta orduan emakumeek 

ida tziz adierazi zuten E txe bat ezinbesteko 

baliabidea zela, beharrezkoa emakumeak 

ahaldun tzeko eta emakumeek eta gizonek 

udalerrian berdin parte har tzeko”. Aldez 
aurretik, beharrizanen diagnostikoa 
egin zen eta bertan berre tsi egin zen 
Ermuko emakumeek ez zutela gizonek 
bezala parte har tzen gune mistoetan; 
horregatik, emakumeak ahaldun tzeko 
gune bat sortu zen. “Oso eztabaida in

teresgarria egin zen, ea E txea ez ote zen 

emakumeen guetto bihurtuko, eta erabaki 

genuen aurre egin beharreko arriskua zela 

hura, eta gainditu zitekeela”, esan du Fer-
nándezek. Emakumeen Topalekuak 
baditu zuzeneko arreta zerbi tzuak, tar-
tean aholkulari tza juridikoa eta lagun-

“Emakumeen E txeetan 
toki mailan konbina-
tzen da mugimendu 

osoa: emakume taldeak, 
berdintasun zerbi tzuak, 

ahaldun tze eskolen 
ikastaroak, ospakizunak 

etab.”

Emakumeen Etxeen 
sarearen lehenengo 

jarduera izan zen agerian 
jar tzea emakumeek ber-

tsolari tzan egindako 
bidea, “Testurak” 

ikuskizunaren bitartez
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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

Martikoena kalea 16, 1. solairua. 48992 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

Jabekuntza 
Eskolen ikasturte 

amaierako 
Topaketa

Aurten, Jabekuntza Eskolen ikasturte amaierako 
Topaketa hi tzordu ezberdina izango da. Estreinako 
aldiz, jardunaldi honetan ez dute bakarrik parte har-
tuko Bizkaiko Jabekuntza Eskolen Sareko ikasleek 
(Ondarroa, Basauri, Ermua eta Ge txo), aurreko hamar 
urteetan bezala. Ai tzitik, Bizkaiko udalerri eta manko-
munitateetan sortu diren gainerako eskolek ere parte 
hartuko dute: Abadiño, Elorrio, Durango, Erandio, 
Arratia eta Uribe Kosta. Topaketa honetarako auke-
ratutako gaia Emakumeak eta jaia izango da, eta go-
goeta eta festa jarduerak uztartuko ditu, besteak beste, 
Rebeca Lane guatemaldarraren kontzertua. Topaketa 
ekainaren 3an ospatuko da Durangon.

tza psikologikoa, genero eta berdintasun gaietan 
espezializatutako liburutegia, ahaldun tze eskola eta 
parte har tzeko beste gune ba tzuk; horietan bil tzen 
dira bai emakumeak bai gizonak, berdintasunaren 
alde borroka tzeko elkarteetan eta jardueretan par-
te har tzen dutenak. Udalerrian izandako eraginak 
erreferen tziako leku bihurtu du E txe hori. “Udal 
bizi tzako esparru guztietan Ermuko emakumeen parte

har tzeari bul tzada emateko tresna izan da. Gainera, gure 
E txea eredu izan zen; beraren gainean Euskal Autonomia 

Erkidegoko beste udalerri ba tzuek euren espazioak eraiki 

dituzte eta gureak bezainbesteko arrakasta lortu dute”, na-
barmendu du Fernándezek.
Donostiako Emakumeen E txeak 2010eko azaroan 
zabaldu zituen ateak, hainbat urtetako aldarrikapen 
feministen ostean. Kudeaketa-eredu ai tzindari batek 
eusten dio e txe horri, emakume bazkideen eta udal 
organoen parte-har tzea eta baterako kudeaketa pa-
ritarioa dituena oinarri. Erreferen tzia bihurtu da 
horrelako guneetan prozesuak abia tzen ari diren he-
rri eta hirien tzat. “Hainbat e txe bisitatu genituen nola 

kudea tzen ziren ikusteko, eta ikusi genuen bazirela euren 

burua kudea tzen zuten ereduak, esaterako Bar tzelonako 

Ca la Dona, eta beste ba tzuk udalak kudea tzen zituela 

erabat, Zaragozakoa, adibidez. Ba tzuen eta besteen arteko 
erdibidean, erabaki zen baterako kudeaketa paritarioa ezar

tzea Donostiako Udalaren eta sortu dugun elkarte baten 
artean. Elkarte horretan 700 bat emakumek parte har-
tzen dugu nork bere izenean”, azaldu du Juana Aran-
gurenek, Donostiako Emakumeen E txeko Elkarteko 
buruak. 

Proiek tua luzaroan eztabaidatu zen udal elkarrizke-
tarako hainbat gunetan; besteak beste, Emakumeak 
eta Hiria Foroan eta Berdintasunaren Kon tseilu Sek-
torialean. “E txe horiek ugari tzen ari dira, fun tzionatu 
egiten dutela ikusten delako eta oso erabilgarriak direlako; 

emakumeen eta mugimendu feministaren lorpen bat dira”, 
azpimarratu du Aranguren. “Donostiako Emakumeen 

E txea hirian gero eta eragin handiagoa izateko erabil tzen 

dugun tresna da”, esan du azkenik. 

Emakumeen E txeen sarea
Iaz, Berdintasuneko udal teknikari ba tzuek Emakumeen 
E txeen sarea jarri zuten abian Euskal Autonomia Erkide-
goan. “Lehendik bazegoen Bizkaiko Ahaldun tze Eskolen sarea, 

Basauri, Ge txo, Ermua eta Ondarroako udalerriek osa tzen du

guna, eta hortik sortu zen ideia: gero eta gehiago dira mota ho

rretako Eskolak eta E txeak eta interesgarria iruditu zi tzaigun 

udalerri bakoi tzean egiten duguna AutonomiaErkidego osoan 

agerian jar tzea”, azaldu du Fernándezek. Ekimen horre-
kin bat egin dute, orain arte, Arrasate, Azpeitia, Donos-
tia, Durango eta Eibarko udalerriek.
Sare horren xedea da esperien tziak truka tzea, ha-
rremanak erraztea, ma txismoaren eta desberdinta-
sunaren aurkako borrokarako baliabideak ahalik eta 
ondoen erabil tzea, eta eremu publikoko esparru guz-
tietan emakumeek egiten duten lanari oihar tzuna 
ematea; ildo horretan, haren lehenengo jarduera 
izan zen emakumeek ber tsolari tzan egindako bidea 
erakustea Testurak ikuskizunean, zeina iazko irailetik 
abendura bitartean gauzatu bai tzen sare berri horre-
tako udalerrietan.

GETXOKO EMAKUMEEN ETXEAREN INGURUKO HAUSNARTZE PROZESUA

Prozesuaren garapenak hainbat aste iraun du eta aldi horretan zehar honako jarduera hauek egin dira:

Inkestak: udalerriko emakume guztien tzat zabalik, urtarrilaren 27tik o tsailaren 10era arte, paperean eta formatu digita-

lean.

 

Solasaldia: “Emakumeen E txeak: zenbat ingurune hainbat aukera”

•  O tsailaren 9an (osteguna), 19:00etan, Faduran. Emakumeen E txeen katalogoa aurkeztu zen eta euren esperien tziak 

azal tzeko gonbita egin zi tzaien EAEko bi emakume e txeri: Donostiako Emakumeen E txeari, zeinak kudeaketa-eredu en-

blematiko eta ai tzindaria sortu baitu, eta Hernaniko Emakumeen E txeari, zeina gaur egun gauza tze prozesuan ari baita.

Eztabaida taldeak 

• Otsailaren 21ean Algortan, eta otsailaren 24ean Erromon. Aurretiazko fasean ateratako ondorioetatik abiatuta, bilera ho-

rretan, modu irekian eta bildutakoek parte hartuta, taldeko hausnarketa egin zen balizko Emakumeen E txearen inguruko 

gil tzarrien gainean: haren tamaina, kudea tzeko era, edukiak eta jarduerak, emakume parte-har tzaileak etab.

Prozesuari buruzko informazio guztia, sortutako materiala eta horren gaineko albisteak honako blog honetan argitara tzen 

dira:

http://www.ge txo.eus/es/emakumeene txea/casamujeres

Jabekun   tza eskola
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Elkarrizketa

“Subjektibotasuna jokoan den prozesuetan sar tzen 
garenean, emakumeak babestu behar ditugu, bestela 

gal tzeko aukera guztiak ditugu”

Zorionak sariagatik. Uste dut 
ekonomikoki beste emakume ba
tzuengan eragina izango duela, 
ezta?
Bai. Sari honen alde ekonomikoa 
Uniber tsitatean ikasten duten eta erre-
fuxiatuak diren edo genero-indarkeria 
pairatu duten emakumeek zuzenean 
eskura tzea nahi dut. Badakit badagoe-
la ezaugarri horiek dauzkan emaku-
merik Uniber tsitatean, arazo ekono-
mikoekin. Nire ustez, saria erabil tzeko 
modurik onena emakume horiei 
karrera bat ikasten lagun tzea da, zien-
tzietakoa ez bada ere.

Emakumeek, ikasketak hauta
tzeko orduan, gu txiagotan aukera
tzen dituzte karrera zientiikoak?
A tzeraldi orokor bat egon da, bai 
emakumeen artean bai gizonen artean, 
karrera zientiikoetako matrikulazioari 
dagokionez. Jende askok lan egin ahal 
izateko a tzerrira joan behar izan duela 
jakiteak zerikusi handia izan du a tze-
raldi horretan. Uniber tsitatean, oro har, 
gizon baino emakume gehiago daude 
ikasten, baina ez zien tziaren alorreko 
karreretan. Ingeniari tzen adarrak gizo-
nen presen tzia izugarria dauka. Muje

res con Ciencia blogetik egiten saia tzen 

garen lana ildo horretan doa, hain 
zuzen ere, hainbat emakumek alor ho-
rretan jardun dutela agerian uzteko. 

Zure ustez, genero estereotipoek 
ba al dute zerikusirik ikaske
taaukeraketa horrekin? 
Zien tzia jenialtasunari lotutako 
jarduera tzat jo tzen da, eta jenialtasuna 
gizonezkoei ego tzi ohi zaie. Txikitatik 
neskei esaten badiezu ez dutela balio, 
ez da arraroa gero parte hartu gura ez 
izatea. Hain zuzen ere, Science aldiz-
karian berriki argitaratu den ikerketa 
batek adierazten du sei urtetik aurre-
ra neskek pen tsa tzen dutela mutilak 
beraiek baino azkarragoak direla, eta 
hori gizarte-inguruneak transmiti tzen 
die. Paternalistegi gara neskekin; ge-
hiegi babesten ditugu. Nahi dutena 
askatasunez ikastera animatu behar 
ditugu, eta horretarako behar duten 
informazio guztia eskaini.

Zien tziak ikastea erabaki tzen du
ten emakumeek gizonek adina 
aukera dauzkate beren lanbidea 
gara tzeko?
Ez. Oso une delikatuan gaude, eta 
sotiltasuna sar tzen da jokoan. Yalen 
egindako ikerketa batean, Jennifer eta 
Johnen kasu famatuan, agerian gera-

tu zen emakumeen curriculumak zo-
rroztasun handiagoz epai tzen direla. 
Kasu honetan, uniber tsitate bateko 
irakasleei zenbait curriculum berdin 
eman zi tzaizkien, bikoiztuta. Ezber-
dintasun bakarra zen bati gizonezko 
baten izena eman ziotela eta besteari 
emakume baten izena. Sistematikoki, 
irakasleek puntuazio txarragoa eman 
zieten emakume izena zeukaten curri-
culumei, berdin-berdinak ziren arren. 
Per tsonak ez gara uste dugun bezain 
objektibo. Subjektibotasuna jokoan 
sar tzen den prozesuetan sar tzen gare-
nean, beharbada emakumeak babestu 
behar ditugu, bestela gal tzeko aukera 
guztiak ditugu. Zaila da gora iristea 
inork ez badizu bidean lagun tzen. Ez 
da denbora kontua soilik. Emakume 
ba tzuk iri tsi egiten dira, egia da: izu-
garrizko ahaleginak egin behar izaten 
dituzte. Baina ba tzuk iristeak ez du 
esan nahi gainerakoek lor tzen dutenik. 
Momentu honetan emakumeak susta-
tu behar ditugu, diskriminazio positi-
boko neurriak indarrean jarriz.

Mujeres con Ciencia blogean 
emakumeek mundu honetan egin 
dituzten ekarpenak agerian uzten 
dituzu.  Nola sortu zen proiek tu 
hau?

Ekimena Euskal Herriko Uniber-
tsitateko Kultura Zientiikoko Kate-
dran sortu zen, jakinik emakumeok 
ez ditugula gizonen aukera berak 
zien tzialari-lanbidea egiteko. Gure 
helburua da Mujeres con cienciak 
emakume horien eta beraien lanaren 
berri eman dezala, eta lan hori no-
lako inguruabarretan egin edo egi-
ten duten iraka ts dezala. Zien tziaren 
lanbidean generoagatik dauden auke-
ra-ezberdintasunen gaineko datuak 
oso argiak dira. Honela laburbilduki 
nituzke: maila zenbat eta altuagora iri-
tsi, emakumeen propor tzioa orduan 
eta txikiagoa da.  2014ko maia tzean 
hasi ginen, emakume zientiiko eta te-
knologo askoren (bai ai tzindariak, bai 
garaikideak) eta beraien lanaren berri 
ematen, hainbat bitarteko erabiliz: bio-
graiak, elkarrizketak, solasaldiak, efe-
merideak, material digitalak, erakus-
ketak eta beste ekimen asko. Oso ondo 
fun tziona tzen ari da, egia esan. Apur-
ka-apurka zenbait jarrai tzaile geure-
ganatu ditugu, eta une honetan biga-
rren hezkun tzan erreferen tzia bat gara. 
Badakit institutu eta ikaste txe askotan 
guk eskegi tzen ditugun baliabideak 
har tzen dituztela gero ikasgelan erabil-
tzeko, eta hori oso garran tzi tsua da.

Marcha Macho Stadle matematikariak Emakunderen Berdintasun Saria 
jaso du 2016ko edizioan. Euskal Herriko Uniber tsitateko (UPV/EHU) 
Geometria eta Topologia irakasle honek bizi tzaren zati handi bat es
kaini dio dibulgazioari, eta uneoro emakumeek zien tziaren munduari 

egiten dioten ekarpena islatu du. Hain zuzen ere, UPV/EHUko Kultura 
Zientiikoaren Katedrak susta tzen duen Mujeres con Ciencia blogaren 
arduraduna da. Blog honek generoaren eta zien tziaren tematikari hel
tzen dio eta emakume zien tzialariak ikusgarri jar tzen ditu.
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