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Jeanne Rolande Dacougna Minket-
te ikerlariak Centre de Coordiació 
dels Estudis de Gènere de les Uni-
versitats Públiques Valencianes-en 
Presen Sáez de Descatllar saria jaso 
du, Mujeres migrantes del Áfri-
ca negra en Euskadi: Procesos de 
construcción de identidades de géne-

ro transnacionales y empoderamiento 
ikerketaren truke.
Ikerketa honetan, Rolandek erakutsi 
du “migrazioak aldaketa-prozesua sortzen 
duela pertsonen nortasunean, eta, kasu ho-
netan, generoaren identitatean”; horrela, 
Afrika Beltzeko emakume horiek Eus-
kal Herrira iristean burutzen dituzten 

aldaketa sozial eta politikoen proze-
suak bistaratzen dituen irudia eskain-
tzen du. 
Master amaierako lana hautatu dute 
sari horien seigarren edizioan. Sariak 
bi modalitate ditu, eta bakoitza 1.000 
eurokoa da. Guztira 18 lan aurkeztu 
dira. Zorionak, Jeanne!

Jeanne Rolande Dacougnak saria jaso 
du ikerketa baten truke



Berriak

Espainiako Errege Akademiak hainbat alda-
keta iragarri ditu, eta, aldaketa horien bitar-
tez, amaiera eman nahi zaio diskriminazio 
sexistari Hizkuntzaren Hiztegiaren hurren-
go edizioan; edizio hori aurtengo urrian 
argitaratuko da. Besteak beste, feminizi-
dioaren kategoria onartuko du, Mexikoko 
Marcela Lagarde antropologoak bultzatuta.   
Hitz  berri hori honela definituko da: erailke-
ta non biktima emakumea izateagatik hila 

izan den. Lagardek kontatzen du “Ez nuen 
nahi homizidioarekin nahasterik eta hitz 
hori feminizatzea zela pentsatzerik. Antze-
koa eta desberdina nahi nuen emakumeen 
aurkako hilketa misoginoak sartzeko, eta, 
bereziki, emakumeen eta neskatxen aurka-
ko indarkeriaren aurrean jendartearen eta 
estatuen tolerantzia ikaragarria erakusteko, 
zigorgabetasun eta injustizia ondorioekin”.
Horri lotuta eztabaida egon arren, askotan 

feminizidio eta femizidio hitzak era ber-
dinean erabiltzen dira. Lorpen handi horrez 
gain, femeninoa eta maskulinoa kontzeptuen 
definizio matxistak kendu egingo dira edizio 
berrian. “Femeninoa” hitzarekin lotuta, “ahula, 
maskala” definizioa kenduko da, “maskulinoa-
ren” kasuan, “adoretsua, kementsua” deskriba-
pena kentzearekin batera. Azkenik, azpimarratu 
behar da lanbideak deskribatzeko hitz femeni-
noak ere sartuko direla. 

Funtzionarioak 
‘orduen poltsa’ 

izango du 
 familia  
eta lana  

uztartzeko
Ministroen Kontseiluak duela gutxi 
onartu zuen Aukera Berdintasunaren 
inguruko Plan Estrategikoa, eta la-
neko malgutasuna Plan horretan na-
barmen daitekeen neurrietariko bat 
da. Orduen poltsari esker, lan-jardu-
naldia modu aldakorrean bete ahal 
izango da; hau da, galdutako lanor-
duak berreskuratzeko aukera egongo 
da edo lanorduak aurrez sartu ahal 
izango dira gero behar direnean har-
tzeko. 
Estrategiaren testuan ondorengoak 
aipatzen dira: “ordutegian malguta-
suna izateko neurri berriak; denboraldi 
jakin batzuetan eta uztartzearekin zuze-
nean lotuta eta behar bezala egiaztatuta, 
asteko lanaldia murriztu ahal izango da, 
lanaldi hori gutxitutako denbora hurren-
go astean edo asteetan berreskuratzeare-
kin batera”. 
Hasiera batean, formula soilik Admi-
nistrazioarentzat bada ere, enpresa pri-
batuek barneko berdintasun politiken 
bidez kalitatearen bereizgarria urtero 
irabazi nahi dutela kontuan hartuta, 
baliteke, horretarako, ideia hau sartu 
nahi izatea. Plana hiru urteko atze-
rapenarekin iritsi da, aurrekoa 2011n 
amaitu baitzen. 

Emakundek abian jarri ditu Gizonduz 2014  
prestakuntza-ikastaroak

Emakundek abian jarri ditu Gizonduz Sentsibili-
zazio eta Prestakuntza Programaren barruko ikas-
taroak. Programa emakumeen eta gizonen ber-
dintasunaren alde gizonak kontzientziatzeko eta 
haien inplikazio handiagoa sustatzeko ekimena 
da. Berdintasunari buruzko hausnarketarako bi-
dea egin nahi da: nola eraikitzen diren gizonen eta 
emakumeen identitateak, zer-nolako papera bete-

tzen duten genero-arloko rolek eta estereotipoek 
sozializazio-prozesuetan eta nola sortzen diren des-
berdintasunak. 
Helburu horiek kontuan hartuta, Sentsibilizazio eta 
Prestakuntza Programak ikastaroak eskaintzen ditu, 
eta aurrez aurre nahiz Internet bidez egin daitezke; 
gainera, doakoak dira, eskaintza zabala eta era asko-
tarikoa da, eta moldagarriak eta malguak izateagatik 

bereizten dira. Bi ikastaro-mota daude: programa-
tuak eta ez programatuak edo neurrira egindakoak. 
2009an hasi ziren egiten, eta, geroztik, 4.000 bat gi-
zonek hartu dute parte prestakuntzetan. Zerrenda 
helbide honetan kontsulta dezakezu: http://www.
berdingune.euskadi.net/contenidos/informacion/
formacion_gizonduz/es_formacio/adjuntos/pro-
grama.gizonduz.2014.cas.pdf

Feminizidioaren kategoria onartu du 
Espainiako Errege Akademiak



Ikuspegi
Etxeko lana eta zainketa-lana: justizia kontua

Etxeko lanak eta zainketa-lanak, nagusiki emakumeek egiten di-
tuztenak, modu prekarioan edota trukean ordainsaririk jaso gabe, 
giltzarri dira jendarteak funtziona dezan. Banaketa desberdin hori 

gure gizartean oraindik dirauten estereotipo sendoen eta gizonen 
eta emakumeen berdintasuna erdiesteko oztopo handi direnen on-
dorioa da.

Etxeko lanak eta zainketa-lanak, Mª 
Angeles Duran soziologoaren hitzetan, 
eguneroko bizimodua eratzen duen 
eta sistema kapitalistak funtzionatzen 
jarrai dezala ahalbidetzen duen ice-
berg handi baten oinarri ikusezinaren 
antzeko dira. “Etxeek kontsumitu ez-e-
zik, pertsonen egunerokotasunerako oso 
garrantzitsuak diren zerbitzuak ere ekoiz-
ten dituzte” aldarrikatzen du Mertxe 
Larrañaga ekonomialari feministak eta 
Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/
EHU) irakasleak. Hazkuntza, etxea ku-
deatzea, kuzinatzea edo behar duenari 
artapena eskaintzea kapitalarentzako 
balio ekonomikorik ez duten zeregi-
nak dira, zeinak, ez diren lantzat har-
tzen nahiz eta estatuko barne produk-
tu gordinaren (BPGd)%53a adierazi, 
Duran andreak ematen dituen datuen 
arabera. Ardura horiek emakumearen 
beste zeregin bat gehiagotzat hartzen 
dira eta, gehienetan, trukean inolako 
diruzko konpentsaziorik jaso gabe egi-
ten dira.
“Zerbitzu publikoek eta pribatuek ez di-
tuzte behar guztiak estaltzen eta horiek 
estaltzeko familiaz baliatzen gara eta, 
horren barnean, emakumeez” salatzen 
du Dominique Saillard-ek, Oreka Sa-
reko berdintasunerako aholkulariak. 
Sozializazio-teorien arabera, emaku-
meek etxeko lanetan eta zaintza-la-
netan egiten duten ekarpen nagusia 
ez da lan-merkatuaren ezaugarrien 
ondorioa, baizik eta, beren berezko 

genero-kontzientziaren eta dauden 
jendarte-arauen ondorioa. “Lanaren 
eta rolen banaketak eta, ondorioz, es-
kubideen eta betebeharren banaketak, 
osagai historiko garrantzizkoa du, in-
dustrializazio-garaitik aurrera legiti-
matu baitzen. Une horretan sortu ziren 
emakumea eta gizonezkoa izateak duen 
esanahiari buruzko idealak. Banaketa ho-
rretan, emakumeei etxeko lanez eta zain-
tza-lanez arduratzea egokitu zitzaien 

etxeko andre zirenez” adierazten du 
Matxalen Legarreta Iza, Euskal He-
rriko Unibertsitateko (UPV/EHU) 
soziologoak.

Nola neurtzen dira etxeko lanak 
eta zainketa-lanak? 
Denboraren Erabilerari buruzko In-
kestak (DEI) ordainsaririk gabeko 
lana agerian uzteko tresna nagusiak 
dira. Euskal Estatistika Erakundean 
(EUSTAT) argitaratutako datuek age-
rian uzten dute gizonen eta emaku-
meen arteko desberdintasunik sako-
nenak etxeko lanen eta zaintza-lanen 
banaketan gertatzen direla. Emaku-

meek zeregin horietara, egunean, 4,01 
ordu dedikatzen dituzte, gizonezkoek 
zeregin berdinetara dedikatzen dute-
na baino 2,23 ordu gehiago, zeintzuek, 
egunean 1,38 ordu dedikatzen dituz-
ten. 
Alabaina, etxeko lanen eta zainketa-la-
nen izaera ez da tresna horiek islatzen 
dituzten ordu eta minutu neurrietara 
soilik mugatzen. “Inkestek genero-des-
berdintasuna dagoela agerian uzteko balio 
dute, baina ez horiek zergatik irauten du-
ten azaltzeko. Neurtzen zailak diren den-
borazko alderdi asko daude, esate baterako, 
aldiberekotasuna, libre egotea, presentzia 
zenbat denboran, denbora banatzeko nego-

ziazio-prozesuak edo horrek duen esanahi 
morala, inkesta horietan kontuan hartzen 
ez diren garrantzi handiko faktoreak” 
zehazten du Legarretak. 
Saillard-entzako eragin kualitatiboa ere 
garrantzia handiko faktorea da gai ho-
rretan generoa aztertzeko. “Zaintzen 
duten emakumeak eta gizonak alderatzen 
baditugu, jendarteak emakume edo gizon ho-
riekiko dituzten espektatibak oso desberdinak 
direla ikusiko dugu. Zainketa-lanez ardura-
tzen diren gizonezkoek gizartearengandik 
onarpen handiagoa jasotzen dute emakumeek 
baino. Emakumeak zaintzeaz arduratzeak ez 
du inor harritzen; aldiz, zainketa-lanez ardu-
ratzen den gizona pagotxa da. Gizartearen 
eta erakundeen alderik prestigiorik aitortzen 
ez bada, hain feminizatuta dagoen lanbide 
horretan aintzatespen ekonomikoa ematea 
lortzea oso zaila da”.

Zaintzaren krisia
Hainbat prozesuk, horien artean biz-
tanleriaren zahartzea azpimarratu 
beharko litzateke emakumeak fami-
liaren baitan jada behar horiek es-
taltzeko erabat libre ez egotearekin 
batera, zainketa-sistemaren porrota 
eragin dute. Horren aurrean hartu 
diren erantzun-bideen artean, lehen 
etxean egiten ziren hainbat zeregin 
eta zainketa kanpoko baten esku uz-
tea izan da edo hauek egiteagatik 
soldata bat ordaintzea. Emakume 
migratzaileek hartu dute beren gain 
zeregin nagusia, lan horietaz gero eta 

Hazkuntza, etxea 
kudeatzea, kuzinatzea 

edo behar duenari 
artapena eskaintzea 

kapitalarentzako balio 
ekonomikorik ez duten 
zereginak dira, zeinak, 
ez diren lantzat hartzen 

nahiz eta BPGd-aren 
%53aren baliokidea izan.

•  Denboren berrantolaketa gizarte-mailan

•  Zaintzarako zerbitzu soziokomunitario gehiago.

•  Jendartearen erdigunean bizitzaren zaintza jartzea, kosta ahala 
kosta lortutako produktibitatearen gainetik. 

•  Emakumea zaintzailetzat izendatzen duten rolak eta estereotipoak 
gainditzea.

•  Gizonen aldetik erantzukizunkidetza etxeko lanetan.

JENDARTE JUSTUAGO ETA BERDINTASUNEZKOAGO BATERAKO BEHARREZKOAK IZANGO DIRA:



gehiago arduratzean. Enplegu pre-
karioak eta gaizki ordainduak dira. 
“Zerbitzu publikoek ez dute balio dauden 
beharrak arrazoizko prezioan estaltzeko; 
ondorioz, familiek beste konponbide ba-
tzuk bilatzen dituzte, alegia, lan-ordu 
gehiago prezio txikiagoak eskaintzea. 
Hau da, emakumeen eskulan prekarioa” 
adierazten du Saillard-ek.
“Betidanik, emakume pobreen zeregintzat 
hartu izan da. Ordainsari ekonomikorik 
gabe egiten direnean benetako lantzat har-
tzen ez badira, lan horiek egiteagatik or-
daintzen denean lan horiek bigarren mai-

lako lantzat, lan antzutzat, edonork egin 
dezakeen lantzat hartuko direla pentsa 
daiteke” azpimarratzen du Larrañagak. 
Hain zuzen, 2012ra arte, etxeko lan-
gileak ez ziren Gizarte-Segurantzako 
Erregimen orokorrean sartu ere egiten.
 
Denboren berrantolaketa
Datozen belaunaldientzako menpe-
kotasunaren arazoa areagotu egingo 
dela aurreikus daiteke. “Diagnostikoek 
adierazten dutenez, zainketak denboran 
gero eta gehiago luzatuz doaz eta zerbitzu 
publikoek eta pribatuek, egungo gizartean, 
zainketen atal txiki bat baino ez dute beren 
gain hartzen”, ziurtatzen du Saillard-ek. 
EUSTAT-en aurreikuspenaren arabera, 
menpekotasun demografikoko indi-
zea (65 urtetik gorako biztanleria 15-
64 urte bitarteko biztanleriaren gain) 
%58,7koa izatera iritsiko da 2050. ur-
tean. “Dugun sistema ez da jasangarria, 
hain zuzen, orain arte, emakume askok or-

dainsaririk jaso gabe egiten zuen lanaren 
bizkar iraun du”, baieztatzen du. 
Aurreikuspenak ikusita, etxeko lanak 
eta zainketa-lanak agerian uzteko eta 
balioa emateko estrategiak sortzeko 
beharra nabarmena da. “Sexuen artean 
banaketa bidezko izan dadin, gure bizi-
tzan zaintza-denborak enplegu-denborak 
beraiek baino garrantzitsuagoak direla 
aitortzea ezinbestekoa izango da. Zeregin 
horiek baloratzen baditugu, gizartearen 
aintzatespenean hobekuntza bat emango 
da” ziurtatzen du Saillard-ek.
Erantzukizuna partekatua izango den 
eredu bat sustatzea ere beharrezkoa 
izango da, non, erakundeek eta, oro har, 
gizarteak, dagozkion erantzukizunak 
beren gain hartuko dituzten egungo 
eredua gainditzeko eta, horrekin, orain 
arte emakumeek beren bizkarrean har-
tu izan duten zama askatzeko. “Gaur 
egungo politikak ez dira aski bateratzeko, 
batez ere, partxeak dira jendeak ordaindu-
tako lanetan gero eta ordu gehiago sartu 
ahal izan ditzan. Azken batean, batez ere, 
emakumeak kaltetzen dituen sistema bat eli-

katzen jarraitzen dugu, zainketak duen ga-
rrantzia disimulatzen jarraitzen baitugu” 
ondorioztatzen du Saillard-ek. “Horre-
taz gain, nahiz eta gaur egungo bateratze

-politikak, teorian, haietaz baliatu nahi du-
tenentzako izan, praktikan, oker egon arren, 
oraindik, bateratzea emakumeen gauzatzat 
hartzen da”, amaitu du Larrañagak.

Izena emateko epea zabalik dago Bizkaiko jabekuntza Eskola  
Sarearen ikasturte-amaierako topaketarako

Ekainaren 14an Bizkaiko jabekuntzako Eskola Sa-
rearen ikasturte-amaierako topaketa egingo da On-
darroan, 2013-2014 ikasturteari agur esateko. Kasu 
honetan, hausnarketarako proposatutako gaia ema-
kume sahararren jabekuntza da haien testuinguru 
politiko, sozial eta geografikoetan.
Topaketan batera egingo diren ekintzen artean 
mahai-inguru bat azpimarratu behar da, eta bertan 
parte hartuko dute, alde batetik, emakume sahararrei 
laguntza emateko euskal sareko zenbait ordezkarik, 
eta bestetik, Tindufeko kanpamentuetatik (Aljeria) eta 
Marokok okupatutako Lurraldeetatik etorritako ema-
kume sahararrek. Proiektuak zer testuinguru politiko 
duen aipatuko da, jabekuntza-prozesu hori nolakoa 
izan den azaltzeko eta zer eragin duen parte-hartzaile 
bakoitzaren bizitzarako, errepresioak zer eragin duen 
beren lan politikoan eta eguneroko bizimoduan eta 
zerk bultzatu dien emakume gisa antolatzera. Herri 
sahararreko emakumeen jabetzeari buruzko taldeko 
erakusketa elkarreragilea ere izango da.
Mahai-inguruaren ostean, bazkari bat antolatu da 
hondartzako tabernan topaketako parte-hartzaileen-
tzat. Bazkariaren prezioa 5 eurokoa da, eta langabe 
eta diru sarrerak bermatzeko errentaren hartzaileek, 
berriz, 3 euro ordainduko dute.Topaketa Ondarroa-
ko Kofradia Berrian izango da, 11:00etan emango 

zaio hasiera eta 16:20ean amaituko da. Hara joateko, 
Getxotik autobus bat antolatu da, doan.
Ekintza hau emakume guztientzat da, Bizkaiko jabe-
kuntza-eskoletako ikasleentzat bereziki. Izena ema-
teko epea maiatzaren 19an zabalduko da eta ekai-

naren 2an amaituko. Izena berdintasuna@getxo.net 
helbidera mezu bat bidaliz eman daiteke edo ondo-
rengo telefono-zenbakira deituta: 94 4660136. Infor-
mazio guztia honako webgune honetan dago eskura-
garri: http://www.getxo.net/es/igualdad

Jabekuntza eskola

LAN MOTA GIZONA EMAKUMEA
Janaria prestatu 0,38 1,31

Garbiketa 0,49 1,1

Arropa 0,27 0,53

Beste konponketa batzuk  0,25 0,16

Erosketak  0,44 0,52

Kudeaketak 1,03 0,37

Jaioberriei zuzendutako zainketak 1,02 2,3

Adin txikikoei zuzendutako zainketak (1-14 urte) 1,05 1,25

Adin txikikoei zuzendutako zainketa medikoak 2,16 0,34

Jokoak eta heziketa  1,09 1,04

Helduei zuzendutako zainketak 1,58 2,15

Garrantzitsua: zutabe bakoitzean agertzen den denborak zeregin horiek benetan gauzatzen dituen parte-hartzaile bakoitzeko bataz besteko denborari egiten 
dio erreferentzia. Unitateak: orduak, minutuak / Iturria: EUSTAT. Denbora-Aurrekontuen azken Inkesta 

ALDERAKETA-TAULA:
Parte-hartzaile bakoitzeko lan-mota, egun eta sexuaren araberako bataz besteko denbora Euskal Autonomia 
Erkidegoan (EAEn).

Gizonen eta emakumeen 
arteko desberdintasunik 
sakonenak etxeko lanen 

eta zainketa-lanen 
banaketan gertatzen dira.



San Nikolas Ikastolako lehen  
andereñoen borroka klandestinoa

Aurkeztu iezaizkiguzue zuen ikerketako pro-
tagonistak
Arantza Anzizar (A.A): San Nikolas ikastolaren 
lehen urteetan, 1963. urtetik 1969. urtera bitartean, 
lan egindako sei andereño elkarrizketatu ditugu: 
Begoña Abaitua, Agurtzane Bilbao, Begoña Urrutia, 
Josune Elizondo, Itziar Aurtenetxea eta Mª Antonia 
Andraka. San Nikolas ikastolan irakaskuntza-arloan 
lehen lan-esperientzia izan zuten emakume gazteak 
ziren guztiak, eta haiek bihurtu zuten duin eta sozia-
lizatu zuten euskararen egoera hezkuntza-eremuan. 

Zergatik hautatu zenituzten San Nikolas ikas-
tolako andereñoak?
Aintzane Rincón (A.R): Azpimarratu nahi genuen an-
dereño horiek egindako borroka, klandestinitatean lan 
eginez. Nolabait ere, urte horietako borroka maskuli-
nizatu ohi dugu, eta, batzuetan, fronte egunerokoenak 
ahaztu egiten ditugu; horiek gure memoria kolektiboan 
presenteago ditugunak bezain garrantzitsuak dira. 

Nola sentitu ziren andereño horiek lehen urte 
horietan? 
A.A: Uneoro jakinarazi digute ilusio handiko urteak 
izan zirela, lehen zegoena erabat ordezkatuko zuen 
sistema pedagogikoa antolatu behar baitzuten. Klan-
destinoa izateak nolabait zehazten zuen ikastolaren 
izateko modua, zerbait oso txikia eta hurbilekoa iza-
nik. Familia nuklearraren luzapena bezalako zerbait 
zen. Lehen urtean, zortzi haur eta andereño bat el-
kartzen ziren etxe bateko egongelan modu klandes-
tinoan. Bigarren urtean, berriz, hamabi izatera iritsi 
ziren eta, hirugarrenean, hogeita bi. Horrela, urtetik 
urtera, kopurua gehitzen joan zen. 

Nola trebatzen ziren? 
A.A: Gerra aurreko ikastolaren esperientzietatik ge-
ratzen zen apurra berreskuratu zuten, Elvira Zipri-
tiak 60ko hamarkada bitarte klandestinitatean egin 
zuen bezala. Bestalde, berrikuntza pedagogikoaren 
mugimendu berria sortzen hasi zen urte haietan, eta 
hortik ere jasotzen zuten. 

Zer eman zien klandestinitatean egindako ira-
kaskuntzak?
A.R: Haien lanak antz handiagoa du gaur egun mi-
litantzia politiko gisa ulertzen dugunarekin enple-

guarekin baino; izan ere, hasieran, kobratzerik ere ez 
zuten pentsatzen. Funtsezkoena euskara berreskura-
tzea zen, eta horretarako lan egin behar zen. Urte as-
kotan gizarte segurantzan kotizatu gabe egon ziren. 
Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzak urte horiek onartu 
dizkie kotizazio gisa.  

Ikastolaren hasierako urteetan soilik maistrak 
edo andereñoak aurkitzen ditugu. Zergatik da 
hori? 
A.R: Ikastola klandestinoa zen, eta, ondorioz, haien 
etorkizuna zalantzazkoa zen; horrekin nahikoa ze-
rikusi duela esan dezakegu. Lan aldetik etorkizu-
na oso kontuan hartzen ez zuten pertsonak behar 
ziren. 60ko hamarkadan gaude, kapitalismoa ezar-
tzen ari da, eta bizitzaren ikuspegi pragmatikoak 
etorkizuna ziurtatzea eskatzen du, batez ere gizona 
baldin bazara. Diskurtso hegemonikotik begiratuta, 
emakumeen etorkizuna oraindik horrela aurkezten 
zen: “Ezkondu egingo zara, eta izango da manten-
duko zaituen norbait”. Bitxia izan arren, elkarriz-
ketatu ditugun emakumeek rol horiek hautsi egin 
zituzten; izan ere, batzuek ez ziren ezkondu, eta, 
besteak, ezkondu izanagatik ere, enplegua kontser-
batu egin zuten. 

Zer izan da haiek egindako lana euskararen-
tzat Getxon?
A.A: Aitzindariak izan ziren euskara berreskuratzen 
Getxon nahiz Euskal Herri osoan. Emakume horie-
kin hitz egiterakoan konturatzen zara egun ditugun 
gauza asko pertsona anonimoen borrokari esker di-
tugula, beldurraren eta pesimismoaren aurka jokatu 
baitzuten. Beti hor egon diren gauzak direla dirudien 
arren, ez dira hor egon eta ez dira egongo, guk man-
tentzen ez baditugu. 

1973. urtean, San Nikolas ikastolaren eraikina 
eraikitzen hasi ziren. Nola bizi izan zuten une 
hura?
A.R: Une oso sinbolikoa izan zen. Ikastolaren eraiki-
na berez memoriaren leku gisa har daiteke, eta leku 
horrek egindako borroka guztia gogorarazten du. 
Begoña Urrutiaren testigantza oso adierazgarria da. 
Lekua ikustera joan zirenean, denek sentitu zuten 
ikastolaren familiak azkenean etxe bat izango zuela. 
Horrela gogoratzen dute. 

GomendioakElkarrizketa

Duela gutxi argitaratu da Ametsak egi bihurtuz. San Nikolaseko lehen andereñoak (1963-1969) ize-
neko liburua; hain zuzen ere, Aintzane Rincon Diez historialariak eta Arantza Anzizar Periañez 
antropologoak urtebetez egindako ikerketaren emaitza da. Iaz, emakumeek Getxoren historian 
egin duten ekarpena ikertzeko bekan irabazle suertatu zen proiektua, ikastolaren 50. urteurrenean. 

LIBURUA
Internet en código femenino. Teorías y prácticas

Internetek eta giro digitalak gai berriak jartzen dizkie 
agenda feministari eta komunikazioari: Emakumeek 
eta beste kolektibo batzuek sarera eta kultura digi-
talera sartzeko dauzkaten oztopoak, web munduko 
diskurtso misoginoak, genero indarkeriaren modu ez-
berdinak, hala nola, internet bidezko jazarpena, irudi 
intimoak baimenik gabe hedatzea eta emakumeenga-
nako kontrola, gailu teknologikoen bitartez. Emaku-
meak geroago eta gehiago ari dira sarera sartzen, anto-
latzeko, komunikatzeko, informazioa eskuratzeko eta 
ikasteko. Gaur egun, emakumeen jabekuntzaren parte 
da kultura digitalaz baliatzea. La Crujia Ediciones ar-
gitaletxeak argitaratu du liburua; 151 orrialde dauzka 
eta, besteak beste, Graciela Natansohn, Ana de Miguel 
eta Montserrat Boix-en artikuluak jasotzen ditu.  

DOKUMENTALA
Las maestras de la República

Irakasle Errepublikarrak emakumeen eskubideen 
konkistan eta hezkuntzaren modernizazioan par-
te hartu zuten emakume ausart eta konprometituak 
izan ziren. Pilar Perez Solanak zuzendutako doku-
mental honek bere generoko lanik onenaren Goya 
saria irabazi zuen 2013an eta, garai hartako irakasle 
(emakumea) baten irudikapenaren eta orain arte ar-
gitaratu gabeko artxiboko irudien bitartez, irakasle 
errepublikarrek utzitako eta gaur egunera arte iritsi 
zaigun legatua erakusten digu.

KOMIKIA
Nidos-Habiak

Maite Gurrutxaga marrazkilari amezketarrak Dejabu 
Panpin Laborategia taldearen Covec nije ptica / Gizona 
ez da txoria antzerki lanean oinarritutako Habiak 126 
orrialdeko komikia argitaratu du. Protagonistak bi 
pertsona oso ezberdin dira: Simon, abiadura handiko 
trena handik pasatuko dela eta, bere baserritik kale-
ratu duten agurea; eta Selma, Simonen etxean erizain 
lan egitera datorren Bosniatik etorritako gaztea. Agu-
rearen hasierako mesfidantza desagertzen joango da 
eta adiskidetasun ederra sortuko da eta horrek, era 
berean, haien iraganarekin elkartzera eramango ditu 
biak. Txalapartak euskaraz zein gazteleraz argitaratu 
du lan hau. 


