IRUNGO EMAKUMEEN ETXEA DISEINATZEKO
PARTAIDETZA-PROZESUAREN 2. FASEA
EMAKUMEEN GOGOETA-GUNEAREN 4. LANSAIOA:
Eguna: 2022-2-12
Ordua: 10:00-14:00
Lekua: Palmera Montero gunea
Partaideak: 24 emakume, LZB arkitektoak, Parean eta Talde Motorreko kideak
Gai-zerrenda:
1. Prozesua kokatzea
2. Emakumeen parte hartzea Etxean zertarako?
3. Irungo Emakumeen Etxearen kudeaketa
4. Espazioaren antolamendua nola geratu den aurkeztea.
5. Hurrengo pausoak gogoratu eta lan-saioa baloratzea

Akta:

1. PROZESUA KOKATZEA:
Saioarekin hasteko orain arte egindako bideari errepasoa egin diogu*.
Aktan, soilik 3 helburu nagusiak gogora ekarri ditugu:

*Zehaztasun gehiagorekin dago jasoa abenduaren 11ko aktan.
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Elhuyarretik gogorarazi da nolaz urtarrileko saioa, COVID egoera zela eta, bertan behera
geratu zen. Urtarrileko saioan landu beharrekoa gaur landuko dugu, eta aurrera begira landu
beharrekoak aurreikusita dauden gainontzeko 3 saioetan egitea planteatzen da. Aukera izanez
gero, maiatzaren 14 izango litzateke, beraz, azken saioa. Beharrezkoa balitz, ekainean saio
bat gehiago jarri liteke, baina printzipioz ez da aurreikusten.
Miren Echeveste zinegotziak saioaren nondik norakoak aurkeztu ditu. Gogorarazi du online egindako saioetan gai hau izan zela korapilo gehien sortu zituena. Baina on-line
prozesuan argi geratu zen adostasuna zegoela Etxearen ekipamenduan emakumeen parte
hartzea eta erabaki-eskumena bermatzearen inguruan, baina era berean ekipamenduaren
kudeatarako udala ezinbestekoa izango zela. Harreman hori, eta ardura banaketa hori nola
imajinatzen dugun hitz egin dugu gaurko saioan.
Girotze ariketa:
Sugusen bidez, lau talde egin ditugu. Talde bakoitzari makarroiak, espagetiak eta plastilina
eman zaizkie.
Helburua da, 10 minututan, zutik mantenduko den etxe bat eraikitzea.
Talde guztiek lortu dute helburua, Etxeak egiteko modu bat baino gehiago daudelako. Bestetik,
guk aukeratzen ez dugun taldearekin egin beharko dugu Emakumeen Etxea ere, eta
interesgarria izango da malgutasuna eta entzuteko gaitasuna lantzea. Denon ideiak
aberasgarriak izango dira Etxea egiteko.

2

2. EMAKUMEEN PARTE HARTZEA ETXEAN ZERTARAKO?
Girotze ariketa bukatuta, banaka erantzun diogu hurrengo galderari.

Zertarako parte hartu nahi dut Irungo Emakumeon Etxean?
Norberak bere postitean jaso ditu bere
ideia guztiak. Azpiko taulan sailkatu
ditugu (postit bakoitzean ideia bat baino
gehiago zeuden jasota). Ondoan
ikusten den zenbakiak esan nahi du
zenbat aldiz errepikatu den.
Hala ere, gutxi atera diren ideiak ez dira
gutxiago, agian besteoi bururatu ez
zaizkionak dira, baina denentzat
baliagarriak.
Oro har, ez dago desadostasunik.
Sintonia dago taldean.

Sareak egiteko, partekatzeko, topatzeko.
(Emakumeak, eta herrian dauden eragile feministak)
(adin eta jatorri ezberdinekoekin topatzeko)
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Irun Feminista egiteko, herrian eragiteko, gure eskubideengatik 8
borrokatzeko, etorkizun hobe bat egiteko
Nire ekarpena egiteko Etxeari, nire ikuspegia emateko.

7

Ikasteko, nire burua formatzeko, nire pentsamenduak irekitzeko, 7
feministago egiteko.
Mugimendu feministaren presentziarekin, espazioa seguruagoa baita. 6
Espazio atsegina egiteko.
Parte hartuz, ahalduntzen garelako, norbanako eta kolektibo moduan.

5

Benetako laguntza izateko beharra duten emakumeentzat, batez ere 4
indarkeria pairatzen dutenentzat
Ondo pasatzeko, disfrutatzeko

2

Jarduerak proposatzeko gaitasuna izateko

1

Baliabideak berma daitezen ziurtatzeko

1
3

Hurrengo galderari taldeka erantzun diegu. Zein funtzio izango ditu Udalak
eta zein emakumeek eta emakume taldeek?

UDALAK

EMAKUMEEK /TALDEEK

Baliabide ekonomikoak bermatzea
(Egonkorra eta jarraia)

4

Proposamen berriak egitea. Bermatzea
adostutako proiektuak eta helburuak
betetzen direla. Etxearen bide-orria
zehaztea.

4

Baliabide pertsonalak eta teknikoak ziurtatzea
(Berdintasunean ezagutza dutenek)

2

Gure denbora ematea, parte hartzea
aktiboki

3

Kudeaketa administratiboa ziurtatzea

2

Gure iritzia eta ikuspegia ematea
(feminismo guztiena, eta emakume
guztiena, baita transfeministena ere)

3

Zerbitzu eta jardueren kontratazioak egitea %100(denak genero ikuspegitik)

1

Etxearen gardentasuna bermatzea

1

Espazioaren mantenua, baliabide materialak
bermatzea

4

Proiektu propioak garatzea Etxean.

1

Hitzarmena ziurtatzea

2

Partaide guztiak daude guztiarekin ados. Zalantza sortu duen kontu bakarra, Udalaren
Hitzarmenarena da. Norekin? Zertarako?
Norekin galderari, batzuek argi erantzun dute: Emakumeen Etxea Elkartearekin. Beste
batzuk, aldiz, ez dute ikusten elkarte baten beharra, eta Etxeak izan dezakeen Asanblada
batekin nahikoa dela uste dute.
Ekarpenek Etxearen kudeaketarekin dute lotura zuzena, eta atsedenaren osterako utzi
dugu.
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3. IRUNGO EMAKUMEEN ETXEAREN KUDEAKETA
Atsedenaldiaren aurretik, udala eta, herriko emakumeak eta taldeak, elkar lanean jartzeko bi
egitura posibleren inguruan hitz egin da.

Emakumeen Etxearen Mahaia,
BATZORDEA edo ASANBLADA.
Bertan, Etxearen parte diren emakumeak,
mugimendu feministako kideak eta udala
ordezkatuak egotea aurreikusiko da.

EMAKUMEEN ETXEA ELKARTEA.
Elkarte horren parte izango lirateke Etxea
babestu eta bertan parte hartu nahi duten
emakumeak eta mugimendu feministako
kideak. Ondoren, udalarekin elkartzeko
koordinazio mahai bat beharko da.

Elhuyarretik proposatu da “kogestioa bai – kogestioa ez” dikotomia ez erabiltzea. Izan ere, kogestio moduan lan egiten duten Donostia, Zumaia eta Gasteizen artean alde handiak daude
funtzionamenduan. Gainera, eredu hau bereizgarria bada beste etxeetatik, Elkarteak Etxean
dagoen langilea ordaintzen duela izaten da. Irungo kasuan, ordea, inongo momentuan ez da
pentsatu Etxeko langilea Elkarteak kontratatu behar duenik.
Taldeka, paper zuri handiak eta errotulagailuak banatu ditugu.
Taldean Etxearen kudeaketarako proposamen bat egitea idaztea edo
marraztea eskatu dizuegu. Zein egitura izango ditu Irungo Emakumeen
Etxeak?

1.Taldea: Elkartea beharrezkoa
ikusten du udalarekin duen
interlokuzioari
egonkortasuna
emateko. Udala eta Elkartearen
artean Koordinazio Organo bat
egongo litzateke.
Elkartea ere antolatu beharko
litzateke.
Elkarteak,
Irungo
emakumeen
aniztasuna
bermatu
beharko
luke.
Ordezkarietan erreleboa egotea
bermatu beharko litzateke.
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2.Taldea:
Elkartea
beharrezkoa
ikusten du, aurreko taldeak bezala.
Koordinaziorako
organoa
ere
ezinbestekoa
ikusten
du.
Funtzionamendu hau beteko denaren
konpromisoa
betearazlea
dela
ziurtatzeko Hitzarmen bat irudikatzen
dute.
Bestetik, hitzarmenean konpromisoaz
gain, dirua egotea aurreikusten du
jarduera propioak aurrera eramateko
Etxean.

3.Taldea: Bi iritzi nabarmendu dira.
Elkartearen aldekoak adierazi du Elkarte
baten bitartez presio gehiago egin
daitekeela Udalean, eta Elkarte bat
Asanblada bat bezain parte hartzailea
izan daitekeela, edo asanblada bat elkarte
bat bezain itxia.
Beste iritziak nabarmendu du partaidetzaz
gain, erabakiak ere denen artean
hartzearen aldekoak direla. Asanblada
batek malgutasuna eta aniztasuna
dakartzatela eta inplikazio maila bakoitzak
nahi duenaren araberako izan daitekeela.
Bestetik, Elkarte batek dakarren burokrazia
lanak ez duela merezi uste dute.
4.Taldea: talde honetan elkartearen
onurak zerrendatu dituzte alde batean eta
bestean asanbladarenak. Aktan, jarraian
luze zabal jasotzen da ideia hau.
Talde honek ekarpen berri bat egin dio
kudeaketaren
proposamenari.
Izan
elkartearen bidez, nahiz asanbladaren
bidez, azpi-lantaldeak egon beharko
dira egunerako kudeaketarako.
Erabakitzeko ahalmenaz ere hitz egin
dute. Bozka beharraz edo kontsentsuz
erabakiak hartu nahi izateari buruz aritu
dira.
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Taldeetan iritzi ezberdinak egon dira, eta ez da erraza izan adostasun batetara iristea. Egiturak
proposatzeaz gain, eztabaida asko zentratu da Elkartea sortu ala ez sortu kezkarekin.
Bestetik, bi iritzi nabarmendu dira, Elkartearen aldekoak batzuek, eta Asanbladaren aldekoak
besteak.
Elkartea sortzeko arrazoiak:
-

-

-

Udalaren aurrean interlokuzio bakarra egoteko. Iritzi bakarra eta ordenatua eramatea
Udalarengana. Asanbladetan gauzak erabakitzea oso zaila da.
Interlokuzio hau arautzea eta beraz, derrigorrezko egiteko ere nahi da Elkartea.
Erabaki mahaia izan dadin interlokuzio gune hori, legez, bozka eskubidea norbaiti
esleitu beharko zaio. Elkarteak izango luke mugimendu feministaren bozka eskubidea.
o Interlokuzio eta erabakitzeko modua, Hitzarmen batean edo udal jarraibide
batean jaso beharko litzateke.
Udalak etxean antolatzen duenaz gain, Elkarteak bestelako jarduerak egin ahal
izateko. Ekintza hauek garatzeko, dirulaguntza eskatu ahal izateko. (Baina zuzena,
nominala, hitzarmen bidezkoa).
Elkarteetan mugitzen ez diren norbanakoak antolatzeko balioko du Elkarteak.

Asanblada bidez antolatu nahiko luketenen iritzia honakoa da:
-

-

-

-

Asanbladan, parte hartzeko bide malguagoak eskainiko lituzke. Parte hartze bide
malgu horrek parte hartzea anitzagoa egingo luke. (*Elkarte baten iritzia bateratzeko,
elkarteak ere asanblada bat beharko du).
Udalarekin interlokuzioa egiteko aukera mugimendu feminista guztiak izango luke, eta
asanbladan parte hartzen duten emakume guztiek. Elkartearen kasuan, bozeramaileek
bakarrik, eta zaila da ziurtatzea bozeramaileak denon iritzia daramala.
Mugimendu feministan dagoen energia Etxeko funtzionamenduari eskaintzeko
zuzenean, eta ez erdi bidean elkarte berri batek eskatzen duen energia eta burokrazia
lanari aurre egin behar izateko.
Irungo Emakumeen Etxean mugimendu feminista guztiak izango luke lekua, bai
jarduerak antolatzeko, bai eta espazioa erabiltzeko ere.
Norbanakoek asanbladan parte hartu ahalko lukete, inori jarraitu beharrik gabe.

Gai honi, momentuz, amaiera emateko, taldeko bakoitza Elkarte eta asanbladaren inguruan
nola kokatzen den ikusteko bakoitzak gometsa bat jarri du. Hau ez da emaitza definitibo bat,
hurrengo saioan eztabaidatzen jarraituko baitugu.
Irungo Emakumeen Etxean
Elkartea sortzearen alde: 10
gometsa.
Irungo Emakumeen Etxean
Asanblada sortzearen alde. 8
gometsa.
Momentuz, garbi ez dutenak
eta bi aukerak nahi dituztenak:
3 gometsa
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. 4.

ESPAZIOAREN BANAKETA NOLA GERATU DEN

Saiora LZB taldeko Julen eta Parean elkarteko Oihana hurbildu zaizkigu. Abenduko saioan
espazioaren inguruan hitz egin ostean osatu duten espazioaren inguruko antolaketa aurkeztu
dute. Ikusi planoa:

-

Harrerako lanpostua duindu da, eta harreratik gertu, artatzeak egiteko espazio txiki bat ahalbideratu da.
Gela polibalente bat gehiago ateratzea lortu da.
Biltegi handiago bat egongo da Etxearen erdian, leku guztientzat erabilgarri.
Liburutegia eta txoko lasaia komunen aldean geratuko da, “zarata” eta bizitzatik urrutiago.
Udalak zuen espazioa txikitu egin da.

LZB eta Pareaneko kideak pozik azaldu dira emaitzarekin. Taldekideek ere ondo hartu dute
proposamena.
Galdera bakarra egon da: Emakumeen Etxea Elkartearentzat bulego propiorik ba ote dagoen
galdetu da. Julen arkitektoak erantzun du espazio gehienak polibalenteak direla, eta armairuak
aurreikusita daudela elkarteentzako, orokorrean, materiala gordetzeko. Baina inor ez bada
egon behar bertan lanean era egonkor batean Elkartearentzat, pena litzatekeela espazio bat
“kondenatzea” erabilera bakarrerako.
Bukatzeko, arkitektoak adierazi du momentu honetan materialak aukeratzen dabiltzala, eta
goxotasunaren ezaugarria kontuan hartzen ari direla. Eskerrak eman dizkiegu eta agurtu egin
gara.
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4. LANSAIOA BALORATU eta HURRENGO PAUSOAK:
Gure hurrengo hitzordua gogoratu dugu: Martxoaren 12a.
Beran landuko ditugun gaiak izango dira:
1. Etxearen kudeaketarekin jarraitu eta eguneroko bizitza imajinatuko dugu. Elkarrekin
adostasunak bilatzen saiatzeko. Ordutegia, espazioa erabiltzeko baldintzak,
udalarekin harremantzeko bideak.
2. Aurrera begira geratzen diren lanak identifikatuko ditugu.
3. Etxearen izena adosteko irizpideak aukeratuko ditugu.
Lan-saioa baloratzeko balorazio-fitxa bete dute partaideek eta hau izan da emaitza:

ALDERDIAK

1

2

3

BALORAZIOA, ORO HAR
LANDUTAKO GAIAK
EGOKIAK IZAN DIRA?

1

METODOLOGIA EGOKIA IZAN
DA?
AUKERA IZAN DUT
EKARPENA EGITEKO ETA
BESTEEN IKUSPEGIA
EZAGUTZEKO?
LANEAN JARRAITZEKO
MOTIBAZIOA

2

4

5

5

9

4

9

4

10

5

9

5

7

Oharrak

Beste ezer nabarmendu nahi duzu?
-

Botere harremanak nabari dira. Emakume batzuk beti hitz egiten dute baimena
eskatu gabe.
No se respetan siempre los turnos
Igual había que ordenar más el debate.
Batzuetan emakume batzuen jokabideak/jarrerak beste batzuk zapaltzen dituzte
Dificultad para gestionar las relaciones de poder.
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EMAKUMEEN GOGOETA-GUNEKO PARTAIDEAK:

Ana Calzado

Maritxu San Pedro

Teresa Sanchez

Lucia Elizondo

Pilar Gracenea

Leticia Bermejo

Maria Valiente

Nahiara Errazkin

Rosa Valiente

Karmele Tolosa

Maria Huarte

Luz Nuñez

Ros Campo

Mari Jose Romero

Marian Garcia

Maddalen Irastorza

Maite Irastorza

Maribel Castelló

Olga Rivas

Clara Lopez

? ? ? ?
Elaia Iriarte

Junkal Uruñuela

Uxue Querejeta

Maite Cano
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LZB arkitekto taldea

PAREAN elkartea

Julen Luzuriaga

Oihana Llorente

Proiektuko arduradun politiko teknikoak

Interpretea

Miren Echeveste
(arduradun politikoa)

Amaia Imaz

Koldo Zabala
(arduradun teknikoa)

Proiektuko bideratzaileak (Elhuyar)

Joxepa Bornaetxea

Eli Etxabeguren

11

