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SARRERA 

 

Irungo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planaren testuinguruan, Udalak 

2020an hasi zuen Irungo Emakumeen Etxea diseinatzeko eta kudeatzeko  partehartze 

prozesua. Udalaren helburua espazio fisiko bat sortzea da, emakumeen eta gizonen 

arteko berdintasunaren alde lan egiten duten udalerriko emakume-talde guztiak lotzeko. 

Horrela, sareak sortu eta gizartea sentsibilizatuko duten hainbat ahalduntze-prozesu 

bultzatuko dira. Gaur egun, EAEko 15 udalerri eta mankomunitate baino gehiago daude 

egitura mota hori dutenak edo garatzen ari direnak, eta Irun, bere ezaugarri propioekin, 

esperientzia kolektibo horri ekarpena egingo dion bat gehiago izango da. 

 

2020ko urriaren 29an, 39 emakumek parte hartu zuten saio birtual batean, eta, ia aho 

batez, prozesu parte hartzailea aurrez aurrekoa eta ezbirtuala izan zedin eskatu zuten, 

denbora gehiago itxaron zezaketela adieraziz; hala ere, udalak, prozesu hori urteko 

lehen seihilekoan aurrez aurre egiteko aukerak agortu zituenez, hiru saio birtual egiteko 

gonbita egin zien emakumeei, Zoom plataformaren bidez – parte-hartze indibiduala eta 

ez beste taldeetako edo mugimenduetako ordezkari gisa-  Talde Eragilea izango dena. 

Prozesuari online heltzeko erabakia aldez aurretik adostu zen Berdintasun Batzordearekin. 

 

 
Hiru dira partaidetza-prozesuko saioetan lantzen eta eztabaidatzen diren alderdiak: 

kudeaketa ereduak (erabaki-organoak, funtzionamendua, ordutegia eta espazioak 

erabiltzeko prozedura eta baldintzak), erabilerak (jarduerak, zerbitzuak eta baliabideak) 

eta ekipamenduak (280m2-ko espazio diafano baterako). Saioak mugatuak izan ziren 

arren, etxea bideratzen hasteko proposamenetan aurrera egitea lortu zen, sakontzeko 

eta erabakitzeko zeuden alderdiak geratuz, baina jakinda talde eragilearen gehiengoak 

horixe nahi duela landutako hiru alderdien inguruan. 

 

Memoria honetan, Irungo Emakumeen Etxea diseinatzeko eta kudeatzeko partaidetza-

prozesurako egindako saioak jasotzen dira, bai eta Talde Eragileko partaideen 

eztabaidak, iritziak eta ekarpenak ere, azken bertsio honetan txertatu diren zirriborroaren 

zuzenketak eta iruzkinak egiteko aukera izan baitzuten. 
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1. PARTAIDEAK ETA LANAREN KUDEAKETA TALDE ERAGILEAN  
 

Ondoren, saio bakoitzaren datak, iraupena, parte-hartzaileak eta gaiak zehazten dira: 

 

DATA IRAUPENA PARTAIDEAK GAIA 

Martxoak 11 2 ordu 15 minutu 

32 

27 gaztelaniaz 

5 euskeraz 

Kudeaketa ereduak 

Martxoak 18 2 ordu 10 minutu 

29 

24 gaztelaniaz 

5 euskeraz 

Etxearen erabilerak 

Martxoak 25 2 ordu y 25 minutu 

26 

18 gaztelaniaz 

8 euskeraz 

Ekipamenduak 

 

 
 Saio guztiak 17:30tan hasi ziren 

 Saioan euskararen erabilera lehenesten bada ere, bi hizkuntzetan egiten da 

(euskaraz eta gaztelaniaz), talde eragileko kide bakoitzaren erabilera 

erregularreko hizkuntzara egokitzeko. Laguntza teknikoko taldea 1  arduratzen da 

itzulpena Zoom-en plataformaren txat-ean egiteaz, hitz egiten den hizkuntzaren 

arabera. 

 Lehenengo bi saioetan, Zoom plataformaren funtzio nagusiak erakusten dira hiru 

gailutan (ordenagailua, mugikorra eta tableta), parte-hartzaileen 2  

  arteko eten digitala murrizten laguntzeko. 

 Hirugarren saioan Miren Etxebeste, Berdintasunerako zinegotzi ordezkaria, 

aurkeztu da. 

 Laguntza teknikoak EAEko beste etxe batzuetako kudeaketa-ereduak, erabilerak 

eta ekipamenduak ppt bidez aurkezteko saioak prestatu ditu, memoriari erantsi 

zaizkionak. 

 Ppt horiek saioak hasi aurretik bidalitako dokumentu lanaren edukiekin prestatu 

ziren.  

 
1 Sheila Melcón, Talde teknikotik, itzulpen-lanak plataformaren txat-ean egiten ditu. 

2 Ane García-Alzórriz, Talde teknikotik, plataformaren erabileraren asistentzia egin du. 
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1. TAULA. Talde Eragilearen partaideak 
 

 
 

TALDE ERAGILEA 
1. SAIOA 2. SAIOA 3. SAIOA 

1. Amalia Masri 

2. Amparo Sanz 

3. Ane Calzado 

4. Cristina Soto 

5. Cristina Ubani 

6. Estibaliz González 

7. Gema Santamaría 

8. Isabel Otxondorena 

9. Laura González 

10. Lucía Elizondo 

11. Mª Ángeles García 

12. Mª Ángeles Silva 

13. Mª José Romero 

14. Mª Luisa Torres 

15. Mª Luz Núñez 

16. Mª Mercedes Laguna 

17. Mª Teresa Sánchez 

18. Maddalen Irastorza 

19. Maider Mayan 

20. Maite Cano 

21. Maite Irastorza 

22. Maite Vergara 

23. María Ruiz 

24. Maribel Castelló 

25. Mónica González 

26. Nahiara Erraskin 

27. Patrizia Iturria 

28. Pilar Gracenea 

29. Rosa Valiente 

30. Sandra Díaz 

31. Uxue Querejeta 

32. Xuxuna Ochoteco 

1. Amalia Masri 

2. Amparo Sanz 

3. Ana Calzado 

4. Arantxa Sánchez 

5. Cristina Ubani 

6. Estibaliz González 

7. Estibaliz Zabala 

8. Laura González 

9. Leticia Bermejo 

10. Lucia Elizondo 

11. Mª Ángeles Silva 

12. Mª José Romero 

13. Mª Luz Núñez 

14. Mª Luisa Torres 

15. Maddalen Irastorza 

16. Maider Mayan 

17. Maite Cano 

18. Maite Irastorza 

19. Maite Vergara 

20. María  

21. María Ruiz 

22. Maribel Castelló 

23. Mª Teresa Sánchez 

24. Nahiara Errazkin 

25. Patrizia Iturria 

26. Pilar Gracenea 

27. Rosa Valiente 

28. Sandra Díaz 

29. Xuxuna Ochoteco 

1. Amparo Sanz 

2. Ana Calzado 

3. Elaia Iriarte  

4. Estibaliz González 

5. Kontxi Zabala 

6. Laura González 

7. Leticia Bermejo 

8. Lucía Elizondo 

9. Mª Ángeles García 

10. Mª Ángeles Silva 

11. Mª José Romero 

12. Mª Luisa Torres 

13. Mª Luz Núñez 

14. Mª Teresa Sánchez 

15. Maddalen Irastorza 

16. Maider Mayan 

17. Maite Cano 

18. Maite Irastorza 

19. Maite Vergara 

20. María Ruiz 

21. Maribel Castelló 

22. Nahiara Errakin 

23. Patrizia Iturria 

24. Pilar Gracenea 

25. Rosa Valiente 

26. Xuxuna Ochoteco 
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Hiru saioetarako deialdia bidali zaion talde eragilea 74 emakumek osatzen zuten: 41 

emakumek gaztelaniaz egin nahi zutela adierazi zuten, eta 27k euskaraz; gainerakoek ez 

zuten hizkuntza lehenetsi. 1. saioko parte-hartzaileen kopurua kontuan hartuta (parte-

hartze handiena izan zuena), azken bertaratzeen ehunekoa % 43koa izan zen. Hizkuntzei 

dagokienez, gaztelaniaz inskribatutakoen % 65 bertaratu ziren, eta % 18 euskaraz. Hala 

ere, datu hori ezin da erreferentziatzat hartu 3 saioetarako, emakume batzuk taldez 

aldatu baitziren prozesuan zehar. 

 

Lehen saioan eta ondorengoetan egindako erreklamazio batzuk nabarmendu behar 

dira, deialdiak ez baitziren iristen korreo guztietara. Laguntza teknikoak udalak 

emandako helbideak berrikusi zituen, bidalketa bat baino gehiago egin zuen, baina 

badakigu deialdi guztiak ez zirela iritsi. Hala ere, uste dugu prozesuan izena eman zuten 

guztiak iritsi ez izanak ez diola zilegitasunik kentzen prozesuari, eta absentzia horrek 

azalpen bat baino gehiago izan ditzakeela. 

 

Gai honi buruzko memoriaren zirriborroari egindako ekarpenen arabera, kontsultatutako 

emakume batzuek, talde eragilean izena emanda zeudenak eta bertaratu ez zirenek, 

"Arazoak izan zituzten ordutegiarekin, eta datak gaizki zetozkion kontziliazio-

arrazoiengatik eta lan-arrazoiengatik"; beste batzuen arabera, "Online egiten den 

prozesuak oztopo asko sortu ditu, eta emakumeen ehuneko handi batek ez du parte 

hartu teknologikoagatik". 
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2. LEHENENGO SAIOA: KUDEAKETA EREDUAK 
 

Lehenengo saio honen lehen puntua lan-metodologia eta modalitate birtualera 

aldatzeko arrazoiak azaltzea izan zen. Alderdi horiek sarreran eta 13. atalean azaldu dira. 

Horrez gain, honako alderdi hauek ere aurkeztu dira: 

 

 
 Prozesu hau hasi aurretik, talde eragile honetan parte hartu nahi zuten guztiei 

bidali zitzaien, posta elektronikoz, Euskadiko Emakumeen Etxeen esperientziei 

buruzko dokumentua, prozesurako gida gisa erabili dena. Parte-hartzaile batzuek 

adierazi dute ez zutela jaso, eta, beraz, saioan zehar beste bidalketa bat egin 

dela jakinarazi da. 

 

 EAEko emakumeen etxe gehienen aipamenaz gain, dokumentuak eskaintzen 

diren zerbitzuen, baliabideen, zailtasunen, jardunbide egokien eta eskuratutako 

ikaskuntzen azterketa konparatiboa egiten du. 

 

 

Parte hartze handiagoa eta elebitasunaren kudeaketa ziurtatzeko, taldea bitan 

banatzen da kudeaketa ereduak4. azaltzeko eta eztabaidatzeko. 

 

2.1. Ekarpenak eta eztabaida euskera taldean  

 
Behin aurkezpena eginda, eztabaida eta zalantzak Sortzen dira kudeaketa ereduen 

inguruan euskarazko taldeko5 

 

 Kudeaketa bakarraren inguruan 

 

 
3 Jone Gurreak, Talde teknikotik, azalduta 
4 Ainhoa Al Rifaiek kudeaketa ereduen aurkezpena euskeraz egiten du eta Izaro López de Lacallek 

gaztelaniaz. 
5 Talde hau Ainhoa Al Rifaiek, Sheila Melconek eta Maialen Intxaurzak dinamizatzen dute. 
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 Errenteriako, Durangoko eta Ermuko etxeetan "kudeaketa bakarraren" izena 

jartzea zalantzan jartzen da, erabakiak hartzeko mugimendu feminista ere 

kontuan hartzen baita. 

 
Talde teknikoak azaltzen du etxe guztietan, Balmasedan izan ezik, erabaki-

organo bat dagoela mugimendu feministarekin, eta bertan hainbat erabaki 

hartzen direla, hala nola edukia, estrategia eta abar. 

 

 Mugimendu feministak Udalari dagokionez izango lukeen erabaki mailaren 

inguruan galdetu da, baldin eta eredua kudeaketa bakarra balitz, bai eta 

erabaki horiek arautzeari buruz ere. 

 

Aukera posible bat baino gehiago dagoela erantzuten da, eta udal 

batzuetan hitzarmen baten, estatutu batzuen edo mugimenduaren onarpen 

baten bidez arautzen dela. 

 

 Eredu honetan aldaketa politikoek mugimendu feministaren gaitasuna 

ahulduko duten beldurra aipatzen da. 

 

 

 Kogestio ereduaren inguruan 

 
 Adierazi da taldeak uste duela Errenteriako eredua kogestioa dela; izan ere, 

alde batetik, batzar bat dago etxeko kideek parte har dezaten, eta, bestetik, 

kideen ordezkariak, Berdintasun Teknikaria eta Berdintasun Zinegotzia biltzen 

diren gune bat dago, erabakiak hartzeko. 

 

Azaltzen da, oro har, kudeaketa-ereduetan Estatutu batzuk dituen elkarte bat 

dagoela. Era berean, argitu da erabaki organoa eta kudeaketa organoa 

desberdinak direla; izan ere, azaldutako kasuan, mugimendu feminista edo 

Berdintasun Kontseilua erabaki organoak dira, baina ez kudeaketa organoak. 

 

 

Kudeaketa kontuan hartuta, eredua eta erabaki organoak erabaki behar direla adierazi 

da, eta, beraz, kudeaketa organoa erabaki organoaren aurkakoa izan daitekeen 

galdetu da. 
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Argitu denez, kudeatzen duen elkarte bat badago, berak hartuko ditu 

erabakiak. Udalak kudeatzen badu, mugimendu feminista edo etxean 

interesa duten emakumeek, elkartzeko erabakitzen duten antolaketa 

ereduan, proposamenak egiten dituzte, baina ez dute erabakirik hartzen. 

 

 Talde batek zalantzak azaldu ditu Berdintasun Batzordeak etxearen 

kudeaketan izango duen zereginari buruz, halakorik izango badu. Talde 

honetan banaka parte hartzen denez, eta ez elkarte bateko ordezkari edo 

kide gisa, zalantzak daude elkarte horien egitekoari buruz. 

 

 
 Bi ereduen inguruan: 

 
 Kogestio-ereduak lan handia eskatzen duela adierazten da, baina, aldi 

berean, asko izan daitezkeela kudeaketa bakarraren arriskuak eta, beraz, 

mugimendu feministak espazioaren erabilgarritasunak eta ordutegiak 

erabakitzeko ideia zabaltzen da. 

 
 

Parte-hartzaileen artean kudeaketa ereduen alde onak eta txarrak zalantzan jartzen 

direnez, bertaratutakoek azaldu dutenez, kudeaketa bakarra aukeratzen bada, horrek 

ez du esan nahi emakumeak erabaki organoko kide ez direnik; gainera, talde eragileak 

beste eredu bat proposa dezake, non mugimendu feminista erabaki organoaren 

barruan egongo den eta Etxearen erabilgarritasunari buruz erabakiko duen. 

 

Era berean, parte hartzaileak erabaki bat hartzera ez behartzeko ahalegina egiten da, 

argi ez badute, eta erabakitzeko denbora gehiago egongo dela adierazten da. 
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2.1. Ekarpenak eta eztabaida gaztelania taldean 

Euskara taldean bezala, kudeaketa ereduei buruzko aurkezpenaren ondoren, 

eztabaida eta zalantzak sortzen dira gaztelaniazko6 taldeko partaideen artean: 

 

 Kogestio ereduaren inguruan: 

 

 Parte hartzaile batzuek Udala eta mugimendu feminista erantzule izango 

dituen kogestio-eredu bat babesten dute. Beste parte hartzaile batzuek 

hainbat zalantza dituzte kogestio ereduari buruz: esanahia, kogestio 

horren ehunekoa, Udalak "sinatu beharreko kontratu" bati buruz duen 

jarrera. Kogestio eredu erreal eta ekitatiboa nahi da, baina erabakitzeko 

ahalmena mugimendu feministarena izango da soilik. 

 

 

Hainbat parte hartzaileren artean haserrea agertu zen hain denbora laburrean hain 

erabaki garrantzitsua hartu behar izan dutelako eta parte-hartzaile askok EAEko 

Emakumeen Etxeei buruzko dokumentu-lanik jaso ez dutelako. 

 

Talde honen laburpena txikiagoa da, partaidetza askok kogestioaren abantailak berretsi 

zituztelako, eredu horretara hurbiltzen baitziren; halaber, erabakitzeko zailtasunari 

buruzko ekarpenak eta metodologiarekiko desadostasunak errepikatu ziren. 

 

 
2.3. Ekarpenak eta eztabaida osoko bileran 

 

Kontuan hartuta parte hartzaileen ehuneko oso handi batek ez duela jaso EAEko 

Emakumeen Etxeen lanari buruzko dokumentua, zaila da argi izatea kudeaketa ereduen 

alderdiak (nola, zer egiturarekin, zer funtziorekin, etab.). Euskara taldeak adierazi du ez 

dela posible izan Irungo Emakumeen Etxerako kudeaketa eredua zein izango den 

erabakitzea, denbora gutxikoa delako eta parte hartzaileek zalantzak izan dituztelako. 

 

 

 
6 Jone Gurreak, Izaro López de Lacallek, Ane García-Alzórrizek, Lorena Santosek eta Iratxe 
Hernándezek, Sortzenetik, dinamizatutako taldea 
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Gaztelaniazko taldea ildo beretik doa, eta parte hartzaile gehiagok adierazi dute 

kogestioa nahiago dutela, nahiz eta denbora nahizko ez izan erabaki batera iristeko. 

Laguntza teknikoak azaldu du hiru saioak elkarri lotuta daudela eta puntu horri hurrengo 

saioan berrekin dakiokeela. 

 

Bukatu aurretik, parte hartzaileek zenbait promosamen egiten dituzte: 

 

 Saioaren metodologiaren inguruan: 

 Hurrengo saioan galdera zehatzak egitea, jakiteko zer iritzi duten 

emakumeek Irungo Emakumeen Etxerako egokiena zaien kudeaketa-

motari buruz. 

 

 

 Kudeaketa ereduaren inguruan 

 

 Mugimendu feministak erabakitzeko ahalmen osoa duen eredu bat ez da 

kogestio bat. Gainera, egokitzat jotzen da kudeaketan erakunde 

publikoak nola edo hala esku hartzea. Horri dagokionez, Gasteizko 

Emakumeen Etxearen kasua aipatu da, kudeaketa-eredua arautzen 

duen hitzarmena baitu. Gainera, adierazi da garrantzitsua izango 

litzatekeela etxeko erabiltzaileen egungo iritzia jakitea. 

 

 

 

 

Parte hartzaile batzuek eredu propio baten alde egiten dute, azaldutako kasuen 

elementuak hartuta. 

 

Amaitzeko, talde teknikoak adierazten du hurrengo bilera egokituko dela, bileran 

sortutako proposamenen eta eztabaidaren arabera. 
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3. BIGARREN SAIOA: ETXEAREN ERABILERAK 
 

3.1. Azalpena eta ariketa osoko bileran 

 

Sortzen-eko Ainhoa Al Rifaiek EAEko Emakumeen Etxeen erabilera eta jarduera ohikoenei 

buruzko power point-a aurkezten du. Ondoren, Zoom-en txataren bidez, emakumeei 

esteka bat zabaltzen zaie, Google Formsen inkesta batean sar daitezen, anonimoki 

erakuts dezaten zer interes duten hainbat jarduera abian jartzeko. Horretarako, lan-

ildoak 1etik 3ra bitarteko eskalan baloratzen dituzte (1, berehala; 2, epe ertainean; eta 

3, epe luzean). 

 

Emakumeen erantzun guztiak jaso ondoren, honako emaitza hauek jaso dira: 

 
 Berehala abian jartzera: parte hartzaile gehienek uste dute berehala jarri behar 

direla abian indarkeria matxistaren aurkako kanpainak, ahalduntze-eskola, egun 

garrantzitsuak oroitzea, aholkularitza orokorra, ahalduntze kolektiborako 

espazioa, haurtzaindegi zerbitzua, aholkularitza juridikoa eta aholkularitza 

psikologikoa. 

 
 Epe ertainera hasteko: joera berehala egitea bada ere, liburutegiari, 

ordenagailuen erabilerari, Interneti eta lan prestakuntzako programei 

dagokienez, epe ertainean eta berehalakoan egitea uste dutenen emaitzak 

antzekoak dira. 

 

 Antzeko emaitzak: denboraren bankurako espazioa erabiltzea eta ikasketak 

homologatzeko programak erabiltzea berdinduagoak dira berehalako, epe 

ertaineko eta epe luzeko aukeren artean. 

 

 

Saioan egindako inkesten emaitzak eta ondoren posta elektronikoz bidali zirenak 

kontuan hartuta, guztira hasierako 29 erantzun jaso ziren, parte-hartzaileen lehen 

joeraren berri ematen dutenak, baina zehatzago landu beharko direnak. 
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1. Grafikoa: Berehala abian jartzea lehenesten diren lan-ildoak . Absolutua. N=29 
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2. Grafikoa: Berehala, epe-ertainera eta epe-luzera abian jartzeko lan-ildoak. Absolutua. N=29 
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Inkestaren emaitzak azaldu ondoren, parte hartzaileei hitza eman zaie, egoki iritzitako 

iruzkinak egin ditzaten. Horren ondorioz, eztabaida luzea sortu da, eta zalantzak sortu dira 

Etxearen kudeaketaren inguruan, haren erabilerei buruz, lan-metodologiari buruzko 

alderdien inguruan eta sortu den eztabaida jasotzeko moduari buruz. 

 

 

3.2. Eztabaida osoko bileran 

 

 Lanaren metodologiaren inguran eta eztabaida hau nola dagoen jasota  

 

 Prozesuaren denbora mugatua: Talde Eragileak prozesuan bete-betean parte 

hartu ahal izateko denbora laburrari (saio-kopuruari eta horien iraupenari 

dagokienez) buruzko hainbat zehaztapen daude. Are gehiago, parte-hartzaile 

batzuek adierazi dute oso garrantzitsutzat jotzen dituzten erabakiak hartzeko 

presioa sentitzen dutela; adibidez, parte-hartzaile batek Udalak prozesu horrekin 

duen lotura-maila ezagutzeko beharra planteatu du. Parte-hartzaile batek 

adierazi du konpromiso hori Berdintasun Batzordeak zehaztu dela, baina laguntza 

teknikoak konpromisoa hartu du kezka hori berriz ere Berdintasun zinegotziari 

helarazteko, hirugarren saioan jakinarazteko. 

 

 Bilkuretako aktak eskatzea: saioetan egindako ekarpen guztiak jasotzen ari direla 

egiaztatzeko, bileretako aktak eskatzen dira. Emakume batzuk kezkatuta daude 

hartu ez diren erabakiak ziurtzat jo direlako. Laguntza teknikoak konpromisoa 

hartzen du parte-hartzaileei lehen bi saioetan jasotako aktak bidaltzeko. 

 
 Berdintasunerako zinegotzi ordezkariaren parte-hartzearen beharra: parte-

hartzaile batek adierazi du garrantzitsua dela Berdintasunerako zinegotzi 

ordezkaria bertan egotea, eztabaidari eta hartzen diren erabakiei zilegitasuna 

emateko. Talde teknikoak jakinarazi du zinegotziari helaraziko diola eskaera. 
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 Etxearen erabileren inguruan:  

 

 Lan-ildoak lehenestea: prozesuan "ibiltzen" hasteko, Etxeko jarduera 

beharrezkoenei lehentasuna ematea proposatzen du idazkaritza teknikoak, 

aurrerago, kudeaketa eta erabaki organoak egin beharreko ekintza egokienak 

ezartzea.  Aldi berean, zenbait iritzik adierazten dute garrantzitsua dela kontuan 

hartzea jarduera batzuk iraunkorrak eta beste batzuk puntualak direla eta 

jarduera zehatzak dagoeneko definituz joango direla Etxearen ibilbideari buruz. 

Laguntza teknikoak azaldu duenez, saioetan lanean hasteko joera eta/edo 

erabakiak argi uzten saiatzen dira, baina jarduera horiek emateko prozesuak 

eztabaidarako eta erabakiak hartzeko denbora izango du. 

 

Parte-hartzaile batek zalantza azaldu du Etxeak prestakuntza eta enplegu 

programa espezifikoetan duen eginkizunari buruz. Emakume migratuen ikasketak 

homologatzeko aholkularitza zerbitzuaren adibidea jarri du Idazkaritza Teknikoak. 

Zerbitzu horrek, lan eta prestakuntza gaietan emakumeei aholku emateaz gain, 

emakumeek emakumeen sarearekin eta etxearekin loturak sortzeko aukera 

ematen duela. 

 
 Etxeko planoen beharra: emakume batzuek adierazten dute beharrezkoa dela 

Etxeko planoa izatea, espazioan egin ahal izango diren jarduerei buruzko 

erabakiak hartu ahal izateko. Horri dagokionez, laguntza teknikoak jakinarazi du 

hirugarren saioan Etxearen planoak emango direla. 

 

 
Parte hartzaileek Etxeen erabilerei buruzko ekarpenak egin ondoren, kudeaketa ereduei 

buruzko hainbat zalantza azaldu dituzte, eta gai hori lantzeari ekin diote. 
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3.2. Vitoria-Gasteizeko Emakumeen Etxearen (Sorginenea) kudeaketa 

ereduaren aurkezpena 

Ainhoa Al Rifaiek Gasteizko Etxearen (Sorginenea) kudeaketa eredua aurkeztu du. 

Halaber, jakinarazten da Etxearen webgunean daudela haren estatutua eta proiektua. 

 

Erakusketa amaitu ondoren, emakume batek adierazi du Gasteizko Etxeak jarduera eten 

duela – Etxea kudeatzeak ekarri duen gainkarga dela-eta –, eta agian ez dela adibiderik 

onena. Ildo horretan, Donostiako eredua aipatzen da; bertan, goizez Udalari dagokion 

zerbitzua dago, eta arratsaldez elkarteari dagokiona eta adibide aproposagoa dirudi. 

 

Kogestio ereduei dagokienez, honako eztabaida eta parte-hartzaileen ekarpen hauek 

jaso dira: 

 

 Galdetu da ea mugimendu feminista prest legokeen elkarte bat sortzeko, 

artikulatzeko eta horren kudeaketaz arduratzeko. 

 Parte hartzaile batzuek adierazi dute garrantzitsua dela hainbat alderdi kontuan 

hartzea, hala nola araututako gutxieneko funtsak nondik eskainiko diren eta 

erakunde eta gizarte eragile bakoitzaren funtzioak. 

 Parte hartzaileen artean, kogestioa eremu politikotik independenteagoa izan 

daitekeela uste da. Aldi berean, Etxea gorabehera politikoen mende egon 

daitekeelako kezka agertu du, eta adierazi du eredu hori egokiagoa izan 

daitekeela Udalaren eta mugimendu feministaren erabakitzeko ahalmena 

parekatzeko. 

Idazkaritza Teknikoak Donostia eta Ondarroako kogestioaren bi adibide azaltzen 

ditu. Elkarte batek kudeatzen du jarduerak egiteko kudeaketa ekonomikoaren 

zati bat, elkartearen hitzarmen, diru- aguntza eta ekarpenen bidez. 

 Talde motorrean hausnartzen da Irunen hainbat elkarte feminista eta 

Emakumeen elkarte daudela, eta Etxearen kudeaketaz arduratzeak erantzukizun 

handia eta aliantza bokazioa eskatzen dituela. 

 Parte hartzaile batzuek adierazten dute Irungo eredu propioa sortzea. Kasu 

horretan, Udala gai ekonomikoez, etxeko langileen kontratazioaz eta mantentze 

lanetaz arduratuko litzateke, baina emakumeek erabaki organoetan parte 

hartuko lukete, eta organo horiek zehazten joango dira. 
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 Etxeko langileak Udalak kontratatzeari dagokionez, hautaketa prozesu baten 

edo bidez kontratatu behar direla adierazi dute parte hartzaile batuzek. 
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4. SAIOA: ETXEAREN EKIPAMENDUAK 
 

Norma Vázquez Sortzen-etik ongietorria eman dio Talde Eragileari eta saioaren dinamika 

azaldu du. Lehenik eta behin, Berdintasunerako zinegotziak esku hartuko du; gero, 

etxeko ekipamenduak landuko dira, eta, azkenik, aurreko saioetan landutako gaiei 

helduko zaie berriro. 

 

4.1. Berdintasuneko Zinegotziaren parte-hartzea 

 

Miren Etxebeste Berdintasun zinegotziak aldez aurretik eskertu du Talde Eragileak 

bileretan parte hartu izana. Azaldu duenez, Berdintasunerako Ordezkaritzak, politikariek 

eta elkarte feministek eta emakumeen elkarteek partaidetza prozesu bat bultzatzeko 

erabakia hartu zutela, eta prozesu horretan emakumeek banakako parte hartzea izango 

zutela, eta ez inongo elkarteren ordezkari gisa. Ildo horretan, Irungo Emakumeen Etxea 

udalerriko emakumeena eta emakumeentzat izango dela jakinarazi da, eta, beraz, 

emakumeek izango dutela erabakitzeko ahalmenik handiena. Azkenik, zinegotziak 

konpromisoa hartzen du Udalean talde eragilearen proposamenak eta erabakiak 

errespetatzeko. 

 

Hainbat emakumek zenbait galdera egiten dizkiote. Bakoitzari erantzuten dio 

zinegotziak: 

 

 Berdintasunerako zinegotziaren parte hartzea: eskerrak eman dira eta funtsezkoa 

dela adierazi da berdintasunerako zinegotzia parte hartzeko prozesuan egotea. 

Esandakoari erantzunez, zinegotziak erantzun du bileretan adierazpenik egin ez 

izana emakumeak ez baldintzatzeko eta prozesu parte hartzaileko ahotsa talde 

eragilearena dela adierazteko izan dela. 

 

 
 Prozesuaren denbora mugatua: kezka adierazten da Etxearen eredu egoki 

baterako hiru saio eskas gertatzen direlako eta beste eredu batzuetan sakonago 

sakondu behar delako. Berdintasunerako zinegotziak erantzun du hau parte-

hartze prozesu luze baten hasiera baino ez dela, eta zehaztu du online hiru saio 

horien helburua esparru orokor bat ezartzea dela, hurrengo saioak eraikitzeko, 

eta aurrez aurrekoak izatea espero duela. 



IRUNGO EMAKUMEEN ETXEAREN DISEINU ETA KUDEAKETARAKO 
PARTEHARTZE PROZESUA 

2021 
Apirila 

 
 

 

 Avda. Madariaga 1, Despachos 1 y 2, 48014 BILBAO 

944057379 688804 672 info@sortzen.org www.sortzen.org 20 

 

 Udalaren konpromisoa: Etxerako espazio bat errazteaz gain, Udalak Irungo 

Emakumeen Etxea sortzeko eta mantentzeko dituen beste konpromisoak zeintzuk 

diren galdetu da, eta ea Udalaren eta Etxean parte hartzen duten emakumeen 

arteko akordiorik egongo den – Talde eragileak erabakitzen duenaren arabera – 

 

Berdintasun zinegotzigoak azaldu du Udalak milioi erdi euroko aurrekontua duela 

Irungo Emakumeen Etxea diseinatzeko eta kudeatzeko. Halaber, proiektu hori 

Irungo Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako IV. Planean jasotzen da. Ildo 

horretan, Udalak egiteko adostutako jardueren programan, 

garrantzitsuenetakotzat jotzen da Irungo Emakumeen Etxea sortzea. 

 

Gainera, adierazten da Mahai Politikoak eta elkarte feministekin eta emakumeen 

elkarteekin osatutako Mahaiak ere gai horri helduko diotela, eta zinegotziak 

konpromisoa hartzen du talde eragileak erabakitzen duena defendatzeko eta 

akordioa gauzatu eta sinatzeko. 

 

 Etxea irekitzeko epea: Etxearen irekiera parte hartze prozesuari eta lokaleko obrei 

lotuta dago; beraz, ez dago irekitzeko epe zehatzik. 

 

 Saioen ondoren jarraitu beharreko prozedura: prozesu parte hartzaileko hiru 

saioak amaitu eta memoria entregatu ondoren, Lan Batzordeari helaraziko zaio 

(politikariek, elkarte feministek eta emakumeen elkarteek osatua), gogoetak egin 

ditzan. Ondoren, prozesu parte hartzailea nola jarraitu diseinatuko da, eta, beraz, 

beste saio batzuk egingo dira. COVID19ren pandemiak aukera ematen badu, 

saio horiek aurrez aurrekoak izango dira. 

 

 Egin beharreko jardueretarako aurrekontuak: galdetu da ea aurrekontua talde 

eragileak erabakitako jardueren araberakoa izango den, edo alderantziz. Horri 

dagokionez, aurrekontua badago ere eta, beraz, proposatzen diren jarduerak 

mugatuko ez badira ere, Etxea diseinatzeko eta kudeatzeko partaidetza-

prozesuaren zati gisa, jarduerak Talde eragilearekin negoziatu beharko direla 

erantzun da. 

 



IRUNGO EMAKUMEEN ETXEAREN DISEINU ETA KUDEAKETARAKO 
PARTEHARTZE PROZESUA 

2021 
Apirila 

 
 

 

 Avda. Madariaga 1, Despachos 1 y 2, 48014 BILBAO 

944057379 688804 672 info@sortzen.org www.sortzen.org 21 

Berdintasunerako zinegotziak berriro adierazi du hiru saio horietan eztabaidatutako 

proposamen eta alderdi guztiak jasoko dituela, eta hori errespetatzeko eta Irungo 

Udalak egiteko konpromisoa hartu du. Hala, Talde Eragilearen parte hartzea eskertuz, 

saioari agur esan dio. 

 

 

4.2. Ekimapenduen aurkezpena eta eztabaida  

Erakusketa amaitu ondoren, parte hartzaileetako batek adierazi du gustura dagoela 

ingurune atseginean dagoen Etxearen erdiguneko kokapenarekin. Halaber, 

garrantzitsutzat jotzen du indarkeria matxistari aurre egin behar dioten eta etxean sarrera 

edo irteera diskretua behar duten emakumeentzat lokalak bi sarrera eta irteera izatea. 

Azkenik, galdetu du ea portxeak itxi daitezkeen espazio gehiago izateko, eta beste parte 

hartzaile batek jakinarazi du lokalaren aurkezpenaren prentsaurrekoan aukera izan zuela 

hura bisitatzeko, eta, une hartan, azaldu zela, etxebizitzak dituen eraikin bat denez, ez 

litzatekeela egingarria portxeak ixtea. Emakume horrek lokalaren egitura azaltzen die 

emakumeei, planotik harago ikus dezaten. 

 

Beste parte hartzaile batzuek beren haserrea azaldu dute, ezin izan dutelako espazioa 

bisitatu eta batzuek hala egin dutela egiaztatu dutelako, espazioa eta haren balizko 

erabilerak bistaratzeko desberdintasun egoeran daudela sentituz. Espazioan izan diren 

parte hartzaileek azpimarratu dute aukera hori egungo parte hartze prozesuarekin 

loturarik ez duten beste konpromiso batzuen ondorioz sortu dela. Horregatik, proposatu 

da dagokion teknikariarekin harremanetan jartzea eta Berdintasun zinegotziarekin 

batera lokalera bisitak egitea, obretan dagoen ala ez kontuan hartu gabe. 

 

Ondoren, Etxeko ekipamenduak lantzeko, talde eragilea gaztelaniazko bi taldetan eta 

euskarazko talde batean banatzen da. Talde horiek beren lanaren emaitzak 

partekatuko dituzte osoko bilkuran. 
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4.2.1. Kudeaketaren, ekipamenduen eta erabileren eztabaida gaztelaniazko 1. Taldean  

 

Hiru saioetan landutako alderdiei berriro helduz, taldeko7  partaideek Etxeko kudeaketa, 

erabilera eta ekipamenduei buruzko proposamenak egin dituzte: 

 

 

 Etxearen kudeaketa ereduaren inguruan:  

 

 Kogestio-eredu bat eztabaidatzearen alde egiten da, eta hori delako udalak 

prozesuan eta udalerriko emakumeen beharretan parte har dezan lortzeko 

modua. Era berean, eredua Udalaren eta emakumeen arteko funtzioen edukian 

eta banaketan definitzearen alde egin dute. Definizio horretarako, denbora 

behar da, eta kontu handiz ezarri behar dira funtsezko elementu batzuk: 

 
- Udala arduratuko litzateke: 

 Langileen kontratazioak. Horien artean, nabarmentzekoa da teknikari 

edo dinamizatzaile bat egotea eta, gutxienez, administrazioko 

langileen lanaldi erdiko kontratazioa. 

 Instalazioen mantentze lanak. 

 Beste gastu ekonomiko batzuk 

 
- Emakumeak arduratuko lirateke: 

 Jardueren eta erabileren diseinua, koordinazioa eta kudeaketa. 

 Funtzionamenduari eta plangintza estrategikoari buruzko erabakia. 

 

 
 Parte hartzaileek funtsezkotzat jotzen dute haiek ez aritzea alderdirik 

burokratikoenetan, uste baitute hori ez dagokiela emakumeei, baizik eta udalari 

eta kontratatutako langileei. 

 

 Kezka nagusietako bat konpromiso politikoa da, eta udalerriko talde politikoa 

aldatzeak Emakumeen Etxearen funtzionamenduan eta baliabideetan 

aldaketarik ez ekartzea defendatzen du. 

 
7 Norma Vázquezek eta Ane Garcia-Alzórrizek, Sortzenetik, dinamizatutako taldea. 
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 Definitzeko prozesu luzeagoa behar duen zerbait izanik, elkarte bat sortzearen 

edo ez sortzearen artean eztabaidatzen da, eta kogestio horren forma egokiaren 

inguruan eztabaidatzen da. Oro har, adierazi da udalerrian jada eratuta dauden 

elkarteak ez izatea Etxearen kogestioaren parte, eta aipatu da horiek berezko 

funtzionamendu eta ideologia batetik datozela eta Emakumeen Etxean eragin 

hori saihestu beharko litzatekeela. Irungo kogestio eredu propioa sortu ahal 

izatea ere aipatzen da, herriko emakumeen behar eta berezitasunetara 

egokitua. 

 

 

 Etxearen ekipamenuden eta erabileren inguruan:  

 

 Etxeko planoa izateak lokalean egin ahal izango diren ekipamenduak eta 

erabilerak hobeto diseinatzeko aukera ematen duela uste da. 

 

 Hainbat proposamen egiten dira elementu eta erabilerei buruz: 

 

- Erabilera anitzeko espazio bat. 

- Harrera-gunea sarreran. 

- Jabekuntza eskola. 

- Aholkularitza psikologikoa eta juridikoa. 

- Haurtzaindegi zerbitzua. 

- Oinarrizko etxetresna elektrikoak dituen office espazioa, biberoiak 

berotzeko adibidez. 

- Ikus-entzunezkoen eta informatikaren zerbitzua eskaintzea, eta horiek 

maneiatzeko aholkularitza ematea. 

- Etxea Irungo emakume guztientzako lekua izatea. 

 

 

4.2.2. Ekipamenduen eztabaida gaztelaniazko 2. Taldean  

Etxeko ekipamenduei dagokienez, taldeko8 partaideek proposamen hauek egin dituzte: 

 

 
8 Sheila Melconek eta Izaro López de Lacallek, Sortzenetik, dinamizatutako taldea. 
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 Espazio txikia denez, egitura mugigarriak eta altzari tolesgarriak proposatzen 

dira, jarduera bakoitzera egokitu ahal izateko. 

 

 Erabilera anitzeko gela zabala hitzaldietarako, leku gehiago eskatzen duten 

jardueretarako, hitzaldietarako, dokumentalen ikuspegietarako eta 

abarretarako. 

 

 Gela zabala edo balioaniztuna espazio txikietan banatu ahal izatea, jarduerak 

talde txikietan egin ahal izateko. Ildo horretan, banantzeek isolamendu 

akustikoa izan dezatela eskatzen da – Isolamendu akustikoa duten gortinak 

aipatu ziren –, espazioaren pribatutasunerako eta zaintzarako. 

 
 Haurtzaindegiko espazio egokitua, beharrezkoa ez denean beste jarduera 

batzuetarako erabili ahal izateko. Halaber, kanpoko espazioak – Plaza Berria, 

adibidez – erabiltzeko aukera, haurrekin aire zabaleko jarduerak egin ahal 

izateko. 

 

 Indarreko araudiaren arabera emakumeentzat egokitutako komunak, haurrek 

ere erabil ditzaketenak. 

 

 Ordenagailuak dituen multimedia-gela. Hala ere, oholen bitartez mugitu 

daitekeen gela bat izateko aukera ere planteatu da. Ildo horretan, alderdi 

tekniko garrantzitsutzat jotzen dira, hala nola entxufeen kokapena, espazioa 

diseinatzerakoan kontuan hartu behar direnak. 

 
 Bi lan-eremu itxi Etxeko teknikarientzat eta arreta eta aholkularitza zerbitzuentzat 

(psikologikoak, juridikoak, etab.). Halaber, bulego bat behar da Etxeko 

dinamikari trabarik egin gabe lan egin ahal izateko. 

 

 Kafeak eta infusioak prestatu eta zerbait jan ahal izateko office bat. 

 

 Garrantzitsua da Etxeko bi sarrerek ongietorri atsegina izatea. Atzeko ateak, 

kasu konplexu eta sentikorragoei sarrera emateko erabiltzen bada, oso 
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abegikorra eta diskretua izan behar du; sarrera nagusiak, berriz, zaindu 

beharrekoa bada ere, emakumeak nahasten ez dituen eta gehiegizko 

informazioa ez duen orientazio argia izan behar du. 

 
 Argi naturala eduki daitekeen espazio gardena. Alde horretatik, jendea ibiltzen 

den plaza batean dagoela kontuan hartuta, kristal handiak jartzen saiatu, 

pribatutasunari eutsiz. 

 

 Atariko eremu txikiren bat erabiltzeko aukera, zenbait jarduera egiteko. 

 
 Etxearen diseinua ikuspegi feministatik, arkitektura feministaren bidez. 

 

 Etxearen estetikak abegikorra eta aldi berean diskretua izan behar du. 

 

 Etxea bisitatu behar da espazioa ikusi eta diseinatzeko. 

 

Taldean kexa bat jasotzen da, lokalak espazioa asko murrizten duten zutabe asko 

dituelako. Horrela, etxeak ez ditu barne hartzen eztabaida taldean kontuan hartzen 

diren beharrak eta nahiak. 

 

 

4.2.3. Ekipamenduen eztabaida Euskerazko Taldean  

Euskara9 taldeko partaideek Irungo Emakumeen Etxeko ekipamenduetarako hainbat 

proposamen egin dituzte: 

 

- USBrako sarbidea duen telebista baten bidez erakusketak egiteko gunea. 

- Pareta zuridun proiektagailua, pankartak egiteko. 

- Aniztasun sentsoriala duten emakumeentzat egokitutako espazioa. 

- Topaketa gastronomikoak ezagutzarako eta elkartrukerako tresna gisa; 

horretarako, office gune bat eduki beharko litzateke. 

- Haurtzaindegi zerbitzua. 

 
9 Ainhoa Al Rifaiek eta Maialen Intxaurzak, Sortzenetik, dinamizatutako taldea.  
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- Kontzertuetarako gune txiki bat, arrapala batekin egokitua, etxeko beste 

espazioak bezala  

- Tatami bat edukitzea. 

- Aldibereko itzulpen-zerbitzua eta zeinu-mintzairaren zerbitzua, beharrezkoa 

den kasuetarako. 

- Sofaren bat izango duen liburutegi feministadun gutxieneko espazio baten 

beharra. 

- Biltegi txiki bat izatea, taldeek eta elkarteek beren materialak gorde ahal 

izateko. 

- Gaur egungo pandemiaren testuingurua kontuan hartuta, hasiera batean 

funtzio anitzeko espazioa dena aurrerago hainbat espaziotan banatu ahal 

izatea. 

- Pribatutasuna duten espazio itxietan dagoen aholkularitza psikologikoa eta 

juridikoa. 

- Horma-irudietan euskera lehenestea, Irunen erabiltzen diren beste 

hizkuntzekin batera (frantsesa eta gaztelania) 

- Erraz garbitzeko zorua, pankartak egiten direnerako. 

- Emakumeei harrera atsegina egitea. 

- Ez dadila arautzat hartu indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak 

atzeko atetik sartzea, ez baitute zertan ezkutatu behar. 

 

4.3. Etxearen kudeaketaren, ekipamenduen eta erabileren eztabaida osoko 
bileran  

 

Talde bakoitzeko bozeramaileek Irungo Emakumeen Etxearen kudeaketari, 

ekipamenduei eta erabilerei buruz landutako alderdiak eta proposamenak azaldu 

dituzte osoko bilkuran. Gainera, beste proposamen batzuk gehitu dira, hala nola hiri 

baratze bat sortzeko aukera. 

 

Eztabaida txiki bat sortzen da indarkeria matxistari aurre egiten dioten emakumeak 

etxean sartzeko moduari buruz. Parte hartzaileen artean, indarkeria matxistari aurre 

egiten dioten emakumeak atzeko atetik sartzea arau gisa ez hartzea adostu dute, ez 

baitute zertan ezkutatu behar. Hala ere, segurtasunagatik, beharrezkoa den kasuetan, 

edo emakumeak hala uste duenean, sartzeko eta irteteko aukera diskretuagoa izango 
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da. Gainera, aholkularitza juridiko eta psikologikoko zerbitzuak lokalaren atzealde 

horretan ezartzea planteatzen da. 

 

Saioa ixtean, Sortzen-eko laguntza teknikoko taldeak jakinarazi du saioen akta eta 

memoria bidaliko dituela, talde eragileak aukera izan dezan bere ustez egin beharreko 

proposamenak eta aldaketak egiteko. Aldi berean, helbide elektroniko bat ematen da, 

emakumeren batek jasoko ez balu ere. Horrela, emakume guztien parte hartzea 

eskertzen da eta saioak amaitutzat ematen dira. 

 

 

5. ONDORIOAK 
 
 
 Partaidetza prozesuak hausnarketarako eta eztabaidarako denbora gehiago behar 

badu ere, esan daiteke – Azken saioan egindako proposamenen ondorioz – 

Emakumeek, oraingoz, kogestio eredu bat aukeratzen dutela, zeinean Udala izango 

bailitzateke alderdi ekonomikoen, instalazioen mantentze-lanen eta etxeko langileen 

kontratazioaren arduraduna (teknikaria eta dinamizatzailea, eta administrazioko 

langileen lanaldi erdiko kontratazioa). Erabakitzen duten antolaketa egituran, 

emakumeak arduratuko lirateke jardueren eta erabileren diseinuaz, koordinazioaz 

eta kudeaketaz, eta funtzionamenduaz eta plangintza estrategikoaz. 

 
 Oraingoz proposatu diren ekipamenduen artean, eraikin garden bat nabarmentzen 

da, altzari mugikorrak dituena jarduera bakoitzera egokitzeko. Ildo horretan, 

pandemiaren egungo testuingurua kontuan hartuta, hasiera batean funtzio anitzeko 

espazioa dena aurrerago hainbat espaziotan banatu ahal izateko aukera azaltzen 

da. Halaber, beharrezkoa denerako haurtzaindegi zerbitzua izatea. Aldi berean, 

garrantzitsua da aldibereko itzulpen zerbitzua eta zeinuen hizkuntza izatea, 

beharrezkoa denerako. Oso garrantzitsutzat jotzen da etxeak aholkularitza juridikoa 

eta psikologikoa izatea. 

 

 Saioetan egiaztatu da Emakumeen Etxe inklusiboa nahi dela, emakume guztien 

aniztasunaren alde egingo duena. Emakumeen ahalduntzea lantzeko, haien 

eskubideak aldarrikatzeko eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko gune bat. 

Aldi berean, leku atsegina eta erosoa izan dadila Irungo emakumeentzat. 
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Amaierako memoriarekin batera, hiru saioetan egindako aurkezpenak erantsita daude. 

 

Dinamizazioaz arduratu den Sortzen-eko talde teknikoa honako hauek osatu zuten: 

Ainhoa Al Rifaie, Sheila Melcon, Maialen Intxaurza, Ane Garcia-Alzorriz, Norma Vazquez 

eta Izaro Lopez de Lacalle. 

 

Lehenengo saioan Jone Gurrea, Lorena Santos, Iratxe Hernandez, Johana Muñoz eta 

Maite San Epifanioren laguntza izan genuen. 

 

 


