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1. Sarrera
Ponentzia hau ezin ulertu ( edo ezin kontatu) nire ibilbide pertsonaletik kanpo, arraroa bada ere ezin
dut banatu nire ibilbide profesionala nire ibilbide pertsonaletik, edo lagun batek esaten didan moduan:
“suerte izan duzu zure lan-militantearekin”
Hau da, ni funtzionarioa naiz , administrazio lokaleko funtzionarioa, baina nire lanarekiko lotura
haratago doan lotura bat da : sentitu , pentsatu , egin, eta ekin.
Sentitu: gazte denboratik militatu izan dut, militatu dut erakunde mistoetan baina beti ere emakumea
izateak suposatzen zizkidan mugak eta erronkak presente izanda.
Pentsatu: baina halako baten sentitzen nuenak horrenbesteko egonezina sortzen zidan, formatzen eta
teorizatzen hasi nintzela ( garai horretan zientzi politikoak ikasten hasi nintzen, feminismoarekin
zerikusia zuten hainbat ikastaro zein tailerretan parte hartu nuen) eta feminismora salto egin nuen.
Egin: Feminista bilakatzea prozesu bat izan zen, atzera bueltarik ez zuen prozesu bat, ni aldatuko
ninduen prozesu bat, mundua beste perspektiba batetik begiratzeko prozesu bat eta batez ere
mundua, Euskal Herria aldatzeko konpromiso bat.
Ekin: Garai hartan borroka feminista kalean kokatzen zen borroka mota bat zen eta espazio horretan
murgiltzen ginen.
Kasualitatez lagun baten bitartez enteratu nintzen Arrasateko Udaletxean berdintasun teknikari baten
lanpostua eskaintzen zela eta honek, feminismo eta lana lana uztartzeko aukera paregabea
eskaintzen zidala pentsatu nuen ( ordurako nik berdintasun teknikari formazioa egina nuen)

2. Dena Asmatzeko
Arrasateko ibilbidea eredu barik hasi genuen, ez zegoen administrazioan esperientziarik halako
departamentuetan ( Ermuan izan ezik)
Esan behar da Arrasateko orduko Emakume saila sortu zela Arrasaten emakume feministek egindako
lanari esker eta hauek egindako eskaerei politikoki emandako irtenbide positibo moduan.
Inork ez zekien oso ondo zer egin behar zen baina egiteko gogoa eta beharra oso handia zen.
Beraz, administrazio publikotik kanpo esperientzia handia zuten/genuen pertsonak elkartu ginen
administrazio publikoan proiektu bat garatzeko.
Orain 17 urte atzera egiten dut eta emozio ezberdinak sentitzen ditut: poza, indarra, konpromisoa,
gogoa, presa, noraeza….nostalgia.
Ez naiz luzatuko orduko kontuetan baina bai aitortu behar dut garai hartan , agian konturatu gabe,
sukaldatu (landu ezarri..) genuela urte guzti hauetan gure ikurra izan den lan egiteko era, eta
seguruenik administrazioren ohiko lan egiteko eratatik desberdindu gaituena : Emakumeekin
elkarlanean lan egiteko beharra.
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3. Emakumeekin elkarlanean lan egitea
Seguruenik
Arrasateko mugimendu feministak eta emakume taldeek hasieratik izan duten
garrantziagatik eta hasierako urte horietan eurek izandako parte-hartzeagatik gara orain garena,
alegia, eurek sortu gintuzten, eurek parte hartu zuten Sailaren diseinuan eta eurek izan ziren urte
askotan Sailaren protagonistak.
Esan behar da, bestalde, politikoki urte gehienetan izandako babesa eta eskainitako bultzada
ezinbestekoak izan direla gaur garena izateko.
Esango nuke hasiera hasieratik argi ikusten zela emakumeok eraikitako Emakume Saila izango zela,
eta Udaletxea egokituko zela nahi horretara, horren adibidea, alderdi politikoek emakume kontseilutik
egingo ziren proposamenak onartzeko hartu zuten konpromiso politikoa..
Beraz, oso ondo jakin barik nora…. abiatu ginen.
Hasierako argazkia honako hau zen:
-

Emakume kontseilua ( 4 talde + emakume saileko zinegotzia)

-

Emakume batzordea ( alderdi politiko bakoitzeko ordezkari bat)

-

Berdintasun teknikaria

-

Konpromiso politikoa

-

Aurrekontu propioa

4. Emakume Saila – Berdintasun saila: Berdintasun politica
publikoak garatzeko apustua
Urte askotan , berdintasun proposamenak mugimendu feminista zein emakume taldeen eskutik
bakarrik bideratzen ziren berdintasun, eurek ziren emakumeon eskubideen borrokan agertzen
zitzaizkigun erreferente bakarrak.
Administrazioen garapenarekin batera, administrazioen helburuen inguruko debate sakon bat eman
zen, non administrazioaren lan esparruen inguruko argipena beharrezkoa ikusten zen.
Debate honen baitan kokatzen da , besteak beste , administrazioak emakume eta gizonen
berdintasunerako lanean izan behar duen papera .
Beraz, administrazioaren lan-esparru eta erantzukizunen zabaltzeaz batera esparru honetan aritzeko
aukera ( ez obligazioa) agertu zen,( hemen kokatu daitezke 1990-1995 hainbat udaletxeetan ,
Arrasatekoan barne, bizi zuten aldaketa sail eta ardurei dagokienez : gazteria, euskera, hezkuntza,
ingurugiroa…)
Gutxi izan ziren garai horretan zabalkunde honen baitan Emakume Sailak sortu zituzten Udaletxeak,
egia da baita ere,
Emakume Sail berri hauen helburuak, estrategiak, planak ez zeudela oso
definiturik. Baina argi izan zuten administrazioen erantzukizuna emakume eta gizonen
berdintasunerako borrokan, eta politika publikoen beharra esparru honetan.
Hasierako urte horietan Emakumeon bizi baldintzak hobetzea zen helburu nagusia, alegia,
emakumeon bizi genuen berdintasun legala berdintasun erreala bilakatzea.
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Argi genuen berdintasun erreala egunekotasunekoan kokatu behar genuela, hau da, berdintasuna
ikuspuntu integral batetik landu behar zela
( bizitzako arlo guztiak kontutan hartuz) eta
zeharlerrotasunez landu behar zela ( emakumeon bizi baldintzak hobetzea ezin dela kokatu esparru
bakar batean baizik eta administrazioko esparru guztietara zabaldu behar genuela).
Baina emakumeon bizi baldintzak hobetzea eta diskriminazio egoerak azalaraztea inportantea bazen
ere, argi ikusten genuen egungo sistema patriarkala aldatu ezean, diskriminazio erreala errotik aldatu
ezean ez zegoela benetako irtenbiderik.
Emakumeon bizi baldintzak ez dira hobetuko sistema aldatu arte, beraz Emakumeei zuzendutako
politikak beharrezkoan badira ere jendartea aldatu nahi baldin badugu jendarte osoari
zuzendutako politikak garatzea ezinbestekoa dugu. Testu inguru honetan Emakume saila izatetik
berdintasun saila izatera pasa ginen.

5. Elkarlana zertarako eta norekin
Emakumeekin elkarlaneko bidea egokitzen joan behar izan gara urtez- urtez eta egoeraren arabera.
Emakume Saila sortu zenean Emakume Kontseilua zegoen eta batez ere honen bitartez gauzatzen
zen elkarlana. Emakume talde batzuen desagerpenak eta bakarkako emakume feministeen
agerpenak gure jokamoldea egokitzera behartu gintuen.
Beraz, hasierako erreferenteak emakume taldeak baziren ere, denboraren poderioz “ Emakume
Txokoko militanteak ” agertu zaizkigu.
Emakume txokoa ( berdintasuna lantzeko espazio propioa eta jabetze eskolako gunea da ) Arrasateko
hainbat emakumeen erreferentea bilakatuz joan da, bertan berdintasunarekin eta feminismoarekin
zerikusia duten era askotako ekintzak burutzen ditugu : ikastaroak, tailerrak, foroak, zine forumak,
erakusketak,…
Ekintza hauen guztien helburua bikoitza da: batetik emakumeon jabetza sustatzea eta bestetik
emakumeak Arrasateko bizitza soziopolitikoan eragitea ( bakoitzak bere esparrutik baina agente
aktiboak bilakatuz).
Egoera honetan, Emakume Txokotik sustatzen dugun elkarlana ideia hauetako batean oinarritu behar
da:
Emakume eta gizonen berdintasuna sustatzen dituzten proiektuak
-

Feminismoaren ikuspuntua ardatz dituzten proiektuak

-

Emakumeon jabetza bultzatzen dituzten proiektuak

Beraz,
egun elkarlana ez da mugatzen bakarrik emakume taldeetara baizik eta proiektu
konkretuetara, eta honek hainbat esparruetara heltzeko aukera eman digu : Gaztetxea, sindikatuak,
hezkuntza ez formala, ikastetxeak, beste udaletxeko sailak…
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6. Urte hauetako bilakaera
Urteak pasa ahala, gorabehera handiak izan ditugu:
-

Talde feministen desagerpena eta emakume talde baten desagerpena ( honekin batera
emakume kontseilua desagertu zen)

-

Aldaketa politikoak ( Emakume saila desagertu eta gizarte zerbitzuetan kokatu zen )

-

Teknikarion aldaketak

-

Proiektuan eten bat ere bizi izan genuen

-

….

Baina bestalde:
-

Emakume txokoa sortu genuen

-

Bigarren teknikaria kontratatu zen

-

Biolentziaren kontrako herritarren plataforma sortu genuen

-

Jabetze eskola sortu genuen ( Arrasaten eta Gipuzkoan)

-

Aurrekontuan igoera nabarmenak izan genituen

-

Emakume Txokoko militanteak “agertu” zitzaizkigun

-

Emakume Saila izatetik Berdintasun Saila izatera

-

….

Zaila da 15 urteko bilakaera bi zutabeetan laburtzea baina guzti hauek bizi izan ditugu urte hauetan.
Gertatutako guzti hauek onerako zein ez horren onerako gaurko egoerara ekarri gaituzte

7. Gaur egungo egoera eta lan egiteko estrategia
Gaur egun Arrasateko Berdintasun Saila egonkortuta dago, esparru anitzetan lan egiten dugu:
-

Hezkidetza lantzen: Ikastetxeekin batera hainbat urteetan landu dugun proiektua, non
hezkuntza eredu ezberdin bat lantzen da .

-

Biolentzia matxistaren kontrako prebentzioa: Arlo ezberdinetako elkarte zein erakundeekin lan
egiten dugu biolentzia matxistari aurre egin guran. Proiektu ezberdinen bitartez eta gehienetan
elkarlanean ekintza ezberdinak burutzen ditugu biolentzia matxista definitu guran eta
irtenbideak proposatuz ( formazio, informazioa, aldarrikapenak…)

-

Biolentziaren kontrako protokoloa koordinatzen: Eremu lokalean biolentzia matxista jasan
edo jasaten duten emakumeei eskaini beharreko zerbitzu eta arreta koordinatzen da
inplikatutako administrazio guztien artean ( udaletxea, ertzaintza, anbulatorioa, ospitalea,
epaitegia)
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-

Emakume txokoa : Emakumeontzako espazio fisikoa, berdintasuna lantzeko espazio fisikoa,
harrera beroa eskaintzen duen espazioa non emakumeei era guztietako ekintzak eskaintzen
zaizkien.

-

Arrasateko Jabetze eskola : Emakumeon jabetza pertsonala eta kolektiboa sustatzeko
proiektua. Feminismora hurbiltzeko bide bat. Eraldaketa pertsonalaren bitartez eraldaketa
kolektiboa bilatu nahi duen proiektua

-

Gipuzkoako Jabetze eskola : Gipuzkoako herri batzuen artean sortutako sarea ( Azpeitia,
Eibar, Hernani eta Arrasate). Jabetze eskolen proiektua konpartitzen dugu eta estrategi
komunak lantzeko kolaborazio esparru bat da.

-

Aldarrikapenak: Administrazioa izan arren kalean egoteko beharra ikusten dugu, era askotako
ekintzak antolatzen ditugu; batzuk espazio publikoak emakumeenak ere badirela aldarrikatuz,
beste batzuetan emakumeak kalean libre bizitzeko dugun eskubidea edo/ta martxoak 8ko zein
azaroak 25eko aldarrikapenak.

Ezin ukatu ibilbide guzti honetan egon badaudela edo izan baditugula askatu ezin ditugun korapiloak,
egon badaudela heltzen ez garen hainbat esparruetara, hainbat kontuetan ez gara kapazak izan
suertatu zaizkigun zailtasunei irtenbide bat topatzeko, gure mugak izan baditugu eta batzuk
identifikaturik ditugu:
- Ez dugu lortu Arrasateko udaletxean zeharlerrotasunez lan egitea
- Ez dugu lortu elkarte batzuekin elkarlan iraunkor bat sustatzea
- Hainbat esparruetara heltzeko zailtasunak

Ikusten denez ez gara sail estatikoa, aldatzen eta egokitzen joan den Saila baizik. Etengabe
asmatzen eta birdefinitzen den Sail bat. Egoera aldakorretara egokitzeko beharra ikusten duen Sail
bat. Eraldaketaren beharra norberetik hasten dela argi ikusten duen Sail bat. Banakotasunetik
kolektibora salto egin beharra ikusten duen Sail bat. Emakume eta gizonen berdintasuna egunero
garatzen den ibilbidea dela argi duen Sail bat.
Politika publikoetan
berdintasun politikak
ezinbestekoak direla defenditzen duen Sail bat. Berdintasuna lortuko bada sistemaren eraldaketatik
etorriko dela. Eraldaketa Feminismoaren eskutik etorriko dela argi duen Sail bat.
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