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0 SARRERA 
 

 

Jarraian aurkezten den dokumentu honek Hernaniko Kulturarteko Plaza Feminista definitzeko 

prozesuak sortu dituen edukiak biltzen ditu.  

Emakumeen jabetze prozesuetan eragiteko erreferentziazko topalekua sortu eta definitzeko 

prozesu hau ez da hutsetik hasi Hernaniko kasuan. 2002an Berdintasun Teknikariaren 

kontratazio eta Berdintasun Kontseiluaren sorreraz gero  ibilbide anitza eta oparoa izan du 

mugimendu honek herrian (maila instituzionalean garatzen hasi aurretik ere, eremu 

herritarrean berdintasunaren aldeko aldarriek bere lekua izan zutelarik), eta 2013 urtetik Plaza 

Feminista izeneko topalekua izan du herriak Berdintasun Kontseiluaren aldarrikapenari 

erantzunez. Espazio honen erabilera egiten duten eragile eta herritarren gorakadak espazioa 

txiki geratu dela baloratuz lokal batetik eraikin baterako saltoa da erreferentziazko gune honek 

emango duena, eta zentzu honetan, eraikin berri honen izaera eta ezaugarrien lehen alea jarri 

du prozesu honek. 

2016ko maiatzean hasi eta 2017ko otsailean amaitu den partaidetza prozesuaren ezaugarri 

nagusiak, parte hartzeko bitartekoak eta herritarrekin landu diren edukiak biltzen dira orriotan. 

Lehendabizi, prozesuari jarritako helburu nagusiak jaso dira, beti ere, testuingurua eta 

abiapuntua ulertzeko lagungarriak izango direlakoan. Jarraian, prozesuaren antolaketa egitura 

azaltzen da, sortutako lan taldeen ezaugarri eta funtzioak, eta eztabaidagune nagusia izan den 

espazioaren errepaso orokorra. Atzetik, 8 hilabeteko iraupenean jarraitutako urrats eta fase 

ezberdinak aurkezten dira, baita komunikazio bitartekoak eta partaidetza datuak ere. 

Laugarren puntuan jaso dira sortu diren eztabaida eta erabaki gaien eduki nagusiak, eta 

saioaren antolaketari jarraituz, helburu eta ezaugarriak, espazioaren antolaketa, eta 

funtzionamendu eta gestiorako jarraibideak, hurrenez hurren.  Txostenarekin amaitze aldera, 

prozesuaren balorazioa eta aurrera begirako erronka nagusiak biltzen dira. 

Hernaniko Emakumeen Etxea definitzeko prozesu bezala hasi zena, Kulturarteko Plaza 

Feministaren definizioa izaten bukatu da. Txosten honek gaiaren inguruko azalpenak jasotzen 

ditu aurrerago, baina irakurleari bidea erraztearren, bi kontzeptuek eremu berdinari 

erreferentzia egiten diotela argitu nahi da. 

Sarrerarekin amaitze aldera, prozesuaren parte izan diren herritar, eragile eta teknikari guztien 

lana eskertzea besterik ez. Kulturarteko Plaza Feministaren lehen urrats hauek ezinezkoak 

izango baitziren euren lan, ekarpen eta ideiarik gabe. 
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1 PROZESUAREN HELBURUAK 
 

 

Kulturarteko Plaza Feminista definitzeko prozesu honi jarritako helburuak honakoak izan dira: 

 

HELBURU OROKORRA: 

- Hernaniko emakume etxearen proiektuaren diseinua burutzea herritarrekin batera 

 

 

HELBURU ESPEZIFIKOAK 

- Herritarrek, batez ere emakumeek dituzten beharrizanak  identifikatzea 

- Emakume etxearen inguruko proposamenak jasotzea, eztabaidatzea eta erabakitzea 

- Espazioaren banaketaren inguruko proposamenak jaso eta erabakitzea, etxearen 

funtzio eta egitekoen arabera. 

- Emakumeen jabetze prozesuan eragitea, euren parte hartzea sustatuz eta indartuz. 

 

 

ZEHARKAKO HELBURUAK 

- Herritarren kontzientzia feminista sustatzea 

- Emakume talde zaurgarrienak prozesura hurbiltzea (adinekoak, etorkinak, gazteak, 

auzoetako emakumeak….) 

- Emakumeen parte-hartzea eta elkartegintza sustatzea eguneroko bizitzako eremu 

guztietan 

- Berdintasun eremuan ikuspegi berrien artikulazioa eta berrikuntza sustatzea 

- Emakumeen arteko aliantzak sustatzea 
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2 XEDE TALDEAK 
 

 

Emakumeen Etxearen diseinu eta definizio prozesu honetan, funtzio ezberdinei jarraituz 

hainbat talde edo egiturarekin lan egin da. Hauetako gune batzuk, lehenagotik jarduna 

zutenak izan dira, eta horiek izan dira, batez ere, prozesuaren hastapenetan harremanak izan 

direnak. Beste gune batzuk aldiz, prozesu honetarako zuzenean sortu eta irekitakoak izan dira. 

Atal honetan aipatzen dira, banan bana prozesu 

honetako xede talde nagusiak. 

 

1. Berdintasun Kontseilua 

2. IEPT (Ikerketa Ekintza Parte-hartzerako Taldea) 

3. Bidelagunen Sarea 

4. Emakume etxearen Gune Irekia 

5. Hernaniko herritarrak 

 

 

 

 

1. Berdintasun Kontseilua: Hernanin urte luzeetako ibilbidea duen talde da. Prozesu hau 

abiatzeko momentuan ezinbestean kontuan hartu beharrekoa, eta zentzu horretan, lehen 

hastapenak eragile honen bidez burutu dira. Zehatzagoak izate aldera, Aztiker eta Hiritik At-

ek prozesua garatzeko egindako proposamenaren lehen aurkezpena bertan burutu zen, eta 

Talde Eragileko kideen behin behineko osaera ere bertatik landu zen.  

 

 

2. IEPT (Ikerketa Ekintza Parte-hartzerako Taldea): Talde Eragile izenarekin aritu da lanean 

honako gunea, eta prozesuaren jarraipena eta lan jarduna definitzea izan du ardura 

nagusitzat.  

 

Prozesua modu publiko eta erabat irekian martxan jarri aurretik hasi da lanean, 

prozesuaren diseinu zehatza gainbegiratu eta lehendabiziko urratsak emateko asmoz. 

Guztira, 8 alditan bildu da prozesu osoan zehar, eta honako funtzio eta eginbeharrak izan 

ditu:
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 Prozesuaren gidaritzaz arduratu da, gune erreferentea izan da: prozesua 

gertutik jarraitu, norabidea adostu, etab. 

 Prozesuaren metodologia adosteko erabaki gunea izan da. 

 Aliatuak bilatu, sortu eta saretzeaz arduratu da, prozesu honetan laguntzaile, 

interesatu edota partaide izango diren eragileak identifikatu, harremanak sortu 

eta prozesuaren parte egiteko urratsetan pentsatuko du. 

 Prozesuaren lan fase ezberdinen jarraipena eta egituratzea: 

- Egitasmoa gainbegiratzea, eta beharrezko moldaketak: proposatu den 

egitasmoa baloratu eta herriko ezaugarrietara gehien egokitzeko asmoarekin 

beharrezko aldaketa guztiak egingo ditu. 

- Prozesuan zehar zailtasunak eta oztopoak identifikatu, aurreikusi eta 

alternatiba zein aukera posibleak proposatu. 

- Etengabeko jarraipena eta balorazioa. 

- Komunikazio plangintza eta euskarrien sortzea eta gainbegiratzea. 

 

Osaerari dagokionean, Hernanin mugimendu feministan edo emakumeentzako espaziotan 

diharduten elkarteetako ordezkariez gain, norbanako gisa ere hainbat emakume aritu dira 

lan taldean. Adinari, jatorriari eta herritar antolatu/norbanako gisa dabiltzan pertsonen 

artean oreka edo aniztasuna bilatzea izan du helburu, eta horrela, 15 partaidez osatutako 

lan talde eratu zen prozesuaren hasieran. Herritar hauez gain, Udaleko Berdintasun 

teknikariek eta Aztikerreko dinamizatzaileak ere aritu dira bertan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Bidelagunen Sarea: Prozesu honetan parte hartzeko zuzeneko harremanak sortu dituzten 

emakume aliatuen taldea da Bidelagun Sarea. Ikerketa Kualitatiboetan, bereziki norbanako 

elkarrizketak egin behar direnean erabili ohi den teknika da “elur bolaren estrategia”, eta 

egitasmo honetarako oso baliagarria litzakeela baloratu da.  

 

Talde Eragileak egindako lehen saioetan Hernaniko mapeo bat egin eta horren baitan, 

hainbat ordezkari eta kontaktu sortu dira, prozesuaren informatzaile lanak burutu ditzaten. 

Hau da, deialdi publikoez gain, Hernaniko emakumeen perfil ezberdinetako 20 pertsona 

inguruko sare bat osatu da. Bidelagun Sareko partaide bakoitzak, aldi berean, beraien 
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eremu edo inguruneko herritarrekin harremanak egin ditu, bakoitzak demagun beste 5 

pertsona gonbidatzeko ardurarekin. Eta honela sarea hedatu arte.  

 

Perfil ezberdinez aritzerakoan, adin, jatorri, hizkuntza erabilera, elkarteetan antolatua edo 

ez, auzo ezberdinetakoak, etab. hartu dira kontuan. 

 

 

4. Emakume etxearen Gune Irekia: emakume etxearen inguruko prozesua garatu den 

eztabaida eta hausnarketarako espazio nagusia izan da. Gune erabakitzailea izatea 

proposatu da, emakume etxearen izaera, espazioaren antolaketa eta funtzionamendua 

erabaki dituelarik. 

 

 

5. Hernaniko herritarrak: Prozesu honek, Hernaniko Emakumeen Etxearen definizioaz gain, 

herritarrak feminismoaren gaiaren inguruan sentsibilizatzea ere izan du helburu. Hori dela 

eta, hainbat momentutan, prozesua Hernaniko herritar guztiei zabaldua izan da. Besteak 

beste, prozesuaren hasieran burutako Jardunaldiak irekiak izan dira, eta horrez gain, 

itzulketa lanak egin direnean ere, prozesuan parte hartzen ari diren emakumeez gain, 

herritar guztiengana zabaldu beharreko dokumentazioa sortu eta hedatu da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinazio mahaia: prozesuaren jarraipen teknikoaz arduratu den mahaia izan da. 

Aztikerreko dinamizatzaileen eta Berdintasun arloko teknikarien artean egin da koordinazioa 

(beharrezkoa izan den momentuetan, zinegotzi arduraduna ere gonbidatu da bertara). 

Prozesuaren arlo teknikoaren jarraipena egin da bertatik: saioen prestaketarako xehetasunak, 

dela haurtzaindegi zerbitzua,itzulpen zerbitzuaren kontratazio eta jarraipena, espazio edo 

lekuak hartzea - erreserba, saio irekien akten errebisioa, etab. 

 



EMAKUMEEN ETXEA DEFINITZEKO PROZESUA  
AMAIERA TXOSTENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROZESUAREN ANTOLAKETA 

METODOLOGIKOA 
 
 
 

3.1 LAN FASEAK ETA EGUTEGIA 
 

 

Txostenaren sarreran aipatu gisa, 2016ko maiatza eta 2017ko otsaila bitartean garatu da 

partaidetza prozesua, eta honako urratsa hauei jarraiki osatu da. 
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Emakumeen Etxearen diseinua burutzeko prozesuaren baitan izandako partaidetza eremuak 

eta xede taldeak aurkeztu direnez, atal honetan, lan talde bakoitzaren bilera maiztasunak eta 

partaidetza kopuruak aurkezten dira, modu deskriptiboan. 

•IEPTaren sorrera: prozesuaren diseinua + mapeoa 

•Komunikazioa 

•Bidelagunen sarea 

1 PROZESUAREN SORRERA  _EREIN_ 

•Emakume Etxearen proiektuaren definiziorako, prozesuaren irekiera eta zabalkunde                       
gisa ulertzea. Emakume etxearen proiektua agenda publikoan sartu eta beharraren                        
inguruko hausnarketa sozializatzea. Kontzientzia feminista bultzatu eta                              
sentsibilizazioan areagotzea 

•Jardunaldiak: Zergatik eta zertarako emakumeen etxea? Zergatik              
emakumeentzat espazio propio bat? 

2 ABIATZEA _ERNATU_ 

•Emakume etxea: helburuak eta ezaugarriak definitzen (2 saio): 

•Ametsen tailerra 

•World cafe 

3 AMESTU  _HAZI_    

•Emakume etxea proiektuko espazioaren antolaketaz hausnartu eta proposamenak               
lantzea (3 saio) 

•Arkitektura PUZZLEA 

•Espazioaren antolaketa eta obra eredua 

4 ESPAZIOA  _LORATU_ 

•Emakume etxea izango denaren kudeaketa ereduaren inguruan aukera                          
esperientzia ezberdinak ezagutuz, Hernaniko errealitatera egokiena izango                                   
dena erabakitzea (2 saio) 

•Kudeaketa eredu ezberdinen ezagutu 

•Zehaztapena eta itxiera 

5 FUNTZIONAMENDUA _BILDU_ 

•Prozesuaren amaierako eduki eta erabaki guztiak herriratzeko eta zabalpen lana egiteko, eta 
baita Emakumeen Gune Irekiak egindako lana balioan jartzeko ere, amaiera festa bat egitea 
aurreikusten zen arren, eraikinaren inaugurazioarekin batera egitea baloratu da. 

6 AMAIERA FESTA  _GOZATU_ 
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3.2 PARTE HARTZEA 
 

EREIN BERDINTASUN 
KONTSEILUA: 

Bilera kopurua: 1 

Data:  

Partaideak: Berdintasun Kontseiluan modu iraunkorrean parte hartzen duten 
herritarrak, elkarteetako ordezkariak, Berdintasun Teknikariak eta 
zinegotzia. Aztikerreko bi dinamizatzaile. 

Lan saioaren helburua: prozesu diseinuaren aurkezpena egin eta lehen 
kontrastea jaso. Talde Eragilea osatzeko lehen perfil eta pertsonen zerrenda 
osatu. 

TALDE ERAGILEA Bilera kopurua: 8 

Partaideak: guztira 20 lagun. Herritarrak 15, teknikariak 2, zinegotzi 
bakarra eta 2 Aztikerreko dinamizatzaile. Zinegotziaren partaidetza 
beharrezkoa izan den momentuetan soilik, eta herritarren kopurua berriz, 

saio bakoitzaren arabera aldatu da. 

Datak: 2016ko maiatzaren 23an lehena, eta ordutik, hilabeteko 
maiztasunarekin, 2017ko otsailaren 28an izan da azkena. 

BIDELAGUN SAREA Bilera kopurua: 2 aurkezpen saio. Aurkezpen hauen ondoren, sareko 

partaideekin harremana email eta telefono bidez egin da. 

Partaideak: 23 

Bileren helburu nagusia: 2 aurkezpen saioek helburu eta egitura berdina 
izan dute, prozesuaren berri eman eta euren funtzioak azaldu eta 
kontrastatzea. 

EMAKUMEEN ETXEA 

DEFINITZEKO GUNE 
IREKIA 

Bilera kopurua: 6 lan saio eta jardunaldiak 

   

ERNATU JARDUNALDIAK Hitzordua: 2016ko  irailaren 24an, 9:30etatik 14:00etara Biteri Kultur 
Etxean. 

Bertaratuak: 56 pertsona erregistratuak (izena eman zutenen kopurua da), 

52 emakume eta 4 gizon 
   

HAZI AMESTU DEZAGUN 
ELKARREKIN SAIO 
IREKIA 

Hitzordua: 2016ko urriaren 17an, 18:00etan Biteri Kultur Etxean 

Partaideak: 45 herritar, 43 emakume eta 2 gizon 

WORLD CAFE Hitzordua: 2016ko urriaren 26an, 18:00etan Biteri Kultur Etxean 

Partaideak: 25 herritar, 24 emakume eta gizon 1 
   

LORATU ARKITEKTURA 
PUZZLEA 

Hitzordua: 2016ko azaroaren 21ean, 18:00etan Beterri Garapen 
Agentziaren eraikinean (Emakumeen Etxea izango den eraikinaren alboan). 

Partaideak: 22 herritar, 22 emakume 

COLLAGE Data: 2016ko azaroaren 28an, 18:00etan Beterrin 

Partaideak: 16 herritar, 15 emakume eta gizon 1 
   

BILDU ZERBITZUAK ETA 
KUDEAKETA EREDU 
EZBERDINAK 

Hitzordua: 2017ko urtarrilaren 30ean, 18:00etan Beterrin 

Partaideak: 15 herritar, 13 emakume eta 2 gizon 

KUDEAKETA 

EREDUAREN 
HAUSNARKETA 

Hitzordua: 2017ko otsailaren 15ean, 18:00etan Beterrin 

Partaideak: 16 herritar, 16 emakume 

Parte hartzea errazte aldera, saio guztietan haurrak zaintzeko zerbitzua eta aldibereko 

itzulpena eskaini da. 
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3.3 KOMUNIKAZIOA 
 

Prozesu osoan zehar landu den komunikazio lanak, hiru helburu nagusi izan ditu: 

- (1)Prozesuaren inguruko informazioa zabaldu, helarazi eta herritar ororentzat 

eskuragarri egotea 

- (2)Lan saio eta deialdien zabalpena egitea 

- (3)Lan saioen eta hauetan landutako edukien ondorioen itzulketa burutzea 

 

Hiru helburu hauei jarraituz, bitarteko ezberdinak erabili dira prozesu osoan zehar 

 

 ERNATU HAZI LORATU BILDU 

 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 

Webgunea x x x x x x x x x x x x 

Prentsa x x  x x  x x  x x  

Bidelagun Sarea  x   x   x   x  

Gonbidapen txartela  x   x        

Kartela  x   x   x   x  

Mailing  x x  x x  x x  x x 

Sare Sozialak (facebook + twitter) x x x x x x x x x x x x 

Pildorak (bideoak)  x x  x x  x x  x x 

Itzulpen panelak   x   x   x   x 

 

 

Aurreikusitako komunikazio lan hauez gain, aurreikusi gabeak zeuden baina prozesuan zehar 

sortu diren hedapen momentuak egon dira: 

 

- Hernaniko Kronika egunkarian, 

martxoaren 8aren harira prozesuaren 

parte izan diren bi laguni egindako 

elkarrizketa. 

- Hernaniko Udalaren aldizkarian 

eskainitako erreportajea 

- Getxon Emakumeen Etxearen beharraz 

hausnartzeko prozesu parte 

hartzailean hitzaldi bat eman da 

prozesuaren aurrekari eta garapenaz. 

- 2017ko Hernaniko Udalaren urtekarian 

artikulua idatzi da prozesuaren nondik 

norakoak azalduz. 
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Komunikazio euskarrietarako edukien sortze lanak Aztikerrek egin ditu gehienbat, baina 

komunikazio lanetan garrantzia handia izan dute honako beste hauek ere: 

- Hiritik At eragileak, kartel, gonbidapen txartel eta itzulketa panelen diseinua egin du. 

- Nagore Legarretak saio ireki guztietan argazkilari lanak egin ditu, eta prozesua irudi 

bidez jaso eta dokumentatzeko lana berari esker garatu da. 

- Itziar Bastarrikak saio guztietan irudiak hartu ditu, eta lan fase bakoitzaren amaiera 

eta hurrengoaren hasierako tarteetan hain erabilgarri izan diren hedapen handiko 

“pildora” edo bideo motzak editatu ditu. 

- Alba Sistiaga ilustratzaileak prozesu guztiaren ardatz izan den kalabazaren irudia sortu 

du. 
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4 PROZESUAN LANDUTAKO EDUKIAK 
 

 

Txosten honen aurreko puntuetan prozesuaren testuinguru eta antolaketa egitura osoa agertu 

da. Kokapen hori eginik, hilabete hauetan landu diren eduki nagusien bilduma egiten da 

honako puntu honetan.  

Edukiak prozesuak berak izan duen antolaketa eta egutegia jarraituz aurkezten dira, 

jardunaldietatik hasi eta izenaren gaiarekin amaitzerainoko errepasoa eginez. 

 

 

4.1 JARDUNALDIEN ONDORIOAK, BESTE ESPERIENTZIETATIK HAINBAT 

IRAKASPEN 
 

“Hernani, Emakumeen Etxea. Espacio para la Igualdad” izenarekin antolatu ziren Jardunaldiak 

2016ko irailaren 24an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EMAKUMEEN ETXEA DEFINITZEKO PROZESUA  
AMAIERA TXOSTENA 

 

 

Jardunaldi hauen helburu nagusia Emakumeen Etxearen gaia herri mailan sozializatzen eta 

gaiari buruz herrian zabaltzen hastea izan da. Helburu horri erantzunez, Emakumeen Etxeen 

gaiaren kokapen teoriko eta politikoa egitea beharrezkoa ikusten zen, baita beste hainbat 

herrietako esperientzietara gerturapena egitea ere. Azkenik, Hernanin Berdintasunaren aldeko 

lanean eta mugimendu feministaren baitan, hutsetik hasten ez zela-eta, Hernaniko ibilbidearen 

errepaso orokor  bat egiteko ere baliatu ziren Jardunaldiak. 

Egitarauak aurreko behar hauei guztiei erantzun nahi izan zien, goiz osoko egitaraua 

antolatuz: 

Egunean bertan landutako eta aipatutako gaiak asko izan ziren, baina hauen guztien artean, 

hainbat ideiek garrantzia hartu zuten, hastear zegoen prozesuan landu beharreko hausnarketa 

eta erronka gisa. Hori dela eta, Talde Eragileak egindako balorazioan honako erronka eta 

ondorioak adostu ziren: 

- Emakumeen etxeetan, harremanak askoz ere zabalagoak eta askotarikoagoak dira, 

horizontalagoak, edo horretarako aukera eskaintzen dute  

- Etxea ez da helburua, baliabidea baizik; jabetzeko eta eragiteko gunea 

- Feminismo ezberdinetarako gunea izan behar du 

- Eztabaida guneak sortzea ahalbidetu behar du. Horrez gain, aisialdi-kulturaz gain, 

politika egin behar dugu, baita teoria eta praktika uztartu ere. 

- Gizonen parte hartzearen inguruko hausnarketa: nola gerturatuko dira gizonak 

feminismora? Zein parte hartze izan behar dute halako espazio batean? 

- Izena, zein - nola izango da? Izenak izana ere definituko du 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



EMAKUMEEN ETXEA DEFINITZEKO PROZESUA  
AMAIERA TXOSTENA 

 

 

4.2 ZER DA EMAKUMEEN ETXEA? ZERTARAKO? 
 

Hazi fasearen baitan, Hernaniko Emakumeen Etxea izango denaren definizioan murgildu da 

prozesua. Lanketa horretan  lehendabiziko urratsa espazio berri honen helburu eta ezaugarriak 

definitzea izan da.  

Horretarako erabilitako metodologia, Ametsen Tailerra eta World Cafea izan dira. 

Lehendabiziko saioan, norberak irudikatzen duen horretatik abiatu eta guztien artean helburu 

eta ezaugarriak definitu dira. Bigarren saiora berriz, adostasuna lortu ez zuten edota 

zehaztapen gehiagoren beharra zutenak igaro dira, lehen saioaren ondorio eta sakontze gisa. 

Orriotan jasotzen dira adostutako helburu eta ezaugarriak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZER IZANGO DA? 

Erreferentziazko espazio publikoa. Berdintasuna bultzatzeko eta emakumeak ikusarazteko. Aliantzak eta sareak 
sortzeko. Elkar topatzeko. 

Espazio anitza izango da. Sexu, genero, etnia, gorputz, adin, erlijio, bizi esperientzia, denbora,kultura, klase 
sozioekonomiko, ideologia, identitate eta hizkuntza ezberdinetako pertsonak bilduko ditu emakumeen etxeak. 
Elkarbizitza eta elkartasuna oinarri. 

Atsegina. Gozoa. Dibertigarria. Epaitua sentituko ez zarena. Librea. Errespetuzkoa. Elkar zainduko duguna. Elkar 
babestekoa. 

- Eraldaketa feminista bultzatuko duen erreferentziazko espazioa 
- Helduleku edo baliabide bat, herrira begira lan egingo duena  

- Espazio publikoa, irekia 
- Guretzat. Nor gara gu? Gune anitz librea izango da, ………ezberdinetako pertsonak gara (Adin, Hizkuntza, 

Klase – egoera sozioekonomiko, Identitate, Ideologia, Genero identitate, Jatorri, Bizi esperientzia, Kultura, 
“Cuerpo diversos” – aniztasun funtzionala: gaitasun anitzak., Erlijio, Denbora eta erritmo 
(Aniztasun hau kudeatzea, bere horretan, erronka handia da, eta horretarako baliabide eta bitartekoak 
jartzea ezinbestekoa izango da.) 

- Emakume eta gizonentzat, gizonak ere eraldaketaren parte izan daitezen. 
- Internazionalista eta interkulturala 
- Errespetutik sortutako erlazioak bultzatuko dira, epaitua sentituko ez zaren gunea; isiltasunak 

errespetatuko dituena, baita norberaren denborak ere. Libre eta aske sentitzeko gunea. 
- Alaia, dibertigarria, eroso sentitu, bizipoza. 
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ZERTARAKO? 

Emakumeen ahalduntzerako. Maila indibidual zein kolektiboan emakumeongan boteretze prozesuak garatuz, 
bide aktiboak eta politikoak. 

 

Eraldaketarako. Gizartean eragiteko helburuarekin sortzen da 
Emakumeen Etxea. Bertan egiten denak herri osoan eragin 
dezan, berdintasunera urratsak emango dituena, gizarteko 
hainbat esparrutan eragingo duena, aldaketak sorraraziko 
dituena. 

Nola uztartuko ditugu maila pertsonal eta kolektiboak? Maila 

pertsonalean garatzen diren prozesuek kolektiboan eragiteko 
bideetan arreta jarriz. Prozesu kolektiboek beti dute eragina 
pertsonetan - indibidualean. 

 

 

Zein parte hartze izango dute gizonek Emakumeen Etxean? Gizonen parte hartzeak honako ezaugarriak izango 
ditu: gizonak ongietorriak dira; beti presente izan behar dugu emakumeak direla protagonista nagusi; Erabaki 

eremuetan parte hartzearen inguruetan zalantzak: iritziak eman bai, baina erabakiak hartzearen inguruan ez 
dago argi. 
 

- Eraldaketarako 
o Borrokarako espazioa izatea nahi da. 

o Aldarrikapenerako  
- Ahalduntzerako, jabetze prozesuak sustatzeko. 

o Ahalduntzeko beharrezko ezaugarriak: askatasuna, aniztasuna, feminismoak, plazera, zaintza, 
gaitasunak, sormena eta nortasuna 

o Jabetzea prozesu bat da, aktiboa eta politikoa 
o Kolektiboki eraiki beharrekoa. Abiapuntua indibiduala izanik ere, prozesu eta ikaskuntza 

kolektiboak bultzatuko dituena. 

o Garapen pertsonalerako toki ezin hobea. Norbere burua ezagutzeko. 
- Aliantzak eta sareak sortzeko, elkar topatzeko 

o Konpartitzeko - enpatizatzeko 
o Elkar babesteko: elkar laguntzeko, elkartasuna, “soluzioak” 
o Elkarrekin/elkarrengandik ikasteko, “gu” anitz hori balioan jarriz, eta aniztasun horretatik 

ikasteko. 

o Sortzeko 
- Norberarena/gurea/denona sentitzeko gunea: goxoa eta erosoa/abegikorra 
- Hausnarketarako: kontzientzia hartzeko, genero harremanak lantzeko, eta honen ondoriozko 

arazoak lantzeko (lanketa indibidual eta kolektiboak) 
- Eztabaidarako 
- Formaziorako 
- Proposamen berriak garatzeko 

- Harreman eredu parekideak bultzatuko dituena: 
o Botere harremanak ikusarazi eta honek sorrarazitako tentsioak kudeatzeko gaitasun eta 

bitartekoak izango dituena  
- Emakumeak bisibilizatzeko 
- Bizitzeko eta sentitzeko 
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4.3 ESPAZIOAREN ANTOLAKETA 
 

Hiritik At elkartearen kolaborazioarekin, Emakumeen Etxearen diseinu eta eztabaidan landu 

den bigarren gai nagusia izan da espazioarena. Lan fase honen xedea espazioaren antolaketaz 

hausnartu eta eraikinerako eta areto / gune bakoitzerako proposamenak lantzea izan da. 

Bi lan saioren bidez, berriro ere egitura antzerakoari jarraitu zaio, lehendabizikoan ideia eta 

proposamen guztiak jasoaz, eta lehendabiziko saioan adostu ez ziren gaiak bigarrenean 

landuz. 

Eraikinak bi solairu ditu, behe pisua eta lehena. Solairu bakoitzean lau areto handi daude, bi 

gela txiki eta komunak. Espazio guztiei funtzio eta erabilera batzuk eman zaizkie, eta beraz, 

banan bana azaltzen dira orriotan: 

 

BEHE SOLAIRUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamizatzailearen gela: Sarrera nagusitik sartu eta eskuinean Harrera gune bat egongo 

da, bertan kokatuko da eraikineko dinamizatzailea. Besteak beste, eraikin honetan 

antolatutako ekimen eta egutegiaren inguruko informazioa egongo da eskuragarri eta 

eraikinera iristen diren pertsonen arreta eta zalantzak argitzeaz arduratuko da. Hori dela eta 

garrantzitsua da sarrerako gune horretan egotea. Kristalezko gela izatearen ideia jaso da, 

harrera leihatila gisa.  
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Dokumentaziorako gunea: Harrera gunearen atzean dagoen aretoa ikus – entzunezkoen 

zein liburuentzako dokumentazio leku bilakatzea proposatu da. Emakumeen eta feminismoan 

espezializatutako edo hauen ekarpena jasoko duen txokoa izateko aukera eskaintzen du, eta 

aukera egonez gero, Udal Liburutegiarekin elkarlana egotea ere proposatu da. Bertako 

materiala kontsultatuz, irakurriz edo ikusiz, “egon lekua” izango da. “Collage” dinamikaren 

bidez, espazio honetarako ezaugarri batzuk ere adostu ziren: erdiko zutabearen inguruan 

mahaiak jarri, liburuentzako kaxekin egindako apalak egitea liburuentzat, mahai mugikorrak 

jarri, eroso egoteko kuxin eta eserlekuak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukaldea: Areto honek sukalde bat izango du, baina ez da hori izango bere erabilera bakarra, 

espazio oso handia baita. Aldi berean erabilera ezberdinak ahalbidetuko dituen egitura litzake 

egokiena, batzuetan areto bakar bezala, bi espazio bereizita besteetan (pareta mugikor 

batekin). Sukaldearen suak “isla” moduan (eta ez paretari begira) egotea proposatu da, 

ikastaroak emateko errazagoa izan dadin eta harremanak ahalbidetu ditzan. Adostu diren 

eduki hauez gain, ideia gehiago jaso dira, aurrera begira lantzeko edo kontuan hartzekoak 

direnak: alde batetik, elkarte gastronomiko feminista egiteko ideia atera zen; bestetik, areto 

hau kanpoaldearekin zuzenean konektatua egotearen beharra atera zen, gaur egun kristalezko 

horma duen lekuan ate bat irekitzeko aukera proposatuz. Azken aukera hau, zalantzan geratu 

zen egun komuna dagoen lekuan aldaketa egingo bada. 

Komunak: egun komunak kokatuta dauden eremu horretan patioarekin konektatuko duen 

bigarren ate edo sarrera bat egitea adostu da, komunak edota sukaldea pixka bat mugituz, 

edo zati bat kenduz.  

AMHER: behe solairuan geratzen diren gainontzeko bi areto eta bi bilera gela txikiak AMHER 

elkarte multikulturalak kudeatuko ditu planoan ikus daitekeen moduan. Hori dela eta, prozesu 

honetan ez dira espazio hauen erabilerak zehaztu, Udalaren eta elkartearen artean adostuko 

dira. 
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Barne patioa: topagune informalaren izaera eman zaio eremu honi, eta erabilera bakar bat ez 

egoztea adostu da, hainbat funtzio aldi berean bete ditzakeela ulertuta. Lehendabizi, patio 

osoak duen koska berdindu beharra dagoela baloratu da, irisgarria izatera bidean. Horrez gain, 

erakusketak jartzeko leku interesgarria dela baloratu da, baita emanaldiak antolatzeko ere. 

Bigarren honetarako egonkorra ez den eszenatoki bat egiteko aukera mahai gaineratu da 

(egurrezko kutxekin). Informazioa eskegi ahal izateko eremu bat ere egongo da, eraikinaren 

egutegia, berriak, etab. izango dituena. Azkenik, mahaitxoak eta eserlekuak izango ditu, 

hasieran aipatutako topaleku horren izaera mantentzeko. Beste eremuetarako aipatu den 

moduan, espazioa antolaketa eta dekorazio aldetik atsegina izatea ezinbestekoa da, landarez 

hornituz eta lurrean “mandala” moduko bat margotuz. 

 

LEHEN SOLAIRUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behe solairuak Kulturarteko Plaza Feministak izango dituen erabilera eta dinamiketarako 

konpartituak izango diren espazioak dituen moduan, goiko solairuak ere eremu batzuk 

erabilera anitzekoak izango ditu, nahiz eta Berdintasunaren Arloak garrantzia handiago 

hartuko duela aurreikusten den. 

Eskailerak igo eta eskuineko aretotik hasita, honako funtzio eta erabilerak egokitu zaizkio 

espazio bakoitzari: 
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Teknikarien bulegoa: lehen aretoa Berdintasun, Kulturartekotasun eta Kooperazio arloetako 

arduradun diren teknikarien bulegoa izango da. Areto honen antolaketa eta erabilera Udal 

teknikariek eurek osatuko dute behar ezberdinak kontuan izanik. 

Eragileen gela: Berdintasunaren aldeko eta mugimendu feministako kideek orain arte Plaza 

Feministan izan duten gunea errespetatuaz, bigarren aretoa eragile hauen bilera gela eta 

materiala jasotzeko espazioa izango da. Hori horrela, materiala gordetzeko armairuz hornitu 

beharreko espazioa izan beharko duela aipatu da. 

Gela intimoak (2): elkarrizketa, bilera edota aholkularitza saioetarako baliagarriak izango 

dira gelak hauek.  Intimitatearen zaintza bermatuko da guneotan, eta elkarte eta eragile 

anitzek erabiliko dituzte. 

Ikastaro eta tailerren gela, balioanitzeko aretoa: Emanaldiak, ikuskizunak, edota beste 

hainbat ekimen antolatzeko areto handia izango da. Aurretik ikastetxeko irakasle gela 

zenarekin elkartzeko aukera kontuan hartzea proposatu da, agian espazioa irabaziko delakoan. 

Ez badira elkartuko, biltegi moduan ere erabili ahal izango da gela hori. 

Ikastaro eta tailerren gela: bigarren areto honek lehendabizikoaren erabilera antzerakoak 

izango ditu, baina kasu honetan, ispilu eta lur egokia jartzea proposatu da, esate baterako, 

gorputz adierazpena lantzeko tailer eta ikastaroentzat egokia izan dadin. Autodefentsa 

tailerrak egiteko, dantzarako edota ariketa fisikoko ekimenentzat leku egokitzat hartu da, eta 

horrez gain, psikomotrizitaterako materiala izateko aukera kontuan izatea ere galdegin da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANPO EREMUA ETA ERAIKINAREN ITXURA 

Beterriko eraikinaren eta Kulturarteko Plaza Feministaren artean garai batean eskolaren patioa 

zen gunea dago eta prozesu honetan, espazio hau ere landu da bertarako proposamenak 

jasoaz. Hala ere, kasu honetan, patio horren erabilera egiten duten eragile eta taldeekin 

(volleyball taldea, esaterako)  hitz egin eta adostu beharreko zerbait bezala geratzen da 

prozesu hau amaitu ondoren. 

Eraikinaren “extentsio” bezala ulertu da kanpo patioa lan saioetan, eta besteak beste, gune 

berdeak izatearen beharra aipatu da, gaur egun gabezia handia duela azpimarratuz zentzu 

honetan. Kanpo eremuan baratza egiteko espazio bat egokitzeaz gain, egonleku eta eserleku 

erosoak egotea  proposatu da. 

 



EMAKUMEEN ETXEA DEFINITZEKO PROZESUA  
AMAIERA TXOSTENA 

 

 

Bestalde, eremu honen zati bat estaltzea edo estalpea egiteko ideia ere aipatu da saioetan, 

beti ere Udalak duen aurrekontu eta aukeren arabera. Estalpe bat ez bada ere, euria egiten 

duenerako gune estali baten beharra azpimarratu da, txabola edo “prefabrikatu” bat ere izan 

daitekeelarik. Gune honek aukera emango luke haurrak ere bertan jolasteko. 

 

Azkenik, kanpo eremua inguratzen duen hesia landare igokariz atontzea pentsatu da, eremuari 

goxotasuna eta aldi berean intimitatea emateko helburuarekin. 

 

Eraikinaren kanpo itxurari dagokionean, eraikinaren fatxadari argia eta kolorea emateko 

helburuarekin, paretetan muralak eta foko berriak jartzeko proposamena egin da. 

 

Bestetik, sarrera nagusiko eremuan dauden eskailerak kentzeko proposamena egin 

da, irisgarritasun oztopo guztiak ezabatuak izan daitezen. Atearen gainean Kulturarteko Plaza 

Feministaren izena adieraziko duen kartela jartzea ere pentsatu da, kanpotik argi ikusteko zein 

eraikin mota den, eta atzealdean ere muralen bat egingo litzake. 

 

Haurrentzako espazioaren inguruko hausnarketa: haurrek eremu espezifiko iraunkor bat behar 

ote duten landu eta eztabaidatu da espazioaren gaiari eskaini zaizkion bi saioetan zehar. 

Azkenean, erabaki eta adostu da ez dutela eremu finko bat izango haurrek, nahiz eta 

beharrezkoa den kasuetan, haurrak zaintzeko edota haurrarekin egoteko lekuak ahalbidetuko 

diren.  
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4.4 ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA 
 

Prozesuaren azken lan fase gisa espazio berriaren antolaketa eta funtzionamendua landu dira. 

Zentzu honetan, eremu instituzionala eta herritarra artikulatzeko saiakeran, hainbat 

proposamen jaso dira.  

Bi eremuak aurkezten dira ondorenean, eremu instituzionalaren baitan egindako ekarpenak 

lehendabizi, bertan, gaur egun eskaintzen diren zerbitzu eta baliabideez gain Kulturarteko 

Plaza Feministan eskaini beharko liratekeenak edota eskaini nahi direnak. Ondoren, eremu 

herritarraren antolaketa eta saretzerako saiakerarako lehen zertzeladak aurkezten dira. 

 

A. EREMU INSTITUZIONALEKO ZERBITZUAK ETA EKIMENAK 

Prozesuaren azken bi saioetako lehenengoan, gaur egunean Plaza Feministan eskaintzen diren 

zerbitzu eta baliabideak aurkeztu dira. Honen gainean, eraikin publiko berriak eskaini dezakeen 

aukera zabaltasunaz hausnartu da. 

Hurrengo koadroak lanketa honen lehen ondorioak aurkezten ditu. Alde batetik, egun 

eskaintzen diren zerbitzu eta baliabideen zerrenda aurkezten da. Ondoren, egindako 

hausnarketaren haritik, espazio berrian jaso beharreko zerbitzu berri posibleen zerrenda bat 

egin da (bigarren zutabea), aurrera begira bertan bideragarri egin eta sortzeko erronka berriak 

izango direnak. Azkenik, zerbitzu hauek bideragarri egite aldera, hirugarren zutabeak aurrera 

begirako baliabideen aurreikuspena jasotzen du. 

Koadroak biltzen duen edukiaz harago, prozesuan zehar hainbatetan azpimarratu den ideia 

balioan jarri nahi da, aurretik aipatutako ideiekin estuki lotuta dagoenez. Etxearen espazio 

fisikotik at eragitearen beharra, ideia hau balioan jartzearen garrantzia. Azpimarratu nahi da 

espazioa sortzen dela ez soilik bertan jarduerak garatzeko, baizik eta bitarteko bezala, 

herrian zehar eta herriko jarduera, zerbitzu, erakunde eta gune ezberdinetan eragiteko. 

Oreka bilatu beharra dago zentzu honetan, gune propioan jarduerak garatu eta zerbitzuak 

eskaini/jaso, eta aldi berean, herriko beste gune itxi/irekietan eragin (plazan, kultur-etxean, 

kiroldegian, udalean, hezkuntzan…). 

 

Azkenik, herri mugimendutik herriari begira sortzen eta garatzen dena balioan jarri beharra 

ere aipatu da.  
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ZERBITZU ETA BALIABIDEAK ZERBITZU ETA AUKERA BERRIAK AUKERA BERRIETARAKO BALIABIDEAK 

- Emakumeentzako Jabetze Eskolak: Urte osoan 

ikastaro eta tailerrak, arratsaldez. Larunbat 

batzuetan ere bai. Ikastaro batzuk plaza 

feministan, besteak Biterin, Laubidietan… 

Lauhilabeteko 5-6 ikastaro inguru 
 

- Haurdunaldi tailerra: Urtean txanda bat edo bi. 

Astean behin. Biterin ematen da 
 

- Plax! Bikote eta Sexu aholkularitza: Hilean bi 

hitzordu (egun Sandiusterrin) 
 

- Plax! Gazteeentzako sexu aholkularitza: 

Hilean behin, asteazkenak 
 

- Beldur Barik programa: bideogintza tailerra, 

asanbladak… 
 

- Martxoak 8, Azaroak 25 hainbat ekimen: 

hitzaldiak, antzerkiak, erakusketak, liburu 

aurkezpenak…  
 

- Ikasturtean zehar sor daitezkeen hainbat lan 

bilera: abortu eskubidearen aldeko dinamika, 

Sagar Moreak txotx asanblada… 

 

 

Plaza Feminista erabiltzen duten Eragileak /taldeak: 
 

- Berdintasun Kontseilua. Hilean behin, astelehenak 

- Bilgune Feminista. Arratsaldez ostegunak  

- Arremanitz. Goizez barne lanerako eta arratsaldez 
herriko eragileekin 

- Izan gizon. Hilean behin, asteazkenak 

- Koordinadora feministako bilerak 

- Bestelako asanbladak, bilerak… 

- Aholkularitza juridiko eta 

psikologikoa tratu txarren kasuetan 

- Identitate sexuala lantzen edo 

aholkatzen duen zerbitzua 

- Izan Gizon bezalako proiektu 

gehiago  

- Berdintasunera hurbiltzeko 

sentsibilizazio tailerrak: Herri 

mailan eta Kulturarteko plaza 

feministatik harago  herritar 

gehiagorengana iristeko helburuarekin 

kanpaina eta baliabideak sortzea 

- Sormen tailerrak: sormen artistikoa, 

gorputz adierazpena, antzerkia, 

dantza, etab. sustatzeko ekimenak. 

- Zine Foruma: beste hainbat 

Emakumeen Etxetatik jasotako ideia 

edo proiektua 

 

Baliabide materialak: 

- Dokumentazio zentroa hornitzeko 

baliabide ekonomikoak: liburuak, 

pelikulak, gela, teknologia… 

Giza baliabideak: 

- Arlo juridikorako adituak, baliabide 

humanoak 

- Eraikinaren edo espazio berrirako 

dinamizatzailea, Udal langilea izango 

dena. Beste gune publikoetan egoten 

diren bezalaxe, harrera arduradunak, 

bertako espazioaren antolaketaz eta 

erabilera koordinazioaz arduratuko 

dena. 

 

Komunikaziorako eta saretzerako 

baliabideak 

- Informazio/Bidelagun Sarea: 

Emakumeen Etxearen prozesua 

garatzeko sortu den sarea mantendu 

eta lanean jarraitu, aukerak egongo 

balira espazio berria egokitzean sare 

hau birsortu. 

- Parte hartzaileen topagune eguna: 

elkar ezagutzarako, parte hartzaileen 

esperientzien elkartrukerako egunaren 

antolaketarako baliabideak beharko 

dira. 
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B. ANTOLAKETARAKO OINARRIAK 

Eraikin berri honen kudeaketa eta antolaketaren inguruan egindako hausnarketak 

hastapenetan geratu direla esan daiteke, hau da, eraikinaren antolaketarako oinarriak adostu 

diren arren, antolaketa egitura zehatza adostera ez da iritsi prozesua. 

Antolaketa eta funtzionamenduaren inguruko hausnarketa beste hainbat herrietako 

Emakumeen Etxeen esperientziak kontuan hartuz landu dira, horretarako, lehendabizi beste 

hainbat eredu aurkeztuz. Basauri, Donostia, Arrasate, Ondarroa eta Azpeitiko kasuak ezagutu 

dira, hauen artean kudeaketa publikoko eta kogestio moduko ereduetara hurbilpena eginaz. 

Eredu hauek Hernaniko kasura ekarriaz, egungo antolaketa eta eragileen koadroa aurkeztu da, 

eta hauen saretze eta antolaketarako ideiak jaso dira: 

 

Errealitate honi erantzunez, adostu diren ondorioak honakoak izan dira: 

- Gaur egun Berdintasun Kontseilua erreferentziazko gunea da, Udaletik eta hainbat 

eragileren arteko elkarlana eremu honetatik sortua eta garatua da. Ibilbide luze eta 

oparoa du, eta bere ibilbidea egiten utzi behar zaio, orain arte moduan, eremu 

instituzionaletik iristen diren baliabideen kudeaketa eta bideratze parte hartzailea 

eginez. 

- Berdintasun Kontseiluaz harago, Kulturarteko Plaza Feministaren asanblada sortzea 

erabaki da.  
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o Lan instituzionalaz gain feminismoan eta berdintasunean herri mailan eragiteko 

eragilea izango da.  

o Herritarren eremuan kokatuko da asanblada hau, nahiz eta arlo 

instituzionalarekin koordinatu eta elkarlanerako bide edo zubiak izango dituen. 

o Berdintasunaren eta feminismoaren arloan antolatutako eragileen parte hartzeaz 

harago, norbanakoen partaidetza sustatu eta bermatuko du. 

o Gaur egun Koordinadora Feministak antolatzen dituen ekimenen (martxoak 8, 

azaroak 25…) zeregin eta antolaketa bere gain har dezake. 

 

Adostutako ideia hauez gain, erabakitzeke geratu diren hainbat ideia jaso dira prozesuaren 

amaieran. Zerrenda batean aurkezten dira ideia hauek, hala ere, landutako edukien ideia 

ezberdinak sakonago ezagutzeko 2017ko otsailaren 15eko lan saioaren memorian izango ditu 

eskuragarri: 

- Asanbladaren antolaketa: talde motorra sortuko den, egunerokoan bere 

funtzionamendu eta erabakien exekuzioa gauzatzeaz arduratuko dena, deialdiak, aktak, 

etab. jasoko dituena. 

- Asanbladaren eta eraikinaren gainontzeko gune parte - hartzaileen arteko zubien 

antolaketa zehatza. 

- Asanblada elkarte bezala erregistratzeko aukera eta finantzaketa: finantziazio 

autonomoa edo diru-laguntza bidezkoa izango ote duen zehazteke geratu da. 
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4.5 IZENA 
 

Izenaren aferan, bi ideia ezberdin garatzen dira txosten honetan. Alde batetik, “Emakumeen 

Etxea” terminoa erabiltzetik “Kulturarteko Plaza Feminista” hartzera bidean emandako urratsak 

aurkezten dira. Bestetik, eraikinak berak izango duen Izena adosten saiatzeko egindako 

ibilbidea ere azalduko da. 

 

A. “EMAKUMEEN ETXETIK” “KULTURARTEKO PLAZA FEMINISTARA” 

Prozesuaren abiatzea Emakumeen Etxearen proiektua definitzeko ideiarekin egin da. 

Emakumeen Etxea izendapena hartu zuen Euskal Herriko beste hainbat gune erreferentzia gisa 

hartuta, berdintasunaren aldeko lanean ikusgarri bilakatzeko helburuarekin. 

Beste hainbat herrietako ereduekin alderatuz gero, ordea, Hernaniko kasuak berezitasun bat 

izango du: eraikina bera AMHER Hernaniko talde multikuluturala bertan kokatzea aurreikusten 

da.  

2016ko maiatzean, prozesua abiatzear, eraikin berria Amherrekin konpartitua izango dela 

argitu arren, prozesu hau Emakumeen Etxea definitzeko izango dela adostu da. Behin 

prozesua abiatu eta lehen saio irekien ostean, gaiaren inguruko lehen zalantzak agertu dira, 

eta zentzu honetan, Amherrek espazio horretan izango duen funtzio, arau eta antolaketaren 

argipen bat egitea beharrezkoa dela aipatu da aurrera begira arazoak egon ez daitezen. Gaia 

guztiz argitu ez eta abenduan espazioaren inguruan egindako saioetan, gaia berriro 

mahaigaineratu da, eraikinaren kanpo itxuraren inguruan hitz egiten hasterakoan (morea izan 

behar ote duen, Amherren kolorea ez dela adieraziz, esaterako). 

Momentu horretan, gaiari heldu eta Talde Eragilean egindako bi lan saio eta Amher 

elkartearekin zein Udal gobernuarekin egoera landu ostean, hainbat puntu eta ideia adostu 

dira.  

- Amher elkartea eraikinez aldatuko da, egun Gabriel Zelaia den horretara igaroz.  

- ERAIKIN PUBLIKO baten erabilera izango du. Kultur etxe batek, edota kiroldegi batek 

izan dezakeen dinamika edota erreferentzialtasuna izatea da helburuetako bat, hau da, 

feminismoaren eta mugimendu feministaren eta kultur aniztasunaren lanketarako 

erreferentziazko lekua izatea.  

- Eraikina (eta ondorioz, bere izena baita ere) bat eta bakarra izango da, izena oraindik 

zehaztu gabe egon arren, bertan egingo den lanketa barnebilduko duen izena izango 

du. 

- Feminismoa eta kulturartekotasuna lantzeko espazioa izanik, bertan antolatuko diren 

ekimen, ekintza etab. helburu horien araberakoak izango dira, edo gaiarekin lotura 

zuzenekoak izango dira. 

- Kultur etxe zein kiroldegietatik espazio honek izango duen ezberdintasunetako bat 

izango da hainbat elkarteek euren bilkura lekua edo lokala eraikin honen barnean 

izango dutela. 

- Hala ere, eraikin publiko izaerak, elkarte hauen gaur egungo dinamikan eragin dezake: 

dela ordutegietan, “giltzak edukitzean”, edo erabilera pribatuko hainbat ekintzetan 

(merendolak, bazkariak…).  
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- Halako “beldur” edo “arrisku” sentsazio bat nabaritzen da, bai plaza feministako 

eragileen partetik, baita Amherren partetik ere, batak bestea “absorbituko” ote duen. 

Eraikina eta izena bat izateak ez du zertan hori esan nahi, horrexegatik “kulturarteko 

plaza feministaren” ideia.  

- Kontuan izatekoa da errealitatea aldakorra den neurrian, orain lantzen ari garen 

edukiak zein espazioaren antolaketak gaur egungo beharrei erantzuten diela.  

 

Eduki hauek adostuta, eraikin berria Kulturarteko Plaza Feminista izendapena izatera igaro da. 

Honek, prozesuan parte hartu duten herritarren artean, hainbat iritzi eta sentsazio sorrarazi 

ditu, eta horiek ere kontuan hartu beharrekoak direla baloratzen da. Besteak beste, 

partaideetako batzuek elkarketa hau aukera gisa ulertzen dute, gaur egun herri honetan 

lantzen den feminismo ereduak kulturartekotasunetik asko ikas dezakeelako, eta alderantziz. 

Sinergia eta elkarlanerako aukerak biderkatuko dituelako sentsazioa sortu du. Beste batzuen 

iritzia izan da, berriz, hasiera batean proposatu zen Emakumeen Etxearen ideia bere horretan 

galdu egin dela, ez dela izango beste herrietan ezagutu diren esperientziek duten indargune 

hori, gai edo lanketa bakarraren bueltan elkar bilduko dituen emakumeen bilgune bat. 

 

B. ERAIKINAREN IZENA, IZEN PROPIOA 

Eraikinak izango duen izenaren inguruko hausnarketa prozesuaren abiatzearekin batera hasi 

zen. Izen proposamenak egiteko bide ezberdinak landu dira: 

- Helburu eta ezaugarrien inguruko World Cafeko galderetako bat, izenaren inguruan 

proposamenak jasotzera bideratua egon zen. 

- Talde Eragilean dinamikak sustatu dira izen proposamenak egiteko. 

- Prozesuaren momenturen batean parte hartu duten herritar guztiei izenak proposatzeko 

gonbidapena egin zaie, deialdi eta epe baten baitan. 

- Hainbat herritarri zuzenean izenak proposatzeko eskatu zaie.  

 

Lanketa honekin paraleloan, saio irekietan parte hartutako herritarrek, eraikinaren izenaren 

ezaugarriak adostu ditu: 

- Etxe terminoa ez da erabiliko. Gune pribatuari egiten zaio erreferentzia, Emakumeak 

historikoki etxeetan egon dira, eta eremu honek irekitasun eta publikotasunari egin 

behar dio erreferentzia. Balorazio berdina egin da Txokoaz, “zokoratua”ri erreferentzia 

egingo liokeelako sentsazioa ematen du. 

- Gune, Elkargune, Plaza, Espazio bezalako izendapenak egokiagoak eta baliagarriagoak 

dira eraikin honi erreferentzia egiteko. 

- Emakume eta feminista hitzek izendapenean izan beharreko presentziak zalantza sortu 

du. Alde batetik, espazioa emakumeentzako soilik ez delako izango, eta bestetik, 

feminista hitzak errezeloak sor ditzakeelakoan bertara gerturatzerako garaian. 

Azkenean, feminista hitzak edukiak hobekiago barnebiltzen dituelakoan, izendapen hori 

ematea erabaki da. 
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Izen proposamenei dagokionez berriz, prozesu osoan zehar jasotakoak agertzen dira jarraian: 

- Joxepa Matea Zubeldia 

- Roxa 

- Buganbila 

- Alberjinia 

- Jazmina 

- Mujeres con Casa 

- Amarauna 

- Manttoni  

- Abaroa 

- Arragoa 

- Sagarmiña 

- Tximeleta 

- Txipititxonian 

- Leokaia 

- Ganbara 

- Laia 

- Elaia 

- Sorgin Bitxi 

- Emaizea 

- Noka 

- Noketa 

- Ekhiñe 

 

Koloretan ageri diren horiek denak saio irekietan landu dira. Horiez gain, Gobara izena bera 

ere aukera bezala proposatu zen Talde Eragileko bilera batean, baina bere esanahia argitu 

ondoren, baztertzea erabaki zuen taldeak. 

Prozesuaren azken saioan egindako dinamiken bidez, izen proposamen guztien inguruko 

hausnarketa egin da. Ez da izen bakar bat adostera iritsi, eta oraindik ibilbidea amaitu gabe 

egon arren, honako hiru izenen artean hartuko da azken erabakia: 

 LEOKAI edo LEOKAIA: Leoka + Kai. LEOKA: Hernaniko toki esanguratsua, 

emakumeen topaleku eta, azken urteetan, Jabetze Eskoletako ikasturteko 

hasieragunea. KAI(A): Babes gunea, iristeko gunea, abiatzeko gunea, pertsona eta 

kultura desberdinak topatzeko eta trukatzeko gunea... LEOKAIA emakume-izen bezala 

ere har daiteke. 

 

 EKHIÑE: Andre Kalearen izenaren berreskurapenarekin lotua dago, emakumeek 

espazio publikoan duten presentziaren inguruan hausnarketa eginez. Kalearen inguruko 

datu ofizialik ez dagoela eta, kondaira bat asmatu zen, jendearen bizipenetan 

oinarrituta. Hiru pertsonaiaz osatuta dago kondaira: Kandela, egoera guztietara 

egokitzen dakien migratzailea; Pantxa alferra da, emakumeek ez dutelako zertan 

«superheroiak» izan. Eta azkenik Ekhiñe dugu, borrokalaria. 

 

 AMARAUNA edo EMARAUNA: Armiarma sarea esan nahi du, sarearekin lotura 

handia. Emakumeak, feministak, espazio berri honetan landuko diren gaien inguruko 

saretzea, elkarlana eta sinergiak biltzen ditu izen honek 

 

Partaidetza prozesua amaitu arren, izenaren afera adosteko 3 izenen inguruan galdetegi bat 

zabalduko da sare sozialen bidez, “kontsultiboa” izango dena, herritarren lehentasun eta 

gustuak ezagutzeko. Ondoren, saio ireki bat antolatuko da emaitza horiek kontuan hartu eta 

erabaki bat hartzeko. 
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5 PROZESUAREN BALORAZIOA 
 

 

Prozesuaren jarraipen eta balorazioa egiteko gune nagusia Talde Eragilea izan da. Hori dela 

eta, azken orriotan, partaideek prozesuaren une ezberdinetan egin dituzten balorazioak biltzen 

dira, baita prozesuaren amaieran egindako balorazio orokorra ere. 

Prozesuari dagokionean, 10 hilabete hauetako momentu esanguratsuenak identifikatzeko 

eskatu zaie Talde Eragileko kideei, indargune bana eta ahulgune bana mahai gaineratuz: 
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PROZESUAREN INDARGUNEAK PROZESUAREN AHULGUNEAK 

OROKORREAN: 

- Orokorrean oso positiboki  baloratzen dut 

prozesua arrazoi ezberdinengatik: parte 

hartze maila, aniztasuna, gustora aritzeko 

aukera, jendea ezagutzeko… 

- Recogida de opiniones: las participantes han 

podido opinar. Dinamismo en las sesiones 

- Oso ondo dokumentatua: argazkiak, 

bideoak… 

- Prozesu osoa euskaraz egiteko aukera izan 

degu. Earra!  

- Oso akta onak! 

- Prozesua oso ondo eramana, “ondo gidatuak 

saioak”, dinamikak… 

- Asko gustatu zait prozesu guzia. Oso argi eta 

garbi gidatua 

- Prozesua bera, jende anitza gerturatu izana 

- Aniztasuna / jende berria 

ERNATU: 

- JARDUNALDIA: Beste tokietako proiektuen 

ezagutza; Jende askoren interesa ikusgarri 

- Jardunaldiak! Indar asko, eta anitza 

- Bi une berezi:  (I) jardunaldiak 

LORATU 

- Etxearen diseinuaren atala, “collage”-a. 

Elkarrekin etxea diseinatzea. 

- Bi une berezi: (II) espazioaren inguruko 

lanketa (bere arazo eta guztiz) 

OROKORREAN: 

- Bukaerako saio irekietan, parte hartzaile 

aniztasuna gutxitu 

- Espacios compartidos, falta de información, 

confusión 

- Hasierako aniztasuna (batez ere jatorri eta 

kultur aniztasunaz ari naiz) bidean galdu 

egin dugu neurri handi batean 

AMHER: 

- AMHER – Emakumeen Etxea indefinizioa 

- Amher vs. Emakumeen Etxea 

- Emakumeen Etxea / AMHERen arteko 

“indefinizioa” 

IZENA: 

- Ez dut uste adostasun handiko “izenik” 

izango dugunik 

- Izena 

EREIN: 

- Zalantzaren bat aipatzekotan mapeoa: 

motela? 

BILDU: 

- Funtzionamenduaren nolakotasuna 

zehazteke. Gai korapilatsua denez, nire 

ustez denbora gehiago eskaini behar genion. 
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