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Aurkezpena

Emakumeen
Etxea
2019-2020 ikasturtea gogoratzen dugunean, Covid-19 birusak eragindako
krisia etorriko zaigu gogora, zalantzarik gabe. Krisi horrek bat-batean
geldiarazi gintuen, eta gure bizitzak hankaz gora jarri zituen, zaintza-sareen
garrantzia eta bizitzen eta sistemaren zaurgarritasuna agerian utziz.

Lehenengo egunetik, Emakumeen Etxean lanean hasi ginen jarduera
guztia egoera berrira egokitzeko. Memoria honetan nola egin dugun eta
krisiak etxean izan duen eragina jasotzen saiatuko gara.
Hala ere, gauza bat argi daukagu:
proiektu hau bizirik dago eta ez du pandemia batek geldituko!
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Organigrama
BATZORDEA

COMISIÓN DE

AJEDREZ
• Emakumezko xake jokalariak sortzea
eta bultzatzea du helburu talde honek.
Trebatzeko nahiz ongi pasatzeko
elkartzen dira.
• El grupo tiene como objetivo la creación
y el fomento de mujeres jugadoras de
ajedrez. Se reúnen en La Casa para
aprender y pasárselo bien.

BATZORDEA

BATUKADA
• Espazio publikoa hartzeko emakume banda

DANBORRADA
• Donostiako jaietan emakumeen partehartzea
sendotu
• Danborrada feminista sortu eta mantendu
• San Sebastian egunean espazio publikoa
feminismoz okupatu
• Fortalecer la participación de las mujeres en las
• Crear y mantener una tamborrada feminista
• Ocupar de feminismo las calles el día de San
Sebastián
BATZORDEA

TEKNOLOGIA
• Emakumeen alfabetatze digitala
• Teknologiaren erabilera kritikoa sustatzea
• Mugimendu feministari tresna digitalak
eskaintzea

• Ahalmen sortzaileak garatzea
• Banaka eta kolektibo bezala ahalduntzea

• Alfabetización digital de mujeres
• Fomentar un uso crítico de la tecnología

• Banda de mujeres para ocupar el espacio
público

• Ofrecer herramientas digitales al Movimiento
Feminista

• Desarrollo de capacidad creativa
• Empoderamiento individual y colectivo

COMISIÓN DE

ANTIAGRESIONES
BATZORDEA

BLOKEA

• Indarkeria matxistaren inguruko
hausnarketa eta ekintza feminista
• Administraziora jotzen duten emakumeen
egoera hobetzea

• Donostiako Emakumeen Etxeko Blokea sortu
deialdi feministetan Etxea bezala atera gaitezen

•

• Bloke bat sortu salaketa feminista desberdinak
antolatu eta proposatu ahal izateko, eta Etxea bezala
kaleak hartu ditzagun

• Mejorar la situación de las mujeres que
acuden a la administración

machista

• Generar un bloque de la Casa de las Mujeres para salir
como Casa a las diferentes convocatorias feministas
BATZORDEA

• Generar un bloke de organización y propuesta de
diferentes iniciativas de denuncia feminista para
tomar las calles como Casa de las Mujeres de Donostia
BATZORDEA

ARTIKULAZIOA

ZINEA
• Eztabaida eta hausnarketa feminista sustatu
• Zine feminista jaialdia bultzatu
• Emakume zinegileak ikusarazi

• Tailerren proposamenak
• Aurrekontuaren banaketa

•

• Elkartearen urteroko ebaluazioa

• Impulsar festival de cine feminista
• Visibilizar mujeres cineastas

• Propuesta de talleres
• Distribución del presupuesto
• Evaluación anual de la asociación

KOGESTIOA // COGESTIÓN
KUDEAKETA KONPARTITUA // GESTIÓN COMPARTIDA

FINANZATZEN DU // FINANCIA
LEGE BABESA // SOPORTE LEGAL
EMAKUMEEN MUGIMENDUARI LAGUNTZA
APOYO AL MOVIMIENTO DE MUJERES

BAZKIDEEN INDARRA // FUERZA DE LAS SOCIAS
700 BAZKIDE // 700 SOCIAS
PROGRAMAZIOA ETA KUDEAKETA
PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN
MUGIMENDU FEMINISTA HAUNDITU ETA INDARTU
FORTALECER Y AUMENTAR MOVIMIENTO FEMINISTA
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Elkarrizketa
Emakumeen Etxeko dinamizatzaileak:

hasi zen asteburuan, martxoaren 14-

Silvana Ostiza eta June González.

15ean, autodefentsa ikastaro bat zegoen
antolatuta eta bertan behera utzi ge-

Nola izan zen Covid-19ak eragin duen

nuen, nahiz eta oraindik ofiziala ez izan

itxialdiaren

itxialdiarena.

hasiera

Emakumeen

Etxean?
Martxoaren 16tik aurrera etxetik lan egiGiro arraroa zegoen jada egun batzuk

ten hasi ginen, egoerari aurre nola egin-

lehenagotik. Horretaz gain, zaharren

go genion oso argi izan gabe.

egoitzetako langileen itxiera hemen egin
zen, obretan hasi ginen, martxoaren 8a

Nola kudeatu behar izan duzue telelana?

antolatzen ibili ginen… eta bapatean,
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egoera hau gailendu zitzaigun. Inork ez

Ohituta ez ginen arren, eta berez ere

zuen ezer argi, ez genekien guk ere nola

teknologia berriak oso gustuko ez ditu-

jokatu behar genuen… Berez, itxialdia

gun arren, ondo moldatu gara ordena-

gailu eta telefonoei esker. Egunero hitz

Zeintzuk izan dira egoera honetatik

egin dugu gure artean, formatzaileei ere

baloratzen dituzuen alde onak eta zein-

proposamena luzatu genien online for-

tzuk alde txarrak?

mazioak egiten jarraitzekoa, gehienek
aurrera egin zuten horrekin eta etxeko

Alde on bezala autozainketa handia egon

abokatu eta psikologoak ere lan eta lan

dela. Elkarren oso pendiente egon gara, bi-

aritu dira, emakumeei zerbitzu egokiena

lerak hasi aurretik ere, laneko kontuez hitz

eskainiz. Horrez gain, indarkeria zuze-

egiten hasi aurretik, norbera nola zegoen

nean lantzen duten jabetze taldeetan ere

azaltzeko tartea hartzen genuen… Forma-

martxan jarraitu zuten emakumeak arta-

zioetatik ere ekintza zoragarrien berri izan

tzen. Beraz, gure lan egiteko era aldatu

dugu, taldeak sendotu dira eta autozainketa

den arren, zerbitzua eskaintzen jarraitu

bermatu dute bertako kideen artean. Era-

dugu arlo guztietan: etxetik, emakumeen

biltzaileek asko baloratu dute zerbitzuak es-

deiak kudeatuz; formatzaileek formakun-

kaintzen jarraitu izana eta hori guretzat ere

tzak eskainiz online; etxeko batzordeak

oso betegarria izan da.

zoom bidez bilerak eginez, etab.
Alde txar bezala, egoera bera ere oso zaila izan dela eta egun osoa etxetik bakarrik lan egiten egotea une batzuetan zaila
izan zela.
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Datu orokorrak

Bisita kopurua:
Arazo teknikoak direla eta, aurten ez
dugu datu hau eskuragarri.

Elkarteko bazkide kopurua: 1.544
Kogestio bilerak: 5

Etxean egiten diren ekintzen berri eman da:
‑‑ Donostiako Gizarte Zerbitzuak auzoetan dituzten bulegoetan, GLUZ (Gizarte Larrialdietarako Udal Zerbitzua) eta

ESPAZIOEN ERABILERA
Emakumeen Etxea Elkarteko batzorde eta
proiektuak:
‑‑ Denboraren bankua
‑‑ Demoleedoras Literatura Batzordea
‑‑ TEKNOKOM, teknologia berrien
batzordea

Genero Indarkeriaren Biktimen Arreta

‑‑ Danborrada feminista batzordea

Zerbitzuan, azken hauekin bereziki

‑‑ Emakumeen Etxea elkarteko barne

elkarlan eta harreman estua dugu.
‑‑ Donostiako Udaleko Kultur Etxeetan
eta Gaztelekuetan.

bilerak
‑‑ Xake Batzordea
‑‑ Batukada Batzordea

‑‑ Gaztetxeetan

‑‑ “La antiagresiones” Batzordea

‑‑ Martuteneko kartzelan

‑‑ Zine Batzordea

‑‑ Donostiako Anbulatorioetan eta Osa-

‑‑ Artikulazio Batzordea

sun Mentala, Osakidetza
‑‑ Gipuzkoako Itxaropen telefonoa

‑‑ Emakumeen Etxeko BLOKEA mobilizazioetarako

‑‑ Gurutze Gorria Gipuzkoa
‑‑ Caritas
‑‑ Gizarte bazterketa eremuan, adin txiki-

Emakume taldeak eta talde feministak:
‑‑ Plazandreok

koekin, emakumeekin, etab. lan egiten

‑‑ Emak – emakume kirolariak

duten erakundeetan

‑‑ Koordinadora feminista

‑‑ Emakumeen Etxea Elkarteko bazkideen artean

‑‑ Zaintza talde motorea
‑‑ Emakumeen Etxea Elkartea

‑‑ Euskara Sailean

‑‑ Bilgune Feminista

‑‑ Tabakalera

‑‑ Emakumeak eta hiria foroa

‑‑ Hainbat Udaletako Gizarte Zerbitzu eta

‑‑ Garaipen Elkartea

Kultur Sailetan

‑‑ Emakume Pilotariak
‑‑ Dandai
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‑‑ Bidez bide

Beste erakunde publikoek antolatutako saio

‑‑ Lilaton

eta formazioak:

‑‑ Donostiako Asanblada Feminista

‑‑ Beldur barik - Emakunde

‑‑ Emakumeen Mundu Martxa

‑‑ Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

‑‑ El parto es nuestro

‑‑ Berdinbidean – Berdintasunaren alde-

‑‑ ASADE
‑‑ AFIT-Antropologia Feminista Ikerketa

ko herri txikien sarea (GFA)
‑‑ Berdintasuna EHU

Taldea
‑‑ SORTZEN

Bestelako ekimenak:

‑‑ Emakume Surflariak

‑‑ Lumaltik

‑‑ Groseko Asanblada Feminista

‑‑ Mugarik Gabeko Ekonomilariak

‑‑ Mariren Alabak

‑‑ Gipuzkoako Arkitektoaen Elkargoa

‑‑ Erroak Sartu Emakumeen Taldea

‑‑ Bakerako Lankidetza Batzarra

‑‑ Chilenas en Gipuzkoa Taldea

‑‑ JATORKIN

‑‑ EMAGIN

‑‑ Mugarik Gabe
‑‑ CEAR – Emakume errefuxiatuak

Bisita gidatuak:

‑‑ Mundubat

‑‑ Irungo Udala

‑‑ XXY Kolektiba

‑‑ IPAR EUSKAL HERRIKO

‑‑ Zahar Egoitzetako langileen itxialdia

GARAPEN KONTSEILUA – Ber-

‑‑ ELKARTU

dintasun Batzordea, LE CONSEIL

‑‑ Berdintasun Proiektuak S.Coop Bilbo

DE DEVELOPPEMENT DE PAIS

‑‑ Erroak Sartu

VASQUE

‑‑ Haurralde Fundazioa
‑‑ Kalkuta Ondoan

Donostiako Udalak antolatutako saio eta
formazioak:
‑‑ Udaleko gizarte langileentzat formazioa
indarkeria matxistaren inguruan
‑‑ SFUSSekin koordinazioa indarkeria
atentziorako
‑‑ Puntu Kritikoen Maparen proiektuaren
bilerak
‑‑ Berdintasunean Formazioa, Gazteriako
teknikarientzat eta Gazteleku eta Kontadoresko hezitzaileentzat
‑‑ Gizarte langileentzat formazioa, gazte
zaurgarriekin prebentzioa
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Erabiltzaileei buruzko datuak
Datuen bilketa etengabe hobetzeko pro-

eta batzuen eta besteen artean alde nabarme-

zesuari esker, urtero pixka bat gehiago da-

nak dauden kasuetan, adierazi egingo ditugu.

kigu erabiltzaileei buruz. Aurten aldagai
berri bat sartu dugu: jatorrizko herrialdea.

Erabiltzaileen bizilekuari dagokionez, pixka

Ez daukagu erabiltzaile guztien datu oso-

bat jaitsi da Gipuzkoako gainerako lurral-

rik. Hala ere, pixkanaka hobetzen ari gara

deetako erabiltzaileen ehunekoa ( % 29tik %

eta hemen aurkezten dizkizuegu emaitzak.

26,5era).

Erabiltzaileen jatorria

Aztertzen ari garen unibertsoa 947 emakumekoa da; horietatik 515ek ikastaroetan parte
hartu dute eta 432k zerbitzuetara jo dute. Garrantzitsua da azpimarratzea datuak 2020ko
martxoaren erdialdera artekoak direla, orduan
kumeak zerbitzuetara joaten jarraitu dute, bai-

%26,44

206

Gipuzkoa*

agintzen baita alarma-egoera. Ondoren, ema-

%72,27

563

Donostia

10

Beste

%1,28

* Donostiako datuak kenduta

na datu horiek beste atal batean jasoko ditugu.
2020ko martxoaren 13ra arte, 432 emakumek jo

Adin-tarteak aurreko ikasturtean bezala man-

dute zerbitzuetara; horietatik, gutxi gorabehe-

tendu dira: 26tik 65era bitarteko 4 tarteak na-

ra 300 emakumeren fitxa osoak ditugu, hau da,

gusitzen dira argi eta garbi, eta haien arteko

% 70. Iazko ikasturtean % 45aren fitxa osoak ge-

banaketa oso orekatua da, % 20 ingurukoa. 25

nituen. Galdera hau egin dezakegu: oraindik

urtetik behera eta 65 urtetik gora, askoz ere

ere bi errealitate daude, zerbitzuetara joaten

emakume gutxiago dago % 9 bakoitzean.

diren emakumeena eta ahalduntze-tailer eta

Erabiltzaileen adina

tailerretan parte hartzen duten emakumeena?
Baietz esan dezakegu; izan ere, aurreko ikas-

25%

turtean bi aukerak konbinatu zituzten ema-

20%

kumeen ehunekoa txikia bazen ( % 7,5), orain

15%

gehiago da, % 4rekin (3,5 puntuko jaitsiera).
Hori dela eta, erabiltzaileen datu orokorrak
eskaintzen ditugu, bai zerbitzuenak, bai ikastaroenak (tailerrak eta ahalduntze-taldeak),
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Adinaren aldagaian, zerbitzuen erabiltzai-

da emakume unibertsitarioen hazkunderik

leen eta ikastaroetako parte-hartzaileen

handiena, talde horren % 65 baitira (10 pun-

arteko aldeak berdintsuak dira aurreko

tu egin du gora iazko ikasturtearekin alde-

ikasturtearekin

Zerbitzuen

ratuta). Zerbitzuen erabiltzaileen taldean,

erabiltzaileen artean, adin-talde ugariena (

berriz, % 35 dira, bigarren mailako ikaske-

% 32) 36-45 urte artekoa da, eta, ondoren, 26-

tak dituztenekin berdinduta ( % 35). Azken

35 urte artekoa ( % 25). Ikastaro eta tailerre-

horiek, ikastaro-taldean, % 9 baino ez dira.

konparatuta.

tan, berriz, emakume gehien biltzen dituen
tartea 56-65ekoa da, % 25ekoa. Hala, ikastaro

Aldaketa nabarmenak egon dira erabiltzai-

eta tailerretan parte hartzen dutenen batez

leen enpleguan, iazko datuekin alderatuta.

besteko adina 47,6 urtekoa da, eta zerbitzuen

Aurreko ikasturtean egoera nagusia “lanaldi

erabiltzaileena 41,2 urtekoa (6,4 urteko aldea).

osoko besteren konturako langilea” bazen,
orain “erretiratuen eta bestelakoen” taldea

Egindako ikasketei dagokienez, gora egin du

da nagusi ( % 26), eta lanaldi osoko langileak,

unibertsitate-ikasketak dituzten emakumeen

berriz, hirugarren postura jaitsi dira ( % 15).

ehunekoak ( % 46tik % 53ra). Bigarren lekuan

Halaber, nabarmena da emakume langabeen

daude bigarren mailako ikasketak ( % 19) eta

gorakada, % 22tik % 26ra igo baita.

hirugarrenean Lanbide Heziketako ikasketak

Erabiltzaileen lan egoera

( % 14).

Jardun osoan, besteren kontura lanean

Erabiltzaileen ikasketak
425

Unibertsitatea
Bigarren mailakoak
Lanbide heziketa

113

Lehen mailakoak 66
Besteak
Arauz
kanpoko
form.

22
14

149

Erretiratuak eta besteak

%53,87

%18,88

%14,32

%8,37

%2,79
%1,77

179

Langabezian

107 %15,71

Jardun partzialean,
besteren kontura

107 %15,71

Ikasleak

Lanean
berenkontura

66
38

184

%27,02

%26,28

%9,69
%5,58

Iazko ikasturtean bezala, emakume gehienek ikastaro batean edo bitan parte hartzen

dute.

Antzekoa

da

zerbitzueta-

ra jotzen duten emakumeen ehunekoa,
gehienak behin edo bitan joaten baitira.

Hala ere, atal honetan alde nabarmenak
ikusten dira zerbitzuen erabiltzaileen eta

Zerbitzu bakarrera jotzen duten emakumeen

ikastaroetan parte hartzen dutenen artean.

ehunekoa mantendu egin da iazko ikasturtea-

Ikastaroetara joaten direnen artean izan

rekin alderatuta ( % 75 inguru). Baina azpi-
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marratu behar da % 25ek 2 aldiz edo gehia-

Espainiar estatua

gotan jo duela zerbitzuetara, eta horrek esan

Amerika

nahi du Etxeak hainbat zerbitzu eskaintzen

Afrika

19

%4,16

dizkiela emakumeei, edo jarraipena egiten

Europa

10

%2,19

diela, zerbitzu bera hainbat aldiz erabiliz.

Asia

281
145

2

%61,49

%31,73

%0,44

Emakumeen Etxea Elkarteko bazkideen ehu-

Aldagai horrek ematen du alderik handie-

nekoa apur bat igo da erabiltzaileen artean ( %

na zerbitzuen erabiltzaileen eta ikastaroetan

31tik % 33ra). Oraindik ere alde nabarmenak

parte hartzen dutenen arteko konparazioa

daude ikastaroetan parte hartzen dutenen ( %

egitean. Zerbitzuen erabiltzaileen artean, ia %

46 bazkideak dira) eta zerbitzuen erabiltzai-

60 kontinente amerikarretik dator, eta herrial-

leen ( % 11 baino ez) artean.

deen arteko banaketa aipatu berri dugunaren
ia berdina da. Ikastaroetan parte hartzen du-

Bazkideak

262

tenen artean, berriz, %8 soilik dator Amerika-

%33,21

527

%66,79

Bazkide
ez direnak

tik, eta %88, berriz, Espainiako estatutik.
OHARRA: Aztertzen ari garen unibertsoa 947
emakumek osatzen dute. Ez daukagu guztiei

Amaitzeko, aldagai berri bat aztertuko dugu,

buruzko informazio osatua (fitxak) eta, hortaz,

erabiltzaileen jatorrizko herrialdea. Datu glo-

alderdi bakoitza aztertzean daukagun infor-

balei erreparatuz gero, erabiltzaileen % 61,5

mazioa erabiltzen dugu. Hori dela eta, balite-

Espainiako estatukoak dira, eta % 31,7 Ame-

ke guztizko kopurua aldatzea alderdi batetik

rikakoak. Amerikako kontinentetik datozenen

bestera.

artean, gehienak, % 22 Honduraskoak dira, %
17 Nikaraguakoak, % 15 Kolonbiakoak, eta gainerako herrialdeak, hala nola Bolivia, Ekuador,
Kuba, Mexiko, Argentina... Datu orokorretara
itzulita, Amerikatik etorritako erabiltzaileen %
31,5 horien ondoren, gainerako kontinenteek
askoz ere ordezkaritza txikiagoa dute: % 4,16
Afrikatik datoz (Maroko, Uganda eta Ekuatore
Ginea), % 2 Europatik (Errusia eta Errumania)
eta % 0,4 Asiatik.
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Aurrekontua
Hurrengo taulan jaso dugu Donostiako Udalak Emakumeen Etxeari egiten dion ekarpen
ekonomikoa. Horrez gain, udaleko langile bat dago Emakumeen Etxeko koordinazio eta
dinamizazio lanak egiten lanaldi osoan.
1. Emakumeen Etxea Elkartearekin hitzarmena:
Hitzarmena Emakumeen Etxea espazioa dinamizatzeko arratsaldetan

46.000,00

2. Pertsonala:
Bi udal langile, bat lanaldi osoan eta bestea lanaldi erdian

83.245,62

3. Ikastaroak, ahalduntze taldeak eta zerbitzuak
Autodefentsa ikastaroak
Mujeres por una vida libre de violencia
Kultura aniztasuneko taldea
Literatura taldeak: Iratxe Retolaza eta Ventaneras
Etxeko langileen aholkularitza zerbitzua
Lege aholkularitza
Aholkularitza juridiko eta gizarte esku-hartzea
Biluzik Mundura: sexualitate eta genero aholkularitza
Norbanakoaren jabekuntzarako gunea
Gizarte aholkularitza
“Iguálate” ikasketak homologatzeko zerbitzua
Aholkularitza laguntza taldea
Aniztasun funtzionala duten emakumeen taldea
Mugimendua eta gorputza
Empalabramiento

4.989,90
9.039,00
8.855,00
4.800,00
4.950,00
4.950,00
4.950,00
7.425,00
9.900,00
3.190,00
7.425,00
3.465,00
9.900,00
1.249,00
1.540,00

4. Eraikinaren mantenua eta mobiliarioa
Gastu korrontea (telefonoa, garbiketa, fotokopiak, argindarra,
komunitatea, konponketa txikiak)
Obrak: ateko koska kentzea, berdintasuneko bulegoan espazioa egokitzea,
lehenengo pisuko leihoak aldatzea, sotoko biltegiko sabaia konpontzea.
5. Komunikazioa
Argazkiak eta bideoa
Egitarauak: diseinua, maketazioa eta inprenta
Urteko memoriaren argitalpena: diseinua eta inprenta

GUZTIRA:

47.733,24
15.553,73

1.939,00
4.009,92
4.851,50

285.950,99€

Ekarpen honez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere ekarpen garrantzitsua egiten dio Emakumeen Etxea Elkarteari: 40.000 euroko diru laguntza ematen dio, eta horri esker egiten dira
emakumeen zine ikustaldiak Antzoki Zaharrean, ikastaroak, tailerrak, jardunaldiak, hitzaldiak,
batukada, denbora bankua, difusio kanpaina, urteroko festa eta abar.
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Emakumeen Etxeko
hobekuntzak

Sarrera-irteerako
ranpa berria

Bulegoarentzako
espazio gehiago

Pertsonen kontaketa
egiten duen tresna

Leiho berriak

Konfort gelan
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Emakumeen Etxeak

10 urte

2020an, Donostiako Emakumeen Etxeak 10
urte beteko ditu. Eta ezin izan dugu behar
bezala ospatu! Aurten ezinezkoa izan da urtero egiten dugun festa antolatzea, Covidaren egoera izan dela eta.
Baina beste esparru batean lan egin dugu,
eta hori ere ospakizun bat da. XXK kolektiboarekin batera, Emakumeen Etxearen
memoria kolektiboaren sistematizazioa egin
dugu. Bilera bizi eta dibertigarri pare batean,
10 urteko ibilbidearen mugarriak gogoratu
ditugu, eta Etxeaz zein harro gauden eta gure
proiektua zein indartsua den konturatu gara.
Beste 10 urte gehiago!
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Zerbitzuak

Arreta eta bideraketa

Informazioa, orientabidea eta harrera Emakumeen Etxeko bertako baliabideetara edo
kanpokoetara bideratzea.
Egilea: Emakumeen Etxeko bertako langileak
2019ko irailetik 2020ko martxora:
astelehenetik ostiralera 10:00 – 21:00. Hitzordurik gabe
Martxotik ekainera: astelehenetik ostiralera
9:00-14:00. Telefonoz

Aholkularitza juridikoa
eta gizarte eskuhartzea

Espetxe eta zigor zuzenbidea. Atzerritartasuna. Lanerako zuzenbidea. Genero indarkeria. Hirugarren adina: erretiroa, pentsioa,
alarguntasuna... Tramiteak egiteko laguntza.
Egilea: Arrats Elkartea
2019ko irailetik 2020ko martxora: asteazkenak: 16:00-18:00. Presentziala hitzorduarekin.
2020ko ekainera bitartean 155 emakume
artatu ziren.

Etxeko langileentzako
aholkularitza

Eskubideak eta betebeharrak, soldatak, kontratu motak, oporrak, egun eta ordu libreak,
kotizazioak, baimenak, kaleratzeak... inguruko aholkularitza.
Egileak: Ana Lopez eta Juana Aranguren
2019ko irailetik 2020ko martxora: astelehena 16:30 - 18:30. Presentziala eta telefono
bidez, hitzorduarekin.
Parte hartzaileak: 61 emakume, horietatik 25
externa erregimenean zeuden eta 25 interna
moduan; 11 enplegu-emaile ziren. Langileen
artean 5 EAEkoak ziren eta 45 atzerritarrak.
Martxotik ekainera: 38 emakume artatu
ziren eta horietatik 3 enplegu-emaileak ziren.
Kontsulta gehienak martxo amaiera eta apirila hasiera bitartean egin ziren. Bitartekaritza lanak ere egin ziren enplegu-emaileekin.
Espainiako gobernuak onartutako araudi
berriaren berri eman zitzaien eta Internet
bidez gizarte segurantza eta Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoarekin lotutako gaiak
kudeatzen lagundu zitzaien.
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Martxotik ekainera: zerbitzu honen beharra azaleratu zen. Zalantzak eta beldurrak
bikoiztu egin ziren tarte honetan, emakume
askok beren erasotzailearekin 24 orduz bizi
behar baitzuten.

Gizarte aholkularitza

Askotariko informazioa eta aholkularitza:
gizarte laguntzak, etxebizitza, formakuntza
edota enplegua.
Egilea: Rosa Ugalde Urbistondo
2019ko irailetik 2020ko martxora: astearteak: 16:00-18:00, hamabostero. Presentziala
hitzorduarekin.
Artatutako emakumeak: 45. Koordinazioa:
32. Jarraipen eta akonpainamenduak: 60.
Martxotik ekainera: Beharraren arabera
artatutako emakumeak. Gehienak aurreko
kasuen jarraipenak izan ziren; errekurtso eskasia, buruko gaitz edota indarkeria matxista
bizitzen ari ziren emakumeak.
Whatsapp: 8. Koordinazioa: 8. Jarraipen eta
akonpainamenduak: 50.

Babes psikologikoa

Aholkularitza, prebentzioa eta ahalduntzea
helburutzat izanik eta metodologia elkarreragileaz baliatuz, norberaren indarretan
oinarritutako baliabideak eskuratzen dira.

zerbitzuan emandako kontsultak guztira
78 izan ziren, 73 instagram bitartez eta 5
emailez. Hauei dagokienez, %16,66 (N=13)
mutilak izan ziren eta %83,33 (N=65) neskak.
Adinari dagokionez, 13 eta 18 urte bitartekoak ziren gehienak, hiru kontsulta gurasoenak izan ziren.

Egilea: Maite Santamaría
2019ko irailetik 2020ko martxora: asteazkenak: 10:00-15:00. Presentziala hitzorduarekin.
Artatuta: 120 emakume.
Martxotik ekainera: 165 emakume artatuta.
Itxialdiko lehen zatian artatutako emakumeek egoerarekin aurrera egin zuten arren
zituzten erreserba emozionalekin, berehala
hasi ziren patologia desberdinak azaleratzen:
depresioak, adikzioak eta era guztietako
indarkeriak.

Biluzik mundura

Sexualitatearen inguruko informazioa eta
aholkularitza zerbitzua.
Egilea: Lahia 3.0 sexologia elkartea
2019ko irailetik 2020ko martxora: astelehenak 17:00 a 20:00. Hitzorduarekin.
Guztira 105 kontsulta jaso ziren. Gehienak
(%74,29) online izan ziren, eta gainontzeko %25,71 modu presentzialean. Kontsulta
presentzialak guztira 27 izan ziren, gerturatu
zirenen gehiengoa emakumeak izanik (bi
mutil %7,4). Kasu honetan, adina zabalagoa
izan zen, 12 urtetik 59 urte arteko pertsonak
izan baikenituen, hala ere, gehiengoa 13 eta
18 urte bitartekoak izan ziren.

“Iguálate” ikasketak
homologatzeko laguntza

Atzerrian egindako ikasketen tituluak balioztatzeko aholkularitza eta laguntza.
2019ko irailetik 2020ko martxora: ostegunak: 10:00-12:00. Presentziala hitzorduarekin.
210 emakume eta 7 pertsona ez-bitar artatuak.
Aholkularitza ez da zita bakarrera mugatzen
eta email, telefono, etab. bidez ere burutzen da.
Pertsona berak 4 eta 6 zita -edota aholkularitzarekin kontaktu- bitartean izan ditzake.
Martxotik ekainera: 120 emakume eta 9
pertsona ez-bitar artatuak.
Covid-19aren testuinguruan zerbitzu hauek
burutu dira:
1) Pertsona dependienteekin lanean eta itxialdian zeuden 43 emakumeren egoerak entzun
dira.
2) Akonpainamendua osasun arloko emakume
profesionalei: erizain eta medikuak.
3) Etxeko eta zaintza langileentzat laguntza
eskaerak egiteko laguntza.
4) Koordinazioa hezkuntza zentroekin.
Egilea: Bidez Bide

Martxotik ekainera: martxotik aurrera
zerbitzua online izan zen bakarrik. Online
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Lege aholkularitza

Familia zuzenbidea. Lanerako zuzenbidea. Atzerritartasuna. Genero indarkeria.
Egilea: Emakume Bananduen Elkartea
2019ko irailetik 2020ko martxora: asteazkenak: 19:00-21:00. Presentziala hitzorduarekin.
107 emakume artatuta. Kontsultak indarkeria matxistaren inguruan, emakumeek horrela adierazita: 11, beste kontsultetan aldiz, batez ere banantzeekin lotutakoetan, tratu txarrak azaleratu ziren
oinarrian. Beste kontsultak atzerritartasunaren
inguruan, herentziak, lanekoak, aitatasunaren
ingurukoak.
Martxotik ekainera: 40 emakume artatu ziren
telefonoz.
Partekatutako kustodiak, bisiten erregimenak,
ERTEak, indarkeriak eta etxeen alokairuen
inguruko kontsulta gehiago egon ziren. Atentziorako denbora tarteak ere handitu ziren. Kontsulta
presentzialetan 30 minutu eskaintzen badira
emakume bakoitzarentzat, telefonoz 45 minutu
edo ordubeteko kontsultak izan ziren.

Ordenagailu eta Internet
zerbitzua
Astean zehar. Doako erabilera.
Ordutegia: 10:00 - 21:00
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Ahalduntze taldeak

Indarkeriarik gabeko bizitzaren
aldeko emakumeak

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten edo aurre egin
izan dioten emakumeak taldean egoteko gunea da. Autolaguntza taldea da. Askatzeko hainbat modu baliatuta, indarkeriari irtenbideak bilatzen laguntzen du.
Parte hartzea: Bi saio presentzial 5 emakumeen parte hartzearekin. Alarma-egoerak iraun zuen bitartean 22 emakume
artatu ziren eta 101 asistentzia burutu ziren. Telefonikoki artatu ziren, taldeko edota bakarkako whatsapp elkarrizketen
bidez eta taldeko saio telematikoen bidez. Itxialdiak iraun
zuen bitartean emakume batzuk konektatzeko arazoak izan
zituzten.

Parte hartzaileak: 5
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Donostiako Udala
Dinamizatzailea: Beatriz
Zalakain

Jatorri askotariko emakumeentzako
kulturarteko gunea

Irakurle talde honek pentsamendu feministan arakatzea
du helburu, eta pentsamendu feministak sorturiko galderak, kezkak, giltzarriak eta diskurtsoak izan ditugu eztabaidagai ikasturte honetan. Horretarako, hainbat irakurgai
(testu solteak, artikuluak edota liburuak) landu, eta horien
inguruko gogoeta egin dugu, betiere diskurtso feministek
zabaldu dituzten bidezidorretan ibiltzeko asmoz, nork bere
esperientziatik hitz eginez, nork bere gorputzetik.
Parte hartzea: Alarma-egoeraren aurretik saio presentzial
bat burutu zen: 3 emakume, 3 asistentzia. Gerora, osasun
alarmaren ondorioz taldea bertan behera geratu zen.
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Parte hartzaileak: 3
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Donostiako Udala
Dinamizatzailea: Beatriz
Zalakain

Desgaitasuna duten emakumeen
ahalduntze taldea

Desgaitasuna duten emakumeak elkartzeko gunea da,
norbere burua ezagutu eta aitortu ahal izateko. Desgaitasuna duten emakumeek bizi duten diskriminazio bikoitzaren
egoera aztertzea du xede talde honek, ahultasunari eta desparekotasunari aurre egiteko.

Parte hartzaileak: 14
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Donostiako Udala
Formatzailea: Rosa Ugalde,
ELKARTU

Parte hartzea: Itxialdian zehar ostiraletan, ordura arte ordu
berean, online bidezko bilerak egin ziren, taldearen jarraikotasuna bermatze aldera, ahal zen neurrian. Emakumeek normalitate hau asko eskertu zuten, nahiz eta asteroko dinamikan
egon ohi ziren batzuk ezin izan zuten parte hartu. Une horretan oso garrantzitsua izan zen taldearen martxa mantentzea,
atentzio indibidual nahiz taldekoa. 7 emakumek astero parte
hartu zuten, 3 emakumeak arrakala digitalaren ondorioz ezin
izan zuten parte hartu eta beste 4k osasun arrazoiak zirela
medio, nahiz eta whatsapp bidezko harremana mantendu zen.

Memoriaren zirrikituak euskal
literatura garaikidean

Azkenaldian memoriaren inguruko literatur lan ugari argitaratu dira, baina, memoriari heltzeko askotariko bideak garatu dira. Irakurle-talde honetan memoriaren zirrikituetara
hurbilduriko literatur lanak edo saiakerak izan ditugu hizpide, betiere genero-ikuspegiak memoria-ariketa horiek nola
zeharkatzen dituen aztertzeko asmoz.

Izena eman dutenak: 24
Parte hartzaileak: 24
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Donostiako Udala
Formatzailea: Iratxe Retolaza
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Antzerki laborategi feminista
Gure gorputzekin eta emozioekin konektatzeko gunea sortu
dugu, aniztasuna ospatuz. Antzerki-jolasaren bitartez, talde
lana zein entzumena landu ditugu, taldean sortu diren ikuspegi ezberdinei erreparatu diegu eta gizarte heteropatriarkalari aurre egiteko estrategiak entseatu ditugu guztion artean.
Besteak beste, zapalduon antzerkiaren ezagutzetatik abiatu
gara, hausnarketa feminista bat helburu izanda.

Izena eman dutenak: 17
Parte hartzaileak: 17
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzailea: Aitziber Eguskiza

Irakurle eskola feminista
Irakurle talde honek pentsamendu feministan arakatzea du
helburu, eta pentsamendu feministak sorturiko galderak,
kezkak, giltzarriak eta diskurtsoak izan ditugu eztabaidagai
ikasturte honetan. Horretarako, hainbat irakurgai (testu
solteak, artikuluak edota liburuak) landu, eta horien inguruko gogoeta egin dugu, betiere diskurtso feministek zabaldu
dituzten bidezidorretan ibiltzeko asmoz, nork bere esperientziatik hitz eginez, nork bere gorputzetik.
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Izena eman dutenak: 28
Parte hartzaileak: 27
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzailea: Iratxe Retolaza

Ventaneras - La precuela
XIX. mendearen bukaeraren eta II. Mundu Gerraren
artean, emakume-talde bat, munduko toki guztietatik
etorria, Parisen bildu zen, beren talentua garatzeko behar
zuten askatasun giroaren bila. Han, denen artean, munduko literatura guztiz berritzeko ahalegina egin zuten, eta
lortu zuten garai hori bikain eta berritzaileenetako bat
izatea. Poesia eta prosa idatzi zituzten, bai eta, patriarkatuaren ikuspuntutik, inolako zentzurik ez zuten testuak
ere; artikuluak eta aldizkariak argitaratu zituzten, liburudendak eta argitaletxeak sortu zituzten, surrealismoaren
autore nagusiei lagundu zieten, sexualitateaz eta generoaz
gogoeta egin zuten… Soilik II. Mundu Gerrak lortu zuen,
bere autoritarismoarekin eta bere suntsipen-lorratzarekin,
emakume horiek atzera egitea, beren etxe eta herrietara
bueltatzea, Paris uztea. Baina ondare bat utzi zuten, eta
aukera izan dugu haien arrastoa jarraitu eta ezagutzeko.

Izena eman dutenak: 37
Parte hartzaileak: 29
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Donostiako Udala
Formatzailea: Mertxe Tranche
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Ventaneras
“Berri-berriak” izeneko lantegian aztertu ditugun liburuak
XXI. mendean idatzitakoak izan dira, edozein kultura eta
herrialdetakoak, betiere gaztelaniaz argitaratuak. Ikuspegia
kronologikoa izan da, emakume idazle berriak eta haien
kezkak ezagutzea lagungarri izan baitzaigu emakumeok
gaur egun ditugun eztabaiden inguruan hobeto hausnartzeko.

Izena eman dutenak: 29
Parte hartzaileak: 29
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Donostiako Udala
Formatzailea: Mertxe Tranche

Batukada feminista
Jabekuntza ardatz eta perkusioa tresna bezala erabiliz,
talde lanean batukada feministak esan nahi duena landu,
ulertu eta praktikara eraman dugu. Musika oinarririk izan
beharrik gabe, erritmo ezberdinak ikasi ditugu eta dinamika ezberdinekin elkar ezagutu, talde izaera landu eta gozatu dugu.
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Izena eman dutenak: 60
Parte hartzaileak: 40
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzaileak: Arantxa Vicedo eta Ainara Sarasketa

Autodefentsa feminista
Orain lau urte Autodefentsa saioetan bildu ginen taldea
gara eta, geroztik, elkarrekin jarraitu dugu, hasieratik
gaudenok eta taldera gehitu direnekin batera. Azken
denboraldian gorputzetik eraldaketak eraikitzen aritu gara
dantza horretarako bide bezala erabiliz. Honela, dantzaren
bidez (Primal dantza bidez, zehazki esanda) bagabiltza
geure lekua bilatzen munduan, gozamenari ateak irekitzen,
boterea berriz hartzen, emozioak lantzen, maitasun
osasuntsua eraikitzen, garena adierazten, garenetik sortzen,
intuizioari leku egiten, bizi zentzuak lantzen. Bakoitza bere
erritmo eta beharren arabera.

Izena eman dutenak: 34
Parte hartzaileak: 20
Hizkuntza: euskara
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzailea: Naroa Argoitia
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Xakea
Talde honen helburua izan da, batetik, lehen urratsetatik
abiatzea, eta bestetik, xakean dakitenak goragoko mailetan
trebatzea, ilusio berdina daukaten emakumeekin jokatu
ahal izateko.

Izena eman dutenak: 40
Parte hartzaileak: 34
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzaileak: Eli Agirre eta
Leire Cruz

Klown
Gune honek bizitzaren gorabeherak barrearen bidez exorzizatu nahi ditu. Bertan barreak potentzia sendatzailea
daukala ikusi ahal izan dugu ikasturtean zehar eta zaintza
eta konfiantzazko leku batean geure buruaz barre egiteak,
munduaren aurrean jarrera boteretsuagoa lortzera eraman
gaitzakeela.
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Izena eman dutenak: 28
Parte hartzaileak: 20
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzailea: Bea Egizabal

Ederlezi abesbatza
Jatorri desberdineko emakumeak taldean egoteko gunea da.
Astean behin biltzen dira (joatea libre da), beren bizitzan migrazioa nola bizi duten elkarrekin aztertzeko. Zailtasunetatik
ikasten dute eta banakakoen eta taldearen lorpenak sozializatzen dituzte. Osasun fisikoa eta emozionala hobetzeko eta bizi
diren hirian gehiago sustraitzeko tresna eta baliabideak bereganatzen dituzte; isolamendutik ateratzen dira; euskal gizartea
eta jatorrizko gizartea, biak, ezagutzen dituzte; elkarrekin aisialdi, dibertsio eta ezagupen ekintzetan parte hartzen dute.

Izena eman dutenak: 49
Parte hartzaileak: 36
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
Formatzailea: Bettina Aragon

Aholkularitza, Laguntza Taldea
Errotutako jarrerak eta erruduntasun sentimenduak landu
nahiz aldatzeko. Indarkeriari aurre egin eta autonomia areagotzeko. Asteartea, hamabostero 14:30 -16:00. Hitzorduarekin.

Parte hartzaileak: 10
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Donostiako Udala
Dinamizatzailea: Maider
Andonegi
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Tailerrak

Auto-zaintzak
Emakumeoi, genero sozializazioaren bitartez, besteak
zaintzen erakutsi digute, baina ez geure burua modu berean zaintzen. Horrek askotan zailtasun handiak dakartza:
denbora guretzat bakarrik lortzeko, bakardadean zer egin
nahi dugun jakiteko (gure desio eta nahiekin bat egiten),
gure emozioak (onak eta txarrak) kudeatzeko; baita beste
kontu askotan ere, non askatasuna eta ahalmenak murrizten zaizkigun. Tailer honetan zailtasun horiek gutxitu nahi
izan ditugu eta horretarako tresnak eskaini dizkiegu parte
hartzaileei.

Brikolajera
Brikolaje mundua gustatu, baina, genero kutsuagatik edo
bestelako arrazoiengatik animatu ez direnei bideratutako
espazioa. Etxeko konponketa txikiak egiteko konfiantza
izan eta norberaren autonomia handitzea ditu helburu.

Kontxi López

Izena eman dutenak: 24
Parte hartzaileak: 21
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Carmen Melchor
Izena eman dutenak: 92
Parte hartzaileak: 26
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
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Lelo feministak estanpatu,
margotu eta eraldatu
Arropa lelo feministez beteta merkaturatzen hasi dira
marka handiak gaur egun; askotan ingelesez, gure edukiak
lapurtuz. Tailer honen helburua izan da transmititu nahi
ditugun mezuez jabetzea eta erabakitzea zer eta nondik
esan nahi dugun, ekintza bera eskuz lantzen dugun bitartean; eta horrez gain, soinean daramagunarekin zuzenean
konektatzea.

Ahanztura konjuratzen: emakumeak eta pentsamendua
Tailer honetan ibilbide bat egin dugu; zehazki, iraganeko
eta gaur egungo emakumeek sortu eta ezkutatua izan den
pentsamenduaren inguruko ibilbidea. Garai eta testuinguru desberdinen arteko bidaia bat egin dugu, zeinetan emakume horiek ezarritako ordena aldatu baitzuten: pentsatuz,
esanez, idatziz, eta beraiei zuzenduta ez zegoena eginez.
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Ane Baztarrika

Izena eman dutenak: 9
Parte hartzaileak: 9
Hizkuntza: 3 saio euskaraz eta
3 saio gaztelaniaz
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Marisa Hurtado

Izena eman dutenak: 23
Parte hartzaileak: 22
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzaileak: Emakumeen
Etxea Elkartea

Teoria feminista tailerra:
“Badago generotik ateratzea”
Tailer honek azkeneko mendeko feminismoaren proposamenak ezagutaraztea izan du helburu, proposamen
teorikoak landuz; baita praktika paradigmatikoak eta
abangoardistak ere. Halaber, feminismora bizipenetatik
etortzen diren emakumeak teorikoagoak diren proposamenetara hurbildu nahi izan ditu, konplexuagoak eta
abstraktuagoak diren proposamenekin mezu bat sortuz,
eta feminismoan interesatuta dauden emakume guztien
eskura jarriz.

Zinea ikusteko hamaika
modu
Tailerrean filmeak nola baloratu daitezken ikasi dute
bertaratutakoek, argazki eder eta aktoreen paperez gain.
Covid-19ren ondorioz, tailer hau online egin behar izan
zen eta aurrez zehaztutako datak baino beranduago.

Autodefentsa ikastaroak

Irantzu Varela

Izena eman dutenak: 32
Parte hartzaileak: 31
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Begoña del Teso

Izena eman dutenak: 22
Parte hartzaileak: 10
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Isa Bernal eta
Emagin

Eraso matxistei aurre egiteko, kalean aske sentitzeko eta
Izena eman dutenak: 34
defendatzeko modu eta estrategiak erakustea izan da ikas- Parte hartzaileak: 23
taro hauen helburua.
Hizkuntza: gaztelania eta
euskara
Antolatzailea: Donostiako
Udala
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Sexualitatea eta ikuspegi
feministak
Tailer honek sexualitatearen eraikuntza feminista baterako tresnak ematea izan du helburu nagusi. Nola ligatzen
dugun, nola maitatzen dugun eta gure sexu harremanak
nolakoak diren politikoa da; gure desira otzanduta dagoelako eta desobedientzia ohetik pasatzen delako.

Osasun mentala ikuspegi feminista eta soziokulturaletik
Osasun mentala dagokion testuinguruan aztertzea izan da
ikastaro honen helburu nagusia. Horretarako, eta ikerketa feministek ematen dizkiguten tresnak erabiliz, osasun
mentalaren ibilbide historiko bat proposatu dugu. Kasu
zehatzetatik abiatuta, honakoak izan ditugu hizpide: osasuna-gaixotasuna, biomedikuntza sistema, isiltasuna eta
tabua, eta ondoezari aurre egiteko agentziak eta erresistentziak.
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Irantzu Varela

Izena eman dutenak: 24
Parte hartzaileak: 22
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

María Zapata eta
Itxaso Martin
Izena eman dutenak: 23
Parte hartzaileak: 20
Hizkuntza: elebiduna
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Emakumeak eta zuzenbidea
Ezagutza diziplina ezberdinetan gertatzen den bezala,
artearen historia patriarkatuaren irakurketa hegemonikoaren menpean egon da, historian zehar emakumeek
egindako proposamen artistikoak alde batera utziz eta
emakumeek egindako obrak eta ideiak gizonezkoenak
bezala joz, besteak beste. Tailer honetan arte greziarra eta
erromatarra patriarkatua ezartzeko eta mantentzeko erabili zuten moduaz hausnartu dugu.

“Maitasuna, tratu onetatik”,
maita nazazu ondo
Pertsona guztiok maitasuna eman eta jasotzeko beharra
dugu. Baina batzuetan, maitasuna ulertzeko gure moduak
egoneza sortzen digu, hortaz, garrantzitsua da hausnarketa eta kontzientziaziorako gune bat izatea, maitatzen
eta maitatuak izaten nola ikasi dugun ohartu gaitezen.
Ikuspegi horretatik, maitasunaren bestelako kontzeptu bat ezagutzen eta barneratzen saiatu gara; nork bere
burua maitatzen eta errespetatzen hasi, geure burua (ber)
aurkitu eta Tratu Onak ardatz dituzten harremanak sortu
eta garatzeko.

Emakume f ilosofoen ondarea

Juana Aranguren,
Arantza Campos eta
María Victoria
Iturralde
Izena eman dutenak: 18
Parte hartzaileak: 16
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Kontxi López

Izena eman dutenak: 31
Parte hartzaileak: 24
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzaileak: Mara-Mara
Elkartea, Gipuzkoako Foru
Aldundiaren laguntzarekin

fi

Filosofiak emakumeentzako etsaitasunezko ingurunea izateari uztea da egin beharreko beste esfortzu handietako bat,
eta horregatik, ahalegin berezi bat egitea dagokigu. Horretarako, gure aurretiko emakume filosofoak ezagutzen ahalegindu gara tailer honetan, eta beraiei dagokien lekura itzultzen. Hau izan da, hain zuzen ere, gure tailerraren helburua:
emakume hauek guztiek egin dutena erakustea, eta haien
ondaretik ikastea.

Marisa Hurtado

Izena eman dutenak: 26
Parte hartzaileak: 22
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea
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Zientzia ona: ezinezkoa
emakumerik gabe
Zientzia giza jarduera bat da. Hori dela eta, ez dago aurreiritzietatik libre. Zientziaren “aktoreei” buruzko estereotipoek, erreferente femeninoen faltak eta kultura patriarkalak zientzia etorkizunerako aukera bat bezala baztertzera
bultzatzen ditu emakume asko.

Dantza Mugimendu Terapia
tailerra
Gorputz mugimendua oinarri izanik esperientzia integratzaileak bizi ditugu tailer honetan gorputz eta gogamenak
bat egin dezaten, kontzientzia korporala garatuz eta emozioei adierazpen ez berbala emanez.
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Marta
Macho-Stadler

Izena eman dutenak: 5
Parte hartzaileak: pandemiagatik bertan behera geratu zen.
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Emakumeen
Etxea Elkartea

Uxue Pascual
Esnaola

Izena eman dutenak: 7
Parte hartzaileak: 6
Hizkuntza: gaztelania
Antolatzailea: Donostiako
Udala

Ekintzak

Iraila
9: Azoka

26: Jardunaldia

Truke azoka

“Islamofobia: feminismoak, erronkak
eta ikuspegiak”

15: Bizikleta-ibilbidea
‘Gaur Nire Txanda’ izeneko ekimenari
bukaera emateko, emakumeen bizikleta-irteera Arditurrira.
Antolatzaileak: Kalapie Elkartea, Bizikume-Mujeres en
Bici taldea

24: Ekintza
Eraso matxistak salatzeko ekintza Kursaal
parean.
Antolatzailea: Emakumeen Etxeko Blokea
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Antolatzailea: Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko (EGK)
bake eta bizikidetza eta berdintasun arloak

Urria
8: Mahai-ingurua

10 eta 24: Mahai-inguruak

“Feminismo baserritar eta herrikoia, finantza etikoak eta ekonomia feminista”
Erdialdeko Amerikako eta Euskal Herriko
emakumeek feminismo baserritar eta herrikoia, finantza etikoak eta ekonomia feministari buruz solasteko mahai-ingurua.

“Ekarpen feministak legegintza-garapenari”
Osteguna, urriak 10: “Ekarpen feministak indarkeria matxistaren inguruko euskal araudiari”

Dinamizatzailea: Irati Cifuentes Axpe, Mugarik Gabeko
Ekonomialaria, GKEko eta Finantzaz Haratago sareko kidea.
Hizlariak:
‑‑ Josefina Roco Sanfilippo, Mundubateko Ekonomia
Feminista alorreko kidea.
‑‑ Zaloa Pérez, EkoSolFem-eko (Ekonomia Solidario
eta Feminista) kidea, REAS Euskadi.
‑‑ Marlen Haydee Sánchez Calero, Nikaraguako Landa-eremuko Langileen Elkarteko kidea (Asociación
Trabajadores del Campo - ATC), Nikaragua.
‑‑ Lola del Carmen Esquivel González, Gloria Quintanilla Kooperatibako kidea, Nikaragua.
‑‑ Ana María Quinteros Calles, El Salvadorreko
Nekazari eta Abeltzainen Elkarte Nazionaleko kidea
(Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios
- ANTA), El Salvador
Antolatzailea: Mundubat Fundazioa, Elkartasunerako
Elkarcredit Elkartea, Finantzaz Haratago, REAS Euskadi
Laguntzaileak: Emakumeen Etxea, Donostiako Udala,
Gipuzkoako Foru Aldundia,
Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentzia

Dinamizatzailea: Arantza Campos
Hizlariak: Miren Ortubay, Oihana Etxebarrieta eta
Juana Aranguren

Osteguna, urriak 24: “Ekarpen feministak konstituzioaren eta euskal autonomia estatutuaren
erreformarako”
Dinamizatzailea: Juana Aranguren
Hizlariak: Arantza Campos, Ainhoa Beola eta Julia Sevilla
Antolatzailea: Plazandreok

14: Azoka
Truke azoka
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Urria
14, 15 eta 16: Zinea

19: Bilera irekia

“VIII. jardunaldiak emakumeok egindako zinemaz, zuzendari argentinarrak”
Urriak 14, “Yo, la peor de todas”.
Urriak 15, “La ciénaga”.
Urriak 16, “XXY”.

Erditzea gurea da
Hainbat gaien inguruan hitz egin zen: haurdunaldi, erditze eta erdiondoa, besteak beste.

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea - Zine batzordea

17: Ekitaldia

25 eta 26: Ikastaroa
Autodefentsa feminista

Antolatzailea: Donostiako Udaleko Berdintasun Saila

Doris Lessing-en jaiotzaren mendeurrenaren ospakizuna.
2007ko Literaturako Nobel saridun Doris
Lessing idazlearen bizitza eta ibilbide literarioa landu genuen. Bere idazlan ospetsuena
izan zen ekitaldiaren ardatz eta hizpide, “El
Cuaderno Dorado”. DemoLeedoras komisioko Anna Núñez, Victoria Iturralde eta Ana
Etxartek egin zituzten aurkezpen lanak.
Antolatzailea: DemoLeedoras batzordea, Emakumeen
Etxea Elkartea

Doris Lessing
:
¿feminista a
su
pesar?
Charla-Col
oquio
Solasaldia

Organiza-Anto
Comisión Dem latzaile:
oLeedoras
Casa de las
Muj
Emakumeen eres
Etxea
Okendo, 4
17- X- 2019
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Azaroa
3: Xakea

11: Bideo emanaldia

V. “Emakumezko Donostia Hiria” xake
txapelketa

“Neska horiek, emakume hauek - Dandai:
historia(k) – bidea(k) – aztarna(k)”

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Antolatzailea: Dandai Elkartea

8: Tailerra
“Gorputza lehen lurralde gisa, autozaintza
eta zaintza partekatua”
Dinamizatzailea: Saioa Hernandez Castro, psikologoa,
sexologoa eta Berdintasun teknikaria
Antolatzaileak: Lumaltik Herriak eta Berdinak gara

16: Bilera
Emakumeen Etxeko danborrada

11: Azoka
Truke azoka

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

19: Zinea
Zineforum feminista “Persuasión”
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
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Azaroa
19: Jardunaldia

25: Manifestazioa

“Migrazioa Euskadin: generoa, aniztasun
sexuala eta erlijiosoa”

Indarkeria Matxistaren Kontrako Nazioarteko Eguna

Hizlariak:
‑‑ Betty Lachgar, “Bakoitzaren Askatasun Alternatibo”ko kidea (Mali).
‑‑ Nessrin El Hachalaf, kazetaria, abokatua eta
inmigrazioan aditua. LGTBIaren defentsan lanean
dabilen KIF KIF kolektiboko kidea.
‑‑ Afaf El Haloui, Ahizpatasunako lehendakaria
(Elkarte soziokulturala emakume marrokiar eta
euskaldunen artekoa).
‑‑ Chaimae Nakar, “Jatorkin Al Nahada” elkarteko
kidea eta emakume etorkina.
Antolatzailea: Jatorkin
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28: Mahai-ingurua
“Emakumeak bakea eraikitzen: justizia
feminista baterako bideak ehunduz”

Parte hartzaileak:
‑‑ Angélica Naranjo Quiceno, Emakumeen Eskubideen
Programako Koordinatzailea, Corporación para la
Vida Mujeres que Crean - MqC (Kolonbia).
‑‑ Roseli Finscue Chavaco, Emakume Programako
Koordinazioa, Consejo Regional Indígena del Cauca
- CRIC (Kolonbia).
‑‑ Justizia Feminista mintegia (Euskal Herria).
Dinamizatzailea: Mugarik Gabe
Antolatzailea: Mugarik Gabe

Abendua
2: Hitzaldia

9: Azoka

“Feminismoa eta arrazakeria”

Truke azoka

Hizlariak:
‑‑ Irantzu Varela - (Faktoria Lila) kazetari feminista.
‑‑ Maya Amrae - Munduko Babel Elkarteko partaidea.
Testuingu islamiarretako berdintasunaren aldeko
mugimenduetan aditua.
Dinamizatzailea: Ana Iruretagoyena
Antolatzaileak: Donostiako Udala (Kultur Aniztasun
Atala), SOS arrazakeria eta ZAS! Zurrumurruen Aurkako
Sarea

13: Liburu aurkezpena
“Ana se viste de Prada”, Sandra Iraizoz Cía
idazlearen liburuaren aurkezpena.
Egilea eta aurkezlea: Sandra Iraizoz Cía

17: Zinea
9: Tailerra

Zineforum feminista “Mansfield park”

“Ekonomia sozial eta
solidarioan ekiteko
topaketa tailerra”

20: Asanblada Orokorra

Formatzailea: Maialen Aginagalde,
Mugarik gabeko Ekonomilariak-eko
teknikaria
Antolatzailea: Mugarik gabeko
Ekonomilariak

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Emakumeen Etxeko Elkarteko Asanblada
Orokorra.
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea
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Urtarrila
14: Azoka

21: Zinea

Truke azoka

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Zineforum feminista “Mary Shelley”

20: Etxeko Danborrada
Emakumeen Etxeko danborrada
Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

30: Greba Orokorra
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Otsaila
4: Santa Ageda

19: Zinea

Ederlezi, Emakumeen Etxeko abesbatza
Santa Ageda egunean atera zen.

Zineforum feminista “Concepción Arenal,
la visitadora de cárceles”

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

Antolatzailea: Emakumeen Etxea Elkartea

10: Azoka
Truke azoka

14: Inauteriak

27: Tailer irekia
Martxoaren 8ko manifestaziorako leloak
egiteko tailer irekia.
Antolatzailea: Emakumeen Etxeko Blokea
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Martxoa
1: Lilaton

8: Mobilizazio eguna

6500 emakumek parte hartu zuten lasterketan

“Antolatu indarrak, batu borroka feministara. Nos tendréis enfrente”

4-8: Itxialdia
Gipuzkoako zaharren etxeetako langileek 4
eguneko itxialdia egin zuten Emakumeen
Etxean.

9: Azoka
Truke azoka

13: Etxearen itxialdia
Osasun larrialdia dela eta, Donostiako
Emakumeen Etxean egingo diren jarduerak, zerbitzuak, bilerak, ikastaroak, hitzaldiak... bertan behera geldituko dira eta
Etxea itxita egongo da.
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Itxialdia
Maiatzak 24: Gerrari Planto
Bakearen eta armagabetzearen aldeko
Emakumeen Nazioarteko Eguna
Antolatzailea: Emakumeen Etxeko Bloke feminista
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Eskerrik asko
Emakumeen Etxea egiten
duzuen guztioi!
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