IRUÑEKO EMAKUMEEN ETXEA SORTZEKO PROZESUAREN SEIGARREN SAIOA
Plazara!, 2018ko ekainaren 13a. 18:00 – 20:30.
1. Saioaren aurkezpena.
Azken saioa da. Bertaratze-baieztapenak eskatu eta helbide elektronikoak berrikusi dira.
2. Emakumeak eta emakumeen kolektiboak identifikatzeko puzzlearen ariketaren errepasoa.
Eranskinean jaso dira aste hauetan taldean parte hartu ez duten emakume eta elkarteen ekarpenak.
3. “Izarrak, ilargiak eta asteroideak” ariketa
Ariketa honek aukera ematen du hausnartzeko bakoitzak duen ausardia mailaren gainean eta distantziak
gorde eta muga jakin batzuk mantentzeko beharraren inguruan. Etxeari dagokionez, ondorioetako bat da
emakumeak animatu beharko direla ausartago izan daitezen, oro har, hertsaturik ibili baitira. Uste dute
konfiantza-giroa sortu dutela, elkar ez ezagutu arren, eta, hortaz, ongi sentitu dira eta dibertigarria egin zaie
ariketa.
4. Adostasuna Etxearen proposamenaren zirriborroaren inguruan.
Zazpi talde daude. Kontua ez da jada eztabaidatzea, baizik eta adostutakoa onartzea. Informazio hori guztia
Osoko bilera batean partekatu da, eta zirriborro-agirian dator zehatz-mehatz.
1. Sarrera
Zertarako Etxea? Toki fisiko bat da, eta bertan feminismoak praktikara eraman behar dira. Ikusi beharko da
nola islatzen diren haien esanahi desberdinak. Etxea emakumeendako eta haien ahalduntzerako
erreferentziazko toki gisara.
Prozesuari dagokionez, uste dute irekia izan dela eta emakume asko gonbidatu direla. Gustatuko litzaieke
emakume gehiagok parte hartu izana, eta kolektibo gehiagoren izenean, baina uste dute ordezkaritza zabala
egon dela. Balio izan du elkar ezagutzen ez zuten emakume asko aurrez aurre egoteko eta motorrak
berotzeko gerora Etxean egingo dituzten gauzetara begira. Sentitzen dute haien proiektua dela, beraiena,
prozesu komunitario bat.
Aktibismo feministak ibilbide luzea du Iruñean. Mugimendu indartsua dago, handia, eta topagune bat falta
da, biltzeko toki bat. Oso beharrezkoa da gune bateratu bat, anitza eta publikoa, eta barruan egiten denak
izan dezala eragina kanpoan. Eraldatzailea eta ezagutzera emango dena.
2. Filosofia
Azken dokumentua da, baina bizia. Etxean egin nahi den proiektuaren oinarria da. Etorkizunera begira hitz
egin da, eta bertaratuen ustez, orainean aipatzeak Etxea egingarriago egiten du.
3. Kudeaketa- eta funtzionamendu-eredua eta 4. Lan-ildoak eta jarduerak
Dauden bezala onartu dira.
5 Finantzaketa-eredua
Uste dute bi hitzarmenak batera egin behar direla, lagapenaren ingurukoa eta kontrataziokoa.
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6 Espazioak
Bilera-aretoak, harrera, bulego bat ordenagailuekin, erabilera anitzeko areto bat, dokumentazio-liburutegi
bat eta sukaldea. Aipatu da zaintzaren gaia modu eraldatzaile batean egin daitekeela, eta ez dadila izan
emakumeen berezko zeregina. Guneek ahalduntzea sustatu behar dute.
7. Eranskinak
Etxeak irisgarria izan behar du, eta sortzen diren agiriek ulerterrazak izan behar dute.
5 Etorkizunean eman beharreko pausoen aurkezpena eta adostasuna
• Oinarri-agiriaren azken idazketatik aurrera eman beharreko pausoen kronograma.
• Proiektuaren azalpena Iruñeko Udalaren Osoko Bilkuran
• Prozesuaren jarraipena egitea, proiekturako Etxerik egokiena identifikatuz eta adostuz.
• Talde kudeatzaile bat osatzeko aukera.
• Elkarte-Etxearen estatutuak sortu eta idaztea.
• Koordinazio eta kogestiorako lehenengo protokoloa idaztea.
• Konpromiso politikoa adierazteko agiria idaztea.
• Bilerak Udalean ordezkaritza duten alderdi politikoekin.
• Planifikazioa prozesuan emakume gehiago engaiatzeko.
• Herritarrei orain arte egindakoaren berri emateko komunikazio-plana.
• Hurbil dauden Emakumeen Etxeak bisitatzea.
Uste dute etapa honetan garrantzitsua dela Eraikuntza Kolektiboko Taldea koordinatu, deitu eta
dinamizatzeko pertsona batzuk egotea. Laguntza hori noizean behin baino ez da emango, izan ere, asmoa da
emakumeak beraiek antolatu eta koordinatu daitezela. Aipatu dute beharrezkoa litzatekeela talde
kudeatzaile bat egotea prozesuaren elkarrizketa- eta jarraipen-lan jakin batzuk egite aldera.
6. Etxearen egoitza izan daitekeen Tutera kaleko eraikinera egindako bisitaren aurkezpena.
Zabaltasunaren irizpidea betetzen ez badu ere, oso estua eta errektangularra baita, beste betekizun guztiak
betetzen ditu:
 Ingurune irisgarria
 Irisgarritasuna barruan
 Garraio publikoa hurbil
 Ez izatea puntu beltz edo kritikoa
 Argi naturala izatea
 Erraz ikusteko modukoa izatea
 oan-etorriko leku bat izatea
 Gutxienez 3 metro koadro izatea
 Ahalik eta azkarren okupatu ahal izatea
Uste dute arkitekturan adituak direnek gauza asko egin ditzaketela gune honetan. Zentzu guztietan
potentzialtasun handia duen tokia da.
7. Itxiera
Gogorarazi da zenbait bilera egin direla alderdi politikoekin eta Iruñeko Udalarekin; sentsazioak onak izan
ziren, eta ematen du lorpen gehienak eskuratu daitezkeela. Etxea Alde Zaharrean egongo balitz, gurpildun
aulkian doazen emakumeen eta mugikortasun urriko pertsonen sarbidea zailduko litzateke, galtzada-harriak
direla eta.
Aipatu da prozesuaren etapa hau bukatu dela eta aurrerago Berdintasuneko Zerbitzuko teknikariak
harremanetan jarriko direla emakume guztiekin prozesuaren hurrengo etapara begira.
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