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EMMk iragan ostiralean bildu zituen Oarsoaldeko zapiak, Errenteria-Oreretan. Rebeka Ruiz

REBEKA RUIZ IRUN

E makume eta migrante izatea-
ren gainean hausnarketa bul-
tzatzeko eta begirada parteka-
tzeko ibilbidea egin du, beste

ekitaldi batez, Euskal Herriko Emaku-
meen Mundu Martxak (EMM). Iazko
urriaren 17an hasi zen nazioarteko bos-
garren ekintza, eta bihar, martxoak 6,
bukatutzat emango dute Irun eta Hen-
daia lotuko dituen manifestazioarekin.
Giro alaia baina aldarrikatzailean, muga
irudikatzen duen lekuraino eramango
dute haien lema: Zubi guztien gainetik,
mugarik ez! Transnazionalik ez!
Zubiak izan dira aurten mugimenduak

aukeratutako ikurra. Cony Carranzak
xehetasunak eman ditu: «Mario Bene-
dettik zioen moduan, zubiek joatea eta

Zubiak horma
eta hesi izan
ez daitezen
Emakumeen Mundu Martxaren bosgarren ekintza bukatuko da
bihar. Zubiak izan dira aurten aukeratutako ikurra, pertsonen 
joan-etorria bermatu beharko luketela aldarrikatu baitute.
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osatzea da proposatzen duguna, aliantza
emakume zuriei ere zabaltzea. Webgu-
nean prestatu dugun dossierraren epilo-
goan Zuritasuna eta eurozentrismoa
hausten dituen aktibismo feminista ba-
ten alde irakur daiteke». Feministak ze-
haztu duenez, «arrakala dekolonizatu»
nahi dute, eta horrela, hausnarketa, be-
girada eta bidaia partekatu.   

Begiradak, hala ere, «kontzientea»
izan behar duela nabarmendu du Ca-
rranzak. Bestelako espazio batzuk ahal-
bidetzea ezinbestekotzat jo du, «ez
erruduntasunetik, arduratik baizik».
Are gehiago, migratutako emakumeek
«sufritutakoa» zenbaezina dela onartu
du. «Erabat arrazistak eta matxistak di-
ren atzerritartasun legeak dira. Ez dugu
biktimaren roletik esaten, ahaldunduta-
ko emakumeon ahotsetik baizik: ‘Begira
zer gertatzen ari den gorputz hauekin,
honaino iritsi ahal izateko sufritutakoa,
eta begira hemen ere egokitzen zaiguna.
Gure gorputzek eta bizitzek hemen bizi
behar dutena’», esan du. Carranzak za-

itzultzea bermatu beharko ligukete».
Hala ere, haren ustetan, «neoliberalis-
moak zein faxismoak zubiak hesi eta
horma» bilakatu dituzte. Ez dute bete-
tzen bete beharko luketen funtzioa,
«soilik trafiko eta merkantzien joan-
etorria bermatzen baitute». 
Ildo horretan, hausnarketa bultzatu

nahi du mugimenduak, «bertako ema-
kumeak, zuriak, europarrak» borrokara
batu daitezen. «Mugimendu misto bat

«Neoliberalismoak zein
faxismoak zubiak hesi
eta horma bilakatu
dituzte», dio Carranzak
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Goian, ezkerrean, Oarsoaldeko
zutabeen zapi bilketa;
eskuinean, iazko Martxoaren
8an mugimendu feminista
Hendaia eta Irun lotzen dituen
nazioarteko zubian. R. R./I. S.

q003-005_oarsoaldea_Maquetación 1  2021/03/02  16:25  Página 2



lantzan jarri du «zeinek behar ote duen
zein», Europak migratzaileak edo alde-
rantziz. «Transnazionalek etengabeko
krisiak eragin dituzte gure jaioterrietan.
Ni El Salvadorrekoa naiz, eta Hego
Amerikan ongizate sistemak kolapsa-
tzera iritsi dira gure baliabide naturalak
lapurtu dituztelako. Krisien alabak gara
gu, krisi amaigabeenak, eta argi ikusten
dugu Europak gorputz eta eskulan
hauek behar dituela». Eskuinaren eta
eskuin muturraren diskurtsoak «erru-
dun» egiten dituela ere deitoratu du.  

ZUBIAK ETA ZAPIAK 
Mundu martxaren bosgarren ekitaldian
zubiak protagonistak izateaz gain, za-
piak ere elementu gisa aukeratu dituz-
tela kontatu du Carranzak. Hasiera ba-
tean, osasun gomendioei jarraituz, per-
tsonen arteko distantziak bermatzeko
modua izan zitekeela iruditu zitzaien.
Ondoren, kolore guztietakoak izatea au-
rreikusi zuten, eta azkenean, aldarrika-
pen esaldiak txertatu zituzten. Herriz
herri jasotzen joan dira zapiak, eta bihar,
Etorbidea eta Santiago zubiak horiekin
jostea da helburua. Itxiera ekitaldia ma-
nifestaziora murriztu behar izan duten
arren, zubi guztien gainetik «poztasu-
nez, errebeldiaz eta indarrez» eraldake-
tarantz bultzatzen jarraituko dute. 5
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«Elkartasuna
ereitera» deitu
dute Oarsoaldeko
feministek zapien
bitartez

R. RUIZ ERRENTERIA-ORERETA

Txalapartaren erritmoan batu ziren
iragan ostiralean Oarsoaldeko femi-
nistak Emakumeen Mundu Martxak
(EMM) deitutako zapi bilketara Erren-
teria-Oreretan. Zubi guztien gainetik
elkartasuna erein lelopean, Oiartzun-
dik, Pasaiatik eta Errenteria-Orereta-
tik bertatik hamarnaka emakume el-
kartu ziren EMMk Iztieta pasealekuan
deitutako ekitaldian.

«Elkartasuna» izan zuen hizpide ha-
sieran Irati Legorburu mugimenduko
kideak: «Hierarkizazio sozialean eta
talkan oinarritzen den sistema pa-
triarkal, kapitalista eta arrazistaren
aurka egiteko dugun armarik indar-
tsuena baita». Halaber, bertan bilduta-
koek gaur egungo sistemak migratzai-
leekiko «mesfidantza, beldurra eta go-
rrotoa» sustatzen dituela salatu zuten.  

Ildo horretan, sistemari eusten dio-
ten enpresa transnazionalak pertsonak
«kaleratzeaz» eta «deslekutzeaz» aku-
satu zituzten, «haien aurka egiten

duen oro erailtzen dute. Nor den bor-
titza eta nor den zilegi erabakitzen
dute», erantsi zuten. Era berean, en-
presa transnazionalek baliabide natu-
ralak «arpilatzen» dituztela ere salatu
zuen mugimenduak: «Milioika pertso-
naren bizitzak gosetera edota itsasoan
galtzera kondenatuz». 

ALDARRI OZENA 
Ostiralean Iztieta pasealekuan elkar-
tutako emakumeek feminismo «antia-
rrazista» eta «antikapitalista» aldarri-
katzeko ahotsa goratu zuten. «Eskla-
boak» ezinbesteko dituen sistema bat
dela iritzi zioten arren, «batez ere kon-
plizeen» beharrean dagoen eredua dela
adierazi zuten. «Hemengoek eta han-
goek, txiroek, baztertuek eta anitzek
bat egin eta aurre egiten dugunean ba-
karrik kolokan jartzen den sistema
da», gaineratu zuen Legorburuk. 

Hori horrela, bertan bildutakoek bo-
rroka horren «eredu» seinalatu zuten
EMM, eta «mundua zeharkatzeko gai
den» dinamika dela erantsi zuten. Are-
ago, «erresistentzian gaudenon aho-
tsak» batzeko gaitasuna duela esanda
bukatu zuten Oarsoaldeko kideek.

EMMko kide Lucia Alfaro eskertuta
agertu zen Errenteria-Oreretako, Pa-
saiako eta Oiartzungo feministek
egindako harrera beroarekin. Zapiak
eta horietan bildutako esaldiak gorai-
patu zituen, eta biharko ekitaldirako
deia berriro zabaldu zuen. Ordu erdi
bateko ekitaldia argazki erraldoi bate-
kin biribildu zuten feministek. 

Iztieta pasealekuan harrera egin zieten Oarsoaldeko emakumeek EMMko kideei. R.R. 
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Axun Ertzibengoa Aizpioleak irabazi du Errenteria-Oreretako Mariasun Landa sarien ‘Emakumez-
koen begirada’ sailean. Hemen hark aurkeztutako lana. Hilaren 13an da sari emate ekitaldia.

U me baten begietatik desber-
din ikusten dira gauzak. Hel-
dutasunera iritsi eta haurtza-
roko kontuak oroitzean, sarri

konturatzen gara berezi edo liluragarri
ikusten genuena ez zela hainbesterako.
Ez da kasua. Ume nintzenean liluratu
ninduen, eta geroztik, bidean berarekin
topo egin dudan bakoitzean gauza bera
gertatu zait.

Dozena bat urte izango nituen. Ikas-
tolako autobusean Beraungo futbol-ze-
laiaren paretik pasatzen ginenean, auto-
busa martxan jartzen ikusten nuen.
Gainerako autobus-gidari guztiei begi-
ratzen nien: herriko urbanokoei, Do-
nostiara joateko trolebusekoei, gure
Ikastolakoei... Ez zegoen besterik, baka-
rra zen: Marina, Marina Rubio Iñigo, au-
tobus-gidaria eta emakumea.

Berak ez omen du ezer apartekorik
egin; hori esan dit solasaldia hasi dugu-
nean. Hainbat emakumeren ahotan en-
tzuna dut esaldi bera!

1986-87an hasi zen Marina autobu-

seko txofer lanetan. Gidatzea beti izan
du gustuko, baina autobus-gidari hasi
aurretik beste lan askotan aritu zen.
Behin, INEMera joan eta autobuseko gi-
dabaimena ateratzeko ikastaroaz galde-
tu zuen: «Bulegoko langile guztiak begi-
ra geratu zitzaizkidan, eta ezetz esan zi-
daten. Uste dut estetika ikastaro bat
aukeratu nuela». Marinak argi du Ma-
nuk, bere senarrak, emandako animoa
ezinbestekoa izan zela pausoa eman ze-
zan: «Lehenik Manuk atera zuen, baina
etengabe esaten zidan nik ere egin behar
nuela, egin nezakeela; eta egin nuen. Le-
hendabizi kamioikoa atera nuen,
1985ean; gero, urtebete itxaron behar
zen autobusekoa egiteko».

HASTAPENAK
Gidabaimena aterata lanean hasi zen.
Lehenengo urteak izan ziren gogorre-
nak: «Denetik entzun behar izan nuen.
Gogoan dut Agustinetan gizon batek
esan zidana: ‘Zergatik ez zoaz etxera
oheak egitera?’. Horrelakoek, ordea, in-

darra ematen zidaten. Batzuetan gaizki
pasatu arren, aurrera egiten nuen, baina
ez zen erraza izan. Artean, ez zen beste
emakume txoferrik inguruan, urte ba-
tzuk pasata hasi zen beste bat».

Seme bat zuen, Amets, 1982an jaioa:
«Goizeko 7etan gurekin joaten zen au-
tobusera, eta lehendabiziko eserlekuan
etzaten zen zakuarekin. A zer garaiak!».
Sasoi hartan, beraien autobus propioak
zituzten senar-emazteek, eta Langaitz
Ikastolako garraio-zerbitzua egiten zu-
ten.

Hodei, bigarren semea, jaiotzeko bi
hilabete falta zirenean eten zuen Mari-
nak txofer jarduna, 1990eko abenduan.
Aldaketa garaia zen: autobusak saldu zi-
tuzten, eta proiektu berriei ekitekoak
ziren. Proiektu haiek buruan zituela
joan zen Manu Himalaiara espedizioan,
beste batzuetan bezala. Baina oraingoan,
ez zen itzuli. Urriaren 2an iritsi zen zo-
rigaitzeko albistea: Makaluko gailurra
egin eta jaitsieran ehunka metro amildu
zen Manu, eta han geratu zen betiko,

Autobusaren bolantean
bidea urratzen
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IES Koldo Mitxelena BHI - Errenteria
Galtzaraborda etorbidea, 43. 

P.K.: 20100 - Errenteria. 
Tel.: 943 89 95 00. 

E-maila: 
idazkaria@koldomitxelena.com 

Web orria: 
www.koldomitxelena.com

MARIASUN LANDA SARIAK
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hainbeste maite zuen mendikatearen al-
tzoan.

1991EKO URRIA
Nola irentsi halako tragedia? Bi semere-
kin, bederatzi urtekoa bata eta zazpi hi-
labetekoa bestea, eta alargun geratu zen
Marina, 37 urterekin alargun. «Haurrak,
lana eta etxea, horretan jarri nuen indar
guztia, eta zegoenarekin aurrera egin
nuen, zer egin behar nuen bestela?».
Lana premiazkoa zuen, eta nolakoa den
bizitza, zetorkionaren susmorik izan
gabe, herriko urbanoan aritzeko azter-
keta gainditu berria zuen: «Manuri sor-
presa eman nahi nion». Errealitate gor-
dina ikusita, urbanoan hasi zen sei hila-
beterako.
Kontratu hura amaituta, Belintxon

Autobusak enpresako zerbitzu diskre-
zionalean hasi zen, 1992ko maiatzean,
eta han lan egin zuen 2018an erretiroa
hartu arte. Sarri pentsatu zuen lanbidea
aldatzea: «Lan egin behar nuen derrigor,
alarguntasun-pentsioak ez baitzuen
ematen Hodeiren pixoihalak ordaintze-
ko ere. Haurrak zaintzeko ere norbait
behar nuen. Kontuak egin nituen, eta
dena dirua zen. Azkenean autobusetan
jarraitu nuen, gustatzen zitzaidana egi-
ten. Beti izan dut laguntza, bai Manuren
familiaren aldetik, baita nirearen aldetik
ere, eskerrak horri, baina erabakiak nor-
berak hartu behar ditu».

EGUNEROKO AZTERKETA
Lankideekin inoiz ez du arazorik izan.
Alde horretatik oso pozik eta eskertuta
dago, beti laguntzeko prest izan dituela-

ko, eta beste bat gehiago izan delako
haien artean, emakume bakarra izan
arren. Egindako lanarekin ere gustura
dago, baina bidea ez da samurra izan:
«Batetik, lana bera ardura handikoa da,
50 pertsona daramatzazu»; bestetik,
emakume izatea zailtasun erantsia izan
da, bere ustez: «Eguneroko azterketa bat
da; nik uste dut hasi nintzenetik bukatu
nuen egunera arte horrela izan dela. Be-
raiek (gizonek) %50 ematen badute, zuk
bikoitza eman behar duzu; beti, egin de-
zakezula erakutsi behar duzu». Autobu-
sarekin iritsi eta aurpegi arraroak ikus-
tea egokitu zaio. Batzuek zoriondu egin
dute egindako lanagatik; beste batzuek,
ordea, enpresara deitu dute kexatzeko.

Eta berak dio: «Gizona banintz deituko
zuketen? Azkenean hori da, eguneroko
azterketa».
Urte asko eta Marinaren etengabeko

ahalegina behar izan ziren mesfidantzak
gainditzeko eta bere jarduna normalta-
sunez ikusia izan zedin. Emakume iza-
teagatik ateren bat itxi ziotela ere bada-
ki. Urbanoan ez zioten kontraturik be-
rritu, baina enpresa esleipenduneko
buruek ez zioten azalpenik eman: «Ge-
rora jakin nuen emakume izateak zeri-
kusia izan zuela».

AURRERAPAUSOAK
Gaur egun gauzak aldatu direla iritzi
dio. Zerbitzu diskrezionalean oraindik
emakume gutxi daude, baina garraio
publikoan bestela gertatzen da. Kopu-
ruaz gain, jarrerak ere aldatu dira. Ema-
kume bat autobusa gidatzen ikusita ez
da lehengo errezelo eta mesfidantzarik
sortzen, Marinaren ustez. Aurrerapau-
soak eman dira, eta poza hartzen du ofi-
zioan zenbat emakume dagoen ikusita:
«Bidea irekitzen lagundu dudala pen-
tsarazten dit, nire aletxoa jarri dudala
egin dezakegula erakusteko, eta gusta-
tzen zait emakumeak hor gaudela ikus-
tea».
Momentu onak eta txarrak azaleratu

dira solasaldian, baita ezina ere; baina
eten, sakon arnasa hartu, eta aurrera
egin du kontakizunarekin, bizitzan au-
rrera egiteko erakutsi duen adore berbe-
rarekin.
Berak ez duela apartekorik egin esan

dit solasaldia hasi dugunean. Nik, ordea,
baietz esango nuke.
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Marina Rubio Iñigoren gaineko lana egin
du Axun Ertzibengoak Mariasun Landa
sarietarako. Imanol Saiz
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AIZPEA AMAS AGIRRE
IRUN

Emakumea, ijitoa eta feminista bezala
definitzen duzu zure burua. Nola sartu
zen feminismoa zure bizitzara? 
Betidanik izan ditut helburuak nire bi-
zitzan, gauzak aldatzeko nahia, borroka-
tzeko, ez emakume ijitoen alde bakarrik,
baizik eta emakumeen alde. Batez ere,
nire kulturak bultzatuta, duela sei urte
Sim Romi Gipuzkoaqe elkartea ezagutu
nuen. Erromanieraz dago idatzita, eta
Gipuzkoako emakume ijitoak esan nahi
du. Beraien jardueretan parte hartzen
hasi nintzen, ahalduntzea, inork gure
eskubideak ez kentzea eta gure bizitza
askatasunez bizitzea bezalako kontzep-
tuak lantzen. 18 urterekin eurekin lane-
an hastea proposatu zidaten, eta hortik
aurrera, nire burua, nire pentsamen-
duak, feminismora hurbiltzen joan dira.
Elkartea ez balitz existituko agian nire
kabuz egingo nukeen ibilbide hori, baina

emakume ijitoaren ikusaraztea lantzen
asko lagundu dit elkarteak. 
Elkarteak, era berean, beste emakume
ijitoak ezagutu eta sareak egiteko balio
izango zizun. 
Hori da, erreferenteak ezagutzen joan
naiz. 
Zeintzuk izan dira erreferente horiek? 
Orain nire lankide direnak. Rosa Jime-
nez, esaterako. Emakume ijitoa da, eta
bizitzaren aurrean daukan jarrera nire-
tzat ereduzkoa da. Elkartetik kanpo, nire
ama izan da erreferenterik onena, etxe-
an ikusi ahal izan dudalako. Berak bere
adinarengatik, ez ditu izan nik izan ditu-
dan aukera berberak bizitzan zehar.
Orain, ni, berak egin ezin izan zuena egi-
ten ari naiz. Ahalduntzearen ikuspegia
eman dit amak. Lau seme-alaba izan
ditu, eta emakumeak, gure etxean, bote-
retsuak izan gara. Hori izan da benetako
erreferentea. 
Emakume ijitoak, oro har, ahalduntzen
ari dira? 
Denetarik dago. Nire familian, ni izan
naiz lehena ikasketak egiten, DBH, erdi
mailako ziklo bat, eta gehiago egiteko
asmoarekin. Nire familian ni izan naiz
moldeak apurtu dituena lehena. Elkar-
tean, berriz, nire lankideak izugarriak
dira, ikuspegi feminista dute, eta euren
bizitzan emakume ijitoak izanda gauza
garrantzitsuak lortu dituzte. Niretzat
eredugarriak dira: ‘Beraiek lortu badute,
nik zergatik ez?’.   
Sim Romi Gipuzkoqe elkartean zer lan
egiten duzue?
Emakumeentzako ahalduntze jarduerak
eta tailerrak egiten ditugu, Irunen. Adi-
bidez, arrakasta handia izan zuen euska-
ra tailerrak. Azken finean, ama batzuk ez
dakite euskaraz, eta euren seme-alabei
etxeko lanak egiten laguntzeko behar
dute. Urtero emakume ijitoen jardunaldi

PALMIRA DUAL SIM ROMI GIPUZKOAQE ELKARTEKO ORDEZKARIA

Emakume, ijito eta feminista bezala, estereotipoak 
apurtzen dihardu irundarrak, baita Martxoaren 8aren harira
mugimendu feministaren barruan ere.

“Emakumeek 
rol garrantzitsua
daukate gure
komunitatean”

Sei urte daramatza Palmira Dualek
Sim Romi Gipuzkoaqe elkartean
emakume ijituak ikusarazten eta eurei
arreta eskaintzen. Imanol Saiz
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batzuk ere egiten ditugu. Bertan parte
hartu izan dute libururen bat idatzi du-
ten emakume ijitoek, unibertsitate ikas-
ketak egin dituztenek, baita emakume
ijitoei buruzko ikerketak egin dituzte-
nek ere. Horrez gain, aisia jarduerak ere
egiten ditugu, emakume ijitoek ere eu-
ren momentua izan dezaten, arnasa har-
tzeko, deskonektatzeko, hitz egiteko...
Laguntza integrala eskaintzen dugu, eta,
besteak beste, lana aurkitzen ere lagun-
tzen diegu. 
Nolakoa da emakumea eta ijitoa izatea
Euskal Herrian? Zailtasun gehigarriak
izango dituzue...
Gutxiengo etniko bat gara, existitzen
diren gutxiengo etniko handienetako
bat. Pribilegioak, beraz, ez dira bestee-
nak bezalakoak. Diskriminazio hirukoi-
tza jasaten dugu emakume izategatik,
pobre izategatik eta batez ere ijito izate-
agatik. Gero, gaineratzen joaten da sexu
orientazioa edo generoa ere espero dire-
nak ez badira. Egun batean jardunaldi bat
egin genuen neska gazteekin, hezkun-
tzaren bidez ahalduntzeari buruz. Azken
finean, ikasketak ez badituzte, oso zaila
izango zaie bizitzan aurrera egitea. Be-
raiek esaten ziguten ‘baina zertarako?
Gero ez gaituzte-eta kontratatuko’.
Nahiz eta ongi jantzita joan, edo oso
makillatuta ez joan ijito itxura izan ez
dezaten, euren abizena beti agertuko da.
Eta hori nabarmentzen zuten beraiek,
‘zertarako? Gero ez gaituzte-eta kontra-
tatuko’. Aldez aurretik beti pertsona
onak garela frogatu behar dugu: alboan
zure poltsa edo sakelakoa uzten badida-
zu, ez dizudala lapurtuko, edo denda ba-
tean lan egiten badut, eta kutxaz ardura-
tu behar banaiz, ez dizudala lapurtuko.
Imajinatu neska horiek zerekin aurkitu
diren lana aurkitzerako garaian. 
Frustrazio eta etsipen horren aurrean,
nola motibatzen dituzue?
Orain dela 600 urte iritsi zen Espainiako
Estatura lehen familia ijitoa. Gizarteak,
ordea, ez daki ez nondik gatozen, ez gure
bandera daukagula, gure hizkuntza...
Hori kontuan izanda, nik neska horiei
esaten diet oinarrizko ikasketak behar
dituztela gure herriaren garapenean era-
giteko, jendearen errespetua irabazteko
eta ezagutzera emateko. Ikasketek balia-

bideak ematen dizkigute gure kulturan
sakondu ahal izateko, eta gatazka egoe-
raren bat sortuz gero, argudioekin eran-
tzuteko. Hori erakutsi nahi diet, niretzat
ere oso baliagarriak izan direlako. Azken
finean, gure arbasoek ez zuten ikasketak
egiteko aukerarik izan, duela 60 urte
baino ez zitzaielako eman ikasteko es-
kubidea. Horretaz aparte, independen-
tzia ekonomikoaren bidea aipatzen die-
gu. Ikusarazi nahi diegu euren lan auke-
rek ez dutela zertan egon behar azoka
ibiltarietara mugatuta, beste aukera ba-
tzuk ere badituztela. 
Nola ikusten duzu emakume gazte ijito
horien etorkizuna?
Badaude familia batzuk egungo egoeran
ondo bizi direnak, azoka ibiltariarekin,
familia gazterik edukitzen... Hala ere, al-
daketa asko ikusten ari naiz neska gaz-
teen artean. Beste modu batean pentsa-
tzen dute, espektatiba gehiagorekin...
Geroz eta neska gazte gehiago daude
ikasketak egiteko asmoarekin, indepen-
dente izateko gogoekin, gidabaimena
ateratzeko asmoekin... Horrelako men-
talitateak geroz eta gehiago ikusten dira. 
Etorkizun hobea izango dute, beraz,
gazte horiek. 
Poliki doa, agian sei laguneko taldetik
hiru izango dira, baina horrekin konfor-
matzen naiz. Belaunaldiak behar dira,
baina aldaketa gauzatzen ari dira. 
Nola biziko duzue emakume ijitoek Mar-
txoaren 8a?
2019an Bilboko manifestazioan izan gi-
nen, eta beste mobilizazioetan ere parte
hartzen dugu. Guk ere erakutsi nahi
dugu emakumeen eskubideen alde bo-
rrokatzen dugula. Emakume bat ez dadi-
la harritu gu hor ikusteaz. Emakumeon
artean ere aukerak sortu behar dira elkar
ezagutzeko eta elkarrekin lan egiteko. Ez
lukete esan beharko ‘emakume ijito hau
integratua dago’, ez; nik nahi dudana da
inkluituta egotea, barnean hartzea;
emakumeen arteko tratua berdinen ar-
tekoa izatea. ‘Emakume ijitoa ez da inoiz
ni nagoen tokiraino iritsiko’. Oraindik
horrelako pentsamenduak badaude, eta
estigma horiekin apurtu nahi dugu. Ale-
gia, emakume ijitoa ez dela librea, ez
duela ekarpenik egiten, ez duela eraba-
kitzeko ahalmenik... Gure komunitatean

«Aldez aurretik beti
pertsona onak garela
frogatu behar dugu»

«Aldaketa handia
sumatzen ari naiz neska

gazteengan»

«Feminismo zuriak 
dituen pribilegioak
onartu arte ezin du

besteen tokian jarri»
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emakumeek rol garrantzitsua daukate,
baina ezin dugu ikusarazi ez daukagula-
ko espaziorik hori egiteko. 
Mugimendu feministak bide luzea du
egiteko aurretik, baina mugimendua-
ren barruan oraindik badago joera arra-
za, generoa edo klase sozialak ezberdin-
tzeko?
Bai. Zinez min ematen dit hori esateak,
baina hala da. Feminismo zuriak dituen
pribilegioak onartzen ez dituen artean
ezin du besteen tokian jarri. Enpatia eta
ahizpatasun handia behar da horretara-
ko. Belaunaldi zaharragoetan, agian,
agerikoagoa da, baina oraindik ere ger-
tatzen da: talde feminista batzuetatik
alde egin behar izan dut, horrelako ja-
rrerak ekiditeko. ‘Ez duzu ijitoa ematen’.
Zer da, bada, ijitoa izatea?. Azken fine-
an, ijito zapaldu bezala sentitzen gara. 
Azken urteetan, ordea, ikuspegi guztiak
kontuan izaten ari dira mugimendu fe-
ministak egindako deialdietan.
Bai. Nik sei urte daramatzat honetan,
eta aldaketa handia sumatu dut. Espe-

rientzia oso onak izan ditugu emakume
gazteekin, gaurko feministek kontuan
hartzen baitituzte zure arraza, zure et-
nia... Baina egia da beste talde batzuetan
oraindik lan handia dagoela egiteko, ez
da nahikoa feminista etiketa jartzeare-
kin. Estereotipo asko puskatu behar di-
tugu. 
Sim Romi Gipuzkoaqe elkarteak presta-
tu du zerbait Martxoaren 8rako?

Irungo kultur etxean ahalduntzearen
gaineko jardunaldi batzuk egiteko as-
moa daukagu, Irungo emakume ijitoe-
kin, baina oraindik ez daukagu itxita.
Argi daukaguna da Martxoaren 8a han-
ditasunez ospatuko dugula. Deitu di-
tuzten manifestazioren batean parte
hartuko dugu emakume ijitoak ikusa-
razteko, eta gure banderarekin joango
gara hara. 5

Ama izan da Dualentzat bere bizitzako erreferente nagusiena. Imanol Saiz
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Gure gazteak berdintasunean hezten
Bidasoa kalea 1-3 - Trintxerpe - PASAIA

Tel.: 943 40 48 94 - www.fpb-olh.pasaia.org

15 urtetik aurrerako gazteentzako eskaintza
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Aintzina eta gaur, emakumeak
eraldaketarantz ahaldunduz
1991. urtean burutu zuen Emeki elkarteak lehen bilkura, eta data hori
aintzat hartuta, 30. urteurrena ospatuko du aurten. Zailtasunen
gainetik, emakumeentzako topagune bilakatzea lortu du elkarteak. 

REBEKA RUIZ 

Hondarribiko Emeki emakumeen elkar-
teak 30. urteurrena beteko du aurten. Ez
da nolanahiko ospakizuna, hiru hamar-
kada luzetan zehar taldearen espiritua,

zereginak eta helburuak zailtasun guz-
tien gainetik bizirik eta lehen lerroan
mantentzea lortu dutelako. 
«Adin guztietako emakumeak elkar-

tzeko gune bat» sortzea zen helburua
Tamara Sastre idazkariak azaldu due-
nez. Hasieratik «oso aktiboa» izan zela

elkartearen jarduna zehaztu du. Garai
hartan, zenbait irakasle gizonak zirela
ere esplikatu du, nahiz eta denborak
aurrera egin ahala, pixkanaka, postu
horiek emakumeek bete zituzten. «Gaur
egun irakasleak emakumeak dira, bazki-
deak bezala. Soilik emakumeek eman
dezakete izena. Diskriminazio positiboa
egiten dugu batzuk ados ez egon arren»,
gehitu du. 
Horretarako arrazoiak ere eman ditu

Sastrek. Adierazi duenez, gizonak dau-
denean zenbait emakumek ez dutela
parte hartzen jardueretan frogatu dute,
«lotsagatik-edo» isilik geratzen direla.
«Uste eta frogatu dugu emakumeak
emakumeekin gaudenean askoz ere
askeago sentitzen garela», argudiatu du.
Hori dela eta, zenbait tailer soilik ema-
kumeei bideratuta daude, eta beste
batzuk, publiko irekiari. 
Zer dela-eta erabaki zuen emakume

talde batek elkarte bat sortzea galdetu-
ta, ondokoa erantzun du: «Duela 30 urte
gure inguruan mugimendu handia sor-
tzen hasi zen, hainbat dinamika, ber-
dintasun planak... ». Hondarribian,
ordea, ez zegoen halako emakume tal-
derik, eta beraz, saretzea eta Emeki
elkartea sortzea erabaki zuten.  

URRATSEZ URRATS
Begirada 30 urte atzera botaz gero, ibil-
bidea «oso positiboa» izan dela iritzi dio
Sastrek, «nahiz eta egia da urte batzuk
zailak izan zirela alardearen kontua dela
eta». Emekik publikoki adierazi zuen ga-
tazkatik at zegoela, baina hala ere meha-
txuak jasan zituztela onartu du. «Noski,

M8ko kartel lehiaketakideen erakusketa Arma Plazan ikus daiteke. R.Ruiz

HONDARRIBIA
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Berdintasuna, ekintzailetza eta 
berrikuntza dira gure gakoak

Plaiaundi z/g. 20301 IRUN 
Tel.: 943 89 92 14
info@plaiaundi.eus
www.plaiaundi.hezkuntza.net
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HONDARRIBIA
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GAUR

Ipuin kontaketa
17:30. Lupe Lekuonaren eskutik, Eme-
kiren egoitzan. 

Jaizkibel konpainia
19:00. Aurrera egin badugu dokumen-
talaren estreinaldia eta Hondarribia
Berdintasun Hiria sariaren banaketa,
Itsas Etxea auditoriumean. 

BIHAR

‘Sufragistas’
18:30. Film luzea Itsas Etxean.  

ETZI

30 urteko ibilaldia
11:00. Emekiren eskutik, izenik ez du-
ten kale edo plazetan barrena ibilaldia
Mendelutik abiatuta. Bukatzean, Mar-
txoak 8 plazaren inaugurazioa (13:00). 

ERAKUSKETAK

Emakumeen Nazioarteko Eguneko kar-
telen erakusketa Arma Plazan, eta
M8ari eskainitako txokoa liburutegian. 

San Pedro eta Bernat Etxepare
kaleen arteko eremua
Martxoak 8 plaza izango da

Udala eta Emeki Elkartea elkarlanean
ari dira kale izendegia eguneratzen,
baita Martxoak 8rako ekitaldi zerrenda
prestatzen ere. San Pedro eta Bernat
Etxepare kaleen arteko eremua Mar-
txoak 8 plaza izango da. Hala jakinarazi
zuen prentsa agerraldian Txomin Sa-
garzazu alkateak. Ekitaldi berean egon
ziren Gotzone Larrarte Berdintasun zi-
negotzia, eta Emekiko ordezkari Maria
Jesus Berrotaran, Tzane Carrillo eta
Kontxi Imaz.
«Hiriaren erdian dagoen gune berezi

baten inguruan ari gara. Emekirekin
mantentzen ari garen harreman eman-
korrari esker, San Pedro eta Bernat
Etxepare kaleen artean dagoen plaza-
txo honen izena Martxoak 8 plaza
izango da, urrats administratiboak
eman ondoren», esan zuen alkateak:
«Emekik egindako lanketa eskertu
nahi dut. Udalaren berdintasun plana-
rekin bat dator gainera, herriko kale
izendegia emakumeen izenekin edota
eskariekin osatzea da asmoetako bat.

Lan giro egokian ari garela uste dut, eta
fruituak emango ditu».
Gotzone Larrarte Berdintasun zine-

gotziak Emekiren lana eskertu zuen:
«Aurten 30 urte betetzen dituzte,
etengabe emakumearen alde lanean,
eta hori eskertu egin behar dugu». La-
rrartek gehitu zuen urtarriletik ari di-
rela elkarlanean, «gauden pandemia
egoeraren baitan aurtengo Martxoaren
8rako ekitaldi zerrenda bat antolatzen,
baita kale izendegia eguneratzeko as-
moz ere. Martxoaren 8rako asmoak ba-
ditugu, tartean, kartel lehiaketa bat
deitzea».
Tzane Carrillo pozik agertu zen:

«Pausuak ematen ari gara. Ikerketa bat
egin genuen herriko kale izendegian
oso emakume gutxiren izenak daudela
erakusten duena, eta gure proposame-
nak egin ditugu. Udalak begi onez
hartu ditu eta Martxoak 8 plazaren
ondoren, izen gehiago proposatu ditu-
gu. Orain lanean jarraituko dugu urrats
berriak egiten». 5

Udaleko eta Emekiko ordezkariek egin zuten agerraldikoa da honako argazkia.
HONDARRIBIKO UDALA

EDUKI BABESTUA HONDARRIBIKO UDALAiritzi kontrajarriak zeuden, baina ema-
kumeak sozializatzeko eta elkarrekin
egoteko zuten leku bakarra ixteko arris-
kua zegoen», adierazi du. Ildo horretan,
bizikidetza lehenetsi dutela, eta gaur
egun ere hala dela berretsi du: «Iritzi ez-
berdinetako emakume asko daude el-
kartean, politikan, pentsaeran edo se-
xualitatean izan, eta hori mantentzen
saiatu dira».  
Iritziak «askatasunez» partekatzeko

gune bat da Emeki, Sastreren iritziz. Eta
ez hori bakarrik. Migratutako emaku-
meek, emakume gehiago ezagutu ditza-
ten topagunea ere bada, baita tratu txa-
rrak pairatzen dituztenek bakardadetik
atera eta konpainia edukitzeko gune se-
gurua ere. Pandemia garaian inoiz baino
jende gehiagok parte hartu du Emekik
antolatutako jardueretan. 30 urtean
mantso egindako urratsak ez direla no-
raezean izan agerian gelditzen ari da. 5
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Orri zuri baten gainean
marraztuko dute euren etxea
Hiriko emakumeekin batera diseinatuko du udalak etorkizuneko
Emakumeen Etxea. Eraikinak izango dituen erabilerak eta funtzioak
definitzen hasiko dira, egoerak behartuta, modu telematikoan. 

IMANOL SAIZ GOMEZ DE SEGURA

Hilaren 13an berrekingo diote Irungo
etorkizuneko Emakumeen Etxea disei-
natzeko prozesuari. Urrian erabaki zuen
udalak emakumeekin batera parte har-

tze prozesu bat abiatzea, baina pande-
miak erabat baldintzatsu ditu saioak.
Hortaz, online formula berreskuratu be-
har izan dute hilaren 13ko saiorako. 
Elkarrekin Podemos-IU taldeko Mi-

ren Etxebeste da Irungo Udaleko Ber-
dintasun saileko ordezkaria. HITZA-ri

aurreratu dionez, 75 bat emakume bil-
duko dira egun horretan, norbera bere
etxetik. Pantaila bidez bada ere, orri zuri
baten gainean, etorkizuneko emakume-
en elkargunea zerotik marrazten hasiko
dira. 
Bilkurarako motorrak berotzen haste-

ko, parte hartu duten emakume guztiek
Euskal Herriko bestelako emakumeen
etxeen esperientziak biltzen dituen
txosten bat jaso dutela kontatu du Etxe-
bestek, etxeko lanak eginda joan daite-
zen. «Bakoitzean zer egin duten, zer no-
lakoa izan den esperientzia, zein jardue-
ra egiten dituzten, zein espazio dituzten,
erabilerak... Hori guztia azaldu diegu». 
Orotara, hiru saiotan (hilaren 13an,

18an eta 25ean), Emakumeen Etxearen
erabilera eta funtzioak definitu nahi di-
tuzte, eta ondoren, aurrez aurreko saio-
ak egin nahi ditu udalak, proiektua era-
bat fintzeko asmoz. «Kontuan hartu be-
har da online egitea oso zaila dela.
Dinamika asanblearioa jarri behar da
mahai gainean, jendeak senti dezala bere
ahotsa entzuten dela. Hori online ber-
matzea oso zaila da». 
Iragarritako saio hauek behar bezala

joanez gero, prozesua malgutu daitekee-
la uste du Etxebestek. Eta epeei begira,
uste baino lehenago ireki dezaketela
esan du ordezkariak: «Egoera honetan
epeak jartzea oso zaila da. Baina dena
ondo badoa, urte amaieran agian aukera
dago obrekin hasteko. Gure nahia
2022an erabilgarri egotea da».  
Proiektua lehen aldiz esku artean izan

zutenetik, funtsezkotzat jo du Berdinta-
sun Sailak hiriko emakumeen iritzi, nahi

2019an ere mobilizazio historikoa egin zuten Bidasoko emakumeek. Imanol Saiz
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www.elatzeta.eus

Berdintasunean 
bizitzeko bidean

Araba kalea, 44 20305 Irun
012102aa@hezkuntza.net

Tel.: 943 93 77 59

HILAK 5

Tailerra
15:00. Emakumeak historian izeneko
tailerra egingo dute, Gure Artean kultu-
rarteko bitartekotza programaren ba-
rruan, Palmera-Monteron. 
17:00. Kahoot: ezaupide feministak jo-
lasaren bitartez izeneko saioa egingo
dute Martindozenea Gaztelekuan.

HILAK 7

Ikus-entzunezkoa
19:00. La boda de Rosa filma proiekta-
tuko dute Amaia Kultur Zentroan. Sa-
rrerak 5,50 euroan eskura daitezke, In-
ternet bidez edo leihatilan bertan.

HILAK 8

Antzerkia
19:00.Helduentzako clown antzerki
saioa egingo dute CBA Udal Liburute-
gian, Virginia Imazen eskutik: Pronoia
lana eskainiko du.

HILAK 9

Ikus-entzunezkoa
18:00. Jantzari: tradizioa eta parekide-
tasuna dokumentala proiektatuko dute
Amaia Kultur Zentroan.

Musika
19:00. Kantatu eta kontatu: erradikalak
ginen saioa egingo dute CBA Udal Libu-
rutegian, Ane Labaka bertsolariarekin
eta Beatriz Egizabal aktorearekin. 

Tailerra
19:00. Gaurko Andreak Berdintasuna-
ren Alde elkarteak antolatuta, Zure bu-
rua zaintzen izeneko mindfullness saioa
egingo dute elkartearen egoitzan (Kale
Nagusia 11), Amaia Urieta Garciarekin. 

HILAK 11

Literatura
19:00. Parean Elkartearen eskutik, VI.
Asun Casasola ipuin lehiaketaren sari
banaketa egingo dute The Museum
Food&drinks jatetxean. 

HILAK 16

Tailerra
19:00. Gaurko Andreak Berdintasuna-
ren Alde elkarteak antolatuta, Zure bu-
rua zaintzen izeneko mindfullness saioa
egingo dute elkartearen egoitzan (Kale
Nagusia 11), Amaia Urieta Garciaren gi-
daritzapean. 

HILAK 20

Irteera 
11:00. Parean Elkartearen eskutik, ibi-
laldi historikoa egingo dute San Juan
plazatik abiatuta.

ERAKUSKETAK

Apirilaren 3ra arte. Neskato bat bezala
borrokatzea erakusketa egongo da ikus-
gai Martindozenea Gaztelekuan, gazte-
lekuko erabiltzaileentzat. 

eta kezkak jasotzea, haiek izango baitira
azken finean erabiltzaileak. «Beharrez-
koa eta oso garrantzitsua da emakumeek
zehaztea zer nahi eta behar duten. Era-
biltzaile izateaz gain kudeatzaileak ere
izan daitezke. Pertsonalki, Irungo ema-
kume bezala, kudeaketa mistoa egitea
espero dut. Elkarlanerako toki egokia
izan daiteke», erantsi du Berdintasun
ordezkariak. 
Urte hasieran aurreratu zuen udalak

egoitza zein izango den, (Istillaga plaza-
ko 8. zenbakiko lokalean eraikiko dute),
280 metro koadro inguruko lokal «iris-
garri eta handi» bat izango dute emaku-
meek, erdigunetik oso gertu. 

«Konfiantzazko boto bat»
Irungo bestelako elkarte feminista as-
kok bezalaxe, Su Txikian elkartea izan
da zentzu honetan presio eta lanketarik
sakonena egin duen elkartea. Emaku-
meen Etxea lortzea izan dute helburue-
takoa hasi zirenetik (2017an sortu zuten
elkartea), eta udalak abiatutako azken
prozesu honetan ere zenbait kontu sala-
tu nahi izan dituzte.
Lehenik, aurrez aurreko saioetatik

online bidezkoetara jauzi egitea ez dute
baikor baloratu taldeko emakumeek,
haien arabera, partaideen kopurua erdira
pasatu baita erabaki horren harira. Gai-
nera, partaide askori baliabiderik ez
zaiela erraztu erantsi dute. «Emakumeak
gara, asko prekarizatuak, eta azken ordu
aldaketek ere eragina izan dute, asko
hausnartu dugu horren gainean. Gure
burua antolatu badugu egun horietan
parte hartzeko, aldaketa horiek inori
kontsultatu gabe egitea salatzeko mo-
dukoa dela uste dugu», esan du elkarte-
ko kide Maddalen Irastorzak. 
Dena den, datozen asteotako saioetan

parte hartuko dutela aurreratu dute, bai-
na prozesuaren arabera erabakiren bat
hartzeko prest daude. «Konfiantzazko
boto bat ematen diogu udalari. Benetan
parte hartzailea izango den prozesu bat
nahi dugu, ez dugu edozer onartuko.
Emakumeen Etxeak feminista beharko
du izan, kritikoa izan behar du eskual-
dean bizi diren indarkeria ezberdinekin.
Benetan emakumeona izan behar du, lo-
turarik gabe bertan aritzeko». 5
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«Gaztetasunetik
feminismoa
sustatzea,
ekarpena egitea
dagokigu»
ALAITZ AGUADO
ZIRIKA ELKARTEKO KIDEA

Urtebete pasa da Zirika Neska
Gazte Taldea sortu zutenetik. 16
eta 22 urte arteko gazteak biltzen
ditu, eta pandemiak eragin badie
ere, argi utzi dute ez direla
geldirik egotekoak. Eskola
Feministak haiei begirako
espazioa sortu du lehenengoz.

IKERNE ZARATE GARTZIARENA

Eskola Feministaren barruan, lehenen-
goz, Neska Gazteen Txokoa sortu dute.
Zirika Neska Gazte Taldearentzat zer su-
posatu du horrek?
Emakumeen Etxera gerturatzen hasi gi-
nen Zirikako taldekideak eta bertako
teknikariak Eskola Feministaren ba-
rruan tailerrak antolatzen zituztela, be-
rriak programatu behar zituztela eta
neska gazteek gure espazioa eta gure tai-
lerrak izatea horren barruan interesga-
rria iruditzen zitzaiola esan zigun. Tal-
dean hitz eginda, bi proposamen eraman
genituen tailerrak egiteko, eta biak txer-
tatu dituzte. Garrantzitsua iruditzen
zaigu gu kontuan hartu izana eta oso po-
zik gaude, urrats handia da. Denok ditu-
gu beharrak, baina uste dut neska gazte-
ok asko ditugula. Horiei erantzuteko ba-
lioko du. Gaztetasunetik feminismoa
sustatzea dagokigu, ekarpena egitea.
Zenbat denbora daramazue lanean Ziri-
ka Neska Gazte Taldean?
Urtebete pasa daramagu lanean. Hasie-
ran lau neska gazte hasi ginen horren
gainean hausnartzen; asanblada femi-
nista badagoela baina, gazteak ez ginela
bertan ohartu ginen. Beharra sentitu ge-
nuen neska gazteak batuko gintuen talde
bat sortzeko, eta hasi ginen harremane-
tan beste neska gazteekin ere. Une ho-
netan bederatzi ari gara talde eragilean.
Asanblada feministan ere hartzen dugu
parte, neska gazteek badugulako zer
esan, eta pentsatu genuelako bertan izan
behar genuela; herritarren artetik kopu-
ru esanguratsua osatzen dugu neska

gazteek. Antolatu eta mugitzeko beharra
sumatu genuen, eta taldea sortzea irudi-
tu zitzaigun egokiena.
Urtebete pasa da sortu zinetenetik, pan-
demiak bete-betean harrapatu zaituzte
zuek ere, baina hainbat dinamika anto-
latu dituzue.
Pandemiak asko mugatu bagaitu ere, an-
tolatu ditugu hainbat ekintza. Tartean,
azaroaren 25ean kedada antolatu genuen
eta erantzuna handia izan zen. Otsaila-
ren 14aren harira, berriz, bideo bat egin
dugu: San Valenthil. Martxoaren 8ari
begira, berriz, ikasle paroa eta manifes-
tazioa egingo ditugu. Aarratsaldean bat
egingo dugu mugimendu feministaren
deialdiarekin.
Zirikan parte hartu nahi dutenek, zer
egin behar dute?
Instagram kontuaren bidez mezua bi-
daltzea bezain erraza da. 5

Alaitz Aguado Zirikako kidea da, 
eta neska gazteen txokoan 

parte hartzen ari da. Ikerne Zarate
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Emakumeek pantaila
handia ere hartuko dute  
COVID-19aren pandemiak zaildu egin
du Martxoak 8aren egitaraua. Hala ere,
Errenteria-Oreretan beti bezain oparoa,
edo oparoagoa izango da aurten. Elka-
rretaratzea, mahai-inguru, antzerkia,
tailerrak... denetarik antolatu dute, eta
zinemak ere izango du tartea. 
OzZinema zineklubak, lehen lerrora

ekarriko ditu emakume zinema zuzen-
dariak, eta horren harira hiru film ema-
naldi antolatu ditu. Lehena atzo egin zu-
ten, eta hilaren 11n helduko da bigarre-
na; Amy Seimetz zuzendariaren She
Dies Tomorrow. Hirugarrena, berriz, hi-
laren 25ean helduko da, eta Sofia Cop-
pola zuzendari estatubatuarraren Lost
In Traslation izango da.
OzZinemak antolatutako bi emanaldi

horiek 19:00etan izango dira Niessen
zienemetan, eta sarrerak salgai daude
lau euroan Niessen Kulturgunean

Emakumeen zine emanaldia
Ibilbide luzeagoa du Emakumeen Zine
Emanaldiak; aurten XVII. ekitaldia
izango da, hain zuzen ere.
Bi film programatu ditu Amalatz Tal-

de Feministak zikloaren barruan, hilaren
16an eta 30ean. Lehenengo hitzordurako
Carmen y Lola filma aukeratu du. Aran-
txa Etxebarriak zuzendutako filma da
eta Carmen eta Lola bi protagonistak,
beren maitasuna aurrera ateratzen saia-
tuko diren bi nerabe ijito dira.
Bigarren emanaldirako Iciar Bollain

zuzendariaren, La boda de Rosa aukeratu
du talde feministak.
Bi emanaldiak doakoak izango dira,

baina ezinbesteko baldintza da gonbida-
pena eskuratzea bibe.me plataforman.
Emanaldiak Niessen Kulturgunean
izango dira, 18:00etan.

ERRENTERIA-ORERETA
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HILAK 8

Elkarretaratzea
19:00. Gora borroka feminista, antika-
pitalista eta antiarrazista. Dena aldatu
sistema arrakalatu lelopean, Lekuonako
zubitik, Papresako zubira.

HILAREN 9TIK 18RA

Instalazio artistikoa
Egun osoz. Mira, Emakumeen Etxearen
kanpoaldean Bitamina eta Olatukoopen
eskutik.

HILAK 13

Mariasun Landa sari banaketa
12:00. Emakumeen Etxean. Aforo mu-
gatua, gonbidapenarekin.

Neska Gazteen Txokoa
10:00-14:00. Sexualitateari buruzko
hausnarketa tailerra, Lahia 3.0ren esku-
tik, Emakumeen Etxean. Aurretik izena
eman behar da Eskola Feministan.

HILAK 18

Mahai-ingurua
18:00. Generoa, migrazioa eta zainketa
krisia. Emakumeen Etxean.

HILAK 20

Autodefentsa feminista
09:30etik 13:30era eta 15:30etik
19:30era. Emakumeen Etxean Maitena
Monroyren eskutik. Aurretik izena
eman behar da.

HILAK 21

Irakurraldi performancea
19:00. Andrezaharraren manifestua
Mari Luz Esteban eta Metrokoadroka
Kolektiboaren eskutik. Euskaraz. Gon-
bidapena behar da.

HILAK 28
Komedia musikala
19:00. Las XL taldearen Degenerate
mucho. Niessen Kulturgunean. Gonbi-
dapenarekin.

H
IT

ZA
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Emakumeen beharrak
erdigunean nahi dituzte
Lezoko Emakume Taldeak ezinbesteko eman du Berdintasun Mahaia
osatzea, herriko emakumeen bilgune izateko, koordinazio esparrua
indartzeko, eta eragiteko lehentasunak ezartzeko. 

URKO ETXEBESTE 

Lezoko Emakume Taldeak bat egin du
Euskal Herriko Mugimendu Feministak
Martxoaren 8ko mamitu duen leloare-
kin, Dena aldatu, sistema arrakalatu.
Horri jarraiki, martxoaren 8rako mani-
festaziora deitu dituzte lezoarrak, zapi
morearekin. 19:00etan hasiko da mar-

txa, Gurutze Santuaren plazatik. Era be-
rean, taldeak bat egin du Etxetxo Lezoko
Memoria Historikoaren Taldeak 9rako
egin duen deiarekin: Memoria histori-
koaz emakumeen ahotsetatik titulupe-
an, Ander Leon historialariak eta Agus-
tina Pontesta Etxetxoko kideak emaku-
meen aurkako errepresio frankista izan-
go dute hizpide (Gezalan, 19:00etan).
Lezoko Emakume Taldearen eragiteko

asmoa, ordea, egun seinalatuetatik —
azaroak 25, martxoak 8...— harago doa.
Herrian emakumeek indarra badutela
uste dute, baina hori bideratzeko Ber-
dintasun Mahaia osa dadila nahi dute,
data seinalatuetakoak koordinatzeko
bai, baina urte osoan zehar dinamikak
abiatzeko ere, herrian badaudelako be-
harrak haien ustez. «Udalaren partetik
mahaiari ezezkoa eman diote. Berdinta-
sun teknikaria badago, baina barne mai-
lako lanketak egiten ari da. Beraz, udalak
Martxoaren 8rako antolatu behar ditue-
netatik atera egin gara. Ez dago herriari
begirako lana egiten», zehaztu du Aitzi-
ber Zinkunegi taldekideak.

Lehentasunak ezartzeko
Emakumeen egoeraren gaineko diagno-
sia egiteke dagoela adierazi dute Lezoko
Emakume Taldekoek, lehentasunak
ezartzeko. Gazteak, adinekoak, migran-
teak, langabeak, tratu txarrak jasan di-
tuztenak... «Herrian badago zer egin,
ezinbestekoa da Berdintasun Mahaia,
eta herrian diagnosi bat egitea. Eragile
bakoitzak bere lanketak egin ditzake,
baina koordinaziorako mahaia ezinbes-
tekoa dela uste dugu». dio Zinkunegik.
Aurtengo Martxoaren 8aren gaineko

gogoeta egin du taldekideak: «Iaz, pan-
demiaren zabalkundea gure errua izan
zela esan zuten. Aurten, ‘horiek kalean
zer dabiltza’ esaten ari dira... Iruditzen
zaigu badagoela gure kontrako gorrotoa.
Gizartean badago feminismoaren kon-
trako jarrera. Egiten duguna egiten du-
gula, beti gaizki ikusiak izango gara. Bai-
na kalean egongo gara berdin-berdin». 5

Lezoko emakumeak, plazan, iazko Martxoaren 8an. Erik Gartzia
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LEZOKO UDALA ORRI BABESTUA XIX

«Azalera atera
den guztia,
orain gutxira
arte nahiko
ezkutuan
zegoen»
MIREN ARANGUREN ETXARTE
EMAGIN ELKARTEKO KIDEA

COVID-19aren krisiari aurre
egiteko bizitzak erdigunean 
jarri behar direla uste du 
Emagin elkarteko kideak.
Aldaketarako, ordea, 
ausardia politikoa beharrezkoa
dela adierazi du.

U. ETXEBESTE

Hilaren 17an, Gezala Audito-
riumean (19:30) hitzaldia
emango du Emagin elkarteko
Miren Aranguren Etxartek.
COVID-19ak emakumeengan
eta berdintasunean izan duen
eraginaz mintzatuko da.
Hilaren 17ko hitzaldian, zein
izango da abiapuntua?
Emaginen, mugimendu femi-
nistetan eta bestelako herri
mugimendutan egin den gogo-
etaren berri eman dute: koro-
nabirusarena ez da osasun kri-
sia bakarrik. Sistema osoaren
krisi baten aurrean gaude.
Proiektu zibilizatorioaren oina-
rriak daude kolokan. Egia da la-
rrialdia eragin duela, baina el-
karrekin konektatutako hainbat
krisirekin egin dugu topo: bio-
dibertsitatearen galera, klima
aldaketa, energia eta materialen
gainbehera, nahitaezko migra-
zioa, pobrezia, arrazakeria, es-
pezismoa... Eta horretan kokatu behar
dugu ere mugimendu feministak hain-
batetan aipatu duen zaintza krisia.
Aldaketarako tarterik ba al da?
Azalera atera den guztia, orain gutxira
arte nahiko ezkutuan zegoen. Eta horrek
aldaketa eragin dezake. Gauza da no-
ranzko aldaketa behar duen izan: justizia
sozialean sakontzeko izan behar duen,
edo berriz ere sistema kapitalista, hete-
ropatriarkal eta kolonialaren oinarriak
indartzeko izango ote den. Ausardia po-
litikoa behar da aldaketarako. Blokeo
egoeran gaude, jakinik oso egoera eze-
gonkorrean gaudela sozialki. Badugu
nondik hasi, ordea. Hasteko aitortu be-
har da zergatik gauden egoera honetan. 
Eta testuinguru horretan zaurgarriene-
takoak emakumeak izan dira.
Alde batetik bai, esan daiteke krisi ho-
nen eraginaren zati bat emakumeek ja-
san dutela. Baina ez guztiek, eta ez neu-
rri berdinean. Sistema honek produkti-
botzat eta errentagarritzat ez dituen
izaki-gizaki guztiak izaten ari dira kalte-
tuenak. Esan izan dute birusak ez duela

ulertzen ez klase sozialez, genero zapal-
kuntzaz, arrazakeriaz... Baina argi dago
jendea ez dela berdin kutsatzen, gaixo-
tzen edo sendatzen, denek ez dauzkagu-
lako baliabide berberak. Hartu diren
neurriek pertsona batzuek oso egoera
zaurgarrian jarri dituzte, esaterako etxe-
etako langileak, egoera erregulatu gabe
dutenak zehazki: kale gorrian aurkitu
dira askotan. Edo indarkeria sexista ja-
san dutenak ere nora jo jakin gabe aurki-
tu dira. Baliabideak jarri dira toki jakin
batzuetan, eta beste batzuetan, sektore
feminizatu eta prekarioetan batez ere,
ez. Krisi honek beharrezkoa zer den, zer
den oinarrizkoa erakutsi digu. Bizitzak
erdigunean jarri behar dira. 5

HITZA

EGITARAUA

Lezoko Udalak eta herriko hainbat era-
gilek (Pasaia-Lezo Lizeoa, Lezo Institu-
tua, Lezo Herri Eskola, Kuadrillategi,
Lezoko osasun zentroa eta Gaxuxa)
Emakumeen Egunari begirako hainbat
ekitaldi antolatu dituzte. Horietan parte
hartzeko gonbita egin diete lezoarrei,
«guztion indarrak batuta, emakumeen
eskubideen alde egiten jarraitzeko eta
gizon zein emakumeen arteko berdinta-
suna aldarrikatzeko». Lehena, atzo (os-
teguna) egin zuten Gezalan. Virginia
Imazek Pronoia antzezlana taularatu
zuen. Behekoak dira besteak.

HILAREN 8TIK 13RA

Erakusketa
Hainbat ordutan. Gaxuxa emakumeen
elkartearen erakusketa Kultura Aretoan.
Hilaren 8an, 17.00etatik 19.00etara za-
balik, eta hilaren 9tik 12ra 11.00etatik
13.00etara eta 17.00etatik 19.00etara.
Hilaren 13an (larunbata) 11:00etatik
13:30era irekiko dute.

HILAK 17an

Hitzaldia
19:30.Gezala Auditoriumean, Emagin
elkartearen eskutik, Agerikoak eta ez-
kutukoak: bizitzak erdigunean COVID-
19 garaian hitzaldia.
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«Feminismoa kalera atera eta hor
dagoela gogorarazi nahi dugu»
UXUE BARRENETXEA BRUÑO ETA ODEI MUJIKA DIEZ
OIARTZUNGO FEMINISTEN ASANBLADAKO KIDEAK

Oiartzungo mugimendu feministak arrakala sortu nahi du sisteman.
Argi dute saretzean eta elkar zaintzan daudela horretarako gakoak,
beste hainbat alorrez gain. Astelehenerako ekitaldiak antolatu dituzte.

ERIK GARTZIA 

Sistema arrakalatzearen inguruan ar-
daztuko duzue Martxoaren 8a. Non pi-
tzatu nahi duzue?
UXUE BARRENETXEA BRUÑO: Sistema
patriarkalaren eta kapitalistaren aldetik.
Pandemiak azaleratu egin ditu zeuden
hutsune asko, eta horietan nagusietako
bat zaintza da. COVID-19ak are gehiago
prekarizatu du egoera: emakumeak dira
zaintza espazio horietan gehien ibiltzen
direnak, eta askotan modu klandestino
batean lanean dabiltzan migranteak. Be-
raiek dira egoeraren ondorioak modu
zuzenean jasan dituztenak. 

Alde txar horretaz gain, txanponaren
beste aldea ere atera al du? Saretze eta
loturak indartu al ditu? 
U.B.B.: Pandemiaren lehen ondorioa bai
izan zen saretzeko joera. Etxealdian bi-
latu zen saretze bat, zaintza modu ko-
lektiboan egiteko. Izugarrizko lana egin
zen Oiartzunen sareak osatzeko. Ba-
tzuek ez zuten guztiz funtzionatu, rola
askotan udalak hartu zuelako bere gain. 
Bi aro bereizten ditut: itxialdiko sare-

tze hura eta oraingo hau. Bigarren fase
hau galdera ikur askorekin ikusten dut.
Gauza positibo asko daude, baina pan-
demia dago gauza guztien aurretik, eta
beste borroka asko atzean geratzen ari

dira, tapatzen ari dira. Pandemia bada
lehentasuna eman behar zaion gai bat,
baina mahai gainean jarri behar diren
borrokak badaude. 
ODEI MUJIKA DIEZ: Bazeuden beste kri-
si batzuk, eta horiek azaleratu ditu pan-
demiak. Ikusi dena da zaintza sareak be-
har direla. Nahiz eta instituzioek neu-
rriak hartu beharko lituzketen, ikusi
dena da gobernuetatik lehenetsi den
gauza bakarra kapitala izan dela, baita
interes ekonomikoak ere, ez beste ezer. 
Zaintza sareek modu egonkor batean

funtzionatzen ez duten arren, denon bu-
ruan klik bat egin da, gure herriek zer
behar duten komunitate bezala funtzio-
natu, eta zaintza kolektibizatu eta denon
artean elkarri lagunduz, aurrera atera.
U.B.B.: Agian herrian ez zuen sare ho-
rrek egoki funtzionatu, baina eskualde-
an funtzionatu zuen erresistentzia ku-
txa batek, etxeko langileei laguntzeko.
O.M.D.: Beste proiektu batzuk ere aurre-
ra atera dira; adierazten du aukerak sortu
direla, baita eremuak ere. Erronka izango
da horri eustea, forma ematea eta jende-
ari espazioak eskaintzea. 
Herrirako zein eskaera konkretu egiten
dituzue? Nola irudikatuko litzateke?
U.B.B.: Adibide bat jartzeagatik, digita-
lizazioaren beharra ikusten dugu. Per-
tsona migrante direnek zein pertsona
zaharrek teknologiarekin eduki ditzake-
ten arazoak edo jakintza gutxi daude
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hor. Konfinatuta egon behar baldin ba-
dute, familia hurbil sentitu ahal izatea
bada zaintza egiteko beste modu bat. Di-
gitalizazioaren ezagutza demokratizatu
beharko litzateke, erreminta bera denen
eskuetan jartzea baino.
Aipatu duzue lehentasuna kapitalari
mesede egitea dela, baina egun hauetan
badirudi beste ‘lehentasun’ bat ere ba-
dagoela: Martxoaren 8ko mobilizazioen
inguruan zurrumurrua sortzea eta kri-
minalizatzea.
O.M.D.: Ez da kasualitatea zurrumurru
edo kriminalizazio hori Martxoaren
8aren inguruan sortzea. Interes batzuk
badaude hor: gure artean saretzeak, el-

karlanean aritzeak eta komunitatean lan
egiteak sistemari arrakalak irekitzen
dizkio. Hori da interesatzen ez zaiena. 
U.B.B.: Pertsonalki, pozten nau jendeak
horrela erreakzionatzea, mugimendu fe-
minista gauzak ongi egiten ari den sei-
nale, eta indartsua den seinale. Alde ba-
tetik, gu egiten ari garen guzti horren
zapalkuntza bat da —beste bat gehia-
go—, baina bestetik ematen du pozta-
suna. 
Zein jarduera prestatu dituzue astelehe-
nerako?
U.B.B.: Martxoaren 8 honekin aprobe-
txatu nahi genuen osasun krisiarekin
hain atzean gelditu den feminismoa be-
rriro ere kalera atera eta hor dagoela go-
gorarazteko. Deialdia egiten dugu etxeko
balkoiak morez apaintzeko. Bandera ba-
tzuk sortuko ditugu, eta gaurtik igande-
ra bitartean plazan salduko ditugu. Kas-
tro tabernan ere eros daiteke, plazan
postua ez dagoenean.  
O.M.D.: Astelehenerako, egitura deszen-
tralizatuko egitarau bat egin dugu, gaur
egungo mugak errespetatzeko baina,
aldi berean, zaintza kolektiboa berma-
tzeko. Horrez gain, ahalik eta pertsona
gehienei eman nahi diegu aukera jardue-
ra batera edo bestera joateko. Feminis-

Oiartzungo Feministen Asanblada orain dela
urtebete inguru sortu zen. Aurkezpen

egunekoa da argazkia. Imanol Saiz

moarekin lotura duten bost ekintza an-
tolatu ditugu, eremu ezberdinetan,
emakumeek egingo dituztenak.
Gainera, aurten ez dago greba deialdi-

rik, eta ikusgarritasuna eman nahi diogu
aldarrikapenari, objektu edo jantzi mo-
reak kalera ateratzen. 
Egungo egoera zaila den arren, zein lan
ildo edo proposamen dituzu Martxoak
8aren ondorenerako?
O.M.D.: Pasa den urtetik daramagu
zaintzaren gaia lantzen, bai kanpora be-
girako zaintza zein barrura begirakoa:
elkarren artean zaindu, formatu... Ho-
rrez gain, proiektuak sortzen ari gara, ai-
patutako digitalizazioarena, adibidez.
Gainera, azken urteetan, dekoloniali-

zatzearen gaia oso presente egon da mu-
gimendu feministan. Abenduan Orere-
tan egin zen Emakume Abertzaleen To-
paketan ere gai nagusia izan zen.
Pixkanaka landu nahi dugun gaia da.
Topaketa horien aurretik egin genituen
tailerrak, gure artean, nola ikusten ge-
nuen ikusteko, eta herrian zer egin de-
zakegun pentsatzeko.5

Asteleheneko egitaraua ikusteko,
bisitatu webgune hau:
oarsoaldea.hitza.eus
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«Inork ez du ikusten gure oinek
atzean duten bidea; hori ikusgai
bilakatzeko modua da sorkuntza»
REBECCA WILKINSON ETA BETANIA MENDOZA 
ENTRE ORILLAS ELKARTEKO KIDEAK

Pasaiako Udalak emakume migranteek udalerriari egiten dioten
ekarpena aintzatesteko sorkuntza proiektua jarri du martxan. 
‘Ikusiko ahal gaituzte!’ titulua jarri diote egitasmoari emakumeek. 

dira berdinak migrazio bizipen guztiak,
bakoitzak prozesu ezberdina egin du
hona heldu arte. Esperientzia partikula-
rrak komunean jartzen saiatu ginen.
Honen emaitza oso garrantzitsua da,

baina bereziki nabarmentzekoa da atze-
an dagoen prozesu guztia. Orduan saia-
tzen baikara sakontzen, bereziki, parte
hartzaileak barrenean daraman horretan
eta guztiek komunean daukatenean. 
Zergatik eskailerak?
B. M.: Eskaileren emakumea dugulako
gure Rebecca! Berak beti dio: ‘Margo di-
tzagun eskailera batzuk!’, eta nik pen-
tsatzen dut: ‘Ene! Berriro eskailerak...’,

OLAIA GERENDIAIN

Ser vistas izenpean, Pasaiako emakume
migranteek udalerriari egiten dioten
ekarpena balioan jarriko dute udalaren
proposamenez. 2018an Trintxerpeko le-
hen eskailerak margotu zituzten emaku-
meek elkarlanean, eta datorren astean
bukatuko dituzte bigarrenak.
Zer-nolakoa izan da eskaileren diseinua
elkarlanean sortzeko prozesua?
BETANIA MENDOZA: Elkarri entzuteko
espazioa sortu dugu, esperientzia indi-
bidualetatik abiatuz. Izan ere, noski, ez

[barreak]. Izan ere, benetan oso konple-
xua da eskailera batzuk margotzea, gau-
za piloa hartu behar direlako kontuan. Ez
al da hala, Rebe?
REBECCA WILKINSON: Eskailerek isla-
tzen dute mugikortasuna, igotze-jaiste
hori... Aldaketa. 
Zein paper du arteak espazio horietan?
R. W.: Arteak ona daukana da interpre-
tazio oso askeak ahalbidetzen dituela.
Zerbait ikusten duzunean oso subjekti-
boa da, norberak imajina horretatik nahi
duena gordetzen du. Bakoitza askea da.
B. M.: Gainera arteak uzten dizu adie-
razten, lengoaia komun batean, hainbat
sentimendu, sentsazio eta kontu, hitzez
azaltzen ezinezko direnak. Batzuetan ez
dakigu hitzik jartzen barruan daramagu-
nari, baina hori kolore batekin, trazu ja-
kin batekin identifika dezakegu.
Gainera, horrelako jarduerek ahalbi-

detzen dute emakume migranteek az-
tarna bat uztea bizi diren lurraldean eta,
hala, memoria eraikitzea. Horrela has-
ten dira testuinguruaren parte izaten,
hori baita asmoa, nonbait horren parte
izatea, eta ez nonbait egotea soilik. Nork
bere burua eta ekintzak igartzea espazio
publikoan.
Zehazki zer margotuko duzue?
B. M.: Galdera ona da hori! [barre egin

Udalak proposatu zien herriko emakume migranteekin elkarlanean aitortza eta artea uztartzeko proiektua abiaraztea. O. Gerendiain
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ORRI BABESTUA XXIII
                               PASAIAKO UDALA

dute biek]. Udalak proposamena
egin zigunean ni matematika li-
buru bat irakurtzen ari nintzen,
eta orduan Rebeccari esan nion:
‘Aizu, eta formula bat sortzen ba-
dugu?’, eta hala sortu zen Ikusiko
ahal gaituzte! (Ser vistas) proiek-
tuko formula: Emakume migran-

tea x parte hartzea + lurraldea = ?.
Emaitza eskaileran islatuko dugu.
Tailerrak horren arabera antolatu
ditugu: ‘Zer esan nahi du zuretzat
emakume migrante izateak?’. Ba-
koitzak bere definizio partikula-
rra eman du baina komunean izan
zuten ‘Totem emakumea’ irudi-
katzeko nahia. 
Hau da, bakoitzak dakarren horrekin

osotasun bat eraikitzea, irudikatzeko
bakoitzak egin dezakeen ekarpena. Ema-
kume migranteak lurraldeari eman die-
zaiokeena, hark dakarrenarekin.
B. M.: Berez elementu independenteak
dira, baina errealitate oso bat sortzen
dute. Objektu horiek emakumeen elka-
rrizketetatik ateratako informazioaren
laburdura dira. Haiek aipatutako borro-
kak irudikatzen dituzte.
Adibidez, orain oin batzuk daude ma-
rraztuta. Zer esan nahi dute?
R. W.: Indarra, oin indartsuak behar di-
tuzulako aurrera egin ahal izateko.
B. M.: Norbaitek zerbait nahi edo behar
duenean mugitu egiten da, eta mugi-
mendu hori oinetan hasten da. Sinboli-
zatzen du indarra, sustraiak, sostengua. 
Inork ez du ikusten gure oinek atzean

duten historia; hori ikusgai bilakatzeko
modua da sorkuntza, eta gainera, nork
bere interpretazioa egingo du bertan
ikusten duenetik abiatuta.
Nolako emakumeek hartu dute parte?
R. W.: Badira Extremaduratik etorrita-
koak, eta baita Oiartzundik etorritako
bat! Horiek Afrikatik edo Hego Ameri-
ketatik etorritakoekin elkar-bizi dira.

Ez da jatorria, baizik eta ekintza.
B. M.: Hori da, ezagutzen zenuen
guztia, zure kultura, espazio
afektiboa, atzean utzi eta beste
nonbaitera mugitzea da. 
Bide horretan berregokitze

prozesu handia egin behar da, es-
pazio horiek berreraiki behar

dira. Horregatik da ezinbestekoa
parte hartzea, lotetsi ahal izateko,
sareak sortzeko eta testuinguru
berrian kokatzeko.
R. W.: Oso garrantzitsua da sare
horiek sortzea. Lehen eskaileren
prozesuan sorturiko loturek bizi-
rik jarraitzen dute, emakumeak

elkartzen dira. Bizi diren lekuarekin bat
egin dute.
Hona iristen zarenean ez duzu inor

ezagutzen, lan bat aurkitzen duzu adi-
neko pertsona bat zaintzen eta hortik
etxera zoaz, ezer gutxi gehiago; bizile-
kua ikusten duzu zerbait ezezaguna be-
zala. Nik gogoan dut Trintxerpetik ibili
eta pentsatzea: ‘Ene, dena eta denak
zaizkit arrotz’.
B. M.: Jaio zinen lekutik alde egiteko
barne-indar oso sustraitua izan behar
duzu. Zenbat emakume migrantek,
haurdun asko eta asko, egin dituzte ibi-
laldi infinituak bizitza hobea bilatzeko.
Migranteetan, zergatik emakumeak? 
B. M.: Emakumeekin egindako saioeta-
tik zerbait atera badut, izan da haiek es-
klabo modernoak sentitzen direla. Ema-
kume migranteek euren gain hartzen
dute gainontzekoek nahi ez duten lana,
beharragatik, legeek behartuta.
Zer dute komunean pasaitarrekin?
R. W.: Ez gara gu eta haiek, denok bat
gara. Aldaketak denok bizi izan ditugu,
baliteke kanpotik ikusita hori oso txikia
iruditzea, baina zuretzat aldaketa hori
beste edonorena bezain garrantzitsua
izango da. Eskailera emakume migran-
teek egin dute, baina haiek gu dira. 5

«Emakume migranteek
gain hartzen dute
gainontzekoek nahi ez
duten lana»
Betania Mendoza

«Gogoan dut
Trintxerpetik ibili eta
pentsatzea: ‘Ene, dena eta
denak zaizkit arrotz’»
Rebecca Wilkinson

LANKETA ARTISTIKO SOZIALA:
ASKOTARIKO EMAKUMEAK
ESPAZIO PUBLIKOAN

Pasaiako Udaleko Migrazio, Anizta-
sun eta Berdintasun Sailaren ekime-
nez, eta Entre Orillas elkarteko kide-
ek dinamizatuta, 2018an esku-hartze
artistiko soziala ardatz izanik inizia-
tiba bat abiarazi zen.
Ekintza horrek, hiri-ingurunearen

hobekuntza ez ezik, emakumeen eta
espazio publikoaren arteko harrema-
na sendotzea xede zuen. Emakumeek
espazio publikoa nola bizi duten uler-
tu eta sorkuntza prozesuari forma
emateko hainbat saio egin zituzten.
Horien guztien emaitza Trintxer-

peko Gudarien Plazako eskaileren
margoketa prozesu kolektiboa izan
zen; barrutiko askotariko kideek par-
te hartu zuten, bakoitzak bere ekar-
pena eginez, bere esperientzia eta bizi
ibilbidetik abiatuta eginiko irudietan.

Emakume migranteek atzean utzitako
bidearen eta emandako pausoen irudikapen

dira eskaileretako «oin indartsuak». O. G.
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