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A

zken urteetan feminismo
hitzak kaleak, komunikabi
deak eta instituzioak ere
hartu dituela dirudi. As
kok zalantzan jartzen dugu
maiz feminismo hori zuri
keria hutsa den edo are okerrago, femi
nismoaren loratze honetan historikoki
erradikala izan den gure mugimendu hau
generalista bilakatu ote den bere eraldake
tarako potentzialtasuna galduz. Baina
joka dezagun zintzoki, hutsuneak soilik
identifikatu beharrean, borrokaren ondo
rioz lortutakoa azpimarratzea ere ekintza
politikoa baita.
Orain dela hamar urte eskas aho txikiz
esaten genuen feminista ginela; berdin
tasun, genero eta bestelako eufemismoak
erabiltzen ziren satanizaturiko feminismo
hitza ez aipatzeko. Beraz, lorpenak ai
tortzea tokatzen zaigu orain, feminismoa
agenda politikoan txertatzea lortu dugu
eta gutxi ausartuko dira horren kontra
modu publikoan egiten.
Beraz, guri ere, betidanik feminista garenoi, garaia iritsi zaigu ozen esateko hori
dela gure jatorria. Esate baterako, STEI-

« Argitalpen hau aprobetxatu
nahi dugu jakinarazteko

gure izena aldatu dugula eta
gure abiapuntu izan zen hitza
erabiliko dugula etorkizunean,
Idazkaritza Feminista izango
gara

»

LASeko Emakume Idazkaritza mugimendu feministatik sortu zen orain dela
40 urte. Hori horrela, argitalpen hau aprobetxatu nahi dugu jakinarazteko gure izena aldatu dugula eta gure abiapuntu izan
zen hitza erabiliko dugula etorkizunean,
Idazkaritza Feminista izango gara.
Aldaketa xumea badirudi ere, feministok
ongi dakigu hitzen garrantziaz eta berezi
ki izendatua izatearenaz, euskaraz esan
ohi dugun bezala «izena duenak izana
duelako». Hori horrela, gure etorkizune
rako izana feminista izango dela diogu
nean zera esan nahi dugu; ez dela soilik
emakumeentzako mugimendu bat izango,
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aitzitik, logika patriarkalaren arauetatik at
dauden gorputzentzat ere babestoki eta
borroka eremu izango dela. Gurea ez da
soilik emakume zuri heterosexualen mu
gimendu bat izango, heteroarauaren pri
bilegio eta opresio logikaren kontziente
den mugimendu bat izan nahi dugu.
Argi dago hortaz, gure izen aldaketa ez
dela forma kontu hutsa, edukia bera ere
moldatzeko erronka baduela. Gure ikas
tetxeetan feminismoaren eskumena di
ren egoera anitzek erantzuna behar dute
ezinbestean, eta horretarako pedagogia
feministari eustea erabaki dugu tresna
gisa. Erronka berri horretarako tresna be
rriak behar ditugu. Horregatik oraingoan
unitate didaktikoak argitaratu beharrean
monografiko hau plazaratu dugu. Praxiak
teoriatik edaten duelako, ezinbestean,
gure lehen pausoa konzienziaziori ekitea
da eta gure Pedagogia Feministaren mar
ko teorikoa aurkeztea.
Pedagogia feministaren marko teorikopolitikoa TRANSFEMINISMOA da,
edo AEBetan Queer teoria deitu dena.
Transfeminismoa nolabait Estatu espai
niarrean egiten den irakurketa propioa da,
besteak beste, logika kolonialetatik haratago joateko intentzioarekin. Badago korronte horri postfeminismo deituko dionik, baina guretzat garrantzitsua da fase
bat gainditu izanaren kutsu hori kentzea.
Transfeminismoak ez du feminismoa
gainditzen, ezta pedagogia feministak
hezkidetza ere. Ezin dugu ahaztu izan
ginelako garela eta transfeminismoaren
izpirituari jarraituz eraldaketaren logika
barneratu behar dugula, feminismoa continuum logikan ulertuz, non atzokoa eta
gaurkoa batera bizi diren.
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« Pedagogia feministaren
marko teoriko-politikoa
TRANSFEMINISMOA da,
edo AEBetan Queer teoria
deitu dena.

»

Gure genealogia errekonozitzea ezin
bestekoa da gure biziraupenerako, egin
dakoaren arrastorik ez dagoenean beti
0tik hasi behar da eta horrek energia asko
eskatzen du, aurrerapausoak ematea zailt
zen du. Horregatik diogu ez gaitezen hasi
zerotik, eraman dezagun gure genealogia
gure proposamenetara, kasu hezkidetza
eta pedagogia feminista gauza berdinaren
continuum.

MARKO TEORIKOA
Proposamen pedagogiko honen marko
teorikoak barneratzen duen kontzepturik
esanguratsuena intersekzionalitatea da,
feminismoaren subjektu feminista zalan
tzan jartzen duena.
Simone de Beauvoir-ek sexu-generoaren
oinarriak jarri zituen; bere hitzetan bi se
xuei bi eraikuntza sozial esleitzen zitzaien
eta hortaz ez ginen emakume jaiotzen bai
zik eta izatera iristen. Monique Wittig-ek
80ko hamarkadan esango zuen bera ez dela
emakumea, bollera dela. Emakume izate
ko prozesu eta sozializazio horri guztiari
uko egin diolako: ez da ezkonduko, ez ditu
umeak izango, heterosexualitatearen pak
tuari traizioa egingo dio… Beraz, emaku
me kategoriak dagoeneko ez du beregan

funtzionatzen. Horrela, sexua edo, beste era
batera esanda, gizon/emakume dikotomia,
klase logikan ulertzen du, opresio egitura
batean, ez nortasun gisa. Gure genitalita
te edo baldintza biologikoekin lotzen den
determinismo guztia ezabatzen du; klase
irakurketa bat egiten du, irauli daiteken
zerbaiti buruz ari gara hortaz. Garrantzit
sua da azpimarratzea kasu honetan «bolle
ra» orientazio sexualetik haratago doan ka
tegoria politiko bilakatzen dela, horregatik
ez du lesbiana hitza erabiltzen.
Emakume kontzeptua zalantzan jartzen
duen hausnarketa horri beste batzuk ge
hituko zitzaizkion garai hartan, zeinean
mugimendu feminista beltzak indarra
hartu zuen. Horrek feministon arteko
gatazkak sortu zituen, emakume zuriek
segurtasuna bermatzeko polizia gehiago
eskatzen zuten bitartean, beltzek polizia
horrek beren auzoetan errepresio gehiago
suposatzen zuela salatzen zuten. Horre
la emakume izateko bizipena arrazak ere
baldintzatzen zuela argitara ekarri zen.
Sojourner Truth-ek feminismo beltzaren
izenean galdetuko zuen orduan: «eta ez al
naiz ni akaso emakume bat?»
Galdera horrek berriro ere emakumearen
nortasuna feminismoaren subjektu politi
kotzat zalantzan jarriko du, eta harrezkero
nortasun hori suntsitu eta berreraiki izan
dugu estrategikoki erabili ahal izateko.
Laburbilduz, esan genezake sexu-genero
markopean, gehien bat maila ertaineko
emakume zurien feminismo bat egiten
zela, eta orain mugimendu feministaren
subjektu politikoa zalantzan jarriko dela.
Emakume izate horretan arrakalan dau
denen ahotsak sartuko dira, hau da, dis
kriminazioen metaketa hori barneratuko
da.

Hori da, hain zuzen, INTERSEKZIO
NALITATEA. Nolabait logika bita
rretik
haratago doana, ulertzen duena heteropa
triarkatuaren sistemaren arautik ateratzen
garenoi modu desberdinean zigortzen
zaigula, baina denak zapalkuntza beraren
«biktima» garela. Ezinbestekoa da azpi
marratzea ez dela opresioen metaketa bat,
baizik eta zapalkuntza horiek modu des
berdinean eragiten dutela emakume des
berdinetan.

HEZKUNTZA TRESNA GISA
ZALANTZAN
Esan dugu pedagogia feministak logika
bitarra jartzen duela zalantzan, bere funt
sa egiatzat hartzen dena zalantzan jartzea
baita hein handi batean. Beraz, egingo
dugun lehenengo gauza pedagogia bera
tresna gisa zalantzan jartzea izango da.
Matxismoaren muturreko ondorio den
erailketa bat gertatzen den bakoitzean ba
lioetan hezi behar dugula esan ohi da, bai
na ez da zehazten noren balioetan. Tentuz
ibili behar dugu ikastetxeari maiz eslei
tzen zaion eraginkortasun magikoarekin,
ikastetxeak ezagutza produzitzeko eta
erreproduzitzeko eremuak baitira, eta argi
baitago diskurtsoa eta praktika ezinbes
teko elementuak direla edozein mende
rakuntza sistema mantentzeko. Hau da,
beti hezten dugu balioetan, arazoa da no
ren balioetan.
Eskola doktrinatzeko eremu bat ere bada.
Gure gaurko proposamena kokatzeko
ezinbestekoa da Michel Foucault filosofo
frantsesak ikusten zuen paralelismo argia,
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besteak beste, kartzela, eroetxe eta esko
len artekoa. Haren hitzetan, gune horiek
gizartea arautzeko domestikazio tresnak
dira. Hark gardentasun handiz ikusten
zituen hiru horien arteko antzekotasunak.
Bai prozedurei dagokionez (ordutegiak,
uniformeak, araututako ekintzak…), bai
ta horien arkitekturari dagokionez (pasi
lloak, gelak, aisialdirako eremuak) ere.
Edonola, hezkuntzaren gaitasun magikoa
alde batera utzita bere potentzialtasuna
ren kontziente izan behar gara. Hezkun
tzak, kartzelak eta eroetxeak ez bezala,
potentzialtasun positiboa baitu. Baina ho
rretarako dugun hezkuntzaren inguruko
hausnarketa bat egin beharko genuke.
Francesc Llorens-en hitzetan «Hezkuntza
bera ez da existitzen, hezkuntza sistemak
bai. Gauza batzuk posible dira eta besteak
ez. Gauza batzuek eragina dute eta bes
teek ez.» Zentzugabea da hezkuntzaren
inguruan zerbait monolitikoa balitz beza
la aritzea, hezkuntza tresna bat da eta ho
rren atzean dauden edukiek baldintzatuko
dute bere eraginkortasuna: baliabideak,
egitura, finantziazioa…
Hortaz, borondate politiko zehatz bat be
har da hezkuntza zerbait positiboa izan
dadin. Esate baterako, publikoa ez bada
oinarri segregatzaile bat du abiapuntutzat.
Kasu horretan kartzelaren diziplina-egitu
raren antza handiagoa izango luke, gizar
tea estratifikatzeko erabiliko litzateke, eta
nolabait, desberdinduz eredua eta akatsa
ren artean, erdigunea eta arrakala segrega
tuz. Denentzat bada, ordea, kohesiorako
tresna bat izan daiteke, eta daiteke diogu,
ondoren egitura horretan gatazka txerta
tu beharko dugulako, denak bertan ego
tea ez baitu ziurtatuko egitura positiboa
izango denik. Baina ezinbestean proiektu
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« Publikoa ez bada

oinarri segregatzaile
bat du abiapuntutzat

»

horretan denok egon beharko dugu, gure
hezkuntza menderakuntza tresna gisa
ulertzen dugunok proiektu alternatiboak
sortuz, ez baitago alternatibarik oroko
rrean aukeratzeko eskubidea ez dutenent
zat, hau da, jatorria desberdina dutenent
zat, kapital kultural zein ekonomikorik ez
dutenentzat, etab. Publikotasunetik egin
behar da eta irisgarritasuna bermatu behar
da denentzat, ez du balio oztopoak jart
zea, sarbide konplexuak, bekak… egitura
horrek denentzat funtzionatzen ez badu,
batzuen pribilegioa izango da.
Gure hezkuntza sistemaren hausnarke
ta genealogiko bat eginez gero, argi dago
eredu heterokapitalista patriarkala jarrait
zen duela. Batetik, bikaintasunaren logi
ka merkantilista duelako abiapuntutzat,
eta bestetik, ez duelako bizitzaren zaintza
erdigunean jartzen. Horren aztarna uga
ri ditugu gure hezkuntza sisteman, esate
baterako, 0-2 etapa gure hezkuntza siste
man doakoa ez izateak esan nahi du Go
bernuak ez duela bizitzaren zaintza bere
gain hartzen. Hau da, umeak izatea klase
ertain eta altukoen pribilegioa dela edo
klase baxuko emakumeak ezingo direla
soldatapeko eremu publikoan sartu hau
rrak badituzte. Horrela, ondasun ekono
mikorik ez duten emakumeek ezin izango
dute kapital kulturalik eskuratu.
Esan bezala hezkuntza bera ez da positi
boa edo negatiboa, bertan sartzen ditugun
edukiek baldintzatuko dute hezkuntzaren

«

Esan bezala hezkuntza bera

ez da positiboa edo negatiboa,
bertan sartzen ditugun edukiek
baldintzatuko dute hezkuntzaren
nortasuna

»

nortasuna. Edonola ere, gure gustuko bo
rondate politiko erreal batekin hornituko
bagenu ere, gatazkan jarri behar dugu egi
tura bera. Egiturak erreproduzitzeko joera
duenez, gu nolabait etengabeko ikuskari
tza lanean aritu beharko gara, egitura bera
zalantzan jarriz, gatazka eta konfrontazioa
bertan txertatuz.

PRAKTIKARAKO
3 ABIAPUNTU:
Logika bitarrarekin apurtu
Argi dago logika bitarra aniztasunaren
kontrako pentsamendua dela, bi aukera
soilik izatea bizitza modu absolutistan iru
dikatzea baita. Gainera, bi aukera horien
artean hierarkizazio bortitza dago: alder
di bat araua da, eta bestea, berriz, «arra
roa». Jakin behar dugu arraroa desberdin
tasuna izendatzeko erabiltzen dela, hau
da, normaltasunak bere kontrakoa behar
duela existitzeko. Itzal-joko bat balitz be
zala, arraroa, okerra edo bestea izango da
normaltasunaren muga ezarriko duena.
Horren adibide praktiko gisa, gogoratu
dezagun heterosexualitatea ez zela exis
titu homosexualitatea izendatu zen arte.
Hortaz, botere harremana bi kontzeptuen

talkan eta hierarkizazioan oinarritzen da:
publiko/pribatu, barnea/kanpoa, normala/
arraroa, egunerokoa/aztoragarria, hegoa/
iparra, gorputza/adimena…
Logika bitar horiek apurtzeko estrategia
eraginkorrena identitateak eraldaketaren
logikan ulertzea da, continuum bat bali
ra bezala, mugimenduan daudenak. Gure
erronka, beraz, eskola ustezko errealitate
oker horientzat pentsatzea litzateke. Inklu
sibitatea nahi dugula esaten dugu, baina
kontuan izan behar dugu ikasleak klasean
izateak berez ez duela aniztasuna bermat
zen, benetan ikasle horiek integratzeko kla
searen parte sentitu behar direla.

Normaltasunaren ardatzetik mugitu
Ikastetxeak, munduak bezalaxe, eroso
tasuna bilatzen du, edo Freud-en hitzetan
esanda «pedagogiaren diskurtsoa gatazkatik at egiten da, zoriontasunaren edo kon
ponbidearen logikan». Gauzak horrela,
bestea edo arraroa, zalantza sortzen duena,
kanpoan geldituko da beti. Hezkuntzak
ezagutza objektiboa sortzeko eremu bat
izan nahi duen heinean anbiguotasuna sai
hestu nahi du, eta horretarako, normalta
sunaren markoa erabiltzen du.
Beraz, pedagogiak normaltasuna bilatzen
badu, guk ardatza tokiz mugitu egin nahi
dugu, normaltasunaren eredutik harago

« Pedagogiaren diskurtsoa
gatazkatik at egiten da,
zoriontasunaren edo
konponbidearen logikan

»
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doan curriculum bat landuz, identitate
desberdinentzat tokia egingo duen curri
culum bat, desberdintasunean eta desero
sotasunean oinarriturikoa. Gorputz dis
lokatuak eredu izango dituen pedagogia
bat, curriculuma bera dislokatuz.

Politika gorputzetik eta
gorputzarekin egin
Normaltasunaren hertsitasunetik atera
tzeko, guk geuk, irakasten dugunok, gor
putzaren eta adimenaren arteko logika bi
tarra ere apurtu beharko dugu, prozesuan
inplikatu beharko gara ezinbestean. Ho
rretarako bakoitzak bere gorputza astindu
beharko du, ezagutza fisikoki zein subjek
tiboki gorpuzten baita. Maiz gure mende
baldeko kulturan gorputza ahazten zaigu
politika egiten dugunean, baina transfe
minismoarentzat aldarrikapenerako ezin
besteko tresna da, argi dugulako gure gor
putz sexuatuak eraikuntza bat direla.
Valeria Floresen hitzetan erakusten dugu
narekin irakasten dugu, zer den publiko
eta zer pribatu, edo beste era batera esan
da, zer den onargarria eta zer ez. Horre
gatik irakasten dugunoi gure armairue
tan gordeta ditugun hainbat errealitate
ateratzera tokatzen zaigu, gure mamuak
edo arauetatik kanpo kokatzen gaituzten
errealitate horiek, soilik horrela apurtuko
dugu gu eta besteon arteko hesia.
Azkenik, STEILASeko Idazkaritza Femi
nistak adierazi nahi du 40 urteko ibilbide
honetan emakumeen eta nesken bizitza
ren eta gorputzen gainean gauzatzen di
ren desberdintasun eta indarkeria guztien
aurka borrokatu dugula, bai hezkun
tza
formalaren eremuan, bai hezkuntzatik
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kanpo. Helburu horrekin, genero-ber
dintasuna eta hezkidetza bezalako tresna
kontzeptualekin lan egin dugu, Pedagogia
Feministak ematen duen esparru teori
kora hurbildu arte. Urteak dira hainbat
foro eta jardunaldi gauzatu ditugula, eta,
beste egile batzuen artean, Mari Luz Es
teban eta Ima Hurtado izan ditugu, pa
radigma horretan sakontzen laguntzeko.
Hala, 2018an egindako STEILASen XI.
kongresuan, ardatzetako bat «Hezkidet
zatik Pedagogia Feministarantz» izan
zen, gaur egun ere, EHko gela, jolastoki,
jantoki eta gainerako espazioetan gertatzen diren hezkuntza-esperientzia feministekin sakontzen eta kontrastatzen
jarraitzeko beharrarekin jarraitzen dugu.
Espero dugu dosier honetan jasotako
ahots eta bestelako esperientziekin Peda
gogia Feministaren ideia asko praktikan
jartzeko balio izatea.

« Gaur egun ere, EHko

gela, jolastoki, jantoki eta
gainerako espazioetan
gertatzen diren hezkuntzaesperientzia feministekin
sakontzen eta kontrastatzen
jarraitzeko beharrarekin
jarraitzen dugu

»
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HEZKUNTZAEREMUTIK
NERABE ETA
HAUR TRANSAK
LAGUNTZEKO
GAKOAK
Miquel Misse Sanchez
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A

zken urteotan, beren se
me-alabei genero-trantsi
zioetan laguntzen dieten
familien esperientziak iku
sarazi dira. Adingabe tran
sexualen fa
milien erakun
deak sortu dira, administrazio publikoek
egoera horiek nola kudeatu behar dituz
ten zehazten duten protokoloak aktibatu
dira, eta sentsibilizazio-lan handia egin
da, jaiotzean esleitu zitzaien genero-iden
titateaz bestelako etapa bati ekiten dio
ten, haurren eta nerabeen estigmatizazioa
saihesteko. Pixkanaka, haurren eta nera
be transen larrialdia eskoletara ere iritsi
da, eta horiei heltzea erronka bat da gure
hezkuntza-sistemarentzat, eta, batez ere,
bertako profesionalentzat.
Ikastetxe askotan, haurren eta nerabeen
genero-trantsizioak hainbat modutan ku
deatu dira: erabateko ezintasunetik hasi
eta gogo bizira arte. Baina horiek guztiek
(in)formazio faltagatik kezka handia sor
tu dute ikastetxeetan esku hartzen duten
irakasleen, zuzendaritza-taldeen eta gai
nerako eragileen artean (psikopedago
gia, gizarte-lana, osasun mentala, etab.).

Izan ere, behar horiek planteatu zituzten
familiek aurrez inoiz planteatu ez ziren
errealitateen aurrean jarri zuten eskola,
eta irtenbide azkar eta eraginkorrak be
har zituzten ikasle transen jazarpen- edo
isolamendu-egoerak saihesteko. Aitortu
behar da hezkuntza-sistemak erreakzio
natu duela/erreakzionatzen ari dela, bai
na, aldi berean, adierazi behar da sortu
diren erantzunak batez ere epe motzera
bideratu direla. Kezka, informaziorik eza
eta presa batuta, eman diren erantzunak
transexualitatearen gai zehatzean zen
tralizatu dira oro har, eta kasu askotan
ez dute generoarekin lotuta gertatzen ari
zenari buruzko hausnarketa konplexua
gorik sustatu. Esan genezake orain jada
inflexio-puntua pasatu dugula, eta ikas
tetxeak hasi direla esperientzia horiek
normalizatzen eta protokoloak modu ari
nagoan aktibatzen, eta, adibidez, zerren
detan izena aldatzea edo sentitzen den
generoarekin bat datozen konketak eta
aldagelak aukeratzea gero eta ohikoagoa
da. (Honekin ez dugu esan nahi erresis
tentziak jartzen dituzten ikastetxerik ez
dagoenik, baina eztabaidaezina da ge
hiengoaren joera genero-trantsizio horiek
13

«

zer da gizona edo emakumea

izatea?, gizon edo emakume
izatea izan ala egon aditzaren
kategoriakoak dira?

»

erraztea eta ez oztopatzea dela.) Horrega
tik, agian, orain, ikasle trans horien epe la
burreko eskola-bizitza errazten duten me
kanismoak aktibatu ondoren, dimen
tsio
sakonago baterantz murgildu gaitezke.
Horrekin ez dut kontrajarri nahi epe la
burreko akonpainamendua epe luzerako
gogoetekin, baizik eta egiaztatu nahi dut
batzuetan prozesu horiek baztertzaile edo
bateraezin gisa bizi direla, eta etapa bati
erantzuten dion logika bat proposatzen
dela. Ziurrenik, gauza bat bestea gabe ez
egitean dago gakoa eta hori da zailena. Es
ango nuke irtenbideak sustatu behar direla
ikasle transak erosoago egon daitezen, eta,
aldi berean, pentsatu behar dugula eskola
nola kokatzen den genero-araudiaren, se
xuaren esentzialismoaren eta genero-adie
razpenen zurruntasunaren aurrean. Arti
kulu honen apustua norabide horretan doa,
trans haurtzaroa eta nerabezaroa etengailu
gisa pentsatzea ikuspegi berriak eta gure
hezkuntza-sistemak pentsatzeko agertoki
berriak irekitzeko, trans aukera hezigarri
gisa ulertzea, argi luzeak jarri eta pentsa
tzea, banakako esperientzia horietatik ha
ratago, horiek elikatzen dituen egitura nola
ulertzen dugun eta nola eraldatzen dugun.
Esan bezala, trans esperientzia hezkun
tza-aukera bat da, funtsean oso galdera
sakonak planteatzen dituelako eta eskola
eztabaida horiei buruzko elkarrizketarako,
14

hausnarketarako eta zalantzarako gune bi
hurtzeko aukera ematen digulako: zer da
gizona edo emakumea izatea?, gizon edo
emakume izatea izan ala egon aditzaren
kategoriakoak dira?, zenbat du zerikusia
generoak norbera jaiotzen den gorpu
tzarekin duen identifikazioarekin eta zer
zerikusi du norberak adierazten duen
formarekin?, zergatik igarotzen da jende
bat beste genero batzuetara? Galdera ho
riek guztiak garrantzitsuak dira, baina ez
bakarrik ikasle transak laguntzeko, baizik
eta gure ikasle guztiei laguntzeko.
Nire ustez, galdera horiei aurre egiteko
gai garrantzitsuenetako bat da lehenik
eta behin onartu behar dugula ez dagoela
erantzun bakar bat, baizik eta eztabaida
ireki bat dagoela, non tradizio teoriko eta
politiko desberdinak beren kontakizuna
kokatzen saiatzen ari diren. Hurbilketa
batzuk esentzialistagoak dira beste batzuk
baino, diskurtso batzuk eraikitzaileagoak
dira beste batzuk baino, jarreren arteko
orekak daude, baina batez ere erantzun
batzuek beste batzuen aurrean nagusita
suna konkistatu dute. Eskolak eztabaida
horren berri izan behar du, eta, zalantzarik
gabe, bere buruari galdetu behar dio zer
paradigmatik lan egin nahi duen, horrek
alde batera edo bestera egitea dakarrela
onartuta. Beste era batera esanda, esko
lak esan behar du maskulinitatea helmuga
biologiko gisa pentsatu nahi duen, amata
suna sen gisa eta heterosexualitatea gure
desioen orientazio gisa. Edo, alderantziz,
bere ikasleei gizarte-araudi horiekiko
pentsamendu kritikoa izaten laguntzen
dien espazioa izan nahi duen, eta, natu
raltzat aurkezten bagaituzte ere, kultura
rekin eta gizarte-sistema jakin batekin ze
rikusi handiagoa duela adierazi nahi duen.

Baten bat pentsatzen egon daiteke posi
zio horiek dagoeneko ikastetxe askoren
esparruaren parte direla, non duela ha
markada batzuetatik hezkidetza-politi
kak ezartzen ari diren, haurrengan duten
genero-estereotipoei aurre egiteko. Eta,
egia da, badirudi hezkuntzako profesio
nal askok ondo ezagutzen dituztela ge
nero-sozializazioak haurtzaroan dituen
ondorioak (agian, dinamika horiek
hurbilen aztertu dituzten sektore pro
fesionaletako bat dira). Hala ere, nire iru
dipena da, haurtzaroan eta nerabezaroan
transexualitatearen auzia azaleratu denean,
badirudi hezkidetzak irakatsi zizkigun
gauza asko ahaztu zaizkigula, eta sexuaren
eta generoaren arteko lotura biologikoak
ezartzen dituzten esentzialismo zahar
batzuk agertu direla, hezkuntza-esparrua
ordezkatzen hasita zegoen ideiak. Goazen
adibide bat jartzera, hezkidetzak neskati
la eta neskengan feminitatearen agindua
hausteko egin duen lan guztia. Indar han
dia erabili da azaltzeko eskolak erresisten
tzia-leku bat izan behar duela genero-arau
diari aurre egiteko, araudi horren helburu
bakarra feminitatearen imajinarioa baita
batzuentzat, eta maskulinitatearena beste
batzuentzat. Bazirudien hori argi zegoe
la. Baina bat-batean, 4 urteko haur batek
bere burua estetika eta adierazpen feme
ninoekin irudikatzea aukeratzen duenean,
pentsatzen dugu agian neska trans bat
dela. Paradoxikoa da; izan ere, feminitatea
neskato batentzako helmuga izan ez dadin
borrokatzen dugun bitartean, onartzen
dugu mutikoa denean feminitatea esplo
ratzen duena, orduan, neska senti liteke
ela adierazten duen adierazle bat dela. Eta
horrek kontraesan izugarria dakar generoa
leku desberdinetatik pentsatzen ari diren
ikuspegien artean. Trans haur eta nerabeei

akonpainamendua egiteko, serioski galde
tu behar zaio bere buruari nola jarduten
duen genero-araudiak eta nola ulertzen
dugun transexualitatea.
Generoaren araudiari dagokionez, asko
aurreratu dugu, baina transexualitatea forma ez esentzialistetan pentsatzeari dagokionez, oraindik kapitulu asko falta zaiz
kigu. Trans delakoari buruzko diskurtso
hegemonikoenek garapen biologikoan
aldaketa motaren batean kokatzen jarrait
zen dute, eta hori orokorrean zalantzan
jartzen dugunok mota guztietako salake
tei egin behar diegu aurre (atseginena,
transfobiarena). Hala eta guztiz ere, kon
bentzituta nago lanean jarraitu behar dela
transaren inguruko gogoeta beste modu
batzuetan esploratzeko, horiek lagun egi
te hobeak gauzatzeko gako interesgarria
goak emango dizkigutelako. Transexua
litateak sortzetiko zerbaitekin zerikusi
gutxi duela eta eskura ditugun bizi-ibilbi
deekin, gure gorputz, identitate eta adie
razpenen arteko «ordena berrezartzeko»
balio digutenekin zerikusi handiagoa due
la uste dugu batzuk. Jakina, ordena hori
existitu behar izatea arazoaren zati bat da,
eta berrezartzeko beharra guztiz legitimoa
da, hain zurrunak diren genero-kodeak

« Generoaren araudiari

dagokionez, asko aurreratu
dugu, baina transexualitatea
forma ez esentzialistetan
pentsatzeari dagokionez,
oraindik kapitulu asko falta
zaizkigu

»
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eskatzen dituen mundu batean, sozialki
irakurria eta interpretatua izan ahal izate
ko, eta estigmatizaziorik edo indarkeria
rik ez izateko. Eta honekin ez dut esaten
genero-trantsizio bat hastea kostuak eta
onurak baloratzeko prozesu arrazional
bat denik. Jakina, genero-identifikazioa
prozesu oso konplexua da, kontzientea
eta inkontzientea, eta, besteak beste, be
harrezkoa da gure burua identifikatzea as
katasun handiagoz existitzea ahalbidetzen
diguten kategoria eskuragarriekin. Jen
deak neurri batean igarotzea erabakitzen
du, esleitu zitzaion genero-kategoriak ez
diolako bizitzen uzten; arazoa ez dago
biologian, baizik eta gizon eta emakume izateko zer den onargarria eta zer ez
ezartzen duten arauetan. Transexualitatea
genero-zu
rrun
tasunaren sintoma bat da
gure gizartean, eta are gehiago esaten digu
genero-arauek kulturan nola funtziona
tzen duten, sexua burmuinean non da
goen baino.
Epe laburrean, genero-trantsizio baten
zergatiaren galderak garrantzirik ez duela
dirudi, gakoa epe luzekoa baita. Transe
xualitatea genero-araugintzarekin lotuta
dagoela esatea ez da, inola ere, bizi-ibilbi
de horiei zilegitasuna kentzea, baizik eta
transexualitatea sozialki ere eraikitzen
dela dioen egiturazko azterketa bat egi
ten ausartzea. Haur eta nerabe transek
eskubide osoa dute trantsizioei ekiteko,
horrela hobeto biziko direla sentitzen
badute, eta gure lana ahalik eta ondoen
laguntzea da. Transexualitatea fenomeno
indibiduala bada, biztanleriaren zati txiki
bati gertatzen zaiona eta dokumentazioa
eta gorputza aldatzen laguntzea besterik
eskatzen ez duena, hemen eskolak ez du
zereginik. Transexualitatea gure gene
16

« Arazoa ez dago biologian,

baizik eta gizon eta emakume
izateko zer den onargarria eta zer
ez ezartzen duten arauetan

»

ro-imajinarioekin zerikusia duen fenome
no estruktural bat bada, orduan eskolak
lan handia du aurretik, baina lan handia.
Gure ikasle trans horiei behar den lekuan
lagunduko diegu, harik eta beren oreka
aurkitzen duten arte, generoa ahalik eta
erosoen bizitzeko, hori ez dago zalantzan.
Baina gakoa da generoaren paradigma
zein den kontuan hartuta, beste forma
batean joango garela laguntzen. Eta haus
narketa hori ikastetxe askok ez dute lasai
tasunez egiteko astirik izan, ondo egiteko
gogoa eta egoeraren larritasuna direla eta.
Trans esperientzia generoaren zurrunta
sunaren aurkako erreakzio gisa ulertzen
duen ikuspegitik, hemen eta orain lagun
tzen dugun moduaz haratago, haurtza
roan generoarekiko ondoezak nola sor
tzen diren eta nola eraldatzen diren ere
pentsa dezagun planteatzen da. Adibidez,
haurtzaroan generoarekiko identifika
zioan pentsatzen badugu, agerikoa dirudi
generoari buruzko imajinario jakin bat ari
dela eragiten. Haur bat feminitatearekin
identifikatzen denean eta neskato bat sen
titzea esplizitatzen duenean, horrek zeri
kusia du, halaber, bere irudimenean muti
ko femeninoa izatea ia ezinezkoa dela edo
aukera estigmatizatzailea dela. Ziurrenik
gauza gehiago gertatzen ari dira, baina
hori, zalantzarik gabe, operatzen ari da.
Horregatik, ziur nago haur batek egin de
zakeenaren edo egin ezin dezakeenaren

marjinak zabaltzea funtsezko elementua
dela, eta horrek eragina izan dezakee
la generoaren identifikazioan. Izan ere,
generoarekiko identifikazioa aldatu egin
daiteke bizitzan zehar, gure erreferenteak
ahal den neurrian zabaldu ahala. Hau da,
genero-identitatea ez da helmuga trans
pertsonentzat, ezta haur eta nerabe tran
sentzat ere. Identifikazioa beti mugi daiteke lekutik, izan ere, ez da sortzetikoa, ez
dago egia bat bakoitzaren generoari buruz.
Siobhan Guerrero eta Leah Muñoz iker
tzaile trans mexikarrek diotenez, haurtza
roan trantsizio ebaneszenteak gerta dai
tezke, hau da, trantsizioa pertsona horiek
esperimentatzen duten ibilbide bat da, eta
edozein unetan erabaki dezakete ez irau
tea. Hori ere ikaskuntza garrantzitsua da,
eta funtsezko esperientzia haur horieta
rako. Ez da porrota, ez da damua. Haur
askok esploratzen duten prozesu baten
parte da, bere burua pentsatzeko balioko
dien identifikazio bat aurkitzeko.
Eskolan trans esperientziak gure hezkun
tza-sistemak genero-kategoriak berritzen
laguntzen duen ala ez birpentsatzeko
baliabidetzat hartzea da proposamena.
Hau da, kontua ez da soilik trans ikas
leek konketa alda dezaten protokoloak
aktibatzea, baizik eta pentsatzen jartzea,
zergatik bereizten dugun espazio hori se
xuaren arabera. Edo kontua ez da soilik
femeninoan izendatzen den haur baten
tzat errespetua eskatzea, baizik eta geure
buruari galdetzea, gure gizartean zergatik
den hain zaila mutiko femenino bat iza
tea. Eskolak oso konpromiso serioa hartu behar du generoari buruzko imajinario
irekiagoak, pluralagoak, askotarikoak eta
jariakorragoak sustatzearekin, eta inten
tsitate berarekin lan egin behar du neskak

« Identifikazioa beti mugi

daiteke lekutik, izan ere, ez da
sortzetikoa, ez dago egia bat
bakoitzaren generoari buruz

»
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«

Eskolak oso konpromiso

serioa hartu behar

nerabezaroa hobeto laguntzeko, baizik eta
pertsona guztien
tzako mundu atsegina
goa marrazteko.

du generoari buruzko
imajinario irekiagoak,
pluralagoak, askotarikoak
eta jariakorragoak
sustatzearekin

»

femeninoak ez diren haur-imajinarioetan
(horretan geunden), baita mutilak feme
ninoak izan daitezkeen imajinarioetan ere
(horri heldu behar zaio). Nire hipotesia
da hori lortzen badugu, arau horiek haur
horien burutxoetan malgutzen baditugu, asko lagunduko dugula generoarekiko duten ondoeza murrizten, eta sentsazioa izango dugula agian diren pertsonak
izateko ez dela beste identitaterik bilatu
behar, baizik eta bizi diren tokian diren
bezalakoak izan daitezkeela. Eta hala ere,
igarotzea erabakitzen badute, gutxienez
jakingo dugu ez dela gure kulturak ideia
negargarriak sortzen dituelako haur ba
tentzat desiragarria denari buruz. One
na da hipotesi hori berresten ez bada, ez
dugula ezer galduko, genero adierazpen
anitzetan aberatsagoa den mundu bat ira
baziko dugula. Baina zalantzaren aurrean,
esleitu ziguten kategoriak kordokatu eta
sufrimendua sortzen digulako haurrak,
nerabeak eta helduak generoan igarotzen
garen aukera txikienaren aurrean, uste dut
merezi duela generoaren gure imajina
rioa eraldatzeko arriskua hartzea. Eskolak
funtsezko aktorea izan behar du askota
riko genero-adierazpen horien sustape
nean. Ez bakarrik haurtzaroa eta trans
18

« Agian diren pertsonak
izateko ez dela beste

identitaterik bilatu behar,
baizik eta bizi diren tokian
diren bezalakoak izan
daitezkeela

»
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GORDA BORROKA
FEMINISTA
GELAN
Itsaso Blazquez Rodriguez

L

urrak 4500 milioi urte inguru
omen ditu geofisika moder
noen arabera. Lehenengo ho
minidoak,
austrolopitekoak,
orain dela 3,9 milioi urte jaio
zirela diote adituek. Nik His
toria liburu batean ikusi nuen lehenengo
emakumea Etiopiako Lucy izan zen, bi
luzik zegoen eta gorputz osoa ile beltzez
estalia zuen. Aurkitutako Homo sapiensik
zaharrenak, Magreb inguruan, orain dela
315.000 urtekoak direla dirudi. Alema
niako Willendorfeko Venus emakumea
ren eskultura ezagunari orain dela 28.000
urteko data jarri diote (hamar mila urte
gutxi gorabehera). Arkeologiara hurbildu
nintzen bere bular handiak, sabel lodia
eta hanka zabalak ikustean, nire amama
gogorarazi zidalako. Gaur, artikulu hau
irakurtzen duzun une honetan, kristo on
dorengo 2020.urtean gaude eta moda es
tetiko aldakor askoren ostean, emakumeen
gorputz biluzi iletsuak ez daude ongi iku
siak, nahiz eta Sofia Loren antzezlearen
gaztaroko hainbat argazkitan, besapean
ileak zituela erakustea erabat normala
zen, orain 60 urte. Orain, ordea, laser de
pilazio integralak balio dituen milaka eu

roak ordaintzea arrunta bihurtu da nerabe
eta gazteen artean: hankak, besapeak eta
hankartea ezin omen dira dagoeneko ile
tsuak izan. Era berean, emakumeek ezin
dute biboterik eduki, eta orain hamabost
urte bekainak ia ilerik gabe modan zeuden
arren, XXI. mendearen hasieran, bekainak
iletsuak izan behar dira berriz ere moder
na izan nahi baduzu.
Sabel handia izatea Europan ez dator
kanon estetikoarekin bat ez gizon ez
emakumeentzat, nahiz eta Frankismoan
Plus forma produktua saltzen zieten gure
amonei «Ez zaitez argala izan!» slogana
behin eta berriz errepikatuz. Loditasuna
osasunarekin parekatzen omen zuten eta
guda osteko goseteen ostean, gorputz bo
robilak desiragarriak eta bizitza lasaiaren
seinale ziren. Orain dela bost bat urte
tik hona, badaude ipurdia handitzeko
ebakuntzak egiteko sei mila euro inguru
ordaintzen dituzten makina bat emakume
famatu (eta ez famatu) eta azaleko zimu
rrak ez igartzeko, edo ezpainak loditzeko
ehunka euroko injekzioak sei hilero jar
tzen dituztenak. Zergatik dakit hau? Ikas
leek kontatzen didatelako. Gelan egunero
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«

Guk ere, bertan horrenbeste

ordu eman eta gero, euren
pentsatzeko eran eta jarduteko
moduan inpaktu positiboa izan
dezakegula ehuneko ehunean
sinesten dut

»

ikusten dudalako. Gure ikasgelak jendartearen isla dira eta irakasleoi, nerabeen
artean gertatzen denaren berri ematen diguten moduan, guk ere, bertan horrenbeste ordu eman eta gero, euren pentsatzeko
eran eta jarduteko moduan inpaktu positiboa izan dezakegula ehuneko ehunean
sinesten dut. Nola? Eurekin hitz egiten,
era osasuntsu eta horizontalean erlazio
natzen eta egia esaten.
Kanon estetikoa aldakorra da. Modak,
etortzen diren moduan, badoaz. Zein
da, sasoika, estetika eta ezaugarri fisiko
konkretuak azpimarratzearen helburua?
Inoiz lortuko ez dugun irudi jakin bat
lortzeko xedearekin, modaren industriak
(kapitalismoak) produktuak sortu eta guri
saltzea. Zer nahi du modaren eta dietaren
industriak gugandik? Erosleak garen heinean, ez dute gure osasuna, poztasuna edo

« Erosleak garen heinean, ez
dute gure osasuna, poztasuna
edo ongizatea nahi: gugandik
nahi duten gauza bakarra gure
dirua da
22

»

ongizatea nahi: gugandik nahi duten gauza bakarra gure dirua da. Eta nola lortuko
dute gure dirua? Gu deseroso eta gaizki
sentiarazten. Etengabe erosleoi beharri
zanak sortzen dizkigute erosten jarraitu
dezagun. Zein da beharrizan hauek sor
tzeko erarik errazena? Produktua eros
terakoan, hobea, guay-agoa, ederragoa,
interesgarriagoa, azkarragoa izango zarela
pentsaraztea. «Zu, berez, ez zara inor, bai
na produktu honekin, NORBAIT izatera
iritsiko zara» esaten digu kapitalismoak,
modaren eta dietaren industriak egiten
duten publizitatearekin. Batzuetan pro
duktua praka bat da, beste batzuetan 55
kilogramo pisatzea. Eta zer lortuko duzu
hobeagoa, guayagoa, ederragoa eta interes
garriagoa den praka berriak janzten dituen
eta 55 kilogramo pisatzen dituen norbait
hori izanda? Zure inguruko guztien lau
dorioak eta azken batean, maitasuna. Bai,
irakurle, ulertu duzun hori da zehazki esa
ten ari naizena: kanonak jarraitzen ditugu
maitatuak izateko. Nola dakit hau? Gelan
ikusi dudalako eta nik neuk ikasleen jarre
ra ikusita, nire buruari aplikatu diodalako.
Nire lodiaktibismoa gelan sortu zen, eta
ikasleek piztu zidaten. Beraien beharriza
nei erantzuna emateko zer egin pentsatzen
ikasi nuen nik neuk ere erantzunak behar
nituela. Transfeminismoan bilatu nituen,
eta baita aurkitu ere!
Nerabez jositako zentro batean, elkarbi
zitza ona ez bada, eta nerabeek ez badu
te beraien burua ulertzen ikasten, beraiek
izaten ikasten, Wikipedia existitzen den
momentu historiko honetan, soilik datak,
kontzeptuak eta zenbakiak ikastea, txo
rakeria bat dela iruditzen zait. Hamazor
tzi urtetik beherako pertsonekin lan egiten
dugun momentutik, beren hezitzaile eta

eredu bihurtzen gara nahi izan edo nahi
ez izan. Eta ia egunero ordu bete ikusten
dituzun pertsona horiengan inpaktu po
sitiboa egiteko aukera duzula jakinda, ez
egitea, arduragabekeria itzela dela irudi
tzen zait. Askotan esan dut eta berriro
diot: irakasle moduan zure lan baldintzak
onak ez direla iruditzen bazaizu, sistema
rekin haserre bazaude eta Eusko Jaurla
ritzak gauzak ongi egiten ez dituela uste
baduzu erretiro adinarekin, geletan ditu
gun ikasle kopuruarekin eta abar, sindika
tu zaitez eta baldintza horiek hobetzeko
borrokatu. Sindikatu ugari daude, eta ziur
zure bizitzeko era hoberena ordezkatzen
duena aurkituko duzula. Baina mesedez
eta faborez, ez erabili zure gabeziak eta
frustrazioak ikasleak torturatzeko. Zerga
tik diot hau? Orain azalduko dizuet.
Transfeminismoak mahai gainean jarri
zuen orain dela hamar urte inguru, pertso
na batzuen gorputzak erdigunean jartzen
ari ginela, beste askorenak ertzetan uzten
genituen bitartean. Feminismoak ikusga

rri egin zuen hezkuntza sistema matxista
dela, eta genitalen segregazioaren arabera
banaturiko zentroetan gaitegi ezberdinak
ikastetik Frankismoan, zentro ez segre
gatuetan, gaitegi androzentrikoak ikas
tera pasa ginela guztiak. Emakume zein
gizonek, gauza bera ikasten eman dituzte
azken 40 urteak, baina hau bai kasuali
tatea, josten ikasi beharrean, teknologia
ikastea, edo dantzatu beharrean, futbolera
jolastea izan da guztiontzako konponbide
unibertsala. Zer egin du ikusgarri transfeminismoak? Gorputz ez heterosexualak,
gorputz ez zuriak, gorputz ez funtzionalak, gorputz ez cis-ak, gorputz ez argalak,
laburbilduz, gorputz ez araudunak, eta
gorputz hauek dituzten pertsona guzti
horiek, (neska, zein mutil, zein ez bata ez
bestea) ikusezinak izan direla eta izaten
jarraitzen dutela, behintzat gaur arte.

« Ni lodia naiz. Eta lodia

naizen heinean, irakaslegoak
loditasunari buruz hedatzen
dituen falaziekin bereziki adi
nago

»

Ni lodia naiz. Eta lodia naizen heinean,
irakaslegoak loditasunari buruz hedatzen
dituen falaziekin bereziki adi nago. Ko
munikabideetan epidemia bat garela dio
te. Lodiak beldurgarriak gara. Inork nahi
ez dituen gorputzak ditugun pertsonak.
Zenbat aldiz entzun duzu hilabete hone
tan: «kontuz, lodituko zara«? eta beldurra
ren beldurrez esku artean zenuen jaki hori
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« Osasun zentroek, medikuek,
erizainek, agintariek,

ikastetxeek, familiek, lodiokiko
gorrotoa hedatu nahi izatea

»

bere lekuan uztea erabaki duzu? Beno, ba
imajinatu esaldi madarikatu hori zenbat
alditan entzuten dudan nik, eta nire ikasle
lodiek, jakinda gu BAGARELA lodiak eta
gure gorputza izatea BELDURGARRIA
dela Euskal Herriko biztanleentzat.
Nola demontre da posible, (komu
nikabideen arabera) ume sasilodiz beteriko jendarte honetan, obesita
tearen
sasi-pandemia honetan, osasun zentroek,
medikuek, erizainek, aginta
riek, ikastetxeek, familiek, lodiokiko gorrotoa hedatu nahi izatea, gu «sendatzeko», gure
«onerako»? Inoiz gertatu al da dimentsio
hauetako patologizaziorik beste kolek
tiboren batekin? Mmmm… utzidazue
pentsatzen: noiz arte uste izan zen ho
mosexualitatea gaixotasun bat zela, DSM
medikuntza liburuan sartuz? Ez al zen
ba izan 1990. urterarte? Ez al dugu ur
tero ospatzen, maiatzaren 17an LGTB
QI fobiaren kontrako eguna gure ikaste
txeetan, ortzadarraren banderak eskegiz,
konpentsazio antzeko zerbait emateko
kastratu ditugun LGTBQI+ ikasle guz
tiei? Zer ba? Hau izan zelako, OMSek
homosexualitatea despatologizatu zuen
eguna. Mesedez eta faborez kontuan izan
dezagun, 1990 urtean nik sei urte nituela.
Zer esan nahi du honek? Orain dela 20
urte arte, Osasunaren Mundu Erakunde
txit agurgarriak homosexualak gaixoak
zirela hedatu zuela urte askotan. Belau
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naldi asko falazia hau barneratuz hazi
ziren, eta honi buelta emateko denbora
eta esfortzu handia beharko dugu. Bai
na hau izan da daukagun honelako kasu
bakarra? Ez. Mmmm… utzidazue pen
tsatzen beste pixkatxo bat: noiz arte uste
izan zen transexualitatea gaixotasun bat
zela, DSM medikuntza liburuan sartuz?
Ez al zen ba izan 2018. urterarte? 2018ko
ekainaren 18a arte transek genero disforia
omen zuten eta psikiatra batek ikusi be
har zituen. «Bizitza errealeko froga» ere
egiten zieten, nahikoa gizon edo nahikoa
emakume ziren frogatzeko. Bi urte 700
egun inguru dira. Honek egindako mina
konpontzeko, lan asko egin beharko dugu,
eta horrenbeste bizitza urratu ostean ez
dakit nola konpentsatu ahalko dugun
egoera tamalgarri hau. Zenbat eta zenbat
homosexual eta transek jasan behar izan
dituzte mespretxuak, zirena izateagatik,
zientzia eta medikuntzaren patologiza
zioaren erakundearen izenean? Ba orain
pentsatu ume lodietan. Ulertzen da analo
gia? Orain nori goaz bizitza deuseztatzera
osasunaren izenean? Desira eta genitalak
alde batera utziz, orain, 2020 urtean, sar
gaitezen jendearen aspektu fisikoarekin,
zergatik ez? Lodion txanda da. Orain gu,
lodi gaixoak, gara borrokatu behar dugun
sasi-epidemia.
Argi dago, gero eta ohitura sedentarioa
goak ditugula gizarte moduan eta jaten
ditugun elikagaiak transgenikoak dire
la, pestizidak dituztela, jaki prozesatuak

« Lodi kirolariak dauden
moduan, argal sedentarioak
daude »

« Gaixoak ez gara gu,

sistema heteropatriarkal
kapitalista espezista da
gaixorik dagoena

»

direla, fast food gehiegi dugula eskura
garri. Ez dugu elikatzeko jaten, eta hori
arazo bat da. Burua lepoaren gainean
daukat, eta ez dut hemen koipearen edo
azukrearen defentsarik egingo. Bai, egia
da, elikadura on bat ez izateak eta egun
osoa sofan etzanda emateak, arazoak ekar
ditzake edonorentzat. Berriro diot: EDO
NORENTZAT. Badirudielako, lodiak garela soilik koipe edo azukre gehiegi jaten
dugunak, eta kirola egitera animatzen ez
garenak. Lodiaktibista izan nahi baduzu,
eta gorda borroka feminista honen par
te, hasi zaitez mezua hedatzen: hau ge
zur galanta da. Lodi kirolariak dauden
moduan, argal sedentarioak daude. Lodi
beganoak dauden moduan, Mac Donal
dens jaten duten argalak daude. Zein da
beraz arazoa? Benetan arazoa lodiak gara,
2018. urtera arte pertsona transak gaixoak
ziren moduan? Edo agian arazoa XXI.
mendeko jendartearen elikatzeko era da,
arazoa 2018. urtetik aurrera genero bina
rismoaren zurruntasuna zen moduan? Ez
naiz demagogietan hasiko. Gorda borroka
feministan diogun bakarra zera da: ez he
datu lodifobia, transfobia hedatzen egon
zareten bezala. Gaixoak ez gara gu, sistema heteropatriarkal kapitalista espezista
da gaixorik dagoena. Zerbait seinalatu
nahi izatekotan, zerbait kritikatu nahi
izatekotan, zerbait aldatu nahi izateko
tan edo zerbaiten kontra borrokatu nahi

izatekotan izan dadila sistemaren aurka,
ez pertsonen aurka. Zalantza izpirik gabe,
gure bizitza okertzen duen eta manipulatu nahi gaituen sistemaren kontrako borrokan, lodiak lehenengo lerroan izango
gaituzue, baina konponbidearen parte izaten, ez arazo gisa.
Lodionganako salbuespen egoeraren
beste adibide bat azaltzen saiatuko naiz.
Agian hau zehatzagoak izanda, egune
rokotasunean isla duena errazago ulertuko
da. Ziurrenik, zure institutuan Kirolaren
eguna izango duzu urtero. Nork ez? Ki
rola modan dago. Kirola egitea ona da.
Kirola egitea baino gauza hoberik ez da
asmatu. Gora Kirola!! Azalduko didazue
beste egunen batean arren, nola den po
sible DBH2ko ikasleak gimnasiora joatea
eta telebistako tronisten giharrak izatea
ren obsesio horren kontrako kanpainarik
ez egotea? Kirola ona da, noski, eta gim
nasioan ondo pasatzea... PASATU GABE!
Obsesio guztiak dira txarrak: hamazortzi
Nutella bokata jatea astero eta hamazortzi
ordu ematea testosteronaz beteriko leku
itxi batean zure gorputza eraldatzen saia
tzen ezinezkoa eta artifiziala den kanon
estetiko jakin batean sar dadin. Edo ez
al dugu horren inguruan hitz egin nahi?
En fin.

« Kirola ona da, noski,
eta gimnasioan ondo

pasatzea... PASATU GABE!
Obsesio guztiak dira
txarrak

»
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Ez dut haria galdu nahi. Kirolaren egu
na. Ziur zuek ere badaukazuela. Nire aur
tengo ikastetxean, ikasleek egin zituzten
aurkezpen guztietako power pointetan,
ekidin beharreko zerbait bezala agertzen
zen loditasuna etengabe. Zuenean ez?
Loditasuna zerbait txarra izango balitz
bezala erakusten zuten, ez desiragarria,
finean nazkagarria. Ikasle hauek, infor
mazioa euren irakasleek emandako fo
tokopia txostenetatik atera omen zuten.
Heziketa fisikoko ikasgaian, Biologian,
Euskarako testuan, Ingelerako listening
hartan eta tutoretzako hitzalditik. Bene
tan? Irakasleoi ez zaigu beste erarik buru
ratu ikasleek kirola egin dezaten eta jaten
ikas dezaten? Beldurra sartzea da aukera
bakarra? KONTUZ EZ LODITU! LODIA
IZATEA TXARRA DA! Hau da erabiliko
dugun slogana? Kirola erakargarri egin
beharrean? Sukaldaritza ikasgaia eskaini
beharrean? Elikadurari garrantzia eman
beharrean? Institutuan baratza sortu be
harrean? Ikastetxeko jantokiko menuak
berrikusi beharrean? Etxaldek zioen mo
duan aurreko egunean: iraultza egiteko
lehenengo aukera gosaria da, bigarrena
baz
karia eta hirugarrena afaria. Iraultza
ongi egin beharrean, zergatik demon
tre ari gara gaizki egiten? Nori komeni
zaio hau? Helduok betiko lekuetan, be
tiko produktuak erosten jarraitzen dugu,
betikoek dirua irabaz dezaten, eta gero
ume lodiak atzamarraz seinalatzen ditu
gu. Nola da posible gauzak ongi egiteko
hainbat aukera egonda, loditasunarekin
beldurra sartzea izatea hautatu duguna?
Eta, ez dut alarmista izan nahi, baina gure
ikastetxean ditugun ikasle lodiekin zer
egingo dugu gero heziketa fisikoko ikas
gaiaren ostean dutxatu nahi ez dutenean?
Zigortu? Ikasgaia suspenditu? Konplexuei
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« Obesitatea, gorputzan
loditasun jakin bat izatea

baino ez da. Inor ez da inoiz hil
obesitatea izateagatik

»

buruz hitz egin beharrean, dietaren industria auzian jarri beharrean, kanon estetikoari buruz hausnartu beharrean, irakasle
moduan bide luzea edo laburra aukeratuko dugu? Eta noski, kasurik larrienean,
gero «lodia izatea nazkagarria denez», eta
«loditasunaren kontra» gaudenez, beste
ikasleengandik bullying edo diskrimi
nazioa sufritzen dutenean ikasle lodiek?
Nori botako diogu errua? Loditasunari
berriz ere? Errua sistemarena da, bai. Bai
na heldu garen egoera hau aldatzearen ar
dura, helduona: nirea eta zurea. GUREA.
Loditasuna ezaugarri fisiko bat baino ez
da. Gaur lodia eta ez desiragarria dena,
orain dela 50 urte, «normala» desiraga
rria eta ederra zen. Hemengo kanon es
tetikoak, Mauritanian ez du balio. Obe
sitatea, ez da gaixotasun bat. Obesitatea,
gorputzan loditasun jakin bat izatea baino
ez da. Inor ez da inoiz hil obesitatea izateagatik. Jendea, gaixotasunak dituelako
hil egiten da. Eta hau ez da demagogia!
Egia da! Elkarrekin pentsatu dezagun: zer
izango liteke gaixotasun bat? Diabetesa,
adibidez. Diabetesa izateko bi era dau
de: lehenengoa, azukre gehiegi jatea da.
Argi dago, eta ados egongo gara honetan:
argalek zein lodiek jan dezakete azukre
gehiegi. Beraz, gorda borroka feminista honetan parte hartu nahi izanez gero,
zuen ikasle edo seme-alabentzat Maria
gailetak gelan erabili nahi ez dituzuela

« Askoz logikoagoa da lodiak

arazo moduan tratatu beharrean,
lodiak konponbidearen parte
bihurtzea

»

azaltzerakoan, zuen seme-alabak loditu ez
daitezen egiten duzuela esan beharrean,
agian, koherenteak izan nahi baduzue, eta
ez lodifobo diskriminatzaile patologiza
tzaileak, umeek azukre gehiegi ez jatearren
eta diabetesa ez izateko egiten duzuela
azpimarratu dezakezue. Aurreko egunean
lagun batek esan zidan, bere bost urteko
umearen eskola publikoan urtebetetzeak
janariarekin ospatzea debekatu dela, jana
riarekin beste erlazio berri bat sor dezaten
eta loditu ez daitezen. Ez dakit barre edo
negar egin nahi dudan. Egin nahi dutena
ulertzen dut (eta ez haiek bereziki ongi
azaltzen dutelako) eta ados egon naiteke
edo ez, baina argi dagoena da arrazoiketa
aldatzen ez badute eta terminologian me
tamorfosi totala ez badago, nik ez dudala
jolas horretara jolastuko. Ez nik, ez beste
askok. Defentsiban jarri beharrean, lasai
tasunez pentsatzen baduzue, askoz logi
koagoa da lodiak arazo moduan tratatu

« Nik nire buruari gaixotasuna
sortu diodala pentsatzea, lodia
naizelako, eta Saharon Stonek,
herentzia izan behar izan
duela argala izateagatik, ez da
bidezkoa

»

beharrean, lodiak konponbidearen parte
bihurtzea, eta ez dio inori minik egiten.
Dena den, gogoratu diabetesa izateko bi
garren baldintza, herentzia genetikoa dela.
Sharon Stonek adibidez, diabetesa omen
dauka. Ni lodia izanda, ez naiz diabetikoa.
Baina izango banintz, (eta hemen dator
lodifobia ikasia, eta burutik desprograma
tu behar duguna) ziurrenik, inork ez luke
esango Sharon Stonek diabetesa duenik
azukre gehiegi jateagatik. Zenbatek lepo
ratuko lidakete niri azukrearena herentzia
genetikoa dela pentsatu beharrean? Hau
lodifobia da. Nik nire buruari gaixotasuna
sortu diodala pentsatzea, lodia naizelako,
eta Saharon Stonek, herentzia izan behar
izan duela argala izateagatik, ez da bidezkoa. Ez da ulertzeko zaila, ezta?
Ea nola azaltzen dudan gai pole
mikorik erabili gabe beste adibide ba
tekin. Hezkuntza sisteman dauden
pertsona ez zurien jarrera ez araudunak
problematizatzen dira eta INTEGRA
ZIOA edo INKLUSIOA edo batek daki
zer eskatzen zaie. Badakizue zertaz ari
naizen? Ikasle jakin batzuk, moldatu be
har dira. Ikasle jakin batzuek direna alda
tu behar dute. Ezin dute direna izaten ja
rraitu. Egiten dutena ez omen dagoelako
ondo. Eta ondo egiten badute zerbait, ez
zaigu interesatzen. Interesatzen zaigun
gauza bakarra GURE sistema da. Guk,
sistema asmatu dugun zuriok dugun egi
teko era da gauzak egiteko era on bakarra.
Nahiz eta ikasle guztietara ez heldu. Na
hiz eta ikasle askok sistema utzi behar
duten ez datorrelako haiek behar dute
narekin bat. Utz dezatela sistema. Guri
bost. Euren errua da. Mugituegiak dira.
Ez dute ikasten. Ez dakite isilik egoten.
Etxean ez dute lanik egiten. Ez zaie ezer
interesatzen. Ez dute esfortzu nahikoa
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«

HEZI ikasleak elikatzen modu

ez restriktiboan eta ez gaizki
sentiarazi

»

egin. Ez dakit hau ezaguna egiten zai
zuen ikasle talde jakin batzuekin. Entzun
duzue honelako zerbait zuen zentroetan?
Hau ez da onargarria. Berdin zait nori
buruz ari garen. Gure ardura da, irakasle
eta hezitzaile moduan, helduak ez diren
pertsonetara moldatzea eta beraien beharrizanak asetzea ahalik eta hoberen. Eta
berriz ere diot, zure ikastetxeak ez badizu
laguntzen edo nekatuta bazaude, ez tortu
ratu ikasleak zure gabeziekin, beraiek ez
dira errudunak. Joan medikuarenera eta
hartu baja. Eta hobeto zaudenean sindi
katu eta borrokatu baliabide gehiago egon
daitezen eta politikariek behar duguna
eman diezaguten guretzat lan egiten du
ten pertsonak direlako ETA EZ ALDE
RANTZIZ. Eskatu irakasle gehiago, talde
txikiagoak, hezitzaileak, PTak edo dena
delakoa. Baina ikasle hauen errealitatea
bizi eta ulertzen duten profesionalekin bi
latu konponbidea. Ikasleei galdetzen zer
behar edo nahi duten. Ikasleak kontuan
izaten. Ez? Ba lodiekin gauza bera. Ikas
leak hobeto jan dezatela nahi izanez gero,
ez aitzakiak asmatu, ez debekatu janaria,
ez demonizatu jatea, HEZI ikasleak elikatzen modu ez restriktiboan eta ez gaizki
sentiarazi. Kirola dibertigarria dela hedatu
nahi baduzu, berdin: egin itzazu ekintza
benetan dibertigarriak ikasle guztiek ongi
pasatu dezaten eta ez soilik orain arte ki
rol tradizionaletan onak izan diren ikas
leentzat egingarriak diren ariketak. Sor
presa hartuko zenukete jakinda, zenbat

eta zenbat lodik maite dugun dantza egi
tea, adibidez.
1932. urtera arte, Estatu espainiarrean
emakumeek ez zuten bozkatzeko eskubi
derik. Nire 94 urteko amonak ez ditu inoiz
prakak jantzi. Nire amak ez du gidatzen,
aitak (gizona delako) hobeto egingo due
la uste duelako. Gaur egun, emakumeak
bozkatzea normala da, emakumeok
prakak jantzi ditzakegu eta gidatzen ez
duen emakumeak gidatu nahi ez duelako
da. Gure ikasle eta seme-alabek guretzat
berriak diren zenbait eskubide normaltzat
jotzen dituzte; dibortzioa, haurdunaldiak
etetea, lesbiana izanda ezkontzea, etxe
tik kanpo lan egitea, eurentzako ez dira
kostata lortutako eskubideak, «beti izan
direlako horrela» jaio zirenetik. Gu, zori
txarrez, beste garai batekoak garenez, gure
gorputzekin dugun harreman ez osasun
tsua ezingo dugu inoiz guztiz konpondu.
Erlijio katolikoak gure gorputzak zikinak
direla erakutsi zigun, eta telebistak eta
iragarkiek itsusi sentiarazi gaituzte. Baina
itxi begiak eta demagun, une batez, zuri
esker, eta gorda borroka feminista hau
aurrera eramateagatik, hamar edo hogei
urte barru jaioko diren neska-mutilek, ez
dutela euren gorputza gorroto eta lotsarik
gabe diren moduan ederto sentitzen di
rela. Imajinatu dezagun honek ekarriko
lituzkeen onurak, maila guztietan. Agian,
zuk uste duzu, nik hemen idatzi dizudan
hau txorakeria bat dela, baina guztion
esfortzu txikiarekin, etorkizuneko nes
ka-mutil edo pertsona neutro libre horiek
guk gure gorputzarekin dugun erlazio bi
txi triste hau ekidin ahalko balute? Ez al
litzateke ikaragarria izango? Ni saiatzen
ari naiz. Eta zu? Gorda borroka feminista gelan eta kalean! Bidali pikutara kanon

estetikoak eta modak: zaindu eta maitatu
zure gorputza. Eta heldua bazara: zaindu
eta maitatu itzazu inguruko pertsona ez
helduak.

« Erlijio katolikoak gure
gorputzak zikinak direla

erakutsi zigun, eta telebistak
eta iragarkiek itsusi sentiarazi
gaituzte

»
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HEZKUNTZA
INKLUSIBOAREN
EREDUAREN ALDE
Eginaren Eginez
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2

019ko martxoan, Eusko
Jaurlaritzaren Enplegu Sai
lak sustatutako jardunaldiak
«Es
kola abian: inklusioaren
eta berdintasunaren bidean»
egin ziren Bilbon. Bertan,
«Eskola Inklusiboa garatzeko Esparru Pla
na» eta «EAEko hezkuntza sistemarako II.
Hezkidetza Plana, berdintasunaren eta tra
tu onaren bidean» planak aurkeztu ziren.
Eginaren eginezek Hezkuntza Inklusi
boaren Eredua defendatzen du, Pertsona
Desgaituen Eskubideei buruzko Nazio
Batuen Konbentzioaren 24. artikuluak
ezartzen duenaren arabera. Xedapen
honek estatuei eskatzen die desgaita
suna duten pertsonak hezkuntza-sistema
orokorretik kanpo ez geratzeko neurriak
hartzea; zentzuzko egokitzapenak egi
tea banakako beharrizanen arabera; behar
den laguntza ematea hezkuntza-sistema
orokorraren esparruan, benetako pres
takuntza bultzatzeko; eta laguntza-neurri
pertsonalizatuak eta eraginkorrak ematea
garapen akademiko eta soziala ahalik eta
gehien sustatzen duten inguruetan, eraba
teko inklusioaren helburuaren arabera.

« Erabat inklusibo eta

irisgarria den HEZKUNTZA
ESKAINTZA ETA INGURUA
IZATEKO ESKUBIDEA
aldarrikatzen dugu

»

Hau da, Hezkuntza Inklusiboaren Eredua defendatzeak desgaitasuna duten
ikasleen benetako inklusioa gertatzeko
beharrezkoak diren neurri eta laguntzak
ematea esan nahi du, izan ditzaketen laguntza-beharren aniztasuna kontuan hartuz. Horregatik, erabat inklusibo eta iris
garria den HEZKUNTZA ESKAINTZA
ETA INGURUA IZATEKO ESKUBIDEA

aldarrikatzen dugu ikasketa-maila guz
tietan eta jarduera guztietan: eskolako eta
eskolaz kanpoko jardueretan, jolastordue
tan, ibilaldietan, jantoki-zerbitzuan, esko
la-garraioan etab.
HORRETARAKO BEHARREZKOA DA

baldintza eta neurri hauek bermatzea:
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«

Eginaren eginezek ikusi

duenez, sarritan, desgaitasuna
duten pertsonek oraindik
ere ez dituzte beharrezko
laguntzak jasotzen edo ez
dute irisgarritasun-baldintza
egokirik

»

 
Desgaitasuna duten ikasle guztiek
beharrezkoak dituzten hezkuntza-la
guntza eta hezkuntza-sendogarri guz
tiak edukitzea.
 Ikastetxe, gune eta gailu guztiak irisga
rriak izatea pertsona guztiek, desber
dintasunik gabe, erabili ahal izateko.
 Nortasunaren, gaitasunen eta ahalme
nen garapena ahalik eta gehien bult
zatzea, ikasleek etorkizunari buruz di
tuzten banakako beharrizanei eta itxa
ropenei erantzunez.
 Lan-garapenarekiko lotura bermatzea,
desgaitasuna duten pertsonentzako
prestakuntza-inguru ireki inklusibo eta
irisgarrietan.
Eginaren eginezek ikusi duenez, sarritan,
desgaitasuna duten pertsonek oraindik ere
ez dituzte beharrezko laguntzak jasotzen
edo ez dute irisgarritasun-baldintza ego
kirik, eta beraz, baztertuta geratzen dira,
gainerako pertsonen aukera berdinik gabe.
Horregatik eskatzen diogu Hezkuntza
Sailari gure parte hartzea ziurta dezala
gune, foro eta mahaietan, egoeraren diagnostiko egokia partekatu eta Administrazioaren konpromisoa lortzeko, hezkuntza
inklusiboa bermatuko duten neurrien bidez.
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ATSOERATUAK
Amaia Zubieta Garciandia
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A

zken urte hauetan, mugi
mendu feministak gogoe
ta eta aldarrikapen gai gisa
hartu ditu bazterreko eta
bazterkeriaren
mendeko
gorputz guztiak: aniztasun
funtzionala dutenak, ez bitarrak, arrazia
lizatuak… Adinagatiko diskriminazioa,
ordea, ez da apenas aztertu. Gainerako
aldagaiak bezalaxe, hori ere beste aldagai
batzuek zeharkatzen dute (klaseak, desgai
tasunak…) eta bazterkeria areagotzen.

Baina zer aztertu behar da
berariaz?
Has gaitezen gorputzekin. Duela gutxi,
harriduraz egiaztatu nuen taldean bakarra
nintzela esaten gorputzagatik ez nuela
konplexurik. Agian, garai batean, adiera
ziko nuen desadostasunik nire sudurraren
tamainarekin edo nire anatomiaren beste
atal askorekin. Gaiari buruz hausnartuz,
pentsatu dut adin batera iristean iku
sezin bihurtzen garela, eta ez dugula jada

« Adinagatiko

diskriminazioa ez da
apenas aztertu

»

tentsiorik, ez itxaropenik, gorputz desi
ragarria izateko. Orduan askatzen gara
akatsen eta konplexuen irudimenetik. Ez
dugu nahi gorputz funtzional bat baizik,
geuretzakoa, bizitzan zehar garamatzana,
mugitzeko, igotzeko, jaisteko, harat-honat
ibiltzeko, pentsatzeko, gehiegi kexatuko
ez den gorputz bat. Aiseago onartzen dira
gorputz txikiak, sudur handiak edo txi
kiak, begi-zuloak, masail eroriak, ile zu
riak edo zimurrak. Baina merkatuak jakin
du zenbait emakume kontsumitzaile izan
daitekeela oraindik, haien erosahalmena
tarteko; iritsi dira arloko multinazionalak
sirenen zora-kantuz, kanpainak eginez
emakume helduei goi mailako edertasun
produktuak saltzeko, ikusgarritasunera
itzularaziko dituztelakoan. Lehen «50
urte gaurko 30 urte» esaten zen moduan,
orain «70 urte gaurko 50 urte» esaten da.
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«

Kremekin edo kremarik

gabe, hobeki onartzen
dugu geure burua eta
sustraira joaten gara:
indarra, malgutasuna,
erresistentzia,
mugikortasuna…

»

Hala ere, kremekin edo kremarik gabe,
hobeki onartzen dugu geure burua eta
sustraira joaten gara: indarra, malguta
suna, erresistentzia, mugikortasuna…
izatea, eta oinazerik gabe eguna igaro
tzea. Hasiera batean positiboa dirudi, as
katzailea izanen litzateke, baina ezin dugu
geure burua engainatu, askapen honen
prezioa da erabili eta botatzeko gorputz
bilakatzea, lan produktiborako jada ba
liorik gabea; ekoitzi beharrean, sekulako
gastu-iturria: erretiroa, osasun eta zaintza
beharrak handitzea. Laburbilduz, gizar
tearentzat zama izan gaitezke.

Beste aztergai bat: zaintzak, bere
osagarri askotarikoekin.
Paradoxikoki, gaur egun produkzio-ere
muan baztergarriak garen arren, ezin
besteko osagai bihurtzen gara espa
rru horretan, eta, beharrezkoa denean,
seme-alabak dituztenek maiz lagundu
behar izaten dute haien familia-ekono
miari eusten erretiro-pentsioekin. Lanbaldintza txarrak eta zerbitzu publikoen
eskasia direla eta, zaintza-lanaren zati
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bat erretiratuek egin behar izaten dute,
batez ere emakumeek. Adostasuna dago,
baita presio soziala ere zaintzen jarraitze
ko behar adina indar atera dezaten gure
gorputz ikusezinek, zaharkituek, eta era
bili eta botatzekoek. Jakina, zaintza-lanak
behar-beharrezkoak dira, eta norberak
arduratsu jokatu behar du, baina adine
ko emakumeok ez genuke hartu behar
dagokigun erantzukizuna baino handia
goa. Egia da ikusten ditugula aitonak
ikastetxeetara biloben bila joaten edo
parkean jolasten, baina zaintza-lan ge
hienak emakumeek egiten dituzte, batez
ere haiek baino zaharragoak edo gaixoak
artatu behar direnean. Adin guztietako
gizonezkoak, zaintzan hasten direnean,
lanik atseginenak aukeratu ohi dituzte:
erosketak, janaria prestatzea edo haurrak
zaintzea.
Baina, egia esan, emakume askori galde
tuz gero zergatik hartzen dituzten zaintza
horiek (ez noizean behin, baizik eta egu
nero). Batzuek etsipenez diote ez dutela
beste erremediorik, seme-alabei lagundu
behar dietela; beste batzuek diote nahita
egiten dutela, askatasunez; gutxi batzuek
jartzen dizkiote mugak beren prestuta
sunari. Ohartu naiz askok, urteek aurrera
egin ahala, zaintzaile-zereginari eusten

« Lan-baldintza txarrak eta
zerbitzu publikoen eskasia
direla eta, zaintza-lanaren
zati bat erretiratuek egin
behar izaten dute, batez ere
emakumeek

»

diotela, nahiago dutelako zaintzea zain
duak izatea baino. Zaintzaile kategoriatik
zaintza-hartzaile kategoriara igarotzea
zahartzaroa onartzea da. Besteak zaintzea
eta nork bere burua artatzea autonomia
pertsonala berrestea da, eta, horregatik,
emakume askok, nire ingurukoek behin
tzat, laguntzari uko egiten diote eta zain
tzan murgiltzen dira, batzuetan akitu arte
murgildu ere.

« Guk erabaki behar

dugu zer zaintza-eredu
nahi dugun, inork gure
ordez erabaki baino
lehen

»

Zaila izanagatik onartzen gure ahuldadea
eta zaurgarritasuna, dagokigun lekuan
jartzen gaitu denborak, eta onartu behar dugu zainduak izatea bizitzako etapa
honetan. Horregatik, guk erabaki behar
dugu zer zaintza-eredu nahi dugun, inork
gure ordez erabaki baino lehen. Aukera
tzearena ia eufemismo bat da, ez baitago
aukera askorik. Gaur egungo eredu publi
koa, askotan kudeaketa pribatukoa, jakina
denez, eskasa da eta akats asko ditu, pan
demia garaian garbiro ikusi den bezala.
Etxeko banakako arreta-eredua, norma
lean emakume etorkinen zaintzari esker
antolatzen dena, garestiegia da gehienen
tzat, baldin eta, nahitaezkoa izan behar
ko lukeen bezala, langileei lan-baldintza
duinak bermatu nahi bazaizkie. Jarraitu
behar da eskatzen adinekoak zaintzeko
behar sozialei benetan erantzunen dieten
zerbitzu publikoak, baina, era berean, lan
egin behar da gure inguruan, gure auzo
eta herrietan, elkarri laguntzeko eta zain
tza komunitarioko sareak ehuntzen.
Feministok ongi dakigun bezala, izenik ez
duenak izanik ez du, eta 60 urtetik gorako
emakumeei deitzeko hitz ugari hautatu
izan dira: atsoeratua, atso zaharra, adine
koa, hirugarren adinekoa... Noiz igarotzen
da emakume bat heldu izatetik zaharra
izatera? Nerabezaroaren edo gaztaroaren
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kontzeptua zatituz joan da, etapak luzatuz.
Horrela, nerabezaroaren aurrekoaz eta le
hen eta bigarren nerabezaroaz hitz egiten
da, baita lehen eta bigarren gaztaroaz ere,
etapa hori 35 urtetik gora luzatuz eta hel
duaroa murriztuz, gero eta laburragoa egi
nez. Orain, gure gizarte-ingurunean, batez
beste 84 urteko bizi-itxaropena dugunez
eta zahartzaroa deitzen dena 60-65 urte
rekin hasten denez, etapa hori zatitzen hasi
gara, eta, hirugarren adinekoez gain, lauga
rren adinari buruz hitz egiten hasi gara, 80
urtetik gorako pertsonei buruz jarduteko.
Arazoa ez dira gorputzak, ezta urteak ere,
baizik eta adin jakin bateko pertsonek
egin dezaketenaren eta egin behar dute
naren hautemate estereotipatua. Nire us
tez hori da atsoeratze prozesua, ikusezin
tasunarekin batera.
Erretiroa hartu dugunon interesen eta jar
dueren esparruan, aipatutako zaintza-lanez
gain, emakumeok lagunekin elkartu behar
dugu kafea hartzeko, yoga egiteko; ikas
taroetara edo esperientziaren gelara joan
behar dugu edo IMSERSOrekin (Adine
koen eta Gizarte Zerbitzuen Institutua)
harat-honat ibili. Jarduera horiek guztiak
bikainak, osasungarriak eta interesgarriak
dira, baldin eta horiek eta horiek bakarrik
egin nahi baditugu. Aitzitik, militatzen ja
rraitu nahi dugula erabakitzen dugunean;
bileretan, ekintzetan, manifestazioetan par
te hartu nahi dugula, edo motxila hartu eta
munduan zehar bakarrik edo lagunartean
ibili nahi dugula, begirada, hitz edo keinu
guztiak ez dira gozoak, maiz atsoeratua
sentitzen gara. Hau da, egiten ari garena ez
dagokigula dioten begi errukitsuz begira
tzen digute. Baina urteak bete ahala, gauzak
askoz okerragoak dira; errukitik gehiegi ba
bestera eta haurtzat hartzera igarotzen dira.
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« Adinagatiko

bazterkiaren aldagaiak
bestelako auziak biltzen
ditu: osasuna, desira,
harremanak, bakardadea,
diru-sarrerak

»

Zorionez, militantzia feministan ez gara
horren atsoeratuak sentitzen. Gure go
goeta eta esperientziak aditu, eta kontuan
hartzen dira. Azken urteetako greba fe
ministek, feminista «historikoak» gaz
teenekin lan egiteko aukera eman digute.
Denok ontzat hartu ditugu ahizpatasuna
ren eta belaunaldien arteko lankidetzaren
esperientziak.
Adinagatiko bazterkiaren aldagaiak bes
telako auziak biltzen ditu: osasuna, desi
ra, harremanak, bakardadea, diru-sarrerak
(erretiro pentsio murritzak edo bat ere ez,
eta horren arrazoiak…). Horiek ere ikus
pegi feministatik aztertu beharko lirateke.

Baina, nola lotu hau guztia
hezkuntzaren alorrarekin?
Emakumeak eta haien jakintzak beti
desagerrarazi dituzte eskola curriculume
tik. Gizonezkoen erreferenteak badaude,
adinekoenak ere bai, testu liburuetan:
Einstein, Picasso edo Cela. Emakumee
nak, berriz, apenas, eta emakume zaharre
nak are gutxiago.
Estereotipo asko eta erreferente positibo
gutxi daude testu liburuetan eta eskola

materialetan. Haurren liburuetan amonak
zahar-zaharrak dira, ez datoz bat irudie
tako biloben adinarekin (adibidez Teo
ren amona, bere tokilla eta mototsarekin.
Look hori ez luke nire amonak ere erabi
liko eta, bizi balitz, 120 urte zituzkeen).

« Gizonezkoek elkar izendatzen

Hezkuntza ez arautuaren eremuan, ikas
leek egunero ikusten dute hedabideetan
nola galdetzen zaien zientzilari edo artis
tei, nolatan hartzen diren kontuan haien
iritziak edo baloratzen den haien espe
rientzia. Horietako zenbat dira emaku
mezkoak? Beren ezagutza esparruetan
adituak diren arren, oso emakume gutxiri
galdetzen zaio honetaz edo hartaz.

batzuk, batez ere zaintzarekin

dute, elkarri ematen diote

hizpidea eta beraz, ikusezin
bihurtzen dituzte beste jakintza
lotuak

»

Gizonezkoek elkar izendatzen dute,
elkarri ematen diote hizpidea eta beraz,
ikusezin bihurtzen dituzte beste jakintza
batzuk, batez ere zaintzarekin lotuak, ez
baitira sortzetikoak, baizik eta haien ezagutza modu selektiboan banatuak, ekoiz
pen- eta ugalketa-lanaren banaketari eusteko.
Gure ikasleek benetako erreferente jakin
batzuk dituzte: aitona-amonak oso hurbil
daude beren bizitzan, maiz haien zain
tzaile baitira. Zoritxarrez, askotan, aipatu
dudan bezala, oso rol desberdinak dituz
te: aitonak bila joaten zaizkie ikastetxe
ra, parkean edo etxean jolasten dira, eta
amonek sukaldean dihardute edo biloben
garbitasunaz arduratzen dira. Beraz, adi
nekoek ere laguntzen dute genero-rolak
eta estereotipoak betikotzen.
Ikasleei eta gure buruari emakumeen erre
ferenteak erakutsi behar dizkiegu, edozein
adinetakoak, molde apurtzaileak, estereo
tipazio prozesuaren aurkariak, rolen eta
mugen uztarriari muzin egiten diotenak,
finean, libreak.
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ESKOLA
FEMINISTAK

H

urrengo lerroetan Hez
ki
detzaren eta berdintasuna
ren alde lanean aritu diren
irakasle eta hezitzaile guz
tien aitortza egin nahi dugu.
Hasiera batean, kontzien
tzia feminista zuten irakasleak haien ka
buz hasi ziren gai horren inguruan lanean,
bai ekintza isolatuak egiten, bai plan glo
balagoak aurrera eramaten. Kasu askotan
jarduera horien inguruko justifikazio gehiegi eman behar izaten zuten, eta zoritxarrez batzuetan oraindik ere berdintasuna ikastetxeetako ekintzetan eta Curriculumean txertatzeko arrazoitzen jarraitu
behar izaten da.
2013-2014 ikasturtean adibidez, EAEko
hezkuntza sisteman aurrerapausoa eman
zen lehen aldiz hezkidetza planak martxan
jartzeko proiektuak gauzatzea ahalbidera
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tuz ofizialki, horretarako hezkidetza min
tegiak sortu ziren Berritzeguneetan, baita
ikasturte hasierako ebazpenari jarraituz
Eskola Kontseilue
tako Berdintasun ar
duradunaren eta Klaustroetako arduradu
naren figura sortu ere. Horien gauzatze
mailak argi-ilunak izan zituen, eta admi
nistraziotik ere ez zitzaion aurrera erama
teko beharrezkoak ziren baliabide nahiko
rik eskaini, baina lehenengo pausoak izan
ziren hezkidetza ikastetxeetan lantzeko
beharra instituzionalizatzen hasteko. Ha
rrezkero, modu jarraian, hezkuntza ko
munitatean berdintasunaren beharraren
kontzientzia zabalduz joan da eta ekintza
isolatuak zirenak ikastetxeko eguneroko
tasunean txertatzen eta gorpuzten joan
dira. Bideak ezberdinak izan dira, errit
moak ere bai, baina poliki-poliki eskole
tan bizikidetzaren eskutik hezkidetzaren
lanketa errealitatea dela esan daiteke.

Nafarroan 2009an hasi zen hezkidetza
plana hedatzen, baina 2011n bertan be
hera gelditu zen, orain dela bi ikasturte
SKOLAE programa martxan jarri arte.
SKOLAE izugarrizko aurrerapausoa zela
iruditu zitzaigun, eta nazioartean hain
bat sari jaso ditu gainera. Baina erresis
tentzia asko ere egon dira bera martxan
jartzeko, horrek erakusten du oraindik
jendartea batzuetan ez dagoela prest eta
ez duela sentsibilizazio nahikorik gaiaren
inguruan.
Hortaz, eskoletako irakasle eta hezitzai
leen lanak eta inplikazioak hezkidetza
ren bidean etenik ez badu ere, salatu nahi
dugu administrazioaren baliabide faltaren
aurrean funtsean pertsona horien konpro
misoarekin aurrera eramaten ari dela.
Hona hemen bide horretan adibidetzat
eman nahi ditugun hainbat testigantza:

« Kasu askotan

jarduera horien inguruko
justifikazio gehiegi eman
behar izaten zuten, eta
zoritxarrez batzuetan
oraindik ere berdintasuna
ikastetxeetako ekintzetan
eta Curriculumean
txertatzeko arrazoitzen
jarraitu behar izaten da

»
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ARANA HAURRESKOLA (Gasteiz)
Haurreskolak Partzuergoan, Haurreskola
bakoitzak urtero hezkuntzarekin zerikusia
daukan formazioa eta proiektu bat egin
behar du. Urte batean hezkidetzaren in
guruko formazioa egin genuen eta hortik
hasi ginen hezkidetza gure Haurreskolan
lantzen, oso gai garrantzitsua eta interes
garria da eta betiko topikoez gain, gauza
gehiago zeudela lantzeko konturatu gi
nen.
Hiru lan lerro ditugu, lehenengoz hezi
tzaileok formazioa behar dugula konturatu gara, artikuluen, liburuen, aldizkarien...
bitartez. Bigarrengoz, Familiei begira hezkidetza txokoa sortu dugu, informazioa
eta artikuluak dituzte bertan eskuragarri.
Gainera, gurasoekin egindako bileretan
hezkidetzaren inguruan lan egingo dugula ere azaltzen dugu. Azkenik, Haurrekin
dugun harremana ere gehiago zaintzen
dugu, estereotipoak alde batera uzten
saiatzen gara. Hitz egiteko era eta tonua
ere kontuan hartzen dugu eta eskaintzen
dizkiegun liburuak, materialak, ipuinak...
ere zaintzen ditugu.
Gaia lantzeko aurkitu ditugun alde onak
hezitzaileon gogoak eta inplikazioa dira,
baita haurren aurreiritzi eza ere. Zailta
sunen artean, bakoitzaren aurreiritziez
gain, hezitzaileen egonkortasun faltak
eragiten du proiektuak aurrera egiteko.
Familiei begira, kontuan izan behar dugu,
hezkidetza lantzea prozesu bat dela eta
pertsonalki egin behar den prozesua gai
nera. Beraz, badaude familia nahiko,
oraindik prozesuan edota prozesua hasi
gabe daudenak eta horrek batzuetan ara
zoak sor ditzake erresistentziez gain. Hala
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« Zailtasunen artean,

bakoitzaren aurreiritziez gain,
hezitzaileen egonkortasun
faltak eragiten du proiektuak
aurrera egiteko

»

ere, haiekin hitz egiten da, eta orokorrean
ondo onartzen dute eta prozesuan zehar
animatuz doaz.
Bukatzeko, gizartea jende guztiok osatzen
dugula eta anitzak garela jakitun gara.
Orain artekoa nola doan ikusita (gene
roa, arraza, maila sozialak…) hobetu nahi
badugu aldaketak egin behar ditugula
irudi
tzen zaigu, bestela berdina errepi
katzen jarraituko dugu. Lehen esan be
zala, zenbait gauza ez zaizkigu gustatzen
nola doazen, beraz, guk guri dagokiguna
behintzat egin behar dugu, gure kasuan
Haurreskolatik hasi beharko dugu guz
tion ezaugarriak errespetatzen eta onar
tzen, hori baita pertsona egiten gaituena.

HLHI LAKUABIZKARRA (Gasteiz)
Gure ikastetxean generoaren ikuspegia
orain ikasturte batzuk hasi ginen egu
nerokotasunean txertatzen. Orain dela 6
ikasturte hezkidetza batzordea eratu zen,
eta gaur hezkidetza-bizikidetza batzordea
da. Ikasturteotan abian jarritako ibilbi
dean hainbat aspektu ditugu dagoeneko
erabakita, baita zehaztuta ere.

« Eskolako espazioen inguruko
hausnarketa ere egin dugu

eta patioaren antolamenduan,
eremuak fisikoki oso zehaztua
daude

»

 
Batetik, ikastetxeko komunikazioe
tan genero ikuspegia txertatu da, baita
ikasleen buletinetan ere, familiei jolas
ez sexistak erosteko oharra helarazten
diegu, eta antolakuntzari dagokionez
tutoretzak bana
tzeko orduan gizo
nezko diren ira
kasleak ziklo guztien
artean banatzen dira.

ematera, posible den heinean emaku
mea izatea aukeratzen dugu eta halaxe
egiten dugu eskaera. Eta 2019-2020
ikasturterako Editorial konkretu bate
kin, irakurketarako plataforma digitala
erosteko garaian, emakume idazleen
presentzia bermatzea izan da ezinbes
teko betebeharra. Horrela, ikasgeletan,
maila guztietan, haur hezkuntzan hasi
eta lehen hezkuntzako 6. maila bitar
tean, arlo desberdinetan aukeratutako
testu, pertsonaia, artista eta abarretan
emakumeen presentzia bermatzen da.

 
Bestetik, ikasleekin lanketa gauzatze
aldera, efemerideak ospatzen ditugu
eta horien inguruko lanketa eramaten
dugu aurrera ikasgeletan, esaterako:
azaroak 25, martxoak 8, umeen na
zioarteko eskubideen eguna eta LGT
BIQ+ fobiaren aurkako eguna. 5. mai
lako ikasleekin sexu aniztasunaren in
guruko tailerrak egiten dira, eta esko
lara profesionalak ekarri behar ditugu
nean tailerren bat edota solasaldiren bat

 Azkenik, eskolako espazioen inguruko
hausnarketa ere egin dugu eta pa
tioaren antolamenduan, eremuak fisi
koki oso zehaztua daude: pilotarekin
ibili daitekeen gunea eta gune librea
ditugu. Gune librean kalitatezko es
kaintza bermatzen saiatzen gara: bara
tza (gidatua nahiz librea), mozorroak,
patioko liburutegia, lurreko jolas klasi
koak, mahai jolasen gunea. Eta egiteke
ditugu: eskenatokia, mahaiak…

2018-2021 hezkidetza jardueren plana»
aurrera eramateko konpromisoa hartu
dugu eta hari dagokion gauzatze espa
rruak ezberdinak dira:
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KARMELO ETXEGARAI IKASTOLA
PUBLIKOA (Azpeitia)
Karmelo Etxegarai eskolak «Elkarto
ki» izeneko proiektua eraman du Haur
Hezkuntzan aurreran, sorkuntza eta di
seinu tailerraren bitartez ikasleek eskolako
patioaren espazioan eta erabileran eragi
teko lanak, artefaktuak eta esku-hartzeak
asmatu eta eraikitzeko programa da. Lau
zutabeen gainean eraikitzen da proiektua:
genero berdintasuna, esperimentazioa,
kolektibitatea eta parte hartzea. Hurren
go loturan dago proiektu horren inguruko
informazio guztia.

http://elkartoki.eus/

44

« Sorkuntza eta diseinu
tailerraren bitartez
ikasleek eskolako
patioaren espazioan eta
erabileran eragiteko
lanak

»

HLHI URIBARRI (Bilbo)
Uribarri eskolan Berdintasunerako bidea
hezkidetza dela uste dugu. Eskolan lehen
tasuna du arlo horrek; horregatik, elkar
bizitza positiboa eta osasuntsua izateko
berariazko esku-hartze sistematikoa plan
teatzen dugu. Gure goiburua «Tratu onen
alde» da, eta horrekin zera lortu nahi dugu
0 indarkeria izatea 0 urtetik aurrera.

« Lehen Hezkuntzako

ikasleen artean bokazio
zientifiko-teknologikoa
sustatzeko proiektua da,
nesken artean bereziki

»

Ikasturte guztietan horren inguruko be
rrikusketa eta hausnarketa egiten dugu,
helburu horiek lortzeko ekintza ezberdi
nak antolatuz:

 erritzeguneak antolatutako Hezki
B
detza mintegietan parte hartuz. Orain
elkarbizitza mintegi barruan dagoena.
 
Urtero bezala, azaroaren 25ean
(Emakumeenganako Bortizkeriaren
Kontrako Eguna), martxoaren 8an
(Emakumeen Eguna) eta maiatzaren
17an (Aniztasun sexuala) maila eta
adin guztietara moldatutako ospakizunak egiten ditugu.
 
Jolastokian ekintza ezberdinak martxan jarri ditugu helburu hauek lor
tzeko: hezkidetza landu eta gatazkak
murriztu.
 
Inspira STEAMen parte hartzen
dugu: Lehen Hezkuntzako ikasleen
artean bokazio zientifiko-teknologi
koa sustatzeko proiektua da, nesken
artean bereziki; ikerkuntza, zientzia eta
teknologia lanbide arloko emakumeek
ematen duten aholkularitza.
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HLHI GAINZURI
(Urretxu-Zumarraga)
Ondorengo lerroetan Urretxu-Zuma
rragako haurrekin martxoak 8rako burutu
den ekintzaren nondik norakoak azalduko
ditugu. Helburua 8 emakume aukeratu eta
bi herrietako kaleetan emakumeon pre
sentzia islatzea da modu sinbolikoan. Ho
rretarako, tutoreek ikerketa orria emango
die ikasleei, zeinetan haien etxe inguruko
kaleen izenak idatzi beharko dituzten.
Orrian jasotako kaleen zerrenda batera
tua egingo da gela bakoitzean, hausnar
keta bideratuz. Horretarako galdera gako
hauek bururatu zaizkigu:
 adakizue zergatik deitzen diren ho
B
rrela kale horiek?
Izenen bat ezaguna egiten zaizue?
(Tutoreei kaleei buruzko informazioa
Hezkidetza Batzordetik zabalduko
zaizue.)
Pertsonen izenak ba al daude?
Zergatik jartzen zaie kaleei pertsonen
izenak? Zertarako?
Emakumeen izenak ba al daude? Zen
bat?

« Helburua 8 emakume

aukeratu eta bi herrietako
kaleetan emakumeon
presentzia islatzea da modu
sinbolikoan

»

 ergatik ote? Ez al dute merezi? Ez al
Z
dira inportanteak?... ikusezintasuna.
Gizon eta emakumeen arteko berdin
tasunik, parekotasunik ba al dago arlo
honetan? Martxoak 8 egunaren beha
rra dagoela iruditzen zaizue? Zergatik?
Guk zer edo zer egin dezakegu? Gure
herrian kale bat mereziko duen emaku
merik badago?
Hezkidetza Batzordeak 8 emakumeei
kale bana eskaintzea pentsatu du.
Hurrengo saioan mailaka esleitutako
emakumearen biografia osatu beharko
dute, hori edozein ikasgaitan landu daite
ke. Behin landuta zikloan maila arteko in
formazio trukaketa egingo da gelen arte
ko aurkezpen txikia eginez. Emakumeen
biografia kartulina more batean dotore
jarriko da eskaileretan.
Hurrengo egun batean, maila bakoitzak
kale baten izenaren ondoan dagokion
emakumearen izena jarriko du. Ekitaldi
ofizial itxura emateko bi umek zinta luze
bat eutsiko dute eta beste batek erretilu
dotore batean egongo diren guraizeak es
kainiko dizkio moztea dagokion umeari,
ondoren heldu batek kalea eskegiko du.
Bukatzeko, eskola osoak azken kalean
egingo du topo, Areizagan Angela Kerexe
ta izena jarriaz. Bukaeran gure aldarrikapena irakurriko da, omendutako emakumeei
lore sorta emango zaie eta ikasle batzuek
aurreskua dantzatuko dute.
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IES EKIALDE (Gasteiz)
Duela zenbait urte sortu zen Ekialde ins
titutuan ELKARBIZITZA plana. Horrek,
ikastetxeko partaide guztion arteko harre
mana hobetzea zuen helburu nagusi.
Planak hainbat ildo zituen: gatazkaren
prebentzioa eta trataera, partaidetza, harreman positiboa eta solidarioa, hiritartasuna eta ingurugiroaren babesa eta HEZKIDETZA, generoaren arteko berdintasuna.
Azken horrek data esanguratsuenetako
ekintzak antolatzeko ardura (azaroak 25,
martxoak 8) zuen helburu hasieran; bai
na taldea sendotu ahala, urte osoan zehar
eta ez bakarrik data konkretu batzuetan,
generoen arteko berdintasunaren alde bo
rrokatzeko premia ikusten hasiko zen.
Hori dela eta, 2019–2020 ikasturtean,
HEZKIDETZA BATZORDEA sortu da,
gizarteak bizi dituen indarkeria sexista
ren adierazpenak aztertzeko eta aldaketak
eta konpromiso-jarrerak sortzeko gazte
engan. Horrez gain, helburu dira ere in
darkeria horiei aurre egiteko: alde batetik,
gizartean sexuen araberako lan banaketan
dauden topiko eta estereotipoak deusez
tea; eta bestetik, guztiok berdintasunean
bizitzeko garrantziaz jabetzea.

dugu, eskola guztiarentzat ikusgai egon
go dena. Bertan gai desberdinei buruzko
informazio eta erreibindikazioak egongo
dira.
Bidea hasi besterik ez dugu egin, baina
ilusioz beteriko urratsak ematen ari gara,
ikasleengan feminismoarekiko jarrera ak
tibo eta ekintzailea pizteko asmoz.

« Planak hainbat ildo zituen:
gatazkaren prebentzioa

eta trataera, partaidetza,
harreman positiboa eta
solidarioa, hiritartasuna eta
ingurugiroaren babesa eta
HEZKIDETZA, generoaren arteko

berdintasuna

»

GUGAN proiektuan parte hartu dugu,

eta helburua ikasleen arteko elkarbizi
tzan kontzientzia feminista bultzatzea da.
Ekialdeko Hezkidetza-batzordetik, gure
geletara ekarri dugu esperientzia hori.
Oso positiboa izan da. Ikasle talde
iraunkorra sortu dugu eta astero biltzen
gara helburuei eutsi eta dinamika man
tentzeko. TXOKO MOREA ere sortu
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IES ARTABE (Bilbo)
Artabe eskolan irratsaio feminista bat
emititzen da goizero. 08:30ean DBHko
ikasleek egiten dute eta atal ezberdinak
ditu. Honela banatzen dute saioa:
1. Melodia.
2. Eskolaren inguruko berria.
3. «Efemoreak» (egun horri dagokion
emakume bati buruz hitz egiten dute).
4. I ndarkeriaren kontrako berria.
5. E
 makumeak eta zientzia edo ekologia.
6. E
 makumea eta Kirola.
7. G
 ela egonkorreko berria.
8. M
 enua.
Irratsaioa online entzuteko aukera ere ba
dago nahi izanez gero lotura honetan:
https://sites.google.com/artabe.eus/artabe-irratia/p%C3%A1gina-principal
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« Artabe eskolan irratsaio
feminista bat emititzen da
goizero »

SANDUZELAI IP (Iruñea)
Sanduzelai ikastetxea bere zehar lerroetan
osotara konprometitua dago hezkidetza
rekin, progresiboki ikastetxe proiektuan
sartu dena urteak pasa ahala. Ekintza
konkretuetatik curriculumeko proiektue
tan integratuta egotera pasatu da, eta gaur
egun etengabeko berrikuntzan dagoen gai
integratua da ikastetxean.
Ekintza konkretuei begira, bi ditugu ai
patzeko, modu esanguratsuan. Azaroak
25 inguruan, unitate didaktikoa probes
tuz, Yogurinha Borovaren «Eraso sexista
rik ez» abestia landu genuen eskola osoan.
Musikako saioetan 3. zikloko ikasleek ko
reografia bat prestatu zuten, genero-rolak
dantzan eragiten dituen estereotipoak
ere lantzeko atea irekiz. Koreografia hori
grabatu eta tutorial moduan eskola osora
helarazi zen. Gela guztiek irakasle ezber
dinekin prestatu ondoren, azaroak 25eko
aldarrikapen ekintzan eskola osoak dan
tzatu genuen.
Modu honetan, eskola komunitate osoa,
ikasleengandik hasita, bertako langile eta
familia oro barnebilduz, gaiaren inguruko
hausnarketa ezberdinak eta gaia mahai
gainean presente egotea lortu genuen.

« Gaur egun gela guztietan
egiten diren proiektuetan
txertatzen da hezkidetza,
behar duen planifikazio eta
ebaluazioarekin

»

deetan emakume zientzialarien inguruko
artikuluak, biografiak eta proiektuen be
rriak zeuden, eta ikusgai jarri zuten esko
lako pasabidean. Modu horretan hasiera
eman zioten ikusezinak ziren emakumeei
presentzia emateko hartu zuten jarrera
berriari.
Egun puntualetan gaiak ikusaraztea ga
rrantzitsua den heinean, pixkanaka egu
nerokoan txertatu behar dira gure egin
nahi ditugun praktikak, eta horretarako
berebizikoa da irakasleon eta langileon
formazioa eta kontzientziazioa. Sanduzelai ikastetxearen erronka hori izan da,
eta gaur egun gela guztietan egiten diren
proiektuetan txertatzen da hezkidetza, behar duen planifikazio eta ebaluazioarekin.
Horrela lortuko da benetako hezkuntza
feminista bat.

Bigarren ekintza martxoaren 8aren in
guruan kokatu daiteke. 2. zikloko ikasleek
zientzia ikasgelan proiektu bat zuten mar
txan ikasturte osoan zehar, eta proiektua
ren parte bezala, ikasleek momentu horre
tatik aurrera beti gai bakoitzean dauden
eta hain ezagunak ez diren emakumeen
informazioa lortu nahi zutela erabaki
zuten. Horri hasiera emateko eta sinbo
lo gisa, totem bat eraiki zuten kartoizko
kutxa apainduekin. Kutxa bakoitzaren al
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HEZITZAILE ESKOLA IKASTETXE
INTEGRATUA (Iruñea)
Eskola honetan hezkidetza eta femi
nis
moarekin sentsibilizazioa nabaria da
historikoki duten ibilbideagatik eta
eskaintzen den formazioagatik. Ikastur
tero STEILASek publikatzen dituen ma
terialak praktikara eraman izan dira eta
urtero STEILAS gonbidatzen dute Gara
pen Sozioafektiboko irakasgaira material
horien aurkezpena eta haus
narketarako
dinamikak egitera.
2017an SKOLAE Hezkidetza Plana Pilotuaren parte bilakatu ziren. Modu horretan kontzientziazio bidea artikulatu
zen eta eskolako proiektu guztiek genero
ikuspuntua dute harrezkero. Ikastetxean
ematen diren formazio modulu guztien
programek genero ikuspegia dutenez,
modu transbertsal batean ikasgai guztiek
ikuspegi hezkidetzailea dute. Modulu
guztietako programazio orokorretik hasita ekintza zehatzetaraino, ikas eskaintza
guztietan.

« 2017an SKOLAE Hezkidetza
Plana Pilotuaren parte

bilakatu ziren. Modu horretan
kontzientziazio bidea artikulatu
zen eta eskolako proiektu
guztiek genero ikuspuntua dute
harrezkero
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»

Bertan egiten diren formazio gehienek
pertsonen zaintza dute oinarri eta horregatik, zaintza lanak balioan jartzea dute
helburu 2019-2020 ikasturtean.
Zaintzak emakumeen ardurapean jendar
teratuta daudenaren adibide garbia da eskolan dauden ikasle emakumeen ehuneko
altua eta zaintza lan horiek dituzten aitortza sozial eza.
Zaintza lanak erdigunean jartzeko helburuarekin ziklo guztietan lan ardatza
bilakatu da: zaintza pertsonala eta ingurumena.
Azaroak 25erako eta martxoak 8rako jardunaldi estrategikoak egiten dituzte betidanik eta aurtengo martxoak 8an ondokoa
izan da:
«Fabricando mujeres» dokumentala ikusi
zuten; ondoren hamar pertsonetako lan
taldeak sortuz ikusitakoaren hausnarketa
eta eztabaida egin zuten. Ondorioak ko
munean jarri ondoren, esaldi deigarriekin
esaldiak egin eta horiek eskolako pasabi
deetan jarri zituzten. Egunari amaiera
emateko taldeko argazkia atera zuten.

