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Ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketa prozesuen bitartez egingo dugun Ikusezinetik Bidaia honetara ongi etorria
ematen dizugu. Prozesu honen guztiaren HELMUGA gure inguruaren, harremanen eta bizitzen eraldaketa feminista
da, beharrezkoa den antolakundeko aldaketari ekingo dion bidaiaren bidez.

HISTORIA PIXKA BAT
Aurrean duzuen informazioa hiru urte baino gehiagoko eraikuntza prozesu kolektibo baten parte da. Ondoko orrialdeetan
hilabete hauetako ikaskuntzak eta bizipenak partekatu ditugu, gure beldurren, oztopoen eta erresistentzien aitorpenen ondorio
dira, baina, batez ere, prozesuan zehar jarritako arreta eta ilusioarena. Hasieratik, jakintzak eraikitzearen aldeko apustua egin
genuen, baita praktika bidezkoa ere, bidaia gida hau horren emaitza da. Hausnarketaren alde egin nahi dugu, prozesu irekiak
eta dinamikoak direla eta egiteko gauza asko dagoela jakitun izanda.
Eraikuntza prozesu kolektibo honek aurretiazko esperientziatik ere edaten du, ez Mugarik Gaberenetik soilik, baita ekitatearen
aldeko antolakundeko aldaketa prozesuak bultzatzearen alde lanean ari diren beste erakunde batzuena ere. Eta horiek bultzatzeko
garaian zailtasun eta erronka handiak topatu ditugu, bai daukagun testuinguru kapitalista eta heteropatriarkalarengatik, baita
gure antolakundeetan eta eguneroko bizitzan jokaera horiek berregiten ditugulako ere. Hortik dator esperientzia indibidualetik
eta kolektibotik erreferente berriak ezagutu eta eraikitzeko beharra.
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2017ko martxoaren 30ean IKUSEZINEAN BIDAIATZEN antolatu genuen: Mundua gure erakundeetatik
eraldatzeko praktika ez-patriarkalen hartu-emana.

Hilabeteetan prozesu horretan murgildu ondoren, hartu-emanpubliko hau antolatu genuen. Helburua zen generoberdintasunaren aldeko antolaera-aldaketa prozesuetan sakontzea, eta zehatzago, zentzu horretan praktika onak
dituzten erakundeak ezagutzea; aitzindari izena jarri diegu erakunde horiei. Natalia Navarrok hartu zuen parte, eta hari
esker hobeto ulertu genuen genero-berdintasunaren aldeko antolaera-aldaketa prozesuek duten izaera feminista eta
eraldatzailearen konplexutasuna, berehitzaldiaren bidez: “En las organizaciones también queremos bailar! Los procesos
de cambio organizacional pro equidad de género” (“Erakundeetan ere dantza egin nahi dugu! Genero-berdintasunaren
aldeko antolaera-aldaketa prozesuak”).
Prozesu honen lan-ardatzekin lotutako mahai-inguruen bidez, identifikatutako praktika onak (aitzindariak) lehen eskutik
ezagutu genituen: Gure erakundeetan parekidetasunez hartzen dira erabakiak? Parekidetasunez kudeatzen da boterea?;
Gure lan-ereduek balio dezakete praktika feministak sortzeko?; Zer gertatzen da zaintza lanaren kudeaketarekin?
Betidanik ahaztua, eraldaketarako ezinbestekoa.
Bidaien iruditegia proposatzen dizuegu, bidaiek eurek dakarten emozioarengatik, ilusioarengatik eta ikaskuntzarengatik, era
berean, baita ziurgabetasunaren eta «ikusezinaren» aukeragatik ere, hainbatetan gure antolakuntza praktikak ere horrelakoak
izaten baitira. Iruditegi hau ondoko pantailetan zehar mantenduko dugu eta bidaiako hiztegian ulertzeko gakoak aurkituko
dituzue. Ideia eta praktika berriekin konektatzen lagunduko dutela espero dugu.
Ikusezinetik Bidaia hau eta dagokion gida era kolektiboan sortu da, ezin zen bestela izan, hauek dira bere egile nagusiak:
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BIDAIARIAK
Genero ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketak emateko, jardunbide egokien esperientzia urte betez esperimentatzeko
erabakia hartu eta ikasitakoa partekatu duten antolakundeak dira. Hegoa, Joxemi Zumalabe Fundazioa, Setem Hego Haizea,
ESK eta Mugarik Gabe. Medicus Mundi Bizkaiak ere bidaia gurekin hasi zuen baina azkenean ezin izan zuen esperimentazioa
egin.

AITZINDARIAK
Gure bidaiaren hasieran identifikatu genituen jardunbide egokiak dira; genero ekitatearen alde antolakundeko aldaketa
prozesuetan aurrera egiteko, beraien esperientziatik ikas liteke. Lakabe, Altekio, Colaborabora, Iniciativa Mesoamericana de
Defensoras, Colectivo Cala eta Iacta
Oinarri hartu ditugu forma, jatorri eta mota desberdinetako sei erakundeen esperientziak. Prozesuaren parte diren ardatz
desberdinetan praktika egokitzat hartu ditugu. Guztiek komunean dute antolakuntza aldaketa prozesuetan eskarmentua duten
erakundeak direla, eta esperientzia horien zein sustatu dituzten aldaketen azterketa feministak egin dituztela. Aitzindari
bezala izendatu ditugu, esperimentu, toki edo balentria berrietan barrena ausartu ziren emakume ausartak direla iritzita.
Femeninoan hitz egiten dugu beraietaz, historiak ezkutuan utzi dituen emakumeak ezagutzeko bide bezala.
Zehaztutako lan ardatzak kontuan hartuta, hauek dira hautatu diren praktika onak:

ALTEKIO. Norberaren lidergo-estiloaren bila.
Nagusi baten zenbait funtzio betetzen dituen norbait du oinarri,
baina erantzukizun hori bazkide guztien artean txandakatzen da. Gure
kooperatiban topatu ditugun botere desorekak lantzeko ezarri dugun
praktika da, kooperatiban bazkide edo langile guztiak berdintasun
egoeran gaude eta.
Fitxa osoa ikusteko klikatu.
Elkartearen webgunea: https://altekio.es/

COLABORABORA. 5 zaindari, 5 momentu, kooperatiba bat.
Gaiaren araberako bileren bidez antolatzen da lana; helburua
antolakundearen jardunaren alderdi guztiak lantzea da, baita
antolakundea — pertsonak zein egitura — zaintzea ere. Aldizkako
bilerak dira, eta urte osoan programatzen dira, lan-egutegiarekin
batera. Antolakundeko pertsona bakoitzak gai baten erantzukizuna
hartzen du eta gai horri buruzko bileren zaindari izendatzen dute. Hazia
bi helbururekin sortu dugu: antolakundearen lana zaintzeko, eta baita
kooperatiban lan hori egin nahi duten pertsonak zaintzeko ere.
Fitxa osoa ikusteko klikatu.
Elkartearen webgunea: https://www.colaborabora.org/
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CALA KOLEKTIBOA. Gatazkez eta zirkuluez.
Bi ardatz erabaki ziren lanerako: CALAren antolaketa-egituraren
gatazkak aurreikustea eta kontrolatzea; Zirkulu edo Esferak, hau
da, gure erakundearen parte hartze eta antolaketarako egitura
organikoak. Hori landuta, ohartu gara, batetik, kontu batzuk gure
egitura formalarekin lotuta daudela, eta talde bizitza eta ekintzaren
antolaketara, parte hartzera, komunikaziora... bideratuta daudela; eta,
bestetik, ebaluatzeko eta ikusteko zailagoak diren kontuak daudela,
sotilagoak, guk “talde kultura” deitzen diogun horrekin lotutakoak.
Fitxa osoa ikusteko klikatu.
Elkartearen webgunea: https://colectivocala.org/

LAKABE. Egunerokotasuna berrasmatzen.
Prozesu horrek guztiak boterearen edo lidergoaren gaia ukitzen du;
taldeetan dagoen espazioa erabakitzeko eta eragiteko gaitasuna da,
boterearen eta lidergoaren adierazpideak eraldatzeko lanean, modu
horretan munduaren alderdi femeninoa ere adierazi eta azaleratzeko.
Horrela, boterea berregiten ere urte asko daramatzagu.
Fitxa osoa ikusteko klikatu.
Elkartearen webgunea: https://lakabe.org/

ERDIALDEKO AMERIKAKO DEFENDATZAILEEN EKIMENA. Mundua aldatzeko barne-gaitasuna eraikitzen.
Ebaluazio-prozesutik ateratako irakaspenak antolakuntza-ereduaren
berrikuspen kritiko bat egiteko erabiltzen dira, babes integral
feministaren ikuspuntutik abiatuz, aktibismo iraunkor baterantz (20102016).
Fitxa osoa ikusteko klikatu.
Elkartearen webgunea: https://im-defensoras.org/

IACTA. Bizitza bizigarriak, jaun andreok.
Abokatu kooperatiba da. Zuzenbidearen eraldaketa sustatzen dugu
kooperatiba formularen bidez, eta gure bizitzen ekintza soziopolitikoa
iraunkorra izan dadin saiatzen gara. Euren praktikan lan-baldintzen
hobekuntzak, lan praktika kolektiboagoak eta zaintzak barneratzen
dituen planifikazio tresna batzuk definitu dituzte.
Fitxa osoa ikusteko klikatu.
Elkartearen webgunea: http://iacta.coop/

KONTRASTERAKO BIDAIARIAK
Prozesu honetan ikasitakoa partekatu dugun antolakundeak dira, zabalpenerako begirada berriekin elikatzeko eta edukiak
hobetzeko.
Pikara Magazine, Ecuador Etxea, Aldarte eta Euskadiko GKEen Koordinadorako Genero lantaldeak begirada anitzagoa
txertatzen lagundu gaituzte, ikuspuntu intersekzionalerantz aurrera egiteko perspektiba ezberdinak zainduz.

TRIPULAZIOA
Bidaia hau egiteko ametsa izatetik, martxan jarri eta bidaia gida hau garatzeraino lagundu duten erakundeak. Alternativeseko
Natalia Navarro, Incyde eta Mugarik Gabe.
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NORENTZAT DA BIDAIA HAU?
•

Helburu komun baten alde lanean ari den pertsona taldea bazara, egitura zehatz bat duena, gida hau zuretzat da.
Gure ibilbide eta esperientziagatik uste dugu prozesu hau eta bere edukiak jendarte arloko antolakundeekin lotuago
daudela (GGKE, kooperatibak, elkarteak, jendarte mugimenduak eta horrelako beste batzuk), baina mota askotako
kolektiboetara egokitu daitekeela ulertzen dugu. Jendarte eremuko antolakunde asko gehienbat emakumez osatuak
egoten dira, bidaiaren ikuspegitik errealitate horrek, ordea, ez gaitu praktika eta prozesu patriarkalak gure antolakundeetan
berregiteaz salbatzen.

•

Bidaia hau hasten dutenek aurretiazko gutxieneko esperientzia bat izan behar dute. Gutxienekoak oinarrizko
formakuntza bat izatea esan nahi du, baina formakuntzaz harago, baita aurretiazko esperientzia, hausnarketa eta
zalantzan jartzeko borondate partekatu bat izatea ere. Horrela, oso erabilgarria izan daiteke ikuspegi feminista baten
baitan egindako diagnostiko bat izatea. Bidaia hau epe luzerako aurreko nahiz osteko prozesu baten parte izatea da
kontua.

•

Era berean, garrantzitsua da antolakuntza zein momentutan dagoen baloratzea, zeintzuk dira gure helburuak? Eta
antolakuntzako nortzuk daukate bidaiatzeko gogoa? Horrek itxaropenei eta bidaiaren formatuari berari mugak jartzen
lagunduko digu, testuinguru egoki bat izatea bultzatuta.

•

Bidaia hauek egin ahal izateko kontziente izan behar gara denbora, pertsonak, egiturak, baliabide ekonomikoak eta
motibazioa beharrezkoak direla, baita ezaugarri hauetako prozesua hasteko borondate kolektiboa ere.

NOLA ERABILI GIDA HAU?
Jarraian aurkituko duzuen informazioak argibideren bat, materialak eta esperientziak eskura jarri nahi ditu, genero ekitatearen
aldeko antolakundeko aldaketa prozesu kolektiboen inguruko eztabaidan eta hori martxan jartzean laguntzeko. Proposatutako
ibilaldiak eta bidaia gidak ideiak edo aitzakiak dira, norbanakoen, antolakuntzako eta jendarteko aldaketak eragingo
dituzten epe ertain eta luzeko prozesuak sortzeko, ez da gutxi.
Gure testuinguruakontuan izan behar dugu, bere eraginaz jabetu eta bertan dauden botere harremanak aztertu, Bidaia
honetan enborrezko egitura heteropatriarkalekin lotura dutenak ahaztu gabe. Zentzu horretan, elkar eraginen inguruko
azterketek botere sistemak nola gurutzatzen diren ulertzen lagun dakiguke, horrek ezberdintasunak sortzen edo berregiten
ditu, eta bai, gure antolakundeetan ere gertatzen dira horrelakoak. Genero azterketari bestelako esparruak gehitu behar
zaizkio, hala nola, jatorria, adina, antzinatasuna, maila profesionala, sexu orientazioa, esperientzia edo formakuntza, besteak
beste.
Ikusezinetik Bidaia hau erraza ez dela ikusita, bide eta ibilaldiez gain, ibiltzen hasi aurretik lagungarri izango zaizuen Gida hau
proposatzen dizuegu.
Lan guzti hau Creative Commons BY-NC-SA lizentziarekin egin dugu; kidetasunak eta sinergiak indartzearen bidez praktika
berriak, hausnarketak eta eztabaidak bultzatzen jarraitzeko asmoz, ezagutu garenon artean eta ezagutuko garenon artean.
Lanean jarraitzen dugu, beraz, bidaiari ausartak baldin bazarete zuen bidaia eta ikaskuntza gurekin partekatzera animatzen
zaituztegu.
Eraikuntzan jarraitzen dugu, beraz, bidaiari ausartak bazarete zuen bidai eta ikasketak gurekin partekatzen animatu
zaitezte, idatzi bideo edo materialak bidali honako helbidera: maria@mugarikgabe.org
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NOLA ORIENTATU
Bidaia honen HELMUGA gure bizitzetan eta ingurunean eraldaketa feminista ahalbidetuko duten antolakundeak
sortzea izanik, ahalik eta babes handienarekin kontatzea ezinbestekoa iruditzen zitzaigun. Horregatik, Bidaia Gidaz gain,
Iparrorratz honekin kontatuko dugu, gure bidaia osoan eskura izango dugun tresna. Ekitatearen aldeko antolakundeko
aldaketa prozesuen estrategia zer den ulertzen hasiko gara:

Bidaia Gidaz gain, Iparrorratz honekin kontatuko dugu, gure bidaia osoan eskura izango
dugun tresna. IPARRORRATZ honek «iparra ez galtzen» laguntzeko asmoa du edo,
gure kasuan, gure Bidaiaren helmuga bezala dugun helburua ez galtzea: eraldaketa
feminista. Badakigu jakin, hau bezalako asmo handiko eraldaketek, gainera, gure
bizitzako eremu guztiak ukitzen dituztenek, gure harremanak, antolakundeak…
etengabeko oroigarri bat behar dutela, ez galtzen laguntzeko. Iparrorratz honek gure
bidaia proposamenak eraldatzaileak diren eta bidaiak gure antolakundeetan
aldaketak sortu dituen baloratzen lagunduko digu.
Iparrorratz honen gakoetako bat genero ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketa
prozesuak bere OSOTASUNEAN ulertzen laguntzea da. Urte luzetan, antolakundeek
ekintzak eta jendaurreko diskurtsoak aldatzearen alde egin dute, jardunbide
eta antolakuntza harremanak zalantza jarri gabe. Egun konturatu gara ez bakarrik antolakuntza aldaketak sortzearen
atzeraezintasunaz, baita bere izaera eraldatzaileaz ere. Asko zaindu behar dugu, ordea, «zilborkerietan» ez erortzeko, ezin
zaigu ahaztu barnekoa eta kanpokoa konektatuta daudela eta egon behar dutela.
Aurretiazko beste ikaskuntza bat da ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketen konplexutasuna, horretan ere gure
iparrorratzak laguntzen digu, aldaketen ardatzak eta horien harremanak ikusaraziz.
Ondoko eskema hau Natalia Navarrok proposatua, gure antolakundeetan proposatzen ditugun bidaien izaera eraldatzailea
ikuspegi feminista batetik aztertzen laguntzen digun Iparrorratza da:

Irudia Natalia Navarrok egindakoa da, Gender at Work nazioarteko sare feministako parte den Gender Analytical Frameworken ordezkari gisa
https://genderatwork.org/analytical-framework/https://genderatwork.org/analytical-framework/

IKUSEZINEAN BIDAIATZEN. Mugarik Gabe

11

Proposatutako koadranteek garatzen ari diren prozesuek edo ekintzek aldaketak non egin behar dituzten adierazten dute:
•

KONTZIENTZIA: Proposatutako antolakundeko aldaketa prozesuek pertsonen kontzientzian aldaketak eragiten dituzte,
edo eragin ditzakete, genero ezberdintasunen inguruan (nola sortzen diren, zergatik, nola ezabatu).

•

BALIABIDEAK: Baliabideen kontrolean eta erabilgarritasunean birbanaketa bat eskatzen dute planteatutako
proposamenek, izan ukigarriak edo ukiezinak (jakintzak, formakuntza, ardurak, parte hartzea eta eragina, informazioa,
aurrekontua, denbora, etab.).

•

KULTURA: Prozesuak antolakundeko kulturan du eragina, balioekin zerikusia dutenak zalantzan jartzearen bidez edo
proposamen berriekin, partekatutako sinismenak, ikurrak…

•

ERAKUNDETZEA: Proposatutako aldaketak etorkizunerako bermatzen dira antolakuntzan erakundetuta: partekatutako
erabakiak, jardunbideak, egiturak…

Genero ezberdintasunak desegiten laguntzeko antolakundean ematen diren aldaketa guztiek ez dute eragin berdina. Horren
inguruan metatutako esperientziak erakusten du antolakundeetan ezartzeko -eta onartzeko- errazenak diren aldaketak eremu
teknikokoak direla, gauzak beste era batera egiteko moduekin edo tresnekin zerikusia dutenak. Hala ere, horrek ez du beti
esan nahi antolakundeen lehentasunetan aldaketak daudenik, ez eta genero ekitatearen sustapenaren konpromisoan ere ez,
ez antolakundearen baitan ez eta bere zereginetan ere. Era berean, ez dakar berez aldaketa automatiko bat partekatutako
sinesmenetan, antolakundea osatzen dutenen praktika eta jarreretan erreferente diren zio horietan.
Horregatik, beharrezkoa da koadrante horiek aurrez proposatutako osotasunaren ideiarekin lotzea. Ez du soilik lau koadrante
horietan emandako aldaketen garrantzia azaltzen, baizik eta horien maila guztietan ere: indibidual/kolektibo, objektibo/
subjektibo eta formal/informal. Hori guztia, genero ekitatearen aldeko antolakuntza aldaketa horiek, antolakuntza aldaketa
sozial eta feminista (kanpo/barru) baten asmo izanda ulertzeko argitasunarekin.
Kontziente gara antolakuntza aldaketa eta eraldaketa feminista konektatzearen zailtasunaz, bai gure praktika eta
jardunbideetan, bai eta gure ingurunean, eta, era beran, gure bidaietan generoa lurruntzeko dagoen arriskuaz ere. Horregatik,
ibilaldi bakoitzerako proposatzen ditugun tresnek eraldaketa feministarako duten indarrari buruz hausnartzeko argibideren bat
ere ematen dugu, betiere, epe ertain eta luzeko prozesuen barruan.

BIDAIATZEKO OINARRIZKO BEHARRAK
Beste edozein bidaiarako bezala, gure prozesua ondo joan dadin beharrezkoa da egoki pentsatzea eta prestatzea. Horretarako,
hona hemen gure antolakundeetan lagun gaitzaketen hainbat ideia:
•

DENBORAK. Prozesu orotan denbora izatea garrantzitsua da. Ezin da eraldatu aurreko denbora ereduekin funtzionatzen
jarraituta, beste erritmo bat erabili behar da, bizitzarako jasangarria izango dena. «Abiadura handiaren» eta prozesu
hauetarako beharrezkoa den erritmo geldoagoaren arteko oreka bilatzeko apustua egin, ditugu aukerekin zintzoak eta
errealistak izanda. Horregatik guztiagatik, plangintza partekatu bat eraiki behar dugu eta kronograma maiztasunez
gogoratu, bidaiaren ibilbide osoaren argumentu ildoa gogorarazteko: aldaketa adierazleak, ekintzak… Gainera,
antolakundeko kronograman ere ikusgarri egin.

•

TALDEA. Prozesuaren mantentzeaz arduratuko den taldea izatea, horren laguntza eta antolakunde guztian horretaz
jabetzea sustatzea. Talde horrek lan bat, agenda eta aitorpen bat izan behar ditu. Bere egitekoa prozesuaren bultzada,
jarraipena, ebaluazioa eta transmisioa da. Zenbaitetan, prozesuaren erraztaile eta zaintzaile papera ere beteko du.
Mantentzeaz arduratuko den taldeaz gain, antolakundeko beste taldeen eta pertsonen inplikazioa ere argitu behar da,
denborak eta prozesuak errespetatuta.

•

DIRUA. Finantza baliabideak garrantzitsuak dira, batzuetan prozesua erraztu edo oztopatu egiten dute. Baliabideek
egiturak zehatz ditzakete eta horri nola aurre egiten diogun ikusi behar dugu, agenda politiko bat ez dezaten moldatu,
erabaki eta zehaztu. Baliabide ekonomikoak izateak, aitortza modu bat izan daiteke, botere kolektiboa bultza dezake,
denbora izan, lan zamen birbanaketa edo bestelako neurriak sortu. Ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketarako
bidaiak askotariko baliabideak beharko ditu, denbora moduan, pertsonena, formakuntza, aholkularitza… edo beste eredu
batzuk.

•

BORONDATE KOLEKTIBOA. Mundu guztiarentzako joko-arauak adostea, prozesuaren erantzunkide bihurtzeko; ikusle
soilek ez dute balio, bakoitzaren etengabeko inplikaziok eta aktibazioak baizik. Zenbait kasutan inplikatuago dagoen
talde zehatz batekin has daiteke eta prozesuan zehar borondate kolektibo hori lortzen joan. Antolakuntzaren kultura eta
funtzionamendua berrikusteko eta zalantzan jartzeko partekatutako borondatea da, bidaia honen aldaketa motorra.

•

MOTIBAZIOA, JARRERA ETA ILUSIOA. Talde ikuspegiaz gain, bidaia honek ezin du antolakundea osatzen dugunon
gogorik gabe eta aldaketarako prestasunik gabe aurrera egin, «espiritu abenturazalerik» gabe. Bidaia honek aldaketak
proposatuko ditu, antolakuntzakoak eta baita pertsonalak ere, proposamen berrien aurrean autokritika, irekitasuna,
konfiantza eta jarrera eskatuko dutenak.
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KAMERA ETA NABIGAZIO-EGUNKARIA
KAMERA
Zuen bidaia SISTEMATIZATZERA animatzen zaituztegu, kamera honek bidaia dokumentatzen lagunduko dizue eta, bidaiatik
bueltan, berrikusten eta partekatzen. Prozesuak sistematizatzeak diagnostiko argiak izaten laguntzen digu, nola joan zaigun
jakiteko, eta ez bakarrik ikaskuntzak lortzeko baita antolakundeko etorkizuneko planetan eragiteko ere. Gure prozesuen
sistematizazioak eta esperimentazioak jakintzaren eta ahalmenen eraikuntza eta kudeaketa indartuko ditu antolakundean.
Horretarako, kontakizunerako espazioak sortzea da gakoa, bai barrura begira bai kanpora, edukiak sortu eta argitaratu
geure burua elikatzeko. Sistematizazioak egile politiko bezala indartu gaitzake, eta inplikatutako pertsona, talde eta sareen
geureganatzea bultzatu.

NABIGAZIO-EGUNKARIA1
Koaderno honek gure bidaiaren BALORAZIO JARRAITUA errazten digu. Antolakuntza aldaketen ADIERAZLEAK zehaztea
proposatzen dizuegu gure ibilaldiarekin lortu nahi ditugun helmugak ezarri ahal izateko. Baita OASIAK ere, prozesuak nola
aurrera egiten duen berrikusteko aldizkako momentuak, ikaskuntzak berrartu eta balizko egokitzapen edo aldaketak zehazteko.
Bidaia hasi aurretik Adierazleak diseinatu eta Oasiak egutegian sartu beharko ditugu.
ANTOLAKUNTZA ALDAKETARAKO ADIERAZLEAK DISEINATU. Prozesuari jarraipena emateko modua da, iradoki
egiten digu, malguak dira, baina gure prozesuan irudikatzen ditugun helmugak erakusten dizkigute berrikusten joan gaitezen.
Egin beharreko galdera serioa da: Zeintzuk dira ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketa prozesuan gure aurrerapausoak
neurtzen laguntzen eta iradokitzen diguten elementuak? Adierazle horiek zehazteko gure iparrorratza eskura izan behar dugu,
azterketa feminista batetik eraldatzaileak diren adierazleak zehazteko. Horien berrikuspenak gure ekinbide ez patriarkalekin
nahi genituen aldaketak lortu ditugun edo ez ikusteko balioko digute, baita prozesua nola joan den jakiteko ere. Adierazle horiek
esperientzia antolakundearen errealitatean zehazten laguntzen digute, deskribatzaileak dira, argiak eta ez da beharrezkoa
xehetasun askokoak izatea (ez portzentaietan ezta zenbakietan ere). Pertsona arduratsu eta inplikatuekin egitea komeni da.
OASI PROPOSAMENAK ZEHAZTU. Oasia bidaian doazenek eskertzen duten toki zoragarria da, urez eta landarediaz
inguratua. Esertzeko, atseden hartzeko, hitz egiteko, esperientziak partekatzeko, eta besteekin topo egiteko momentua da.
Bidean aurrera egiteko denbora hartu eta indarberritzea eskatzen du. Oasian bizi ditugun momentu horiek ez gaituzte ezaxola
uzten. Beste moduetara bideari ekiten laguntzen digute, ideia berriekin. Oasia aldian behin egitea proposatzen dizuegu 2.
1 Prozesu honetako Oasi eta Adierazleen proposamena Incydek eraiki eta lagundu zuen bereziki.
2 Urtebeteko iraupena izan zuen bultzatutako prozesuaren kasuan hiruhileroko oasiak ezarri genituen. Horien maiztasuna prozesuari ezarritako denborek
zehaztuko dute, baina urtean gutxienez berrikusteko bi gune izatea litzateke aukera bat.
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Oasian garatzeko zereginak honako hauek lirateke:
1.

Zehaztutako aldaketen adierazleak berrikusi. Ematen ari garen urratsak alderatzen lagunduko digute. Prozesua aurrera
doan heinean moldatzen (hobetzen, zehazten…) joango gara.

2.

Epe honetako momentu esanguratsuak identifikatzea. Urrats batzuk eman ditugu jada eta bidaia honetan zerbait aurreratu
dugu; berreskuratzea ezinbestekoak diren egoera eta eztabaidak eman dira. Ez da ezinbestekoa guztiak berreskuratzea,
zure antolakunderako esanguratsuak izan diren horiek soilik: azpimarratzeko zerbait gertatu zelako, aldaketa bat eragin
zuelako, eztabaida sortu, oso gaizki atera zelako, edo ikaragarri ondo, edota gatazka pixka bat egon zelako… Ez da
beharrezkoa gure kideen ekarpenekin bat etortzea. Entzuteko momentua da eta ikuspuntu ezberdinak ulertzekoa, dauden
adostasun eta desadostasunak azpimarratuta. Identifikatu behar dugu:
- Momentu esanguratsu bakoitza denboran noiz gertatu zen markatu.
- Gertatu zenaren deskribapena. Parterik objektiboena.
- Zergatik zaigu esanguratsua momentu hori? Parterik baliotsuena eta subjektiboena.
- Zein zerikusi dauka gure antolakundeko praktika orokortuen aldaketekin?

3.

Esperientzia honek uzten dizkigun ikaskuntzak sortzen ditugu. Hala nola: politikoak, metodologikoak, praktikoak… Berriz
ere, ez dugu ados egon behar. Esperientziak gutako bakoitza askotariko ikaskuntzak garatzera eraman dezake.

4.

Esperientziatik askotariko ikaskuntzak gara genitzake, ezin ditugu, ordea, gure antolakundean guztiak praktikara eraman.
Ikaskuntza hauetarako proposatzen dizuegun hurrengo pausoa honako hau da: ezarri ahal ditugun aldaketa zehatzak
identifikatzea. Urrats honetan bada beharrezkoa ezarri nahi ditugun horiekin ados egotea, taldea beraiekin identifikatzeko
eta martxan jartzea posible dela ikusteko. Aldaketa horien aukeraketa egiteko, genero ikuspegitik eraldaketarako duten
gaitasunarekin alderatu behar ditugu.

5.

Oasi horien kontakizunen jarraipena egitea, beraz, prozesu guztia sistematizatuko duen bidaia koaderno on batekin
kontatzeko oinarri egokia izan liteke.

Oasiko ideia nagusiak jasotzeko ondoko TAULA proposatzen dizuegu:
Momentu esanguratsuak
Data

Zer gertatu zen?
(Deskribapena)

Ikaskuntzak
Zergatik deritzogu
esanguratsua?
(zati baliotsua eta
subjektiboa)

1 Momentua
2 Momentua
3 Momentua
…
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MOTXILA PRESTATU
KONTUZ GEHIEGIZKO PISUAREKIN. Gida honetan hainbat ibilaldi proposatzen dizkizugu, guztiek formatu bera dute:
aurkezpena, helburuak, eraldaketa feministaren indarra, bidea eta beste bidaiari batzuen ikaskuntzak. Ibilaldi guztietarako
euskarri batzuk proposatzen dizkizuegu: fitxak edo bestelako materialak. Gainera, horietan guztietanmaterialak beharrezkoa
k izango dira, talde lana bultzatuko dutenak, adostasunak bilatu eta sormena sustatuko dutenak (margoak, koloretako paperak,
papelografoak…), material horiez gain, espazio egokiak eta denbora nahikoa ere beharko dituzue.
NORBERE JANTZIAK. Garrantzitsua da proposatutako ibilaldiak egokitzea eta zure egitea. Ibilbide guztietan gure
esperientzietan oinarritutako ideiak planteatzen dizkizuegu, espero dugu erabilgarriak izatea; beharrezkoa izango da, ordea,
zuen antolakundera egokitzea (tamaina, identitatea, egitura…). Ikur eta hizkera propioa bilatu, norbere esperientziaren
testuinguruan kokatu. Tresna egokitzea prozesuarekiko talde izaera indartzeko modu bat ere izan daiteke eta, era berean,
taldeko erreferente edo iradokiarazten duten arlo berriak sortzekoa, ohiko logikatik kanpoko espazioak sortu.
ESTERA BAT. Geure burua zaindu behar dugu eta antolakunde batek atsedena hartzen duenean horrek taldea elikatzen du,
hegan egiteko hegoak ematen dizkio eta jarraitzeko energia sortu. Horregatik, antolakuntzako prozesuetan giroa hobetzeko
atsedenerako eta zaintzarako uneak zehaztu behar ditugu. Era berean, gure ibilaldiak garatu behar dira horiek praktikara
eramatean zaintzak gogoan izanda: hitzartze emozionalak txertatuta, gorputza erabilita (jolastea, dantzatzea…), aurrerapenak
ospatzeko uneak… Indartzen gaituzten uneak bultzatzea izan liteke beste modu bat: oasiak, zaintza eremuak, jardunaldiak,
nazioarteko topaketak, formakuntza… antolakuntzako prozesuak elikatzen eta oxigenatzen dituztenak.
ZIRA ON BAT. Ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketa prozesu honetan, erresistentziei eta zailtasunei aurre egin
behar diegu: emozioak kudeatzeko zailtasuna, presak, barne blokeoak… Horiek bidaiak benetan aldaketa eraldatzaileak
sortzen baditu gertatuko dira, gure zutabeak mugiarazten baditu, gure kultura, gure testuinguruan ere aldaketak bultzatzera
iritsi arte. Erresistentzia eta zailtasunak adierazle gisa balora genitzake, lantzen ari garen aldaketa elementuen ingurukoak.
EZ AHAZTU BIDAIA GIDA. Tresna bakoitza guztiaren parte da (beste ardatzena eta bidaia osoarena) eta ez isolatutako
gaiak, ez edukietan ezta luzerako prozesuetan ere. Ez dira zertan tresna guztiak erabili behar, nahiz eta beharrezkoa den
prozesuetan pentsatzea gure iparrorratza eskutan dugula, prozesu osoak izan daitezen. Edozein modutan, tresna batzuek
berez sortuko dituzte aldaketak edo errealitateak ikusaraziko dituzte hasierako aldaketa bezala, nonbaitetik hasi behar gara!
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Prozesu honen hasieran hiru ibilbide zehaztu genituen, antolakundeen eta beste bidelagunen aurretiko esperientziak
oinarri hartuta egin genuen, batez ere, ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketa prozesuetan zuten izaera estrategikoagatik
eta toki horietatik bidaiatu nahi izan dugunean topatu ditugun zailtasun edo erresistentziengatik (ikuspuntu ezegokia,
formakuntza falta, antzeko bidaien inguruko ezjakintasuna…). Genero ekitatearen aldeko antolakundeko aldaketa prozesuak
zabalak eta konplexuak direla jakinda, irizpide horiek oinarri, ondoko ibilbideak lehenetsi genituen, askotariko ikuspuntua
emango liguketen bidaia honetako parte diren elementuen aldeko apustua eginda: Airetik bidaian, Lurretik bidaian eta
Barrunbeetatik bidaian.
Gure iparrorratzean ikusi dugun bezala, elementu horiek guztiak modu askotan agertzen dira bere koadranteetan, horregatik,
genero ekitatearen aldeko edozein antolakundeko aldaketa prozesuk bidaiako uneren batean horiei helduko die.
Hiru ardatzetako ibilaldi bakoitzean, ibilbidea azaltzeaz gain, eraldaketa feministaren indargarri diren elementu batzuen
xehetasunak ematen ditugu.
Hiru ibilbideetan aurkituko duzue proposatzen dizkizuegun ibilaldien deskribapen bat, helburuak, eraldaketa feministaren
indarraren inguruko argibideren bat, oinarrizko bidea eta antolakuntza ibilbide osoan gozatzeko zenbait euskarri.
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AIREA _ BOTEREEN KUDEAKETA
LIDERGOAK. Guztiak iristen gara hodeietara
Ibilaldi honek lidergo estiloetatik bidaia bat proposatzen du
eta, rolen txandakatzeen bidez, horien kudeaketa horizontalago
bat. Antolakundeko pertsona bat zehaztuko da koordinatzaile
funtzioak beregain hartzeko (nagusi/lider) eta akordioen jarraipena
egiteko (azken funtzio honi, pertsonaia honi, Txilinlari deituko
diogu, ebaluazioa bermatuko duena). Betebehar horiek, txandaka,
kolektiboko pertsona guztiek bere gain hartuko dituzte.

ZERTARAKO
Ibilaldi honek aukera ematen digu gure antolakundeetan aurkitzen ditugun botere motak eta horien erabilerak lantzeko,
erabakietan horizontaltasun eta kolektibotasun gehiago bilatzeko asmoz, bai eta ahalduntzea eta askotariko lidergo estiloen
sustapena bultzatzeko ere. Txandakako rol honen bitartez, era berean, beharrezkoak diren zereginak eta ezinegona/zailtasuna
sortzen digutenak nabarmentzen dira, eta pertsona guztiek antolakuntzaren ikuspegi orokorra izatea bultzatzen da.

ERALDAKETA FEMINISTAREN INDARRA
•

Antolakundean botereen birbanaketa handiagoa lortzea du helburu, pertsona guztiek erantzukizun gehiagoko postuak
har ditzaten, tradizioan gizonezkoek edo ezaugarri eta bizi eredu tradizionalki maskulinoak dituzten pertsonek betetako
eremuak.

•

Ibilaldi honek ikuspegi feministatik kontzientzia hartzea eta aldaketak definitzea bultzatzen du, botereei, erantzukizunei
eta lidergoei dagozkien antolakuntza kontzeptuen inguruan.

•

Pertsona guztien ahalduntzea sustatzen du eta gidaritza egiteko askotariko moduen eta botereen kudeaketaren aitortza.
Ikuspegi honekin lidergo partekatuaren, banatuaren, estiloen barne aniztasuna zaintzen duenaren aldeko hautua egiten
da.

•

Hausnarketa eta praktika bat sortu nahi da, parte hartze indibiduala baino harago joango dena eta hierarkia egiturak
zalantzan jarriko dituena, antolakuntza egituran egonkorki finkatuko diren antolatzeko beste eredu batzuk eraikitzearen
alde eginda. Egitura horiek barnean izan beharko dituzte konpromisoen jarraipen mekanismoak baita koordinatzailearen
rola bera baloratzekoak ere

BIDEA
1. GELDIALDIA. LIDERGOETATIK IBILALDIA EGINGO AL DUGU?
Botereen gaineko hausnarketa gure antolakundean
•

Proposamenaren azalpena: Koordinazio rolaren eta Txilinlariaren txandakatzea.
Erabiltzen ditugun kontzeptuen ondorioak berraztertzea interesgarria da, horrela,
koordinatzaile, nagusi edo lider hitzek konnotazio ezberdina izan dezakete gure
hausnarketetan eta ondoko erabakietan kontuan izatekoak.

•

Antolakundean boterearen inguruko hausnarketa galdera bidez (1-3). A Euskarria
(Botereak gure antolakundeetan). Taldekako lana (gutxienez bi talde).

•

Ahalduntzea edo menderatzea bultzatzen duten botereen inguruko testuak irakurtzea gomendatzen dugu, identifikatzeko
eta antolakunde bezala ahalduntze prozesuak sustatzeko. C Euskarriak (Botereen kuboa).

Talde akordioa, ibilaldia egingo dugu! Taldean eztabaidatzeko momentua; ibilaldia egitera goazen edo ez baloratzeko,
horren ondorioak, nola antolatuko garen eta zein asmo ditugun.
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2. GELDIALDIA. IBILBIDEA DISEINATZEN
Ibilbidea taldean eraikitzea. Garrantzitsua da irudimena eta sormena erabiltzea lidergo rolaren txandakatze prozesuari forma
emateko.
•

Alde orokorrak ahalik eta xehetasun handienarekin deskribatu eta zehaztu (zer egingo luketen, noiz, noiz arte, kontuan
izateko osagai garrantzitsuak, beharrak, beldurrak…).

•

Rola bere gain hartzeko denbora-epeak ezarri.

•

Rola bere gain hartuko duten lehenengo bi pertsonak gutxienez adostu.

•

Ebaluazio adierazle zehatzak adostu rolari ezartzen dizkiogun funtzio eta formak neurtzeko.

•

Gure antolakundean emango diogun erabilera ezarri: luzera begirako planteamendua edo botere banaketan sakontzeko
aldi bateko proposamena.
Nor

Hasiera data

Bukaera data

Noiz eta nola ebaluatu

Garrantzitsua! Ibilbidea modu sortzailean eraikitzeko material iradokitzaileak izatea. Malguak izan, trebetasun edo baliabide
faltagatik, sormen proposamenekin blokeatzen diren pertsonak baldin badaude.
3. GELDIALDIA. KOORDINATZAILEAREN ROLA DEFINITU
Rolaren funtzioak sakondu eta zehaztu eta gure antolakundera egokitu. B Euskarria (Koordinazio Funtzioak).
Koordinazio Rola definitu, eredu bat sortuta eta gure antolakundera egokituta. Taldean lan egiten da (gutxienez bi talde).
Taldean partekatu. Berariazko funtzioak guztion artean bateratu (koordinazioa eta jarraipena).

IKASKUNTZAK
ALTEKIOren ikaskuntzak, espedizio honen Aitzindariak
•

Txandakakoa, beharren arabera.

•

Badira taldearen beste eremu batzuekin nahasten ziren zaintzako alderdi eta gaiak baita koordinazio rolaren funtzioak
ere, talde lana bultzatzea baloratu zen.

•

Nagusiak bere gaitasunen arabera moldatzen ditu funtzioak.

•

Taldeen errazteetan denbora eta heziketa garrantzitsuak dira. Informazio gehiagorako: http://www.facilitacion.org/

•

Erabakiak hartzean guztiok bagaude ere, badira antolakuntza egitura eta botere banaketaren gaineko erabakien araberako
ezberdintasunak.

•

Antolakundearen ikuspegi feminista aztertu eta taldean partekatu.

•

Egiten ari garena idatziz jaso, besteekin partekatzeko eta gure burua berrikusteko bide bezala.

•

Nagusi rola bere gain hartzen duen pertsonak rol honi dagozkion zereginak bere gain hartzen ditu, beste proiektuetan,
eremuetan, egiten ari denari gehituta. Bere gaitasunak aprobetxatzen dira funtzioetara egokituta edo funtzio finkoak
mantentzen dira pertsona horren gabeziak indartzeko. (adb. jendaurrean hitz egitea kostatzen bazaio, funtzio hori lantzen
da ahalduntzeko eta garatzeko).

•

Nagusiaren zereginak txanda aldaketa ematen denean berrikusten dira. Rol hori bere gain hartzen duen pertsona berriak
hobetzeko proposamena egiten du, bere aukerei edo antolakundearentzat momentu horretan egokiagoa deritzonari
egokituta. Nagusi berriak libreki aukeratuko du rola bere gain hartzeko formakuntzarik jaso behar duen edo ez.

•

Koordinatzaileetako batek, bere txandan zehar, talde eraginkortasuneko eredua erabili zuen (prozesuak-helburuakpertsonak).

EUSKARRIAK
A. Botereak gure antolakundean
B. Koordinazio Funtzioak
C. Botereen kuboa
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SENTIMENAK:
Lainoak garbitzen dituzten hitzartze emozionalak
Ibilaldi honek emozioak (euren aniztasunean) botereen kudeaketan
eta erabakiak hartzean ikusgarri egitea proposatzen du. Eremu
kolektiboetako erabakietan, hasieran eta bukaeran, hitzartze
emozionalak sartzea proposatzen du; norbere emozioen kontzientzia
izateko (eta gure gorputzetan duten eragina), izan landuko diren
gaiekin lotutakoak edo bizi dugun bestelako egoera laboral edo
pertsonalen ingurukoak, halaber, baita alde emozionalaren,
erabakien eta taldearen elkarrenganako konexioen kontzientzia
hartzeko ere.

ZERTARAKO
Tresna honen helburua erabakiak hartzean emozioak badaudela aitortzea da eta horiek ikusaraztea, erabakiguneetan
proposatzen diren eztabaidekiko gure jarreraz gain, gure sentimenak ere garrantzitsuak direla.

ERALDAKETA FEMINISTAREN INDARRA
•

Ibilaldi honek emozio/arrazoi, publiko/pribatu eta gorputz/gogo banaketa, jardute heteropatriarkal bezala, ikusarazi eta
apurtu nahi du, antolakuntzako eremu guztietan, baita erabakiguneetan ere, bien presentziaz kontziente izanda.

•

Artifiziala den banaketa horretaz gain, beste jardute heteropatriarkal bat emozioak ikusezin bihurtzea eta gutxiestea da,
tradizionalki femeninotzat jo den gaitzat hartzen delako, eremu pribatukoa eta barnekoa.

•

Ibilaldi honetan, zehazki, erabakiak hartzean dauden emozioak identifikatzeko bidea egingo dugu; atal indibidual eta
kolektiboak baloratu eta horiek zaindu eta kudeatzeko moduak definituko ditugu horretarako bide egonkorrak ezarrita.

•

Ibilaldi honen erronka bat da, ez bakarrik emozioak erabakietan txertatzea, baizik eta horien genero azterketan sakontzea;
baliteke hierarkiak antzematea, bata bestearen gainetik egotea bezala ulertuta (Adb. erraztasun eta tolerantzia gehiago
izatea emakumeen espresio emozionaletan eta, batez ere, euren generoari lotutako emozioetan: negarra, poza, txera…).
Esperantzak edota antolakundeetan horietaz egin daitezkeen erabilerak ere zaindu behar dira.

BIDEA
1. GELDIALDIA. EMOZIOETATIK IBILALDIA EGINGO AL DUGU?
Taldean eztabaidatzeko, hausnartzekoa momentua, ibilaldia egitera goazen edo ez
baloratzekoa.
•

Antolakundeari bileren hasieran eta bukaeran emozioak partekatzearen inguruan
taldean emandako azalpena. Ibilbide honi ekiterakoan, emozioetara gerturatzeko eta
horiek kudeatzeko askotariko moduak kontuan izan behar dira, bai eta zaintza berezia
behar luketen egoera pertsonalak ere (adb. osasuna).

•

Taldeko balorazioa: zertarako, horren ondorioak, nola antolatuko garen eta zein asmo dugun ibilaldi honekin.

Talde akordioa, egingarria baderitzogu: ibilaldia egingo dugu!
2. GELDIALDIA. HITZARTZE EMOZIONALEN INGURUKO IBILBIDEA DISEINATUKO DUGU
Ibilaldia aplikatu nahi dugun eremuetarako hitzartze emozionalei ekiteko eta horiek errazteko modua guztion artean definitzea:
•

Hitzartze emozionalak egiteko momentuak ezarri.

•

Eremu bakoitzean hitzartze emozionalak nola bideratuko diren definitu:
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- Nork dinamizatzen dituen hitzartze emozionalak (bideratzaile rola edo beste bat).
- Hitzartze horiei zenbat denbora ematen diegun (bereziki zaindu behar da bukaerako hitzartzeak presagatik zentzua ez
galtzea edo ordurako inor ere ez egotea) eta denbora horiek errespetatzea.
- Dinamikarako zein ikur erabiliko ditugun. Eskaintzen ditugun irudiekin joka daiteke edo dagoeneko ezarrita dauden
beste batzuekin edo antolakundera egokituko den hizkuntza propioa sortu. A Euskarria (Irudiak)
3. GELDIALDIA. HITZARTZE EMOZIONALAK PRAKTIKAN JARRI
Bidaia hasi aurretik egiteko. Partekatzen dugun testu hau irakurtzeak gaian sartzen lagun gaitzake. Dokumentu hori
indibidualki erabil dezakegu bai eta taldeko eztabaidan ere. C Euskarria (Sentitzen eta adierazten dut).
Hitzartze emozionalak prestatu. Hitzartze emozionalak dinamizatzen dituenak, momentu bakoitzean erabiltzeko galdera
eta gomendio zehatzak ezartzen ditu: B Euskarria (Galderak eta gomendioak)
•

HASIERAKO HITZARTZE EMOZIONALA, NOLA GAUDE?
- Nola sentitzen ari zara?
- Pertsonalki nola zatoz? (Gaizki lo eginda, pozik, beste istorio bategatik pixka bat triste…)
- Taldean nola zaude? (Pixka bat estresatuta, egingo dugun ekintzarekin pozik, landuko dugun gaiarekin zalantzati…)

•

BUKAERAKO HITZARTZE EMOZIONALA, NOLA GOAZ?
- Batzarrean zehar nola sentitu naiz?
- Nola ikusi ditut espazioa eta taldea?
- Nola noa?

IKASKUNTZAK
Mugarik Gaberen ikaskuntzak, espedizio honetako bidaiaria
•

Emozioen kudeaketan, prozesuaren parte bezala, lanketa pertsonala atal garrantzitsua da, eta antolakuntzatik horri
ekiteari bere garrantzia eman behar zaio; baina, era berean, antolakundearen mugak eztabaidatu behar dira, noraino
dagokion erakundeari eta noraino den norberaren erantzukizuna.

•

Nola aurre egin ez dakigun gatazkak eta «eztabaida ezkutuak» ere antzematen dira, akordiorik ez dagoenean nola jokatu,
zalantzan jartzeak… baita genero azteketatik ere. Atal honetan, epe luzeko harremanetan sortzen diren «bizioen» gaia
berrartu behar da, eta horiek emozioetan eta erabakiak hartzean duten eragina.

•

Eremu kolektiboetan emozioen inguruko taldekako formakuntza beharra baloratu.

•

Material eta prozesu zabalago batzuen ekarpena da hori, kasu honetan Lakaberena, bertan atal gehiago txertatzen
dituzte: emozioen kudeaketarako eta bideratzerako berariazko eremuak.

•

Tresna nola erabiltzen den zaintzea garrantzitsua da, eta bertatik eratorritakoa kudeatzean arreta jartzea. Sortuko diren
emozioetarako prestatzea eta, beharrezkoa balitz, beste eremu batzuetara bideratu ahal izatea. Prozesu honetan ikusarazi
egiten ditugu, baina nola kudeatu behar ditugun argi izan gabe jarraitzen dugu.

•

Mugarik Gaberen bidaia hau Lakaberen, prozesu honetan aitzindaria, material eta prozesu zabalago batzuetatik sortzen
da, emozioen kudeaketarako eta bideratzerako berariazko eremuei dagozkien atal gehiago jasotzen dituena. Informazio
gehiagorako begiratu aintzindariak

EUSKARRIAK
A. Irudiak
B. Galderak eta Gomendioak
C. Sentitu, Adierazi eta Entzuten dut

IKUSEZINEAN BIDAIATZEN. Mugarik Gabe
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LURRALDEA: LAN EREDUAK
TALDE LANA:
Bileretako lau Rol sostengu
Ibilaldi honek bilera bat antolatzean dauden roletatik bidaia proposatzen digu,
hainbat arlo lantzeko: norbanakoaren eta kolektiboaren ahalduntzea, talde lan
ez patriarkala, berdintasunezko parte hartzea eta aurrera egin ahal izateko behar
guztiak ikusaraztea.

ZERTARAKO
Ahalduntze kolektiboko eremuak sortzea, bertan, gure bilera/batzarren funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren
zereginak banatuko dira. Rolak taldeko pertsonen artean banatuko dira, horrela guztiontzako bilera eraginkorragoak eta
gogobetegarriagoak bermatzeko. Taldeko pertsonen artean banatzen eta txandakatzen diren lau rolen bidez, pertsona guztiak
erantzunkide izango dira.

ERALDAKETA FEMINISTAREN INDARRA
•

Talde lan ez patriarkal baten alde egin, askotariko funtzioak hartuta eta, batez ere, guztion artean gure helburuak lortzeko
beharrezkoak diren rol guztiak ikustarazita, hala zaintzak, nola laguntzeak, antolatzeak eta lantzeak… Baloratuak ez
diren arloak, ez eta ikusgarriak ere ez, tradizioan femeninoak izan diren gaiekin lotutakoak ikusaraztearen garrantzia
azpimarratuta: jarraipena, pertsonen zaintza eta espazioarena…

•

Interesgarria da ikustea nola antolakundeetan lan banaketa, bizitzan bezala, produktibo eta erreproduktibo sailkatzen
den, esleipena tradizionala izanda: produktibo-maskulino eta erreproduktibo-femnino. Zeregin eta funtzioak logika horren
baitan berrikusteak, produktibo/erreproduktibo sailkapena nola ulertzen dugun jakiten lagun gaitzake, ea lanak sexuaren
arabera banatzera garamatzan eta horiek ezberdin baloratzen ditugun.

•

Zereginetan norbanakoaren eta kolektiboaren ahalduntzea ezinbestekoa da antolakuntza lanerako. Taldeko edo eremu
kolektiboetako pertsonen artean botereen kudeaketa horizontalago eta berdintasunezkoagoa sustatzen du. Funtzio bera
hartzeko askotariko moduak ikusarazten ditu.

BIDEA
1. GELDIALDIA. IBILALDIA EGINGO DUGU?
Taldean eztabaidatzeko, hausnartzekoa momentua, ibilaldia egitera goazen edo ez
baloratzekoa.
•

Lau rolen azalpen kolektiboa. A Euskarria (Bilerak errazteko rolak).
- Erraztea
- Moderazioa eta denborak
- Zaintzak
- Akta eta espazioa

•

Taldeko balorazioa: zertarako, horren ondorioak, nola antolatuko garen eta zein asmo dugun ibilaldi honekin.

•

Beharrezkoa balitz, proposatutako rolak gure antolakundera egokitu.

Talde akordioa, egingarria baderitzogu: ibilaldia egingo dugu!
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2. GELDIALDIA. LAU ROLAK EZARRITA IBILBIDEA DISEINATUKO DUGU.
1.

Rolen funtzionamendua kolektiboki adostu:

Txandakatzea eta nola egingo den zehaztu.
Rol horiek denbora minimo batekin izendatu, dagokion pertsonak behar bezala bere gain hartzeko. Egutegia egin eta zabaltzea
gomendatzen dugu, rolen banaketarekin batera.
Lehenengo hilabeteetan, funtzioen xehetasunak dagokion pertsonarekin partekatzea gomendatzen dugu gogora ditzan. Edo,
bestela, funtzioen dokumentua espazio kolektiboetan eta eskuragarri izatea pertsona guztientzat.
2.

Euskarriak beharrezkoak diren baloratu: formakuntza, materialak…

3. GELDIALDIA. PRAKTIKAN JARTZEA
1.

Bilera bakoitza baino egun pare bat lehenago, pertsona/talde bakoitzak besteei dokumentu bat (audioa edo bideoa izan
daiteke) bidaliko die bilera arintzeko eta erabakiak errazteko beharrezkoa den informazioa aurreratuko duena.

2.

Bilera bakoitzaren hasieran rolak gogorarazi.

3.

Rol bakoitza beregan nork hartzen duen ikusarazi. Identifikazioa bileran zehar. Aktetan isla izatea. B Euskarria (Rolen
txapak)

IKASKUNTZAK
MUGARIK GABEren ikasgaiak, espedizio honetako bidaiaria3:
•

Gune kolektiboetan Errazte egoki bat egiteko formakuntza beharrezkoa da:
- Errazte taldearentzat edo pertsonarentzat: formakuntza egoki bat, taldea ez «korapilatzeko» eta adostasun erreal bat
lortzen laguntzeko baliabideak izan ditzan.
- Antolakundeko pertsona guztientzat: erraztearen inguruan, adostasunaren, komunikazioaren, geure burua zalantzan
jartzeaz eta besteek gu zalantzan jartzeaz. Geureganatutako ohitura txarrekin apurtzeko beharrezkoa da errazten uzten
ikastea.

•

Garrantzitsua da taldeko kide guztiek argi izatea adostasunaren aurrean dauden aukerak (baimendu, onartu, erditik
kendu, oztopatu) eta hori landu egin behar da.

•

Zaintza rola zehaztu eta lagundu. Emozioen kudeaketan formakuntza jasotzea beharrezkoa izan daiteke, taldeko emozioak
nola lagundu jakiteko. Zaintza rola espazio kolektiboetan (hitzartze emozionalak edo beste eredu batzuk) garatzeko
askotariko tresnak ere baloratu.

•

Eremu bakoitzeko helburuak argitzea garrantzitsua da (gai estrategikoak, eraginkorrak, erabakitzaileak, sormenezkoak…),
bai eta gai bakoitzari eman nahi diogun denbora ere, kontuan izanda zeintzuk diren estrategikoak eta zeintzuk
eraginkorragoak.

•

Rol horiek bere gain hartuko dituzten lau pertsonen artean koordinatzea oso garrantzitsua da, batez ere Erraztea daraman
pertsonaren eta Moderazioa eta Denborak atalaz arduratzen denaren artean; koordinatzeko momentuak zehaztu beharko
dituzte, eta baita rol horiek erabiliko diren eremuetan gairen bat aurkeztuko duten gainerako pertsonekin ere, puntu
bakoitzeko helburuak eta beharrezkoa den informazioa zein den argi izateko.

EUSKARRIAK
A. Bilerak errazteko lau Rol
B. Lau rolen Txapak

3 Beste ibilaldi batzuen aldean, proposatzen den tresna hau ez da antolakunde zehatz batek landutakoa, baizik eta bileretako rolen inguruan ikuskera antzekoa duten hainbat antolakunderen esperientzian oinarrituta sortu da: ColaBoraBora, Setem, Hegoa eta Mugarik Gabe, besteak beste..
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PLANGINTZA:
Kontzientzia, erantzunkidetasuna
eta banatutako zereginak
Ibilaldi honek gure erakundearen antolakuntza eta bere
funtzionamendua planifikatzeko eta antolatzeko modua
taldean diseinatzea proposatzen digu. Urtero gaikako eremu
kolektiboak sortzean datza: estrategia, plangintza, ekonomia,
bizitza eta ikaskuntza. Bakoitzarentzako berariazko Jagoleak
ezarrita. Jagole horiek eremu bakoitzaren prestaketaren eta
zainketaren arduradun izango dira.

ZERTARAKO
Ibilaldi honek aukera ematen digu gure antolakundearen berrikuspena eta plangintza modu horizontalago batean eta gai
klabeen banaketa agerikoagoa bultzatuta egitea. Era berean, puntu estrategikoak zeintzuk diren zehazten ditu, tradizioan
ikusezin izan diren bizitza edo ikaskuntza bezalako elementuak, kasu. Bai eta horien jarraipena eta ebaluazioa Jagoleen
bitartez zehaztea ere.

ERALDAKETA FEMINISTAREN INDARRA
•
•

•

•

Talde ikuskerari lotuta ardura eta zereginen bidezko banaketa indartu nahi du. Jakintza eta praktika zehatzak kontuan
izanda, talde lana azpimarratu nahi du, gure antolakundeetan hain presente dauden indibidualismo heroikoak gainditzeko.
Ibilaldi honen helburua gure antolakundeek duten produktibitate logika gainditzea da, proiektu edo finantza bezalako
eremuei protagonismoa eman ohi diotena; horretarako, zaintzak eta ikaskuntza eremuak gehituko dira. Zentzu honetan
Bizitza puntua nabarmentzen da, gure bizitzako askotariko arloekin, harremanekin edo zaintzekin erlazionatutakoak
izateagatik tradizioan ikusezin izan diren eremuak neurri berean ezarri eta ikusarazten baititu. Bizitza eremua aukera
bat da, antolakundea osatzen dutenak eta euren bizitza ereduak (askotariko pertsonak eta harremanak) ikusarazi eta
kontzientzia hartzeko, baita antolakuntzak eredu horiek islatzeko, laguntzeko eta errazteko (edo alderantziz) dituen
moduak azaleratzeko ere. Hori, adibide bat jartzearren, lan baldintzen, prozeduren edo egituren bidez egin liteke.
Ez du soilik eraikuntza kolektibo bat proposatzen, baizik eta ardatz bakoitzaren bulkadaren ardura izatea, horien
hausnarketa eta martxan jartzea modu berean eta ardatz bakoitzeko Jagoleekin ematea, horien txandakako ardurak
bakoitzak dagokionean bere gain hartuta.
Interesgarria da ikustea nola antolakundeetan ere lana, bizitzan bezala, produktibo eta erreproduktibo sailkatzen den,
horien esleipena tradizionala izanda: produktibo-maskulino eta erreproduktibo-femenino. Zeregin eta funtzioak logika
honen baitan berrikusteak produktibo/erreproduktibo nola ulertzen dugun jakiten lagun gaitzake, eta ea lanak sexuaren
arabera banatzera garamatzan, horiek ezberdin baloratuta.

BIDEA
1 GELDIALDIA. IBILALDIA EGINGO DUGU?
Taldean eztabaidatzeko, hausnartzekoa momentua, ibilaldia egitera goazen edo ez
baloratzekoa.
•
•

Eremuen banaketaz, eremuen ezaugarriez eta Jagole rolaz antolakuntzari taldean
egindako azalpena. A eta B Euskarriak (Gaikako eremuak eta Jagoleak)
Taldeko balorazioa: zertarako, horren ondorioak, nola antolatuko garen eta zein asmo
dugun ibilaldi honekin.

Talde akordioa, egingarria baderitzogu: ibilaldia egingo dugu!
2. GELDIALDIA. IBILBIDEAREN DISEINUA
•
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Gure antolakundeko eremuak identifikatu eta zehaztu. A. Euskarria (Gaikako eremuak).
- Bizitza Bilera
- Bilera Estrategikoa
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- Plangintza Bilera
- Ekonomia Bilera
- Ikaskuntza Bilera
Gure antolakundearen behar eta ezaugarrien arabera eremu horiek egokitu (beharrezkoa balitz). Proposatutako bost eremuak
egokiak dira gure antolakunderako? Beharrezkoa al da moduren batean egokitzea? Beste eremuren bat gehitzea?
•

Jagole Rola zehaztu:

Jagolearen funtzioak eta edukien gaineko proposamenak baloratu. B Euskarria (Jagoleak). Antolakundera egokitu.
Nor da eremu honen Jagolea? Zenbat denboraz?
-

Eremu baterako Jagole epeak zehaztu.

-

Eremuak horien Jagole diren pertsona zehatzei banatu.

-

Eremu eta Jagoleen artean txandakatzeko epe eta irizpideak ezarri.
3. GELDIALDIA. BILERA KOMUNAK AURREIKUSI ETA EGUTEGIAN JARRI.

Taldean finkatu eta zehaztu puntu bakoitzeko datak eta Jagoleak. Gure antolakundean bost puntuen bilerak egutegian jartzen
ditugu.
Lantzen den gai bakoitza zaindu eta aitortza bera eman (bati besteari baino denbora gehiago emateak balorazio hobea eta
proposatutako orekaren galera ekar lezake).
PUNTU

JAGOLEA

DATA

Oinarrizko edukia

Estrategia
Plangintza
Bizitza
Ekonomia
Ikaskuntzak

IKASKUNTZAK
ColaBoraBoraren ikaskuntzak, espedizio honen Aitzindaria
•

Garrantzitsua da eremu bakoitzari zaintza eta arreta berdina eskaintzea.

•

Gure antolakundeen ikuskera konbentzionalak Bizitza eremua bezalako gaiei aurre egitea zailtzen digu. Ikuspegi feminista
batetik, beste begira batzuk baliatuta gure egoerarekin lotutako gaiak (nola gaude?) nahiz gure bizitzako eremuen arteko
konexioak kontuan izan eta antolaketako ekinbideetan sartzen lagunduko digu.

•

Bilerei ekiteko hainbat modu pentsa genitzake: bilerak tokiz aldatu, bilera batzuk batu, atsedenleku baterako proposamena
egin…

•

Ezinbestekoa da Jagoleen papera zaintzea, beraiek baitira eremuek funtzionatzea bermatzen dutenak, baita antolakundeko
bestelako pertsonen parte hartzea ere.

•

Ikaskuntzen parte bezala eta antolaketarako orokorrean, garrantzitsua da jardunbidea sistematizatzea.

•

Eremu guztietan, «bizitza erdigunean jartzea» leloa ideia nagusi bezala berrartu behar dugu.

•

Eremu guztiak egutegian jarri, pertsona guztien parte hartzea errazteko bide bezala eta inor albo batera ez uzteko.

•

Prozesu honen aitzindari eta bidaiarien gaikako bilerak eredu eta maiztasun askotarikoak izan daitezke. ColaBoraBorak,
adibidez, puntu bakoitzeko urtean bilera bat edo hiru artean egiten ditu (gehienetan bi), eta puntu/ bilera horiek asteroko
lantaldeko bilerekin osagarritzen dira, horien egiteko nagusia antolakuntzaren egunerokoaren jarraipena izanik.

•

Saioetan askotariko tresna, metodologia, eredu edo materialak frogatu eta aztertu. Funtzionatzeko moduetan aldaketak
emateko ezinbestekoak dira arakatzea eta esperimentatzea, saiatzeak eta hanka sartzeak.

EUSKARRIAK
A. Bost puntu Bost bilera
B. Jagoleak
C. Jagoleentzako Oroigarria
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BARRUNBEETATIK: ZAINTZAK ETA GATAZKAK
ZAINTZAK: Parte hartze mailetatik ibilbide zirkularra
Gure antolakundeko parte hartzegune eta uneez (parte hartzeko zirkuluak), horiek
definitzeko, horietaz hausnatzeko eta kideak kokatzeko denbora, erantzukizuna
eta talde osoaren inguruan erabakitzeko aukera oinarri hartuta, hirukia zainduko
duen oreka batetara iristeko: ni, taldea eta proiektua.

ZERTARAKO
Taldearen parte hartzearen argazki bat izan, jakiteko nortzuk garen eta non gauden. Ni-taldea-proiektua hirukian sor daitezkeen
desoreken inguruan hausnartu, baita eraginkortasun politikorako kontuan izan behar diren alderdien inguruan ere. Eta era
berean, antolakuntzako eta laneko dinamiketan ahalduntze indibidual eta kolektiboa bateratzeko.

ERALDAKETA FEMINISTAREN INDARRA
•

•

•

•

Agenda feministaren egiteko nahitaezko bat bezala, gure antolakundeetan zaintzaren beharrari ekitea eta ikusaraztea,
bai proiektuarena, taldearena eta niarena. Norberaren interesak eta beharrak proiektutik kanpoko zerbait bezala ez
ulertzea, ezta alderantziz ere, hirukiaren hiru aldeak elkarri lotuak daude. Azterketa feministaren asmoa da publikoaren
eta pribatuaren gaineko banaketa artifizial hori gainditzea, euren arteko lotura erakutsita eta kontuan izango duten
estrategiak erakundetu eta horiei heltzeko beharra azaleratuta.
Maila askotako inplikazioa izango duten kolektiboak sortu, bai denborakoa zein erantzukizunekoa, lan zama eta botereetara
sarrera, begirada zaintzaileago batekin pertsona gehiagoren inplikazioaren alde eginda eta bizitzako momentuen arteko
loturei aukera emanda.
Zaintzen aniztasuna aitortuko duen begirada kontuan izatea (zaintza pertsonalak, familiakoak, harremanenak…
heteroaraukoak eta bitarrak ez direnak) eta, bitartean, ekintzailetasunaren eta espazioen artean gure bizitzan dagoen
orekari adi egotea.
Laneko eta antolakuntzako dinamiketan pertsonala denaren eta kolektiboarena denaren arteko loturak bultzatzea,
kontuan izanda dinamika laboral eta aktibistak. Pertsona guztien, rolen, zereginen, harremanen, konpromisoen eta
erritmoen ezagutza, ikusgarritasuna eta aitortza bultzatuta. Hori guztia proiektu politikoarekin eta norbanakoaren eta
kolektiboaren ongizatearekin lotuta. Baita hirukiko hiru aldeekin errealista eta zaintzaile izanda antolakundeko erronka
eta ekintza berriak definituta ere.

BIDEA
1. GELDIALDIA. IBILALDIA EGINGO DUGU?
Taldean eztabaidatzeko, hausnartzeko momentua, ibilaldia egitera goazen edo ez
baloratzekoa.
•
•
•
•

Ni-taldea-proiektua hirukiaren gaineko aurretiazko formakuntza/hausnarketa. A Euskarria (NI-Taldea-Proiektua)
Hirukiaren araberako jarreren inguruan taldean hausnartu/partekatu. B Euskarria
(Hirukiaren hausnarketarako esaldiak)
Parte hartze zirkuluen proposamena partekatu C Euskarria (Parte hartze zirkuluak)
Taldeko balorazioa: zertarako, horren ondorioak, nola antolatuko garen eta zein asmo dugun ibilaldi honekin.

Talde akordioa, egingarria baderitzogu: ibilaldia egingo dugu!
2. GELDIALDIA. IBILBIDEA ETA GURE ZIRKULUAK DISEINATZEN
Gure antolakundeko parte hartze zirkuluen proposamenaren eta egituraren eraikuntza kolektiboa. C Euskarria (Parte hartze
zirkuluka egitura marraztu).
•
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Epealdi jakin batean izango dugun dedikazioaren eta erantzukizunaren arabera, gure parte hartze zirkuluak zer izango
diren zehaztu. Zirkulu proposamena gure antolakuntza errealitatera egokitzea baloratu.
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• Egituraren, dedikazio mailaren eta erantzukizunaren arabera zirkuluetan sailkapenak egin.
• Sailkapena eta egitura kolektiboaren beharretara egokitu behar dela egiaztatu.
• Proposamena berregokitu. Marraztutakoaz hausnartu, behar dena moldatu.
• Zirkulu proposamenak adostu.
Kontuz zirkuluen marrazkiekin, zirkulu zentrokideak badira bakoitzean parte hartzeak ardurei eta erabakiak hartzeari
dagokionez zer esan nahi duen argitu. Zirkulu txikiena inplikazio-denbora eta botere gehiagorekin, gutxiagotzen doana zirkulua
kanporatzen doan heinean, ez dela zertan lotu behar baloratu. Elementu horiek zehaztu zirkuluen egitura itxi aurretik.
3. GELDIALDIA. GURE ZIRKULUA BILATU ETA ADOSTEN DUGU
Behin parte hartze mailen zirkuluen egitura eraikita eta hirukiaren inguruko aurre hausnarketa eginda, zirkuluetan kokatzea
eta gure kolektiboaren egungo egoera ikustea dagokigu. D Euskarria (Gure zirkuluaren bila gabiltza).
•

ZIRKULUAN KOKATZEA
- Bakarkako hausnarketa: Parte hartu nahi den zirkuluan kokatu.
- Bilerara etorri ezin izan duten pertsonek aurrez betetako fitxak gehitu. E Euskarria (Batzarra baino lehen bidaltzeko fitxa).

•

PERTSONAK ETA ZIRKULUAK IKUSARAZI.

Zirkuluak marraztu ditugun horma-irudian bakoitzak bere argazkia jartzeko tartea, nahi badute zergatiak eta etorkizuneko
asmoak azaltzera gonbidatuko ditugu. Argazkiek elkar ezagutzen laguntzen eta, begi-bistako deskribapen batekin, nor garen
eta non kokatzen garen kontatzen dute. Garrantzitsua da pertsonen balizko mugimenduak baloratzea, kontuan izanda interesen
eta egoera pertsonalen aldaketak.
•

EGOERA BALORATU eta BERREGOKITU. Hitzartzea bukatuta irakurketa bat egiten da. Ni-taldea-proiektua hirukiaren
oreka eta gure bizitzako arloen arteko loturak berrikusten ditugu.

•

DATUAK BILTZEA (ZIRKULUEN PROPOSAMENA). Proposamenak jaso eta adostu

Hirugarren geldialdi hau urtero egitea gomendatzen da, pertsonei mugitzeko aukera emateko eta berrikusteko. Zirkuluen
eraikuntzaren kontrara, egitura edo organigrama bezala, epe iraunkorrago batean erabili ahal dena eta urtero berretsi/
eguneratu egiten dena.

IKASKUNTZAK
JOXEMI ZUMALABE FUNDAZIOAren ikaskuntzak, espedizio honetako Bidaiaria.
•

Tresna hau Joxemi Zumalabe Fundazioaren esperientzian oinarrituta eraiki da, zeinak bere bidaia Calak parte hartze
zirkuluekin izandako praktika onen bitartez egin zuen. Begiratu aintzindariak

•

JMZk euren funtzionamendutik gertuago egoteko aukera zuen iruditegira egokitu zituen Zirkuluak: Kolore askotako Kuia.

•

- Proiektu taldeak: autonomoak, euren proiektuetan erabakitzeko eskumena dute.
- Proiektu taldeak + batzarrak: guztiak daude parte hartzera gonbidatuak, hiru batzar ikasturteko (batzuk joateko
erantzukizuna hartzen dute eta beste batzuk ez). Kolektiboko erabaki nagusienak batzarretan hartzen dira.
- Proiektu taldea + batzarrak + koordinazio taldea: proiektu talde batean egoteaz eta batzarretan parte hartzeaz gain,
koordinazio taldean parte hartzeak eguneroko erabakiak hartzea dakar.
- Dinamizazioak: ez da berez zirkulu bat, zirkulu ezberdinetako pertsonek parte hartu dezaketelako, hortaz, «gazta»
itxurarekin marraztu dugu non beste zirkuluetako pertsonek parte hartu dezaketen.
- Atsedena/ariketa ez egitea: espazioko zirkulua da, bertan kokatzen diren pertsonak momentu horretan kolektiboan
parte hartu ezin dutenak dira, euren egoera pertsonala tarteko (ikasketak, oporrak, amatasuna/aitatasuna…), egoera
aldatzean, ordea, zirkuluren baten parte hartzeko prest daude.
Ez dira zirkulu linealak eta ez du ardura edo inplikazio handiagoa adierazten zirkulu batean edo bestean egoteak; adierazi eta ikusarazi nahi izan duguna, ordea, proiektuaren inguruan erabakiak hartzeko dagoen gaitasuna da. Hau da,
proiektu talde batean bakarrik parte hartzeak esan nahi du ez duzula kolektiboaren inguruko erabakirik hartuko (nahiz
eta gonbidatua egon), baina ez du zertan esan nahi lan, inplikazio edo ardura gutxiago duzunik beste zirkuluetan dauden
pertsonekin alderatuta.

EUSKARRIAK
A. Ni-Taldea-Proiektua Hausnarketa
B. Hirukiaren hausnarketarako Esaldiak
C. Parte hartze zirkuluka egitura marraztu
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D. Gure zirkuluaren bila gabiltza – egoera kolektiboa
E. Batzarra baino lehen bidaltzeko fitxa
F. Posterra (entregatzekoa)
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GATAZKAK: Urratsez urrats neurriz hornitzera
Gatazkak gure antolakundeetako parte natural gisa ikusaraztea, horiei heltzeko
estrategiak eta neurriz hornitzeko gaiak zehaztea.

ZERTARAKO
Proposatutako ibilaldiak gatazkei modu parte hartzaileagoan ekiteko asmoa du,
adostasunean eta harremantzeko edo antolakundean inplikatzeko beste era batean
oinarrituta. Hori guztia neurriz hornitzearen ikuspuntutik, zeinak antolakundeko
aldaketa beharra gatazken kudeaketa egokiaren zati bezala ulertzen duen. Eta
gatazken kontrolerako momentu batetara iritsita, adostasunerako negoziaketa
sustatzeko gomendioak proposatzen dizkigu.

ERALDAKETA FEMINISTAREN INDARRA
•

Gatazkak antolakundeetako kudeaketaren parte saihetsezinak dira. Horri ekiteak talde kultura kooperatiboagoari eta
solidarioagoari mesede egiten dio. Gainera, trebetasunak eta jakintzak sendotu eta lortzearen bidez ahalduntze indibidual
eta kolektiboa bultzatzen du.

•

Neurriz hornitzearen ikuspuntutik gatazkei aurre egiteak, antolakundeen barruan bizitzaren zaintza (taldearena) baliosten
du, erreproduktiboa produktiboaren aurrean, norbanakoen bizitzak eta bizi momentuak kontuan hartuta. Gatazkaren
ikuspegi konplexuago eta berriago bat txertatzen du, gure antolakundeen barruan gatazken erroetan dauden balio
heteropatriarkal eta kapitalistak identifikatzea ahalbidetuta, bai bere egitura instituzionalagoan, bai eta eguneroko
funtzionamenduetan ere.

•

Gatazken kudeaketan, bereziki, perspektiba konplexuago batetik gatazkaren ikuskera zabaldu beharko genuke eta
indarkeriatik bereizi, sinonimo bezala erabiltzen baitira (indarkeriaren erabilera harremanak, gatazkak eta abar
kudeatzeko baliabide historikoaren ondorio bezala, zeinak aldi berean maskulinitate hegemonikoaren egituratzaile ere
badiren). Horixe da, hain zuzen ere, gatazken beste ikusmolde batzuk sortzeko eta ikusarazteko eta kudeatzeko aukera
ematen diguna.

•

Ikuspegi zabal eta feminista honetatik gatazkei ekiteak, emozioen kudeaketari ere (baina ez soilik) heltzen dio; zeina
tradizioan, femeninoarekin duen loturagatik, ezkutatua izan dena eta ondorioz, gutxietsia. Gure ardura da ikusaraztea
eta horri heltzea, bestela eginda, botere logikak eta bizitza erdigunean ez jartzea ahalbidetzen duten ereduak berregiten
baititugu, era berean, gure ardura da antolakundeak produkzioa baino zerbait gehiago direla ulertzea.

BIDEA
1. GELDIALDIA. IBILALDIA EGINGO DUGU?
Taldean eztabaidatzeko, hausnartzeko momentua, ibilaldia egitera goazen edo ez
baloratzekoa.
•

Formazio/hausnarketa kolektiboa. Zer egiten dugu gatazkekin gure antolakundean?
Neurriz hornitzeaz A Euskarria (Gatazketan murgildu)

•

Gatazkei heltzeko Zazpi urratsak tresna ezagutzera ematen dugu. Tresna hau gatazka
bati aurre egitea errazteko gida bat da, eta horiek identifikatzen nahiz indarkeriarik
gabe horiei heltzeko trebetasun, baliabide eta tresnez hornitzen laguntzen digu. B
Euskarria (Zazpi urratsak).

•

Taldeko balorazioa: zertarako, horren ondorioak, nola antolatuko garen eta zein asmo dugun ibilaldi honekin.

Talde akordioa, egingarria baderitzogu: ibilaldia egingo dugu!
2. GELDIALDIA GATAZKEI HELTZEKO IBILBIDEA
•

Neurriz hornitzearekin lotuta, giroaren inguruko akordio kolektiboak egin.

•

Zazpi urratsen zehaztapen bateratua. B Euskarria (Zazpi urratsak). Zazpi urratsak (beharrezkoa bada) gure
antolakundera zehaztu eta egokitu.
- Prestatu Gatazkari ekiteko orubea.
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- Adierazi Sentimenduak eta emozioak
- Aztertu Egitateak, emozioak, kognitiboa, etikoa.
- Proposatu Ideiak eta irtenbideak
- Adostu Proposamenak eta irtenbideak
- Zehaztu Proposamenak
- Ebaluatu Prozesuak eta proposamenak
•

«Zazpi urratsen» erabilera ezarri eta irudikatu. B Euskarria (Zazpi urratsak).
- Zazpi urratsak zer-nolako gatazketan aplikatzen diren ezagutu eta ezarri.
- Zazpi urratsen aplikazio denborak zehaztu.

GARRANTZITSUA eta GOMENDAGARRIA! Prozesuaren fase guztietan dinamika eta metodologia parte hartzaileak erabiltzea
eta erraztearen laguntza izatea (finkoa edo txandakakoa).

IKASKUNTZAK
Setemen ikaskuntzak, espedizio honetako Bidaiaria4:
•

Tresna horrekin ikusi ahal izan dugu gatazken aurrean izaten ditugun erantzunak aurrez ikasitako arau, gidoi edota
rolen emaitza direla. Horiek, askotan, antolakundeko inertziekin bat etortzen dira, balio heretopatriarkalekin nahiz
maskulinoaren eta femeninoaren eraikuntza barneratuekin lerrokatuak daudenak, horiekin funtzionatzen dugu eta horiek
berregiten jarraitzen dugu.

•

Antolakundearen eta norbanakoen inertzia eta erreakzio horiek berrikusteak, sormen gehiagoko eta kontzienteagoak diren
erantzunak hausnartzeko aukera ematen digu, horietatik abiatuta gatazka sortzen ari den horrekiko erabaki eraldatzaileak
hartzeko.

•

Konpromiso pertsonal handia behar da, egoeren aurrean dugun erreakzio emozionalak berrikustea eskatzen baitu, bai eta
sentimenduen komunikazioan ikaskuntza bat ere, bai adierazteko bai eta jasotzeko.

•

Giro ona ez da berez sortzen. Zaintzea, denbora eta baliabideak eskaintzea, planifikatzea, iraunkorki indartzea eta
sendotzea, behar indibidual eta kolektiboei arreta eskaintzea eskatzen du, kontuan hartuta elkarri eragiten dietela.

•

Talde giroa lantzea ezinbestekoa da talde lan ez heteropatriarkala sendotzeko; norbanakoarena dena eta kolektiboarenaren
arteko zubia delako, publikoa eta pribatua, pertsonala eta politikoa banaketa historikoarekin apurtzen du.

•

SETEM osatzen dugunon artean hobeto ezagutzea ekarri du, estimuaren eta konfiantzaren alde eginda, elkarrenganako
aitortza, proiektu komun batean parte hartzen dugunon artekoa eta taldeari egindako ekarpena eta balioa. Horrek
gutxiespenaren eta lehiakortasunaren kulturaren aurka egiten du, kultura horretan jendarteratu gara eta horrek
zeharkatzen ditu gure harremanak.

•

Eraldaketa feminista baterantz gatazken kudeaketa, zaintzak eta giroaren lanketaren talde prozesuek denbora behar
dute, pertsona eta ekonomia baliabide zehatzak, eta konpromiso sendoak. Hori, antolakundeen barnean erreproduktiboa
baliabidez hornitzea da.

•

Ikaskuntza kolektibo eta indibidualeko bidaia bat da, komunikazio ez indarkeriazkoa eta emozionalerako gaitasun,
trebetasun eta baliabideen indartzea, espazio kolektibo kontzienteagoen erraztea eta dinamizazioa, bai eta kontsentsu
bidezko erabakiak hartzea ere.

•

Izatearen dimentsioak (gorputzekoa, emozionala, sormenezkoa, arrazoizkoa etab.) kontuan izango dituzten metodologietan
esplorazioak, sortzeak eta sormenak duen garrantzia.

EUSKARRIAK
A. Gatazkan murgildu
B. Zazpi urratsak
C. Zazpi urratsak Imanak
4 Bidaia honetan, Setemek ez zuen espezifikoki Aitzindarien jardunbide egokietako bat esperimentatu; Zazpi urratsak praktikan jartzeko apustuan aurrera
egitea aukeratu zuen, Colectivo Cala taldearekin berariaz landutako tresna, Ikusezinean Bidaia honetako aitzindarietako bat
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BIDAIARAKO BESTE GIDA BATZUK
Espazio honetan gure bidaiekin eta gure erakundeetan berdintasunaren alde ematen ditugun aldaketa-prozesuekin harremana
duten materialak, artikuluak eta bideoak partekatuko ditugu, gure eztabaida eta esperientzietan sakontzeko lagungarri izango
zaizkigunak edo eta gure erakundeetan lan egiteko ideia edo euskarriak emango dizkigutenak:

BERDINTASUNAREN ALDEKO ERAKUNDETZE-ALDAKETA PROZESUAK
•

Desigualdades de género en la organizaciones: procesos de cambio organizacional pro equidad. Navarro Oliván, Natalia,
PNUD, Peru, 2007.

•

Garapenerako GKEetan generoak dituen erresistentzien analisia. Inkoherentziak bisibilizatzea eraldaketarako estrategia
gisa. Lorena Pajares Sánchez. Eusko Jaurlaritza, Vitoria Gasteiz, 2018

•

Genero-berdintasunaren aldeko erakunde-aldaketako prozesuen ebaluazioa. Garapenerako lankidetzaren euskal agentzia,
2015.

•

Genero-berdintasunaren aldeko antolaera-aldaketa (hitzaldia). Natalia Navarro Olivan, Mexiko, 2011.

•

Mainstreaming de Género y Cambio organizacional pro Equidad de Género (Fitxa). Natalia Navarro, Women in
Management, 2011.

•

Metáforas y articulaciones para una pedagogía crítica sobre la interseccionalidad. Raquel (Lucas) Platero Méndez.
Universidad Rey Juan Carlos y Universidad Complutense de Madrid. Quaderns de Psicología, 2014, Vol. 16, No 1, 55-72.

•

Sistema evaluación del proceso para la incorporación de la perspectiva de género en las ONGD vascas. Equipo de Género
de la Coordinadora de ONGD de Euskadi, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Bilbao, 2008.

•

Sortu, zaindu, bizi: praktika feministak ekonomia solidarioko erakundeetan. Bascuas, M,; Roco, J; Piris, S; Cabrera, M;
Ortega, N eta Pérez, Z. REAS Euskadi, Bilbao, 2019 link

•

¿Un neologismo a la moda?: Repensar la interseccionalidad como herramienta para la articulación política feminista.
Itziar Gandarias Goikoetxea. Investigaciones Feministas, Ediciones Complutense, 2017.

BOTEREAK
•

Bizitzaren jasangarritasuna. Ekarpenak ekonomia solidario, feminista eta ekologikotik. REAS Euskadi, 2014.

•

¿Cómo construimos movimientos y organizaciones feministas? (artikulua). Rochelle Jones, Mujeres en Red, 2007.

•

Eraldaketa errealitatea bihurtu dadin: boterea. Boterea kontzeptualizatzen justiziaren eta berdintasunaren alde aurrera
egiteko. JASS, 2008.

•

Garapenerako Hezkuntzaren IV. Biltzarreko dokumentuak, Hegoa erakundearen eskutik, botere ardatzekin harremana
dutenak eta beste hainbat dokumentu interesgarri.

•

Manual de facilitación de la Plataforma de Afectados/as por la hipoteca. Escola PAH. Coord. Mireia Parera. 2014.

•

Voces y Saberes Feministas: Hacia una Agenda de Cooperación Emancipadora. Amaia del Rio eta Sandra Dema (coords.).
Hegoa, Vitoria Gasteiz, 2013.

•

We:Rise. Mugimenduen Eraikuntza berriz Irudikatzeko plataforma birtula (Inglesa) https://werise-toolkit.org/

LAN EREDUAK
•

Como hacer una asamblea. La aventrua de aprender.

•

Dabilen harriari goroldiorik ez. Militantziaz eta horizontaltasunaz hausnartzen. Joxemi Zumalabe, 2014

•

El trabajo en equipo no patriarcal. Herramienta de cambio hacia organizaciones con una apuesta feminista de
trasnformación social. Mugarik Gabe, Gasteiz, 2013.

•

Guía para realizar asambleas. Fernando Cembranos, Marta Pascual eta Parte hartzea eta Heziketa Ekologikoaren
Batzordea. Ekologistak Martxan. 2013

•

Iraun[BIZI]bidegarritasuna. Bizitza erdigunean jarriko duten ekintzailetzarako trikimailu eta erremedioen gida.
Colaborabora, 2018.

•

#KOOPtel. Eta lankidetzari ekiten badiogu?. Colaborabora, 2016.
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ZAINTZAK, EMOZIOAK ETA GATAZKAK
•

Autocuidado, una estrategia política en la defensa de los derechos humanos. New Tactics in Human Rights. 2016

•

Cuidado con el cuidado (artikulua). Beatriz Gimeno, Transversales, 2012.

•

Economía feminista: visibilizar lo invisible. Dossieres EsF nº 29. Economistas sin Fronteras, 2018.

•

Jazarpen sexual eta sexuarengatiko jazarpenaren aurkako gida ESKn. ESK, 2018.

•

Pentsatzeko eta ekiteko ibilbideak: giza eskubideen emakume defendatzaileen autozainketa esperientziak erdialdeko
Amerikan. Giza Eskubideen Emakume Defendatzaileen Erdialdeko Amerikako Ekimena, 2014

•

Protocolo de actuación para la prevención, identificación e intervención contra las violencias machistas. Setem Hego
Haizea. 2017.

•

Seguridad y cuidados desde el feminismo antimilitarista. Perspectivas y propuestas (hitzaldia). Vicky Moren, Dones x
Dones, Barcelona.

IKUSEZINEAN BIDAIATZEN. Mugarik Gabe

31

32

IKUSEZINEAN BIDAIATZEN. Mugarik Gabe

