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Hitzaurrea

Joan den maiatzaren 10ean lehen foroa egin zen, kultura egitarauetan
eta ondarearen zabalkundean praktika onen arloko erreferenteak
eman beharra dagoelako. Aurten Ondarearen Europako Jardunaldietan
emakumeek kultura ondarearen transmisioan betetzen duten
eginkizuna izan da aztergai, “Ondarea, emakumeen emaria” izenburu
pean. Ondarearen Europako Jardunaldien urteko egitarau honen
antolatzaileen eta laguntzaileen arteko topaketa hori lagungarria
izan da perspektiba eta ikuspuntu desberdinak partekatzeko, baita
ondarearen zabalkundea genero ikuspegiarekin ikertzeko eta
prestatzeko dauden zailtasunak eta beharrak agerrarazteko ere.
Foro honetan ondarearen zabalkunderako praktikak genero ikuspegiarekin lantzeko hainbat adibide biltzea izan da abiapuntua. Horretarako,
oso profil desberdineko sei hizlari gonbidatu dira (administrazioan kargu
teknikoa duten hiru lagun, bi kargu tekniko museoetan eta bat gizarte
zibilekoa) generoaren perspektiba kultura ondaren interpretazioan eta
zabalkundean sartzearekin zerikusia duten zenbait ekimen aurkeztera.
Ondarearen Europako Jardunaldiak Bizkaian koordinatzen dituen taldeak dinamizatu ditu laneko eta eztabaidako saioak, baita horietan moderatzaile lanak egin ere. Hartara, edukiak eta proposamenak partaideentzat baliagarriak izaten saiatu dira jarduerak generoaren
perspektibatik bideratzerakoan.
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Administrazioaren
praktika
onak.
Generoaren perspektiba ondarean txertatzeko gakoak.
Susana Carramiñana
Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko berdintasun teknikaria
Galdera gakoa eginda, hots, ondarea lagungarria izan al daiteke gizarte
inklusiboagoak eta berdintasunezkoagoak sortzeko?, zalantzan jarri du
ondareari eta feminismoak proposatzen dituen praktikei buruzko ustezko
neutraltasuna. Bereziki landu da honako bi hauen arteko tirabirei buruzko
eztabaida: emakumeen ekarpena ikusaraztearen eta balioestearen eta
ondarea generoaren perspektibatik eraldatzeko eta esanahi berria ematearen artean. Azkenean, zenbait jarraibide eta ildo proposatu ditu, generoaren perspektiba ondarearen kudeaketarekin loturiko politikak eta jarduketak sortzeko kontuan hartu beharrekoak. Besteak beste hauexek
proposatzen ditu:
- Generoaren perspektiba museoek egiten dituzten egitarau guztietan
txertatzea (hezkuntza egitarauak eta bisita gidatuak).
- Museoko langileak gaitzea (gidariak, egitarauen arduradunak) lanen
irakurketa generoaren perspektibatik egiteko modua izan dezaten.
- Museoen erakusketa politika generoaren perspektibatik berrikustea
eta emakume artisten urteko hazkunde portzentajea ezartzea
erakusketetan, taldeko nahiz banako erakusketetan, emakumeen eta
gizonen arteko partaidetza proportzionala eta orekatua izan arte.
- Erosteko protokoloak eta irizpideak eta erosketak egiteko lehentasunezko ildoak generoaren perspektibatik berrikustea eta emakumeen
eta gizonen partaidetza orekatzeko ekintza positiboak sartzea.
- Liburutegiak eta museoetako artxiboak generoaren perspektibatik
berrikustea.
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- Aurrekontuen genero-inpaktuaren azterketa egitea.
- Emakumeen eta gizonen partaidetza parekatua bermatzea erabakiak
hartzeko egitura guztietan: patronatua, arte batzordeak eta
epaimahaiak.

Emakumeak Bilboko historian. Emakumeek hiribilduaren
eraikuntzan utzitako aztarnei buruzko ibilbidea.
Natalia Rández
Bilboko Udaleko berdintasun teknikaria
Bilboko hiru ibilbideak azaldu zituen, hiru urtez jarraian eginikoak (20162017-2018), non hiribilduaren historiako 718 urteetan emakumeek izandako lanbideak eta lanak erreskatatzen diren, baita egungo Bilbo eraikitzeko ekarpenak egin ere. Bere mintzaldian, hiribilduko toki historiko
desberdinetatik eginiko hiru interpretazio ibilbide dira, ondare materiala
eta ez-materiala uztartuta.
Bere helburuen artean, emakumeen kultura oinordetza, haien lanbideak,
zereginak, esperientziak, pentsaerak, iritziak, etab. identifikatu,
erreskatatu eta babestu beharra nabarmendu zuen, historia berriz
interpretatuta, azken finean historiaren maskulinizazioa desegiteko eta
emakumeak eta haien ekarpenak ez ikusteko eta ez onartzeko joera
desagerrarazteko.
Ikerketak egiteko dauden zenbait eragozpen azpimarratu ditu hala nola
iturririk eza, emakumeei buruzko datu objektiborik eza, gizonen izenen atzean
ezkutatzea (urliaren alarguna, alaba, emaztea…), datuei buruzko interpretazio matxistak, gizonek jarduera horietan parte-hartze txikia izatea…
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Proposamen zehatzak:
- Berdintasun politikek eta berdintasunezko jarduketek zeharkakoak
izan behar dute herri administrazioaren jarduera ororekiko, ez dira
soilik berdintasun sailetatik egin behar.
- Jardueraren helburua justizia soziala da, hots, emakumeek arlo
guztietan eginiko ekarpen materialak eta sinbolikoak nabarmentzea
eta balioestea. Haien lorpenak aldarrikatu eta genero estereotipoak
desagerraraztea.
- Iraganeko eta oraingo gizarteetako gizarte-kulturako harremanei
buruzko analisi kritikoa egin beharra dago. Botere harremanak,
mendekotasun posizioak, eragozpenak (araudietan, gizartean), etab.
aztertu behar dira. Edozein esperientziatan izaten diren erlazioen zatia.
- Emakumeentzako «epika» sortzea. Erreferentzia ereduak.
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Emakumeek Santurtziko historian izan duten garrantzia.
Carlos Glaria
Santurtziko Udaleko kultura teknikaria
Proiektua egiteko, udalerriko bost gazteren taldea sortu zen, eta horren
xedea Santurtziko historia transmititzea izan zen. Garaturiko jardueretako
bat Itzaleko argiak / Luces en la sombra izan zen, kontaketa historikoari
beste esanahi bat emateko, hain zuzen ere emakumeek Santurtziko
historian izan duten garrantzia azaleratzeko, betiere hurbileko
lekukotasun errealak abiapuntu hartuta.

Proposamen zehatzak:
- Ikerketaren oinarrizko eginkizuna azpimarratzen du. Kontua ez da
gertatu ez zen zerbait kontatzea, baizik eta emakumeek historian
zehar eginiko lana ahanzturatik ateratzea, ikuspegi arketipokoetara
mugatu barik (sardina-saltzaileak, adibidez).
- Berdintasunezko presentziatik lantzea tokiko arloetan. Emakumeen
presentzia bermatu behar da bai ikerketa-taldeetan, bai elkarrizketaturiko pertsonengan, memoria erreskatatzeko. Izan ere, esperientziari
esker egiaztatu ahal izan da, oro har, emakumeek gauza gehiago
gogoratzen dituztela gizonek baino, jabetuago daude memoria gorde
beharraz.
- Funtsezkoa da proiektua parte hartzeko metodologiatik bideratzea.
Kasu honetan, ezinbestekoa izan zen partaideen inplikazioa Enplegurako Tokiko Planean.
- Administrazioak ahaleginak egin behar ditu ekintza horien jarraipena
bermatzeko, ez daitezela gertaera bakanak izan.
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Museoetako
hezkuntza
egitarauak.
Bilduma arkeologikoei buruzko irakurketa inklusiboak.
Museoa betaurreko moreekin.
José Luis Ibarra
Arkeologi Museoko arkeologia teknikaria
Mintzaldiaren hasieran, Arkeologi Museoak museoa den aldetik dituen
helburuetako bat azpimarratu zen, hau da, gizartearen eta gizartearen
garapenaren zerbitzura egotea; ezin egon daiteke gizarteari eragiten
dioten alderdietatik aparte. Ildo horretan, 2016. urteaz gero, hainbat
jardueratan islatu du emakumeen eta gizonen arteko berdintasunezko
gizartearen aldeko apustua, eta horretarako, bisitariak gogoeta egitera
eta museoetako narrazioetan eskaintzen diren zenbait kontakizun
historiko zalantzan jartzera bultzatzen dira.
Jarduera horietako bat 2016ko martxotik 2018ko martxora arteko
astean egin zen. Erakusketa Iraunkorreko hainbat tokitan sei panel jarri
ziren, eta bisitariei zenbait objektu arkeologiko interpretatzeko gonbitea
luzatu zitzaien haien kultura balioak abiapuntu hartuta. Ondoren, baldin
eta azterketa generoaren perspektibatik egingo balitz proposa litezkeen
aukeren berri eman zitzaien. Egitaraua osatzeko, bisita gidatua egin
zen, aztarna arkeologikoekiko elkarrizketa batean. Bisitaren hasieran,
aztarna arkeologikoak interpretatzeko egungo moduan izandako
aldaketak aurkeztu ziren powerpoint batean, emakumeak prozesu
arkeologikoaren maila guztietan sartu izanari esker. Hala, historiaren
ikuspegi androzentrikoa alde batera utzi ahal izan da pixkanaka. Horrez
gain, gizarte neolitikoei buruzko aretoko erdigunean dagoen panela
aprobetxatuz, bisitaren diskurtsoa indartzen da, bi mailatan: bertan
irudikaturiko eszenaren iraunkortasun historikoa aztertuz, non
emakumeak jarduera “femeninoetan” ageri diren. Hartara, taldeko
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kideek egiten dituzten lanak interpretatu beharra azpimarratzen da, ez
errentagarritasun ekonomikoaren aldetik, baizik eta komunitate-bizitza
oro har mantentzeko eginiko ekarpenaren aldetik. 2018an Arkeologi
Museoak urtean zehar duen eskaintzan sartu da bisita.

Tokiko partaidetza eta museoak. Emakume lanak La
Encartada fabrika-museoan.
María José Torrecilla
La Encartada, fabrika-museoko Hezkuntza Sailaren teknikari arduraduna
2008. urtetik hona, La Encartada fabrika-museoak egitarau espezifikoa
garatzen du, genero berdintasuneko hezkuntzara bideratuta. Bertan
sartzen dira pedagogia azpimarratzeko hainbat jarduera eta ekintza,
hain zuzen ere Museoak gizarte bidezkoagoa eta zuzenagoa lortzen laguntzeko jarraitu beharreko pedagogia.
Museoak gizartea hezteko baliabidea izateko asmoarekin sortu da
proiektua, ez bakarrik jakintzaren eta ondarearen “edukitzaileak eta
kontserbatzaileak” diren aldetik, eta eremu hori aplika dakieke, era berean, genero berdintasunaren zabalkundeari eta prestakuntzari.
Ildo horretan, hasieran gehienbat langile emakumeak zituen ehunlantegia izan zen museo horrek oso material eta eduki interesgarriak
eskaintzen zituen, bai arlo formalean artxiboetan ikerketa eginez lorturiko
informazio berreskuratuta, bai ahozko historian, antzinako langileei
elkarrizketak eginez, bai arlo sinbolikoan, zeren eta emakumeak
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industriako lanean sartzeko paradigma baitzen. La Encartada lantegiak
emakume langileen baldintzei buruzko informazio espezifikoa ematen
zuen, eta horri esker, zuzeneko ekintzen ahalmen pedagogiko eta
dibulgaziozkoa aztertzeko modua dago gizartearen gai sentikorretan.
Egitaraua hainbat helburu orokorrekin planteatzen da (ikertu, zaindu, zabaldu, hezi, aberastu jakintza eta irizpideak, izan lagungarria pentsaeren
aldaketarako/bilakaerarako, sortu gizarte bidezkoagoa), eta helburu espezifikoekin (“Atzean dagoen mezua zabaldu La Encartadan”, horrek
dakarren esanahia eta adierazlea, norberaren “esperientzia” pertsonalen markoa eskaini, “eztabaida” piztu partaideen artean, gogoeta per
tsonalerako oinarria sortu). Horretarako, lau ekintza desberdin proposatzen dira. Bisita tematikoa: “Gizonen lanak, emakumeen lanak”
(2008tik), publikoarentzat oro har; unitate didaktikoa: “Berdinak al
gara?” (2009tik), eskolako umeentzat; antzerki bisita: “Lantegia 1918an”
(2009tik), publikoarentzat oro har eta erreferentziako komunitatearen
tzat; eta familia lantegia: “Zer egingo zenuke zuk lantegian orain 100
urte?” (2014tik), familientzat (helduak bakarrik + adingabeak).
Erreferentziako komunitateak duen eta ikusten ez den partaidetzari esker garatzen da proiektua: museoko bertako langileen eta Balmasedako
herritarren partaidetza eta beste ekintza batzuk, non inguruko jendea
sartu nahi izan den beti.
Egitarau honen bertute nagusia pentsaerak aldarazten laguntzea izan
da. Bestalde, museoarekin loturiko taldea eta eragile zuzendariak dira,
gaur egun, defendatzaile eta babesle nagusiak.
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Wikiemakumeok. (Wikiwomen)
Sonia Francisco
Proiektuaren dinamizatzailea

Wikiemakumeok proiektuaren abiapuntua munduko ekimen bat da, “Women
in red” deritzona: Wikipedian sarrerak dituzten emakumeen presentzia
txikia salatzen du. Orain gorriz agertzen diren emakumeei buruzko esteka
guztiak (hots, Wikipedian beren sarrera ez dutenak) esteka urdinak izatea
da xedea, beren edukia barne.
Hortik hasita, emakume wikipedisten hainbat taldek bat egin zuten Wikipedian generoaren aldetik dagoen alde digitala txikitzeko asmoarekin,
emakumeei buruzko erreferentziak ezarrita, beren sarrera “urdina” izan
dezaten, baina emakume editoreen kopurua handitzeko helburu argiarekin
ere bai. Wikiemakumeok, beraz, Wikipedian erreferentzia duten emakumeen presentzia handitzeko sortu da, emakume editoreen ekintza bul
tzatzeko Wikin eta, gainera, generoaren perspektiba duten eduki gehiago sustatzeko, oraindik oso urriak baitira.
Hona hemen proiektuaren helburuak: edizio gakoak hedatzea, halako
moldez non emakumeei buruzko sarrerak Wikipedian sartuko baitira;
erreferentziako emakumeak aurkitzea, haien jarduera (zientifikoa, artistikoa, kulturala, kirolekoa, soziala...), haien ibilbidea, haien lanak; emakume horiek ikusaraztea Wikipedian biografia sortuz, erreferentziekin osatuta edota beste hizkuntza batzuetatik edo batzuetara itzulita; emakume
editoreen kopurua handitzea Wikipedian, eta emakumeei buruz eta generoaren perspektibarekin editatzen dituzten pertsonen kopurua handitzea
Wikipedian. Emakumeok, gaur egun, editoreen %15 baizik ez gara Wikipedian, eta horrek zuzeneko eragina du argitaraturiko edukietan. Sexu bereizketarekin helarazten da orain ere jakintza, eta horren ondorioz, historia androzentrikoa kontatzen da eta, beraz, osatu gabea.
Proposamenak:
- Ekintza positiboak: haien espezialitateko gaiei buruzko edizioen
lantegiak eta maratoiak sustatzea, arlo horretan genero perspektiba
ezagutarazteko lagungarria izan dadin.
- Edukiak eta irudiak creative commons lizentzia pean askatzea. Jakintza,
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sarritan, dagoeneko landuta eta bilduta dago web orrietan eta
argitalpenetan. Beste urrats bat egitea da kontua, eta jakintza hori
entziklopediara igotzea, jada sortuta dauden profilak hobetuz eta
eguneratuz. Erreferentziak gehituz joan daitezke, generoaren
perspektiba sartuta, edo bestela, ez daudenak sortuz eta detektatuz.
Hauexek lortu nahi dira horren bidez:
- Emakumeei buruzko edukia identifikatzea eta sortzea, ez dagoena hain
zuzen: hainbat arlotako emakume garrantzitsuen biografiak (zientzian,
artean, kulturan, kirolean, gizartean...), haien ibilbidea eta lanak.
- Emakume editoreen kopurua handitzea, erabiltzaileak izatetik
sortzaileak direla aitortzera eta baimentzera.
- Generoaren perspektiba duen edukia hobetzea, eguneratzea eta
editatzea, emakumeek arlo horretan duten eginkizuna agerrarazita eta,
nolanahi ere, hizkera inklusiboa erabilita.
- Ikus-entzuneko eduki libreak sartzea, bestelako kultura eta jakintza
motaren dokumentazioa errazteko, hain zuzen soilik akademian,
erakundeen aitortzan edo hedabide konbentzionalak ikusaraztean
oinarrituta ez dauden kultura eta jakintza.
Gaur arte, 2015etik antolatu diren 37 saioetan, ehundik gora lagunek hartu dute parte, eta Wikipedian emakumeen 260 biografia berri sartzea lortu
da. Horien artean, artistak, kirolariak, nekazariak, ekintzaileak, raperoak,
irakasleak, musikariak... daude.
Goranzko proiektua da, eta zalantzarik gabe, lagungarria da emakumeek
Wikipediaren eremuan duten presentzia handitzeko eta, beraz, gizarte bidezkoagoa eta berdintasunezkoagoa sortzeko.
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