
BATERAJOTZEAREN AURKEZPENAK EGITEKO GIDA 
 
Gida honek urriaren 9 eta 10ean burutuko dugun neska* gazteon baterajotzearen 
aurkezpenetarako bitarteko lagungarria izan nahi du. Jarraian agertzen den metodologia, 
proposamen bat besterik ez da, beraz, tokian tokiko neska* gazte talde bakoitzeko kideok 
gure herri edo auzoko errealitatearen arabera moldatu ahalko dugu.  
 
Arkezpenen helburua baterajotzearen zergatia, garrantzia eta bertan landuko ditugun edukiak 
zein eskaintza ahalik eta neska* gazte gehienekin konpartitzea izango da, bertaratzeko 
gonbitea egitearekin batera. Horretaz gain, herri eta auzoetako neska* gazteak batuko garela 
probestuz, baterajotzerako aurrelanketa gisa, neska* gazteon mugimenduaren inguruko 
hausnarketa txiki bat emateko baliatuko ditugu. Horretarako, neska* gazteon mugimenduaren 
ibilbidea jasotzen duen dokumentala proiektatuko dugu. Izan ere, mugimenduaren aurrera 
begirako erronkak markatzera goazen honetan, aurretik puntu honetaraino nola iritsi garen 
elkarrekin hausnartzea garrantzitsua iruditzen zaigu. 
 
Beraz, baterajotzearen aurkezpenak bi atal nagusi izango ditu. Alde batetik, baterajotzearen 
inguruko ahozko azalpen labur bat egingo dugu (zergatia, aurrekariak, landuko ditugun 
edukien kokapen txikia, egitaraua…). Bestetik, dokumentalaren proiekzioa eta horren 
inguruko ariketak. 
 

 

1. ATALA: BATERAJOTZEAREN NONDIK NORAKOEN AZALPENA 
 
Helburua: Neska* gazteon baterajotzearen kokapena egitea eta neska* gazteei parte 
hartzeko gonbitea egitea. 
 
Denboralizazioa: 30 minutu 
 
Materiala: Post-itak, boligrafoak, proiektorea, ordenagailua eta PPT 
 
Metodologia:  
1.Hurrengo edukien ahozko azalpen bat egingo dugu (15´) eta tarte bat emango dugu 
galderak, zalantzak eta ekarpenak konpartitzeko: 

● Zer dela eta planteatzen da baterajotzea? 
● Zeintzuk dira aurrekariak? 
● Zeintzuk dira landuko ditugun eduki nagusiak? 
● Egitaraua, data eta formatua 

 
2.Azalpenaren ostean, denon artean hurrengo galdera erantzungo dugu: 

● Zergatik joan baterajotzera? 
Bakoitzari post-it bat emango diogu emandako azalpenaren ostean, bere ustez, neska* 
gazteok baterajotzera zergatik joan behar garen betetzeko. Post-it guztiak pareta batean 
itsatsiko ditugu eta irakurtzeko tarte bat hartuko dugu (15´). Dinamizatzaileok posit-itei argazki 
bat ateratzen saiatuko gara, ostean, sare sozialetatik baterajotzera joateko zergatii horiek 
proiektatzeko. 



2. ATALA: DOKUMENTALAREN PROIEKZIOA ETA HAUSNARKETA 
 
Helburua: Neska* gazteon mugimenduaren ibilbidearen kontakizun bat trasmitutu eta horren 
inguruko hausnarketa kolektiboa sustatzea. 
 
Denboralizazioa: 1 ordu eta erdi 
 
Materiala: Ordenagailua, proiektorea eta dokumentala deskargatuta. 
 
Metodologia: 
Sarreratxo bat egitearekin batera, dokumentala proiektatuko dugu (30´) 
 
Euskal Herriko neska* gazteon sarearen ibilbidea azaltzen da dokumentalean, Gazte Eraiki 
topaketetatik gaur egunera izan ditugun erronkak aipatzen dira. Horretaz gain, aurten 
daukagun erronka azaldu egiten da; urriak 9 eta 10ean Elizondon egingo dugun baterajotzea.  
 
 
1. Ariketa: Solasaldia 
Helburua: Kezkak eta arreta deitu diguna elkarren artean partekatzea. 
 
Materiala: Kartulinak, positak, boligrafoak. 
 
Metodologia: Mugarri bakoitza kartulina batean idatziko dugu eta gelatik itsatsi. 
Dinamizatzaileak positak banatuko ditu eta nahi duguna bertan idatziko dugu (interesgarria 
iruditu zaiguna, kezkak, harritu gaituenak, bizipenak…) (15´). Ostean hauek irakurri eta 
komentatuko ditugu (15´). 
 

*mugarriak: gazteeraiki, udaleku feministak, batera ekingo diogu, egin dezagun topa, 
jardunaldi feministak, motorea sortzea 
Mugarriak aipatu gabe ere egin daiteke 
 

 
2. Ariketa: Nola heldu gara honaino? 
 
Helburua: Dokumentalean kontatzen den ibilbidea herrian edo-eta inguruan nola bizi (izan) 
den partekatzea 
 
Materiala: Paper handi bat (bi denbora lerro egiteko) 
 
Metodologia: Bi kronograma osatuko ditugu. Bat EHN*G-on dokumentalean agertzen diren 
mugarriekin eta bestea herriko taldeak izan dituen gora-berehekin . Hauek osatu ostean 
galderen bitartez hausnartuko dugu (30´). 

● Hausnarketarako: Nolakoa izan da bi lerroen arteko harremana? Zerk bultzatu gaitu 
nazio mailan eta herri mailan neska* gazteak saretzera? Zerk batzen gaitu? Neska* 
gazteok zer aldarrikatu nahi dugu? eta aldatu? 

 



!" Herriko neska* gazteak batzen garen lehenengo aldia bada; galdera hauen inguruan 
hausnartu daiteke.  

- Zer beharretik batu gara neska* gazteak? Zer problematika bizi ditugun? zer aldatu 
nahi dugun? Zergatik da garrantzitsua gazte talde feminista herrian antolatzea? 

 
 

3. ATALA: BUKAERA 
 
Amaieran, balorazio txiki bat egiten saiatuko gara. Horretarako, taldean giro egokia sortu bada 
plenarioan egin dezakegu. Bestela, paper zati batzuk banatu ditzakegu bakoitzak bere 
balorazioa bertan idazteko. 
 
Horretaz gain, bertaratu diren neska* gazteak baterajotzearen aurrelanketan inplikatzen 
ahalegindu gaitezke (dauden propa kedadetara gonbidatuz edota guztien artean propa 
kedadak zehaztuz, elkarrekin nola joango garen erabakiz, baterajotzera eraman behar den 
materiala elkarrekin prestatuz…).  
 
Azkenik, bertaratu diren guztiekin talde argazki bat egingo dugu, talde sentimendua 
areagotzeko asmoz eta ostean sare sozialetatik zabaldu ahal izateko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ANEXO 
 
ZERGATIK BATERAJOTZEA? 

Momentu berezian ospatuko dugu Mugimenduan gaude, Lurrikara gara baterajotzea,  mundu 
mailako pandemia batek eztanda egin duen momentuan, alegia. Ez du soilik pandemiak 
eztanda egin, sostengaezina den sistema oso batek egin du eztanda. Horrekin batera, agerian 
geratu da mugimendu feministak aspaldi zioena: alde batetik, sistema honetan bizitzak baino, 
kapitalaren interesak daudela zentroan eta eredu horrek bizitza bera erasotzen duela, 
pertsonona zein planetarena. Horregatik diogu hau ez dela osasun krisia, krisi sistemikoa 
baizik.  

Pandemiak gogor kolpatu ditu herri eta langile sektoreak. Neska* gazteon kasuan, lehendik 
zetorren bizi prekarietatea areagotu egin da. Era berean, ez da garai erraza Herri 
Mugimenduentzako (horren baitan neska* gazteok) antolakuntza eta jarduera politikoa 
sustatzea zaila izan da, aliantzak ehundu eta espazio seguruak sortzeko aukerak murritzak 
izan baitira. Honek, halabeharrez, lausotu egin du mugimendu sozialen eragin gaitasuna, eta 
orain indar guzti hori berpiztea dagokigu. 

Krisi momentuak, ordea, aukeraz beteriko momentuak ere badira, eta horrela ulertu behar 
ditugu. Beste eredu baten alde borrokatzeko momentua da. Garai zailak datoz, eta prest egon 
behar gara. Horregatik, neska* gazteok, zailtasun guztien gainetik, indarberritzeko eta 
elkarrekin eraikitzeko espazio bat behar genuela ikusi genuen eta horrela jaio zen 
Baterajotzearen egitasmoa.  

Helburuak honako hauek dira: bizi dugun krisi anizkoitz honen inguruan neska* gazteok 
kolektiboki hausnartzea eta datorren garaiari mugimendu bezala erantzuteko norabidea 
zehaztea; eta elkar ezagutzarako espazioak irekiz, sarea indartu eta mugimendua 
eraberritzea. 

 

ZEINTZUK DIRA AURREKARIAK 
 
Honako mugarri hau ez da neska* gazteok elkartu eta batera hausnartu zein ekiteko izan 
dugun topaleku bakarra. Honako esperientzia hauek egon izan dira, pixkanaka mugimendu 
bezala gorpuzten lagundu izan digutenak: 
 

- Gazte Eraiki topaketak 
- Udaleku feministak (GUF) 
- Neska* gazteok batera ekingo diogu 
- Egin dezagun topa topaketak 

 
* Aipatu besterik ezin ditugu egingo izan ere, dokumentalean askoz sakonago azaltzen dira 
horietako bakoitzaren helburuak, landutakoak zein ondorioak. 
 
 
ZEINTZUK DIRA LANDUKO DITUGUN EDUKI NAGUSIAK? 



Mugimenduaren aurrera begirako erronkak zehaztea helburua izanik, krisi anizkoitz honek 
neska* gazteoi nola eragiten digun eta horren aurrean zein pozisio hartu nahi dugun izango 
dugu eztabaidagai nagusia. Hauxe izango da Eztabaida Zentrala eta hurrengo galderak 
erantzuten saiatuko gara: 

Nola erantzungo diogu krisi anizkoitz honi neska* gazte bezala? Zein da gure papera? 

-        Krisi anizkoitz batez ari garenean, nola ulertzen dugu? Gure oinarri diskurtsiboak. 

-     Testuinguru honetan zein problematika espezifiko bizi ditugu neska* gazteok? 
Subjektua egokitu. 

-    Hauen aurrean zein alternatiba eta aldarrikapen mahaigaineratzera goaz? Zein 
egitasmo eta borroka molde behar ditugu horretarako? 

 

EGITARAUA, DATA ETA FORMATUA 

Urriaren 9eta 10ean burutuko dugu Neska* Gazteon Baterajotzea, Elizondon. Bi eguneko 
egitasmoa izango da, bertan gau bakarra pasaz. Gaua akanpatuz pasako dugu beraz, 
horretarako materiala eraman beharko dugu (lo zakua, esterilla, kanpin denda...). 

Larunbat goiz-eguerdian abiatuko da egitaraua, autobusak iritsi, kanpin dendak montatu eta 
izen ematea egiteko tarte bat eman ostean. Igande arratsaldean, ekitaldi ostean, amaiera 
emango diogu, autobusak 18:00ak aldera irtengo direlarik.  

Egitarauari dagokionez, eztabaida zentralak hartuko du pisu gehiena: larunbat eguerdia eta 
igandeko goiza eskainiko diogu, edukiak formatu ezberdinetan landuko ditugularik 
(mahainguruak zein lantaldeetako eztabaidak metodologia ezberdinekin). Horretaz gain, 
formakuntzarako zein aisialdirako tartea izango dugu: 

● Larunbat arratsaldean, tailer eta hitzaldi ezberdinak izango ditugu aukeran eta 
hurrengo gaiak landuko ditugu: ekofeminismoa, prekarietatea, zaintza lanak, 
sexualitatea...(izen ematearekin batera aukeratu beharko da). 

● Jaia eta borroka uztartzeko tartea izango dugu ere, larunbat iluntzean burutuko dugun 
manifestazio musikatu batekin batera. 

● Aisialdi eskaintza egingo dugu larunbat afalostean, kontzertu zein ikuskizun 
ezberdinekin. 


