
2018ko urriaren 26an, Bilboko

Carlton Hotelean Emakumeari eta

Kirolari buruzko VIII. mintegia os -

patu egin da, Aspasia ema ku meen

elkar teak antolatuta, Emakunde eta

Bizkaiko Foru Aldundiaren lagun -

tzarekin batera. Elkar teko lehen -

dakari den Conchi Manza na lek

on  gie  torria eta agurrak luzatu on -

doren, hasierako ongi-etorriaren

agurra Izaskun Landaidak, Ema kun -

de, Ema kumea ren Euskal Era kun -

 deko zuzen dariak eman zuen.

Lehenengo hitzaldia Cristina Uba-

nik eskaini zuen. Ubani Gipuzkoako

Foru Aldundiko Aholkularia da, eta

bere hitzaldian zehar hainbat adibide

esanguratsu eman zituen, non ema-

kumeak egun oraindik ere jasaten

duen diskriminazio eta bazterkeria

agerian utzi zituen. Emakumearen

gorputza erreklamo edo elementu

erakargarri gisa erabiltzen omen da,

gainontzeko balioen kalterako. Gizo-

nezkoen eremuan ez da halakorik

ematen. Gorputzak baino, lortutako

markak eta haiek eskuratzeko egin-

dako ahaleginak kontutan hartzen

dira. Oso hitzaldi interesgarria es-

kaini zuen.

Bigarren hitzaldia Lucila Pascua,

saskibaloiko jokalaria eta Saskiba-

loiko Emakume Jokalarien Elkarteko

presidenteak eman zuen.

Pascuak kirolari moduan bizi

izandako eskarmentuak zabaldu zi-

tuen. Esaterako, nolatan emakume

kirolariak 18 urteetara iristen dire-

nean kirolari moduan jarraitzea edo,

berriz, ikastera ekitea erabakitzera

behartuta ikusten direla sarritan, bi

eremu horiek batera aurrera atera -

tzea oso neketsua izanik. 

Ekarpenak egiteko aukera

Lan-jardunaldia amaitu aurretik,

mintegian parte hartu zuten kiro-

lari eta lagun guztiek ekarpenak

egiteko aukera izan zuten, Kafe

Lantegia deritzon formatoari

esker. Parte hartzaileek taldeka ba-

natu ziren, eta mahai bakoitzean

bozeramaile bat izendatu zuten,

ondorioak batu eta azalduko zi-

tuenak.

Berdintasuna,
kirolaren eremuan
oraindik gainditu
gabeko irakasgaia

Gelaren ikuspegi orokorra, gogoetarako dinamika lantzen ari zenean.

AURKEZPENA

Ekarpenak eta hausnarketak 

egiteko tartea oso emankorra izan

da aurten ere, gogoeta ugari bilduz



Aspasiako presidenteak, Conchi

Manzanalek, parte hartzaileei on-

gietorria eman zien eta Izaskun

Landaida Emakundeko zuzenda-

riari presentzia eskertu zion.

Lehen diskurtsoen bukaeran, on-

doren bi hitzaldi interesgarriri

bide eman zieten eta jarraian

work-coffea egon zen, bertaratu

zirenek beren burutazioak, go -

goetak eta hausnarketak plaza -

ratzeko eta hartu-emateko aurkera

izanik. Ez zen ahaztu Manzanal

Bizkaiko Foru Aldun diko Berdinta-

sunerako atalari ere eskerrak

emateaz, haietatik jasotzen duten

lagun tzagatik mintegia ospatu ahal

bait daiteke.

Manzanalek esan zuen atal bat-

zuetan aurrerapen txikiak egon

direla. Nolabait, emakume federa-

tuen kopuruak gora egin du, hala

ere, ez da nahikoa. Horren harira,

Matilde Fontecha irakasleak iaz

argitaratutako liburuan agertzen

den hausnarketari buruz gogoeta

egiten du: gure gizartearen eremu

guztietatik berdintasun ez han-

diena kirolean topa dezakegu.

Beraz, esaldi horren bidez, minte-

gian zeuden guztiak pentsatzen

utzi zituen eta bere diskurtso era-

kargarria jarraitu zuen honako hau

esaten: “hedabideen jarrera ez da

asko aldatu, eta emakumezkoen

lehiaketei ez diete ia jaramonik

egiten”.

Berdintasunaren alde

Aldaketa bat egon beharko lukeela

dio Aspasiako ordezkariak. Era be -

rean, ziurtatu zuen neketsua dela

emakumeontzat behar dugun finan -

tzazioa lortzea. Nahiz eta erronka

ugari izan, Conchik ma- haietan

zeudenak animatu zituen: “zuen

fede razio, talde edo klube- tan ber -

dintasunaren alde ahalegin trinkoa

egin dezazuela eskatu nahi dizuegu”.

Ondoren, Emakundeko Zu-

zendaria den Izaskun Landaida

andreak hartu zuen hitza, eta min -

tegian egoteaz oso pozik zegoela

esan zuen. Aldi berean, jardunaldia

Emakundek antola tzen duen “Ber -

dinta sune rako gu nea ren“ baitan

egitea eskertu zion Aspasiari. Lan -

daidak  adierazi zuenez, aurten goa

berdintasunerako gunearen 15.

edizioa zela eta helburu berari

eusten ziotela. Datu interesgarriak

aipatu zituen, batez ere, guztiak

kontura daitezen zein garran -

tzitsua den emakumeak ere kiro la

egitea, “emakume batek gizon ba -

tek baino ordu bat eta 53 segundo

gutxiago ematen ditu kirol fisikoa

egiten” eta bakoi tza ren aisialdian

ere ehunekoa ez- berdina dela

aipatzen du: “emaku- meen %44k

ez du kirola era ohikoan egiten”.

Aurreiritziak gainditzen

Kirolak eta jarduera fisikoak al-

daketari lagun diezaioketela eta

emakumeen eta gizonen arteko

berdintasuna bultza dezaketela

baieztatzen jarraitzen du: “este -

reo tipoak eta aurreiritziak gain -

ditzeko kirol fisikoa erabiltzea

zile gi da, izan ere, kirola prakti -

katzea ahalduntze ariketa bat da

emakume askorentzat”.

Bere hitzaldian gizartearen ber-

dintasun ezari buruz aritzen da.

Beraren ustez, neskengan eta nera-

beengan eragiten du, kirola egitera

animatzen dituzten erreferen     t-

ziako modelorik aurkitzen ez du-

telako. Hori guztia ikusgai bihur -

tzen ez direlako. Halaber, izan

ditzaketen babesleei eragiten diela

kontzienteak izan behar dugu.

Erakunde publiko eta pribatuek

berdintasunaren alde ahaleginak

eta indarrak batzea, biltzea eta

ikustaraztea dela Emakunderen

helburua azpimarratu du Landai-

dak. Behin eta berriro berdinta-

suna lortu ahal izateko, elkarlana

ezinbestekoa dela esan zuen eta

Aspasiaren mintegia gizartearen

aldaketaren isla izatea espero du.

Emakundek argi du elkarrekin

lan egitea eta guztion parte har -

tzea dela berdintasunean aurrera

egiteko giltzetako bat. Landai -

daren esanetan: “beti esaten dugu

berdintasuna lortzeko denon

inplikazioa behar-beharrezkoa

dela eta horretan, mintegia eredua

da”

“Erakunde publiko eta pribatuek
berdintasunaren alde indarrak

batzea Emakunderen helburua da”

IREKIERA HITZALDIA

Izaskun Landaida, Emakunde,

Emakumearen Euskal Erakundeko zuzendaria

Landaidak haur eta nerabeek erreferenteak behar dituztela adierazi zuen.

“Neska gazteek 

emakume kirolarien

erreferenteak behar dituzte”

“Emakumeen %44k 

ez du kirolik egiten”

“Kirola egiteak emakumeak

ahalduntzen ditu”
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LEHENENGO HITZALDIA

Aurten Cristina Ubani Bazanek

eman zuen mintegiaren lehenen -

go hitzaldia. Egun, Cristina Ber-

dintasun egitasmoen arduraduna

da, Gipuzkoako Foru Aldundiko

Kultura, Gazteria, Kirola eta Gara-

pen-lankidetza sailaren aholku-

lari teknikoaren zereginetan

di har duelarik. 

Eskaini zuen agerraldia oso

erakargarria izan zen, oso itxura

didaktikoa izan bait zuen. Honela,

entzulego guztia aho zabalik eta

aurkeztu zituen gaien inguruko

azalpen gehiago jasotzeko irriki-

tan utzi zuen. 

Hitz zehatzak erabiliz eta azal-

pen errazak emanez, kirolean es-

tereotipoak aldatzen hasi behar

dugula argi utzi zuen. Izan ere, ba-

karrik ho    riek izatearekin, bere irit-

ziz, guztia okerrago ateratzen da.

Gaur egun gure gizartean

oraindik irakasten zaie neskei

ahulak, motelak eta txikiak direla

eta mutilei indartsu, bizkor eta

handiagoak ikusten zaie. Horre-

gatik, Ubanik azpimarratu du

emakumezkoen kirol lorpenak

nekez aitortzen direla gizonezko-

ekin alderatuta. Bere ustez, ema-

kumeak ezarritako kirol-roletatik

ateratzen direnean erresistentzia

handiak azaleratzen dira, esate-

rako, boterera heltzea: federa-

zioak, epaileak, entrenatzaileak.

Batik bat, rol horiek gizonezko ki-

rolean gauzatu nahi izanez gero.

Aditu honek pubertaroan kirola

egiteari uztear dauden neskak ani-

matzen ditu hori ez egitera eta go-

mendatzen die momentu

ba koi tzean nahi dutena egitea.

Desberdintasuna murriztuz

Bere hitzak islatzeko, bideo adie-

razgarri eta aberats batzuk erabili

zituen. Bideo horietan, emaku-

meen ikasketa geldiezina ikusa-

razi zuen. Soziologia-laginak

erakutsi ziren bakoitzak zein bide

jarraitu nahi duen ulertzeko. Az-

pimarratzeko modukoak dira,

Cristinak jarritako ereduak uler -

tzeko egunero suertatzen diren

3.000 baino gehiagoko emakume-

ekiko inpaktu negatiboak.

Eta hori publizitatearekin, bes-

terik ez. Bere ustez, hori onarte-

zina da. Era berean, emakumeen

ikusezintasunaz hitz egin zuen,

hedabideetan barne. Horrenbes-

tez, emakumeak agerian jartzera

gonbidatzen du alabekin kalean

kirola eginez, ez bakarrik gimna-

sioetan eta kiroldegietan, adin

guztietan eta leku guztietan. Cris-

tinak prentsako tituluak eta ar-

gazkiak erabili zituen adierazteko

askotan emakumeak gutxiesten

direla beraien kirol-lorpenak alde

batera utzita. Elkarrizketetan ere

ezberdintasuna antzematen da,

izan ere, gizonei egindako galde-

rek eta emakumeei egindakoek

desberdinak izaten jarraitzen

dute. Amaitzeko, Ubanik adierazi

zuen “ezberdintasunak murrizten

dituzten neurriak hartu behar ditu-

gula” eta ez areagotzen dituztenak.

Hezkuntza gakoa da, ber din -

tasunean formakuntza. Inork ezin

du arazo bat zuzendu, lehenago de-

tektatzeko gai baldin ez bada. Era

berean, itxaropena ez galduz norbe-

raren bidean jarraitzera anima t zen

du. 

Aditu honen esanetan, kirola gi-

zonezkoentzat bideratuta dago, ez

du emakumea aintzat hartzen. Ge-

neroen arte desberdintasun han-

diena duen gizakien jarduera da.

Estereotipoak emakumezkoen kirol

jarduera osoa baldintzatzen dute;

emetasuna zaindu behar dute,

zeren eta kirolak maskulinizatzen

ditu. Kirola, beraz, gizonen kontua

baino ez da betidanik indarren

egon diren estereotipo zorrotzen

arabera. Horri aurre egiteko treba-

kuntza da tresna nagusia. Treba-

kuntzari esker, estereotipoak ikusi

ditzakegu, eta ez ditugu gauza nor-

maltzat hartuko berdintasunaren

aurka dijoazten jarrerak eta ohitu-

rak. Izan ere, hor dago koska: ema-

kumeoi kirolean dagoen

des ber dintasuna gauza normala

bezala aurkeztu digute, onartu

behar dugun zerbait bezala.

“Hedabideek sarritan 

emakumeen kirol 

lorpenak arbuiatzen dituzte”

Cristina Ubani,

Berdintasunerako aholkularia

Cristina Ubani, bere hitzaldiaren une batean.

VIII. Mintegia 3

“Estereotipoek emakukmezkoen

kirol jarduera osoa baldintzatzen

dute; emetasuna zaindu behar dute”



BIGARREN HITZALDIA

Emakumea eta Kirola VIII. Minte -

giaren bigarren hitzaldia Lucila

Pascua Suaŕezek, Lointek Gerni -

kako saskibaloiko jokalariak, es -

kaini zuen. “Nola lortu

Ber din  tasuna kirolaren eremuan.

Eskar mentuak, bizipenak eta

gogoetak” zuen goiburu Pascuaren

hitzaldiak, eta ondo erantzun zien

galdei hauei guztiei.

Pascualek aipatu du, entzulegoa

aurrekarietan ipintzeko asmoz,

hitzar men kolektibo bat zegoela

lehenago, saskibaloian 2008an,

baina zoritxarrez oraintxe bertan ez

dagoela. Jokalari honek ezber -

dintasun handiak daudela kanpotar

jokalari eta gure jokalarien artean

ziurtatzen du.

Gure herrian oso zaila da

emakumezko kirol batetik bizi

izatea, 18 urteekin kirolaria izatea

edo ikastea pentsatu behar da,

baina Lointekekoa azpimarratu

duen bezala, beharbada, emakume

batzuek, ez dute jakingo bere kirol

gogokoenean ari daitezkeenik.

Txostengileak oso ondo jakin du

islatzen nola sentitu den bere bi-

dean, eta ziurtatzen du oztopo

guztiek sendoago egin dutela. Za-

lantzarik gabe, emakume honentzat

esperientzia txarretatik ikasten da,

eta kirolean amore eman gabe

bultzatu dizkiotenak izan dira.

“Errezeta izango balu, hitzaldi

hauek ez lirateke egongo, utopia

izango litzateke eta batera egongo

ginateke guztiak, baina gizarte

matxistan bizi gara” ziurtatzen du.

Emakumeen gorputza

Pascuaren arabera, hedabideek e -

ma kumeen lehen orrialdearekin jo -

katzen dute, emakumeak erakus tea

bilatzen da, hura bere kiroletako

ezagutzeengatik eta titularren gatik

sostengatu ordez, aukera as kotan

gauza satsuetan erortzen dira.

Bizi izandako pasadizo batean,

Lucilak  Txinako txapelketa batean,

jokalari batzuei bodyan jokatzera

behartu zituztela kontatu zuen,

modu horretan publiko gehiago

ikustera joango litzatekeela

ziurtatzen zietenez gero.

Era honetan, hizlariak aipatzen

du “emakumeek pauso bat eman

behar dute aurrera, hor

zuzendaritza-lanpostuekin edo en -

tre natzaile bezala egoteagatik bo -

rroka egitea”. Kirolariei bere irudi

eskubideengatik ez zaie galdetzen,

“haiek argazki baterako beti egon

behar dute”, bere eskarmentuaren

arabera.

Modu positibon gure ingurunea

ikusten du, kirola kalean agertzen

baita da eta horrek erreferente fe-

meninoak izan ditzala eragiten du.

Pibot internaziola, 244 partida

jokatu ditu, zazpi domina irabaziz,

eta eskarmentu zabala du kirolaren

muduan. Emakume Jokalarien

Elkar tetik Berdintasuna susta -

tzearen alde buru-belarri lanean

dihardute. Baina ez da egun batetik

bestera lortuko den fruitua; ibilbide

luzea dago aurretik. Neskatoei ere -

duak eman behar zaizkiei, hazten

ari direnean eta pubertarora iristen

direnean kiro larekiko zaletasuna

izaten jarrai dezaten. Eta emakume

kirolariak argi eduki behar duten

beren eskubideen alde borroka

egin behar dutela. Ez da moda bat

izan behar, baizik eta benetako giza

mugimenduan bilakatu behar da.

Beste kezka azpimarragarria

emakume kirolarien lan balditzekin

lotuta dago. Segurantza soziala

kotizatu eta soldata duinak izan

behar dituzte, beren buruak kirol

jardueran soilik edukiz.

Lan baldintzak berdinduz

Bukatzeko, saskibaloiko jokalari

honek autokritika egiten du eta

aholkatzen digu pentsa dezagula

egiten ari garena ea ahal dugun

guztia den, lehenik eta behin,

emakume bezala eta gero, kirolari

bezala. Erronka garrantzitsua da,

izan ere emakume eta gizonen

kirolarien arteko soldatetan alde

nabaria dago. Mutilak neskak baino

askoz gehiago kobratzen dute, eta

kontratuen baldintzak askoz ho -

beagoak dira. Ezin ditugu emakume

kirolari  onak eduki beren baldin -

tzak kaskarrak badira. Eta ez da

onargarria soldatak sexuen arabera

araututako zerbait izatea. Emaku -

mezkoen kirola bigarren mailako

tratamendua jaso du betidanik talde

eta klub gehienetan. Horri buel ta

eman behar zaio.

Pascuak ere ikasketak eta kirola

bateratzearen alde agertu zen. Bere

kasuan, albaitaritza ikasi nahi izan

zuen, baina ez zituen ikasketak

amaitu. Zailtasunak topatu zituen

bere bidean, eta 2018an 600

kirolari alde egin dute espainiar

Estatutik Estatu Batuetara, izan ere

herrilade horretan ikasketak eta

kirola bateratzeko erraztasun

handiak daude, bekekin eta guzti.

“Nire klubeko 
zuzendaritza-batzorderako

neskatoak ginen, 
ez gintuzten aintzat hartzen”

Lucila Pascua, Gernikako Lointek 

saskibaloi taldeko jokalari profesionala

Lucila Pascua, hitzaldiari hasiera eman aurretiko une batean.
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“Emakume kirolari askok Estatu

Batuetara alde egiten dute, han

ikastea eta kirol profesionala

egitea askoz errazagoa baita”



Bi hitzaldiak amaitutakoan, berta -

ratuek beren iritziak eta ondorioak

plazaratzeko aukera izan zuten work-

coffee formatuko lantegian. Zenbait

mahaitan jarrita, lantal deak sortu

ziren eta haien arteko eztabaida abe-

rasgarria hasi zen.

Hainbat gai landu ziren, esaterako,

emakumearen esku bideak instala-

zioetara sartzeko orduan kirolean eta

hornikun tzetan, barruko eta klubetik

kan poko txaloak, komuni kabideak

eta beren trata mendua kirolariei,

zuzen daritza-esparrue tako emaku -

mea ren presentzia, kluba ren beraren

barruan emakumez koen zein gizo -

nez koen taldeetako bizikidetasuna

edo emakumezko entrenatzaile ala

arbitro nahikorik dagoen.

Federazioen jarrera

Federazioetan oraindik ez da behar

besteko sentsibilizaziorik emaku me -

ak zuzendaritza kideak izan daitezen.

Aukera anizkunetan, bertara tuek

islatu nahi izan zuten orain dik, gaur

egun, berdintasuna lor tzeko ahale -

ginak egiten jarraitu behar direla.

Kiroletako mundurako desberdin -

tasun han dienekiko gure gizartearen

ingu- runeetako, bai emakumeen eta

gizonen artean, bihurtzen duten

faktore asko daude. Haien artean,

emakumearen presentzia klub-

zuzendaritzetan edota federa zioetan.

Federazioetan oraindik ez dago

sentsibilizazio nahikorik emakumeak

zuzendariak izan daitezen.

Eskrima talde batetik zetorren

partehartzaile batek erakutsi zuen

bere kirolean parekotasunetik nahiko

hurbil daudela, beste kiroletan, aldiz,

ez. Era berean, neska horrek

eskriman emakume bat zuzenda -

ritzan aritzea utopia izango litza -

tekeela esan zuen.

Futbol zelaiak eta bestelako kirol

azpiegiturak erabiltzeko trabak ere

aipatu ziren. Parte hartzaile batzuk

jabegotza publikoa duten instalazioe -

tan jarrera sexistarik ezin duela egon

azpimarratu zuen. Hau da, herriko

agintariek ezin diote zelai baten

erabilera neskak osaturiko talde bati

ukatu, mutilei berriz erabiltzeko

baimena emanez. Halakorik gertatuz

gero, Berdintasunaren legea aplikatu

eta salatu daiteke.

Desberdintasun gehiago

Federazioen izaerari buruz ere hitz

egin zen. Erakunde pribatu baten

jarrera hartu arren, adminis trazioek

beren eskuetan utzi dituzten egite -

koak bere gain hartzen dituzte, baina

ez dira erakunde pribatuak, baizik eta

izaera publikoa zein pribatua dute,

itunpeko ikastetxeen antzera.

Piramide baten antzera, beste

eztabaida maila batean aipatu zuten

oinarrizko kirola oso ondo egiten dela

eta berdintasunerako tartea ba omen

dago. Baina go runtza goazen heinean,

des berdintasuna era gero eta gehiago

nabaritzen eta bereizten da.

Barne, emakume batzuk gizo nen

zerga berak ez ordaintzea propo -

 satzera heldu ziren, ema          ku  mezkoen

kiroletarako diru bera ez dagoela esan

ostean. Klub berean emakume talde

eta gizonezkoari dagokionez desber -

din tasun nabar mena dagoela idatzi

zuten hainbat parte-hartzaileek.

Lehenik, ez dute zelai berean jokatzen

eta arropa ere desberdina da.

Laburbilduz, gaiei ekin ahal izateko

gizonezko taldeekin hitz egitea

helburu hartu zuten mahaikideek.

Hartara, noraino dauden haiek

emateko prest jakiteko.

Berriro, hedabideen jarrera agertu

egin zen. Kirolariei egiten dieten

tratua desberdina da se xuaren

arabera; hainbat mahaitan galdetzen

zuten eremu horretan zer gehiago

egin daitekeen emaku mezkoei

jaramon egin diezaieten, kirol

albisteetan emakumezkoen taldeak

tarte gehiago izan dezaten. Horren

inguruan, erantzun oro ko rra izan zen,

orotariko hedabi deetan,

emakumezko kirolarien inguruko

berririk ez dagoela, berri horiek

aurkitzea asko kostatzen dela. Hala

ere, partehartzaile batek azpima rratu

zuen komunikabide digital batzuk,

zorionez, orain ema kumeen gaineko

berrietan espazio bera ematen hasten

ari direla. Aurrerapen hori

gorabehera, diruaz espazioak eros

ditzaketen klubak daudela eta

babesleak erakartzen ere laguntzen

diela aipatu zen. Galdakaoko Udalak

kirolarientzako laguntza gehiago

ematen duela azaldu zuen kirolari

batek, baina, hala ere, hori ez dela

nahikoa, babesak dena mugiarazten

du eta. 

Mintegiaren ondorioetan, lehen

aipatutako gaiak azpimarratu ziren

berriro. Berdintasuna eta ikusgai -

tasuna lantzeko ausardiaz betetako

urratsak eman behar ditugu.  Bes teak

beste, klubetako eta federa zioetako

zuzen da  ritza-ba tzor deetan sudurra

sartuz. Inolako konplexu edota

beldurrik gabe emakumeok orain

dela gutxira arte mugatuta izan

ditugun eremu horietara heldu behar

gara, eta gure eskubideak aldarrikatu. 

Arerioa, etxean

Arerioa etxean bertan omen dugu:

egungo desoreka egoera rekin eroso

sentitzen diren ema kumeak dau den

bitartean, ezer egitera prest ez

daudenak, ez dugu aurrera egingo.

Borrokatu eta salatu behar da, eta

honela, apurka gauzak lortuko ditugu.

Ez gara Berdintasun eza azter tzeari

eta kexatzeari mugatu behar: gure

burua inplikatu behar dugu. Eta

lagundu gaitzaketen adituak

badaude; Ubani, esaterako.

Mintegiko hitzaldiak eta

egindako ekarpenak era

sakonagoan jarraitu nahi badituzu,

asociacionaspasia.wordpress.com

blogean eta YouTuben ikusen -

tzunezkoa ikusi dezakezu.

HAUSNARKETARAKO DINAMIKA

Parte hartzeko dinamikan hausnarketa eta ekarpen ugari jaso ziren giro atsegin eta onean.

Emakumea eta Kirolari buruzko 
VIII. mintegian jasotako ekarpenak
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Emakume kirolariek klub eta

federakuntzetako zuzendaritzetan

parte hartu behar dute



Zer nolako erlazioa duzu gaur

egun kirolarekin? Soilik zure ki-

rolera aritzen zara?

Gaur egun, kirolari teknikoa naiz

Bilboko klub batean, Bizkaiako Gim-

nasiako Federakuntzako epaitegien

arduraduna ere izateaz gain, soilik

horretara aritzen naiz. Bizitza osoa

daramat gimnasia erritmikoari lo-

tuta, nire gurasoak 4 urterekin gim-

nasian sartu zidatenetik ez dut ezta

urte bat utzi berarekin lotetsita ego-

teari.

Zure kirolean, zauden lekura

heltzeko ahalegin handia egin

behar izan duzu?

Egia esanda, oso zoriontsua nai-

zela uste dut, gehienbat emaku-

mezkoa den kirol bateko

partaidea izateaz gain, kirolari

batek egin behar dituen sakrifizio

guztiak egin ditudala nire helbu-

ruak lortzeko baiteritzot.

Zein helburu dauzkazu orain be-

tetzeko?

Helburu asko dauzkat, baina gim-

nasia kirol ezagunagoa eta ba-

lioetsiagoa izatea nahiko nuke,

non kirolari guztiek bai emaku-

meek bai gizonek beren lana sa-

rituagoa ikus dezaten eremu

guztietan, ez soilik maila pertso-

nalean, baita eremu profesiona-

lean ere.

Zure ustetan, zer aldatu behar da

emakumeak eta kirolak indar

handiagoa izan dezaten gure gi-

zartean?

Nire iritziz, hezkuntza kontua da.

Neskei, txikiak direnetik, kirol

berdintasuna piztu behar diegu.

Beste alde batetik, hedabideek

ikusgaitasun handiagoa eman be-

harko liekete emakumeekin lo-

tuta dauden kirolei, batez ere,

kontzienteak garelako gaur egun

daukaten botereaz, oso garran -

tzitsuak dira.

ELKARRIZKETA • Sandra Cáceres Gimnasia

“Gimnasia kirol ezagunagoa eta
balioetsiagoa izatea nahiko nuke”

Sandra Cáceres Aldana Bizkaiko Gimnasia Federakuntzaren zuzendaritza-batzordeko 
kidea da. Epaileen batzordeko bokala ere bada, eta beste kirol aukeretan dagoen 

desberdintasuna nabaritzen ez den arren, batez ere emakumezkoek gehiengo direlako, 

lan gogorra egin behar izan du gaur egun duen aintzatespena lortzeko

ELKARRIZKETA • Aitor Gómez Saskibaloia

Zer nolako harremana duzu

gaur egun kirolarekin? Soilik

zure kirolera aritzen zara?

Gaur egun, saskibaloiarekin dut ha-

rremana. Arbitroa naiz eta bizkaitar

saskibaloi federazioaren arbitro bat-

zordean 10 urte daramat, gaur egun

SEFaren partidetan (espainiar saski-

baloi Federazioa) arbitro-lanak egi-

ten ditut. Gainera, biz kaitzar arbitro

batzordearen zen  daritza-batzor -

dearen kidea naiz, lurralde honen

partiden epailearen izendatzailea,

eta arbitro gazteenen entrenamen-

duen arduraduna ere.

Zure kirolean, zauden lekura

heltzeko ahalegin handia egin

behar izan duzu?

Arbitroaren alderdia beti neketsua

da, pistan zaleen gehiengorako “e -

tsaia” gara, baina saskibaloiaren

eremuan zati garrantzi tsua osatzen

dugu, gu hor ez bageunde, partidak

ondo amaitzea oso zaila izango li -

tzatekeelako. Guk jokalariak beza-

lako ibilbidea dugu ere, ahalegin eta

lan handia ere egin behar dugula-

rik. Ikuskaldia eta partidetako ana-

lisiak egiten ditugu

gain   begira tzearekin eta epailearen

teknikariaren ebaluazioarekin,

araudia lantzen dugu erregeletako

hileroko azterketekin, banaka en-

trenatzen dugu partida bakoitzean

sasoian egoteko, eta beste hamaika

kontu. Beraz, bai emakumeek bai

talde honen gizonek au- kera berak

dituztela esatea.

Zein helburu dauzkazu orain be-

tetzeko?

Pertsonalki, helburua fisikoki lan egi-

ten jarraitzea da, partida bakoitzean

eta batez ere mentalki, arbitratzeko

oso kontzentratuta egon behar de-

lako. Eta kolektiboki talde bezala,

helburua arbitro gehiago eta batzor-

derako hilabete-ofizialak erakartzea

da, eta haiekin lan egitea motibat-

zeko eta mantentzen saiatzeko. Gure

probintzian, bost emakume arbitro

ditugu, guretzat oso kopuru ona da

duela urte pare bat soilik bakarra ze-

goelako. Egia da, saskibaloiko fede-

razio lizentzia feme  ni noak daudela

nahiko gutxiagoak maskulinoak kon-

paratuz, orduan nabaria da desber-

dintasun hori gure taldean ere izatea.

Baina kopuru hori areagotzeko aha-

legin guztiak egiten ari gara.

Zure ustetan, zer aldatu behar da

emakume kirolariek indar han-

diagoa izan dezaten gure gizar-

tean?

Gaur egun, aldaketa asko egiten ari

dira, gero eta babesle gehiago

daude emakume kirolarien alde

apostua egiten dutenak eta gero eta

emakumezkoen partidak ikustera

hurbiltzen diren ikusle gehiago

daude. Kirola bai gizonentzat, bai

emakumeentzat dela gizarteari argi

helarazi behar diogun mezua da,

eta beraz, bietarako laguntza berak

eman behar dituzte. Bide onetik

doala pentsatzen dut.

“Gaur egun, Bizkaian 
bost emakume arbitro daude

saskibaloian. Orain dela 
bi urte, arbitro bakarra zegoen”

Aitor Gómez bizkaitar saskibaloi federakuntzaren arbitroa da, 

eta agerian uzten du azken urteotan Berdintasunaren eremuan eginiko bidea
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Zer nolako harremana duzu gaur

egun kirolarekin? Soilik zure ki-

rolera aritzen zara?

Gaur egun kirola lanarekin uztar -

tzera behartuta nago, nire kasuan

ezinezkoa da futbolaz soilik bizitzea.

Nik astelehenetik ostiralera enpresa

batean egiten dut lan Ingeniaria be-

zala, lanetik irtetzean entrenatzera

joan behar dut. Astean lau egunez

entrenatzen dugu, horrez gain aste-

buruetan partidak ditugu. Ordu asko

ematen ditut etxetik kanpo eta fami-

lia eta lagunekin egoteko ez dut den-

bora asko izaten.

Zure kirolean, zauden lekura iris-

teko ahalegin handia egin behar

izan duzu?

Bai, ez da erraza izan heldu naizen

lekura heltzeko, lan handia egin be-

harra dago. Esfortzu handienak uni-

bertsitatean nengoenean egin behar

izan nituen, egun osoa ematen nuen

bertan eta hortik entrenatzera joan

beharra neukan arineketan, entre-

namendutik irtetzerakoan talde-

lanak egiten jarraitu behar izaten

nuen nire kabuz eta berandu arte,

arratsaldez klasekideekin egon ezin

nintzelako. Nire gurasoek ere ahale-

gin handia egin dute ni entrenamen-

duetara heldu ahal izateko, gauden

kategorian egonda ere laguntzarik

ez ditugulako.

Zein helburu dauzkazu orain be-

tetzeko?

Aurten liga irabazi eta taldearekin le-

henengo mailara igotzea gustatuko

litzaidake. Erreza ez den arren, lan

eginez helburuak lortu daitezke,

beraz lanean jarraitu behar dugu

gure helburua lortu ahal izateko.

Zure ustetan, zer aldatu behar da

emakume kirolariak indar han-

diagoa izan dezaten gure gizar-

tean?

Lehenik eta behin ikusgarritasuna

eman behar zaio emakumeen kiro-

lari, telebista, egunkari eta sare so-

zialetan gehienbat. Horrez gain ,oso

garrantzitsua da gizartea jabetzea

emakumeak eta gizonezkoak era

berdinean kirola egin dezakegula,

eta ez dagoela gizonezkoena edo

emakumezkoena den kirolik. Bide

horri eutsiz, Berdintasuna susta -

tzeko moduan egongo gara, oraindik

dauden desberdintasunak ezabatuz.

Zer nolako harremana duzu

gaur egun kirolarekin? Soilik

zure kirolera aritzen zara?

Praktikatzen hasi nintzen baka-

rrik gimnasioaren alternatiba bat

bezala, ni igotzeko ring batera as-

morik gabe, eta ia hiru urteren

ondoren gutxienez ditut boxeoa-

ren arteko 10 borroka eta kickbo-

xing amateurrarekin, hartarako

asteko bost egunetan entrena -

tzen dut, aldi berean, ni fisikoki

gimnasioan prestatu eta korrika

egitera irteteaz gain. Ez nabil

kickboxing-ean bakarrik, ez naiz

kirol honen menpe, zaletasuna da

niretzat eta gogoko dudalako egi-

ten dut, gozatzen dut. Orain, Zu-

zenbideko hirugarren

ikas      turtean nago.

Zure kirolean, zauden lekura

heltzeko ahalegin handia egin

behar izan duzu?

Fisikoa da bai gizonek bai kickbo-

xing-eko emaku- meek egiten

duten ahalegin handia eta batez

ere burukoa. Sexu-desberdinta-

sunik ez dago alderdi horretan.

Nire ikuspuntutik, gizonen eta

emakumeen arteko bidea ezber-

dina izan daiteke, kirol hau prak-

tikatzen duten eta borrokatzen

garen emakumeak nahiko gu -

txiago garelako, eta beraz, lehia-

kide aurkitzeko aukera gutxiago

ditugulako.

Zein helburu dauzkazu orain

betetzeko?

Orain nire helburuak karrera bu-

katzea da etorkizun ona lantzeko

niretzat, eta bitartean, kontaktu-

kiroletako munduan aurkezten

zaizkidan aukera guztiak ahalik

eta hoberen aprobetxatzea, eta

horrela ahalik ozenen iristea.

Zure ustetan, zer aldatu behar

da emakume kirolariek indar

handiagoa izan dezaten gure

gizartean?

Nire aburuz, egiten duen kirola

zeinhai ere den, emakumeak gi-

zonen eskubide, aukera eta bal-

dintza berberak izan behar ditu,

inolako zalantzarik gabe. Bene-

tako Berdintasuna lortu ahal iza-

teko, guztiok gure aldetik ipini

eta elkarlanean aritu behar dugu.

ELKARRIZKETA • Lucía Pérez Kick Boxing

“Emakume kirolariei gizon 
kirolarien aukera eta baldintza

berberak eman behar zaizkie”

Ez dira emakume asko kontaktu kiroletan dihardutenak. Boxeoan, Judoan 

edo Kick Boxingean gizonezkoak izan dira beti nagusi, baina apurka emakumeak 

ere tartea egitea lortu dute, gero eta gehiago erakarriz. Lucía Pérez Club Balkz Kick Boxing 
klubetik mintegira hurbildu zen, eta bere ikusegia eskaintzen digu

ELKARRIZKETA • Olatz Areitio Futbola

“Ikusgarritasuna eman behar
zaio emakumeen kirolari”

Olatz Eibar futbol taldeko jokalaria da. Zazpi denboraldi daramatza 24 urteko jokalari 

durangarrak talde honetan. Defentsa zereginetan dihardu, eta argi dauka Berdintasuna kirol

guztietara zabaldu behar dela, emakume kirolariei lan baldintza duinak eskainiz. Lan gogorra egin
behar izan du futbolean jokatzen jarraitu ahal izateko, eta aurten liga irabaztea nahiko luke
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Zer nolako erlazioa daukazu

gaur egun kirolare- kin? Soilik

zure kirolera aritzen zara?

Gaur egun, Bizkaia Ibaizabal Saski-

baloiko presidentea naiz. Klub

honek emakumezkoen ligan biga-

rren mailako talde bat dauka, bes-

teak beste. Nire lana, klubari

ematen diodan laguntzarekin uz-

tartzen dut. Klubari eskaintzen dio-

dan denbora beti nire aisialdi

garaikoa da.

Zure kirolean, zauden lekura

heltzeko ahalegin handia egin

behar izan duzu?

Egia esanda, nahiz eta urte asko jo-

katu izan, kirolarekin dudan harre-

mana amateurra da. Dena den, Klu-

beko Presidentea naizenetik ema-

kumezkoen taldeek egiten duen

ahalegin handietaz jabetu egin

nahiz, bai hedabideetan agertzeko

zein merezi duten onarpen soziala

eskuratzeko. 

Zein helburu dauzkazu orain be-

tetzeko?

Ba nire lehentasunak Klubeko bai

emakumezkoen bai gizonezkoen

ataletan egitura sendoena eta mai-

larik altuena izan dezatela, eta he-

rria, bazkideek eta jokalariek

kiroletaz gozatzen jarrai dezatela,

beti ere Berdintasunaren ildotik,

kirolean, saskibaloian, baina baita

bizitzaren eremu guztietara zabal-

duz.

Zer aldatu beharko litzateke

emakumezkoen kirolak ikusgai-

tasun handiago izateko?

Batez ere pentsamoldea. Emakume

kirolarien inguruan dauden aurrei-

ritziak desagertarazi, eta hedabideek

ere emakumezkoen lorpenei merezi

duten ikusgaitusuna eman, egindako

lanari aintzatespena emanez.

Zer nolako harremana duzugaur

egun kirolarekin? Soilik zure kiro-

lera mugatzen zara?

Astean zehar EHUko unibertsitatean

ingeniaritza informatikoa ikasten ari

naiz eta asteburuetan, aldiz, moto-

cross gidaria naiz. Kirola beti izan da

estresa kanporatzeko biderik eragin-

korrena eta gogoken dudan jarduera.

Kirolean zabiltzanean burua guztiz

zentratua eduki behar duzu eta uste

dut hori dela haren ezaugarririk era-

kargarriena. 

Zure kirolean, zauden lekura helt-

zeko ahalegin handia egin behar

izan duzu?

Motocross-aren kasuan ez dut inoiz

sexu-bazterkeriarik jasan. Badirudi

gizonen kirola dela eta emakumearen

irudia ez dagoela guztiz barnera- tuta,

baina ez dator bat errealitatearekin.

Neska gutxi gara mundu honetan

(gero eta gehiago gaudela ere esan

behar da), baina beti pilotu-kideen

babesa izan dugu, izan ere, pista ba-

rruan denak gara pilotuak eta ez

neska-mutilak. Kirol honek esfortzu

fisiko ikaragarria eskatzen du eta

puntu horretan egia da neskak muti-

lak baino mugatuagoak gaudela. Kasu

hauetan, neskak gida tzeko modu line-

alago eta konstanteago bat behar

dugu agresibitatea txikituz. Honek fi-

sikoaren higadura murriztea lortzen

du eta lesioak baita.

Zeintzuk dira orain lortu nahi ditu-

zun helburuak?

Urte honetan Munduko Txapelketako

azken probara joan ginen Italiara. Es-

perientzia ikaragarri horren ostean

eta asko ikasi ondoren, datorren urte-

rako beste probaren bat egiteko hel-

muga dugu, ikusitako akatsak

zuzenduz eta teknika berriak erabiliz.

Zure ustetan, zer aldatu behar da

emakumeen kirol jarduerak gizo-

nezkoen jarduerak lortzen duten

aintzatespen bera eskuratzeko?

Funtsezkoa da hedabideetan ager -

tzea. Neskak ere lor ditzakegu mutilek

lor tzen dituzten sari berberak, beraz,

zergatik ez zaio garrantzi berdina

ematen? Komunikabideetan hasi

behar da; albistea ikusten duten pert-

sonei gogoratu behar zaie hemen

gaudela, eta ikus gaitzaketen beste

nesken eredu izan gaitezke. Kirolak ez

du generoz ulertzen, beraz saia gaite-

zen denok haren parte izaten.

ELKARRIZKETA • Oihane Albizuri Motocross

ELKARRIZKETA • Gorka Paternina Saskibaloia

“Pentsamoldea aldatu behar da
eta kirolean emakumei buruz
dauden aurreiritziak ezabatu”

Bizkaia Ibaizabal klub galdakaotarren presidentea da Gorka. 2017an zuzendaritza-batzorde 
berria izendatu zuten, eta emakumezkoen saskibaloi taldea goitik behera berriztatu. 

Emakumea eta Kirola VIII. Mintegian ere parte hartu zuten
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“Pista barruan denok gara 
pilotuak, eta ez neska-mutilak”

Oso gaztea den arren (19 urte baino ez ditu), lemoiztarrak zortzi urte daramatza motocross 

lehiaketetan parte hartzen. Italiako mundialean gauza asko ikasi ditu. Eta arrakasta du zain

Aspasia Emakumeen Elkartea • Asociación de Mujeres Aspasia
Gurekin harremanetan ipintzeko, jo ezazu asoaciacion.aspasia@gmai.com posta elektronikora. Atsegin handiz zure iradokizunak,

gogoetak edo kezkak jasoko ditugu. 2018. urteko eta aurreko ekitaldietako ikusentzunezkoak, argazkiak, etabar ikusteko, gure
bloga bisitatu: asocacionaspasia.wordpress.com


