
Bilboko Carlton hotelak Ema -
kumeari eta Kirolari buruzko IX. 
Mintegia hartu du 2019ko urriaren 
25ean, Aspasia Emakumeen 
Elkarteak antolatuta, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren eta Emakunderen 
laguntzarekin. Conchi Manzanal 
elkarteko presidentearen aurkez -
penaren eta ongietorriaren on -
doren, Ema kundeko zuzendaria 
den Izaskun Landaidak mintegira 
hurbildutako guztiak agurtu zituen. 
Azkenik, Teresa Laespada 
Enplegurako, Gizarteratzeko eta 
Berdin tasunerako foru diputatuak 
hitza hartu zuen, bere ongietorria 
emanez. 

Inaugurazioaren ondoren, Mara -
villas Apariciok, Nosotras depor -
tistas erakundeko zuzen dariak, 
lehen hitzaldia eman zuen. Bere 
aurkezpenean, zuzentzen duen 

elkartearen nondik norakoak eta 
kudea tzen duen 10KFem laster -
ketaren antolakuntzan izandako 
esperien tzia jorratu zituen. Ema -
kumeak ahalduntzeko tresnak eta 
baliabideak ere aurkeztu zizkigun, 
entre namendu-jarduerak beza -
lakoak, kirol- jard uerak , sen  tsi   bili -
 zazio-jar duerak...  

Hizlariak ere zenbait datu eman 
zituen, hala nola federazioetako 
zuzendaritza-pos tuetan dauden 
ema kumeen ehune koak, edo klubek 
entre natzaile gisa kontra  tatutakoak, 

ez bakarrik Espainiako Estatua -
renak, baita EBko beste estatu 
batzuenak ere, zifra tamalgarriekin. 

Rocío Ybarra, hockey jokalari 
olinpikoa eta Espainiako selekzioko 

kapitaina, eta Ares Zamora, WATS 
Team-eko bazkidea eta Psikologia 
taldeko burua, erakusketa formatu 
berri bat garatu zuten, non Rociok 
Aresek egiten zizkion galderei 
erantzuten zien. Herbehereetako 
bere esperientzia kontatu zuen, eta 
lurralde haietan ikasitakoa hemen 
aplikatu nahi izan zuenean aurkitu 
zuen harresia azaldu zigun. 

Laneko ohiko kafearen ondoren, 
Emakumea eta Kirola lehen sari 
banaketa egin zuten.

Kirol-ingurunean 
Berdintasunak apur 
bat aurrera egin du

Izaskun Landaida, Maravillas Aparicio, Rocío Ybarra eta Conchi Manzanal.

AURKEZPENA

Emakumea eta Kirola sarien bidez 
Berdintasunaren alde lan trinkoa 

egin dutenei goretsi nahi zaie



IREKIERA HITZALDIA

IX. Mintegia2

Kathrine Switzer izan zen Bostongo 
maratoia korritu zuen lehen emaku-
mea. KV Switzer bezala izena eman 
zuen emakumea zela ohar ez zitezen, 
eta mitikoa da emakumea dela jaki-
tean lasterketatik bota nahi duen ko-
misarioaren argazkia. Baina 
mu til- la gunaren eta beste gizonen 
babesa izan zuen, lasterketa amaituz. 

Gertaera historiko ezagun horre-
kin, Teresa Laespadak azaldu zuen 
funtsezkoa dela gizonek emakumeei 
laguntzea Berdintasuna lortzeko bi-
dean, ez soilik kirolean. Kirola oso ba-
liagarria da estimuluak eta balioak 
transmititzeko, autozainketarako edo 
talde-lanerako, eta Berdintasunerako 
tresna izan daiteke eta izan behar du. 

Hala ere, eta Matilde Fontecha ai-
patuz, gizakiaren jatorritik emaku-
mea kiroletik diskriminatua izan da. 

1900. urteko Parisko olinpiar jo-
koak dira emakumeek parte hartzen 
duten lehenak, bi modalitatetan. Guz-
tira, 997 parte-hartzaileetatik, 22 
emakumezkoak dira. 

Aurrera egin dugu. 2016ko Rioko 
jokoetan, 11.500 atletatik 4.700 ema-
kumezkoak ziren. Eta emakumeak 
modalitate guztietan lehiatzen diren 
lehen aldia izan da. Espainian, ema-
kumezkoek gizonezkoek baino do-
mina gehiago ekarri dituzte: 4 urre, 
gizonezkoek baino bat gehiago. “Eta 
haien izenak ahaztu egin zaizkigu. 
Horiek gogoratu eta izendatzea gus-
tatzen zait, izendatzen ez dena exis-
titzen ez delako“, esan zuen. 

Baldintzatu gaituzten hiru mito: 
kirolak emakumeak maskulinizatzen 
ditu. Bigarren mitoa: kirola arrisku -
tsua da, gure hilekoa aldatzen du, 
amatasuna kaltetzen du... Seme-ala-
bak izan ditzakegu eta domina olin-
pikoak lortu. Hirugarren mitoa: kirola 
ez zaigu interesatzen. Bada, 48.000 
pertsonak jarraitzen diote emaku-
mezkoen Athltetic-ari. 

 Berdintasuna ez da aukera bat. Eta 
Bizkaiko Foru Aldundiak arreta bere-
zia jartzen du, emakumezkoen kirola 
babestuz eta zainduz.

Emakundeko zuzendariak mintegia 
Emakundek urtero antolatzen duen 
Berdintasunerako Foroan kokatu 
zuen. Foro horren bidez, emakumeen 
eta gizonen arteko berdintasuna 
landu eta sustatu nahi da, hainbat ar-
loei eutsiz. Landaidak gaineratu zuen 
aurrera egiteko guztion inplikazioa 
beharrezkoa dela, erabaki esparru 
desberdinak aintzat harturik. 

Emakundek gizartean balio-al-
daketa bultzatu nahi du, eta kirola 
aldaketa-eragile garrantzitsua izan 
daiteke. Kirolak eta ariketa fisikoak 
emakumeen ahalduntzea lagun -
tzen dute, baina modalitate guztie-
tan eta eskubide guztiekin 
praktikatuz. 

Nazio Batuen Garapen Iraunko-
rraren 2030 Agenda aipatu zuen, eta 
bertan aitortzen da kirola garrantzi -
tsua dela emakumearen garapene-
rako eta ahalduntzerako. 

Aurrera egin da, emakumeen le-
hiaketetara joateko markak hautsi 
dira, komunikabideen arreta hobetu 

da, pixka bat bada ere, baina hori 
guztia emakume kirolarien ahalegi-
nari esker izan da posible. Aurrera-
pausoak eman dira, baina 
egiturazkoak izan behar dute, eta ge-
nero-ikuspegia txertatu behar dute 
kirolaren oinarrietan eta botere-gu-
neetan. Berdintasuna kirolaren arlo 
guztietara irits dadin lanean jarraitu 
behar dela adierazi zuen Landaidak. 
 
Berdintasun-planak 

Klubei dagokienez, esan zuen aurre-
rapauso garrantzitsuak eman direla 
Berdintasun Planak ezarriz joan di-
relako, eta plan horiek fruituak ema-
ten ari direla. Aurrera egin da, baina 
gizonen mailatik urrun jarraitzen 
dugu. Emakume futbolariak ere go-
goan izan zituen, egunotan greba 
deialdia egin baitute, eta gaineratu 
zuen emakumeok ikusezin jarrait-
zen dugula, beste garai batzuetan 
baino presentzia handiagoa izan 
arren.

“Emakumeek eta gizonek 
eskutik joan behar dugu 

Kiroleko Berdintasunaren 
aldeko borrokan”

“Lanean jarraitu behar 
dugu Berdintasuna 

kirolaren eremu  
guztietara heldu dadin ”

Teresa Laespada,  
Bizkaiko Enpleguko, Gizarteratzeko 
eta Berdintasuneko foru diputatua

Izaskun Landaida,  
Emakundeko Zuzendaria, 

Emakumearen Euskal Erakundea



LEHENENGO HITZALDIA

1994ko Brightoneko Adierazpena 
ema kumeen kirola sustatzeko oinarri 
batzuk jasotzen dituen nazioarteko 
lehen dokumentua da. Agiri honetan 
jarraibide eta helmuga batzuk ematen 
zaizkigu, eta horiek praktikara era-
man behar dira, nahiz eta adierazpen 
honek 25 urte eduki. 

EBn kirolaz hitz egiten da arlo pro-
fesionalean eta aisialdian. Historian 
zehar, kirola gizonezkoek men de ratu 
dute, dio EBk, nahiz eta azken hogei 
urteetan aurrerapausoak eman diren. 

Genero ikuspegi batetik kirolak 
aurrerapen soziala eta kulturala esan 
nahi du, baina kirola gizonezkoen 
ezaugarriekin lotzen da: indar fisikoa, 
lehiakortasuna... Kirolean interesik ez 
duten gizonak maritxutzat jotzen dira. 
Jasotzen ditugun mezuak kirola ez 
dela guretzat diote. Batzuetan oso es-
plizitua da; beste batzuetan, oso sotila. 
EBk bost jardun-arlo ezarri ditu: 
parte-hartzea handitzea, emakumeen 
berdintasuna eta ordezkaritza ber-
matzea, entrenatzaile gisa lanpostu 
teknikoetan berdintasuna lor tzea, ge-
nero-indarkeria de sa gerra raztea, ki-
rolean esterotipoak deuseztatu eta 
emakumeen kirolari estaldura media-
tikoa bermatzea. 

Emakumeak erabaki-esparrue-
tan duen presentzia oso txikia da, eta 
EBko batez bestekoa %14koa da zu-
zendaritza-postuetan dauden ema-
kumeei dagokienez. Eta Espainiako 
Estatua batez besteko horren azpitik 
dago. Emakumeok ez dugu indarrik 
mesede egingo liguketen erabakiak 
hartzeko. Aurrera egitea asko zail -
tzen digun hesia da. 

Diskriminazio horizontal horre-
taz gain, bada beste bat, bertikala 
dena: karguaren ardura gora egin 
ahala, behera egiten du emakumeen 
kopuruak. Federazio edo klubetan 
%4 baino ez ditugu aurkitzen. Feno-
meno hori ez da zerbait isolatua, gi-
zartearen beste arlo batzuekiko 
zeharkakoa baizik. 

Postu teknikoetan ere berdinta-
sun eza nabaria da: eliteko entrena -
tzaile profesional guztien %10 baino 
ez dira emakumeak Alemanian. Sue-
dian, entrenatzaileen %11 emaku-
meak dira. Erresuma Batuan (milioi 
bat entrenatzaile baino gehiago ditu), 
%25 emakumeak dira, eta %17ra 
jaisten da selekzio nazionalen ka-
suan. Finlandian %30ekoa da. Txe-
kiar Errepublikan, emakumezkoen 
atleten %28 bakarrik entrenatu ditu 
emakume batek. Espainian, ehunekoa 

%23koa da, eta Euskadin, %26koa. 
Valentzian, berriz, %20ra jaisten da. 

Ahaztu behar ez ditugun kopuru 
ba tzuk: 80-20. Emakumezkoen ki-
rola Espainiako kirol guztiaren %20 
da. Emakumezkoen kirola gizonez-
koen futbol guztia bezain handia da. 

Beste datu adierazgarri bat: Es-
painiako Estatuan 2009an federatu-
tako emakumeak lizentzia guztien 
%19,72 ziren. Hamar urte geroago, 
%23ra igo dugu. Eredu horri jarrai-
tuz, 83 urte barru federazio-lizen -
tzietan berdintasunera iritsiko garela 
esan dezakegu. Baina ezin dugu 
hainbeste denbora itxaron. 

'Running' 

'Running' oso kirol interesgarria da 
emakumeentzat, edozein adinetan 
praktikatu dezakete. Ez du axola zein 
adinetan hasten zaren, zure ahalegi-
naren arabera proposatzen duzun le-

kuraino irits zaitezke. Running-eko 
datuak aztertzen hasi ginen: 10 kilo-
metroko lasterketetan korrikalarien 
%29 emakumeak dira, 15 kilometro-
tan %27ra jaisten gara; 21 kilome-
trotan, emakumeak %23 dira; 
maratoian, 42 kilometrotan, %17ra 
jaisten da. 

Beste hiri batzuk aztertu ditugu, 
eta Bilboko 10Kn %41 emakumeak 
dira, Bilboko maratoi erdian %20,30, 
maratoian %10,63 baino ez, eta Se-
villako maratoian %13,52. Argi dago 
oraindik asko dugula egiteko ehu-
neko parekidera iristeko, eta hori 
%45 izan daiteke. AEBetan, emaku-
meek% 45-48ko batez bestekoa 
dute maratoian. Maratoi erdian, 
emakumeak %61 dira. 

Eurobarometroaren datuak: 
emakumeen %37k kirola egiten du. 
Gizonak, %45. Inoiz kirola egiten ez 
duten emakumeak: %47. Gizonak, 
%37. 

Espainian, kirola egiten duten gi-
zonak %59 dira, eta emakumeak, 
%47. Modaliderik ohikoenak gimna-
sia, oinezko lasterketa, txirrindula-
ritza eta igeriketa dira. Datu horiek 
erakusten digute jarduera fisikoa eta 
kirola nahasten ari direla.  

Mutilek oso argi dute kirola egitea 
zer den, baina neskek ez, eta kirola ari-
keta fisikoarekin nahasten dugu. Kiro-
lak araudi eta lehiaketa batekin lotuta 
dago. Egun batean, ordu batera, zure 
onena ematen duzu. Ariketa fisikoa 
oso bestelakoa da. Ez zara lehiatzen, 
ez dago markarik. An to latutako kirol-
lehiaketa batean parte hartu zuten 
pertsonen ehunekoa: emakumeak, 
%10; gizonak, %25. 

Kirolaren bidez genero-indarke-
ria desagerraraztea: genero-indarke-
riaren izozmendia. Ez du zerikusirik 
gizarte mailarekin, ezta ikasketekin 
ere. Genero indarkeria zeharkakoa 
da, eta guri eragin diezaguke. Puntan 
daude kasurik larrienak, eta jaitsi 
ahala agertzen da ikusezintasuna, ez 
ikusiarena egitea, umiliatzea,... 

Genero-estereotipoak komunika-
bideetan: emakume kirolarien irudi 
oso sexualizatuak, kirol-alderdia gai-
lentzen ez dutenak. Ez da marketin 
arazo bat: komunikazio arazo bat da. 
Generoari buruzko prestakuntza 
behar dugu, kirolari gisa. Kiroletik 
edozein mailatan bizi ahal izatea, 
emakumezkoen kiroletik bizitzea 
ahalbidetuko digun soldata izatea. Eta 
has gaitezen hedabide publikoetan 
kuotak eskatzen; kirolaren %20 gara. 

'Guk kirolariak' 

Nosotras deportistas elkartean Brigh-
toneko Adierazpenaren printzipio 
guztiak hartu, betaurreko moreak 
jarri eta lanean hasi ginen. Oztopo na-
gusia da gure buruetan eta gizartean 
kirola mutilen kontua dela sinesten ja-
rraitzen dugula. Neskengan pentsatu 
behar dugu, mutilengan egiten dugun 
bezala. Gu hasi ginen informazioa 
bila tzen, daturik ez zegoelako, kirola 
egiten zuten emakumeei buruz. Eta 
aurrera egin ahala, konturatu ginen 
oinarritik lanean hasi behar genuela, 
kirolean emakumeen parte-hartzea 
antolatzen eta sustatzen. 

Urtero Valentzian antolatzen diren 
60 lasterketetatik, gurea da emaku-
meek antolatzen duten bakarra. Ema-
kumeen kirola ikusarazi eta 
sentsibilizatu egiten dugu hitzaldie-
kin,... Zeregin handia dago.

“Guk antolatzen dugu 
Valentzian emakumeek 

zuzentzen duten 
lasterketa bakarra”

Maravillas Aparicio,  
‘Guk kirolariak’  

elkarteko zuzendaria

‘Running’-a da emakumeentzako kirolarik egokiena, Aparicioren ustez.

IX. Mintegia 3

“EBko kirol federazioetako 
zuzendaritza-karguen %14 soilik 

emakumezkoenak dira”



BIGARREN HITZALDIA

Ares Zamora: Rocío Espainiako 
Selekzioaren historian partida 
gehien jokatu dituen jokalaria da, 
nazioarteko 266 partidetan izan 
delarik. Nola erabaki zenuen belar 
hockeya zure kirola zela? 
Rocío Ybarra: Gertu dituzun 
kirolekin hasten zara. Nire kasuan, 
nire familian belar hockeyan 
jokatzen zen. Nire familiaren babesa 
izan dut, batez ere amarena. Ezber -
dintasunak dituen gizarte batean, 
mundu guztiak esaten zuen ea nora 
joango ginen, kiroletik ezingo ge -
nuela bizi... Amari esker, kirolari 
profesionaletan bihurtu ahal izan 
ginen.. 
Ares Zamora: Hiru joko olinpikotan 
egon zaren zeu, nola bizi da foku 
mediatikoa gizonezkoek bakarrik 
eramatea? 
Rocío Ybarra: Etsigarria da zure 
bizitza entrenamendura bideratzea, 
zure markak hobetzea, eta kaze ta -
ritza-elkarrizketa bat egiten dizu te -
nean galderak egitea zer eder 
zau  den, zure bikotekidea non da -
goen eta abar esateko. Oso min garria 
da, kirolean duzun dedikazioa gizon 
batena bezalakoa delako. Baina 
gizonari bere kirol meritu guztiak 
aitortzen zaizkio, eta guk, berriz, 
borrokatu egin behar dugu gure 
izenaz ere oroitu daitezen. Garran -
tzitsua da emakume kirolariak gizo -
nen mundu batean sartzen garela 
dioten este reotipo horiekin haustea... 
Hori gezu rra da. Kirola balioak dira, 
frus ta zioen aurka borrokatzea, zeure 
buruarengandik onena ateratzea eta 
lehiatzen jakitea. Hori ez doa gene -
roarekin, pertso narekin baizik. Eta 
mediatikoki era kargarri egitea oso 
zaila da, lekurik ematen ez zaigulako. 
Mikrofono bat aurrean jartzen 
digutenean eta gauza zentzu gabeak 
galdetzen dizkigutenean, hala nola 
noiz izango garen ama, edo gure 
bikotekidei buruz, gaizki plantea -

tutako galdera horiek bideratzen 
jakin behar dugu, gure kirol merituez 
hitz eginez. 
Ares Zamora: Arreta mediatiko eza 
horretaz eta soldata desberdintasun 
garrantzitsuez gain, zer beste 
zailtasun aurkitu dituzu? 
Rocío Ybarra: Gizonei milioiak 
ordaintzen dizkieten babesleak gero 
guri askoz gutxiago ematen digutela. 
Horrekin batera, egin dugun lanaren 
errekonozimendu falta. Sergio Ramo -
si, esaterako, sari pila bat eman dizkio -
te, ea olinpiarra eta banderaduna 
izango ote den galdetzen diote, eta 
niri, berriz, ez zait batere jaramonik 
egin, nire 266 nazioarteko partidak 
gorabehera. Egia da oihartzun media -
tiko desberdina duten kirolak direla, 
baina iruditzen zait oso nabarmena 
egiten dela jasaten dugun diskrimi -
nazioa. Nire federazioan bertan gauza 
zentzugabeak entzun ditut, hala nola 
emakumeok gizonek baino lehenago 
jokatu behar genituela partidak, 
telebistarako oso txarrak diren 
ordutegietan, esanez epaile berberak 

direnez, gurekin ez direla nekatzen, 
eta horrela fresko egon daitezkeela 
gizonekin tokatzen zaienean. Esaldi 
horiek oso maiz entzun izan ditut. 
Edo emakumezkoen kirola 
gizonezkoen argazkiekin aurkezten 
saiatzen dira... Hau egunero bizi dut. 
Eta eliteko emakumeen kirol bizitza 
gizonezkoena baino are laburragoa 
da. Badirudi sozialki iristen dela 
momentu bat non ama izan behar 
duzun, eta amatasunera heltzen 
zarenean, ezin zara elitera itzuli, eta 
hori gezurra da. Hor dago Maialen 
Chourraut, adibide bat jartzearren. 
Ares Zamora: Une erabakigarria da 
lehiatzeari uzten diozunean. 
Unibertsitatean prestatzen ari zara. 
Nolakoa izan da zure bizitza lehen 
mailako selekzioa eta hockeya utzi 
zenituenetik? 
Rocío Ybarra: Txiki-txikitatik argi 
izan nuen prestakuntza behar nuela. 
Kirolarekin zerikusia duten zein ez 
duten hiru titulazio ditut. Eliteko 
kirola 31 urterekin utzi behar izan 
nuen nire lanbidean aritzea 

aukeratzeagatik, irakaslea bainaiz. 
Hamasei urtez aritu naiz eliteko 
kirolean, baina oraindik ez didate 
nire federaziotik deitu, eta nire 
esperientzia eta prestakuntza osoa 
eskaini diezaieket. 
Ares Zamora: Amatasuna aipatu 
duzu. Nola baldintzatzen du horrek 
eliteko kirolari baten ibilbidea? 
Rocío Ybarra: Badirudi emakumeak 
ama edo eliteko kirolaria izatearen 
artean aukeratu behar duela. Nire 
kasuan, nire bizitza betidanik eliteko 
kirolari lotuta egon zen, eta 
amatasuna iristen denean, 
aukeratzera behartuta ikusten zara. 
Federazioek zeresan handia dute, 
jarduteko protokoloak sortuz. Egia 
da ama izatea aukeratzen duen 
emakumea denbora batez egongo 
dela lehiaketatik erretiratuta, baina 
gero eliteko kirolera itzul daiteke. 
Hala ere, ez dago jasota ez 
estatutuetan, ez kontratuetan,... Lan 
handia dago ama den emakumea 
itzuli ahal izango dela bermatzeko, 
hala nahi badu. 
Ares Zamora: Zure ustez, zer ga -
rrantzi dute neskengan emaku -
mezko kirolarien erreferenteek? 
Rocío Ybarra: Erreferente feme -
ninoak oinarrizkoak dira. Neskek 
zenbat eta erreferente gehiago izan, 
orduan eta errazago izango dute 
pausoa eman eta kirolaren alde 
erabakitzeko. Uste dut une batzuetan 
Berdintasuna ez dagoela ondo 
bideratuta. Gizonezkoen futbol 
partida bat emakumezko batekin 
alderatzen denean, esaten da ez dela 
gauza bera, erritmoa desberdina 
dela, motelagoa dela... Hala izan 
behar du. Kontua ez da gizon batek 
bezala korrika egitea, baizik eta 
gutako bakoitzak bere espazioa 
izatea. Eta ez da islatzen maila 
mediatikoan. Ez da hain zaila 
emakumezko erreferenteak bultza -
tzea. Asko dago egiteko. 
Ares Zamora: Futbolarien grebak 
agerian uzten du desberdintasuna... 
Rocío Ybarra: Denok bizi izan 
ditugu desberdintasun horiek. 
Grebaz hitz egiten da futbolean, 
baina diskriminazio horrek denoi 
eragiten digu. Egunerokoan bizi 
ditugun diskriminazio horiek guztiak 
ikusarazi behar ditugu, ez bakarrik 
elitean. Gizonek beren sindikatuak 
dituzte, baina emakumeok ez dugu 
nora jo. Baina gizonekin kontatu 
behar dugu, eskutik joan behar dugu 
Berdintasunerako bide horretan.

“Emakume kirolariek jasaten 
dituzten diskriminazioak 
ikusarazi behar ditugu”

Rocío Ybarra, hockey-ko jokalari olinpikoa 
 

Ares Zamora, WATS Team-eko bazkidea

Rocío Ybarrak Ares Zamoraren galderak erantzun zituen.

IX. Mintegia4

“Emakumeak eta gizonak Berdintasuna 
elkarlanean bultzatu behar dute”



Mintegiaren aurreko edizioetan 
bezala, lanaldira joan ziren pertsonek 
beren ikuspuntuak azaltzeko eta 
eskaini ziren bi hitzaildien harira 
agertutako gaiei buruzko ekarpenak 
egiteko aukera izan zuten. Horre -
tarako, hiru eztabaida talde eratu 
zituzten, bakoitzean moderatzaile 
lanetan aritu zen pertsona batekin. 
 
Lehenengo lan-mahaia: 

Noemi Puente, Lutxana Arraun 
Elkarteko zuzendaritzako kidea, eratu 
ziren mahaietako lehenengoaren 
bozeramailea izan zen. 

Planteatu zuen lehen ondorioa 
izan zen kirol modalitate bakoitzak 
emakumezkoen federazio indepen -
dente bat izan beharko lukeela. 
Hainbat klubetatik entre na -
menduak eta bestelako jarduerak 
mistoak izan daitezen saiatzen 
direla adierazi zuen, baina araudiak 
kategorien arabera banatzera 
behartzen ditu. Horrek esan nahi 
du oso pertsona baliodunak ezin 
direla lehiatu, ez dagoelako sail 
mistorik edo emakumezkoen 
talderik. Araudiak aldatu beharko 
lirateke, eta horretarako ema -
kumeek klubetako zuzen daritza 
guneetan egon beharko lukete. 

Gainera, mahaiak pentsamoldea 
aldatu beharko litzatekeela iritzi zion, 
eta malguagoak izan talde mistoak 
ahalbidetzeko orduan. 

 
Bigarren lan-mahaia: 

Tati Garmendia, Bera Bera klubeko 
zuzendari eta jokalari ohia, bigarren 
mahaiaren bozeramailea izan zen. 

Bera Berako lehen plantillako 
jokalari guztiek kontratua dute, eta 
Gizarte Segurantzan kotizatzen 
dute. Ibilbide luzea geratzen da 
benetako Berdintasun baterako, 
baina saiatzen dira saltzen ez 
biktimismoa, baizik eta balioan jarri 
beharreko "produktu" bat. Beren 
jokalariei ahalik eta ikusgarritasun 
handiena ematen saiatzen dira, eta 
kiroletik jasotzen dituzten diru 
sarrerekin modu duin batean bizi 
ahal izatea. Inork ez dezala 

zalantzarik izan beren kirol-diru-
sarreretatik bizi ote diren, eta hori ez 
da gizonen kasuan gertatzen; izan ere, 
guztiek uste dute beren mantenua 
kirol-jardueratik datorrela. 

Mahai horretan adierazi zen 
ema kumeei asko kostatzen zaiela 
zuzen daritzako postuak betetzea, 
gauzak pixkanaka barrutik al -
datzen joan ahal izateko. Em a -
kumeen presentzia-ga be zia ho rrek 
berdintasuneranzko edo zein aurre -
rapen geldiarazten du. 

Kontxako Banderan berdin tasu -
naren aldeko ekimenari esker, ema -
ku mezkoen eta gizonezkoen 
mo   da  litateetan sari berbera zegoen, 
baina mahaian zalantzan jarri zen 
sarian bakarrik Berdintasuna aplikatu 
behar ote den, %50-50 hori diru-
lagun tzetara ere eraman behar de -
lako; izan ere, dirudienez, 
gizo n ezkoek jasotzen dituzten 
laguntzak emakumezkoenak baino 
handiagoak dira. Ibilbide luzea 
geratzen da erakunde eta gizarte 
mailan. 

 

Hirugarren mahaia: 

Koldo Mendiak, Bizkaiko Saskibaloi 
Federazioko presidenteak,  mahaia -
ren bozeramaile lanak egin zituen. 

Mendiak saskibaloia izan zuen 
ardatz. Astean bost egunetan 
entrenatzen duten jokalari asko 
daudela baieztatu zuen, asko 
bidaiatzen dutela, eta beka moduan 
kobratzen dutela. Jokalari askok ez 
dute hilean 1.000 euro jasotzen, eta 
batzuek ez dute kontraturik, bai 
emakumezkoak zein gizonezkoak ere. 

Bizkaiko saskibaloi federazioak 
emakumezkoen lizentzia gehiago ditu 
gizonezkoenak baino. Azken urteetan 
hazten joan da nesken lizentzia 
kopurua, eta berdintasun irizpide 
batetik egiten dute lan. 

Aurretik, partidetarako arbitraje-
prezioen banaketa bat zegoen, nesken 
partida bat eta mutilen beste bat 
arbitratzeagatik ordaintzen zena 
bereiziz. Gaur egun hori berdindu 
egin da, eta epaileek berdin kobratzen 
dute eskualdeko ligetan. Nesken eta 

mutilen entrenamendu berezietan 
ere hobekuntzaren alde lan egiten da, 
gero Euskadiko eta Nafarroako 
txapelketetan lehiatzen diren selekzio 
lokalak osatzeko. Bere arrakastarik 
handiena emakumeen esparruan 
gertatzen dela adierazi zuen. 

Emakumezkoen kirolean dagoen 
arazo nagusia finantzaketa lortzea da. 
Egunkarietan asko ateratzen den 
kirola ez bada, futbola bezala, gauza 
zaildu egiten da. 

Kirolerako mezenasgoaren legea 
hobetu behar da, ez du ondo fun tzio -
na tzen. Askotan enpresa edo era -
kunde batera jotzen dute finantzaketa 
eman diezaieten, eta mahai azpitik 
bezala ematen diete. Inori ezer ez 
esateko eskatzen diete, atean ilara 
luzeak izango baitituzte jakiten bada. 

Emakumezkoen saskibaloian 
ema kumezko entrenatzaileen pre -
sen tziari dagokionez, oso gutxi daude, 
%20 inguru, edo are gutxiago. 
Arbitra-ikastaroak deitu dira, baina 
asko kostatzen da. Bizkaian bost 
baino ez daude. Oso emakume 
entrenatzaile onak daude, baina bidea 
egitea falta da. 

Emakumeak federazioen batza -
rre tara eta Espainiako Federazioan 
sartzera animatu nahi dituzte. 

 
Ondorio orokorrak 

Ondorio orokorretan, emakumeok 
gure lehiaketen gidaritza hartu behar 
dugula planteatu zen, gizonengandik 
bereizita. Eta kontratuak sinatu, Gi -
zar te Segurantzan kotizatuz. Ozto po -
ak hautsi, laguntzaile eta babesleekin 
lan fina egin. Zarata egin behar da, 
egiten duguna oso ondo dagoela 
sinetsita. Munduari gure lorpen 
guztiak erakutsi behar dizkiogu. 

Emakumeek oso serio hartu behar 
ditugu gure kirol-ibilbideak, eta era -
kundeek berdintasunari aintza tes pe -
na eman behar diote,diru -la  gun tze tan 
aintzat hartuz. Emakumeok behin eta 
berriz gure eskubideak aldarrikatu 
behar ditugu, mutilak bezala behar 
artatzea lortu behar dugu. 

Emakume kirolariek jasaten duten 
diskriminazioa desagerrarazi behar 
dugu. Bide luzea dugu aurretik.

HAUSNARKETARAKO DINAMIKA

Finantziaziazioa, mahai guztietan agertu zen gaia.

Emakumea eta Kirolari buruzko  
IX. mintegian jasotako ekarpenak

IX. Mintegia 5

Gizonezkoen federazioetatik 
independenteak diren emakumeen 
federazioak sortzea, egon daitekeen 

irtenbideetako bat



IX. Mintegia6

EMAKUMEA ETA KIROLA I. SARIAK

Basqueteam Fundazioa, Bera Bera Kluba 
eta Ainhoa Azurmendi, Emakumea eta Kirola 
Lehenengo sarien garaile suertatu dira

Aspasia Emakumeen Elkarteak Emakumea 
eta Kirola Sariak sortzea erabaki du, Berdintasuna 

sustatzearen alde konpromiso sendoa erakutsi 
dituzten erakunde zein pertsona fisikoei merezi 

duten aintzatespena emateko asmoz. 
Hori dela eta, 2019an lehenengo sariak 

eman ditu, hiru atal aintzat harturik: 
norbanako pertsona fisikoa, kirol-erakundea eta 
enpresa edota erakunde publiko zein pribatua. 
Ekimen honen bidez, genero ikuspegiaren alde  

dihardutenen lana goraipatuko da
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1. ARGAZKIA: Sarituen familia argazkia. Ezkerretik eskuinera, Agurtzane Bil-

bao, ekitaldiaren gidaria, Teresa Laespada, Bizkaiko Foru Aldundiko Enple-

guko, Gizarteratzeko eta Berdintasuneko foru diputatua, Rocío Ybarra eta 

Olatz Legarzarekin batera, Basqueteam Fundazioko izenean saria Laespada-

ren eskutik jaso zutenak. Ondoren, Tati Garmendia, Bera Bera Klubeko zu-

zendaria eta jokalari ohia, zeinek Bera Bera Klubaren izenean jaso zuen saria. 

Ainhoa Azurmendiren izenean Gorka Leundak jaso zuen saria. Jarraian, Con-

chi Manzanal, Aspasiako presidentea, eta bere ondoan, Susana Muro Deia 

egunkariko Marketin zuzendaria, Gorka Leundari saria eman ziona. Azkenik, 

Izaskun Landaida, Emakundeko zuzendaria. Landaidak Bera Bera Klubaren 

saria Tati Garmendiari eman zion.  

 2. ARGAZKIA: Gorka Leundak Susana Muroren eskutik saria jaso du. 

3. ARGAZKIA: Rocío Ybarra eta Olatz Legarza, Teresa Laespadarekin batera. 

4. ARGAZKIA: Tati Garmendiak Izaskun Landaidaren eskutik jaso du saria. 

EPAIMAHAIA: Emakundek, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun eta Ge-

nero Politiken Arloak, Cristina Ubani generoan adituak, Ixa Rodriguez ki-

rolariak eta Aspasia Emakumeen Elkarteak osatu zuten hainbat 

hautagaitzen artean sariak ematea ebatzi zuen epaimahaia.
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Zauden lekura heltzeko ahalegin 
handia egin al duzu? 
Bai, azkenean esfortzu handia su-
posatzen du eta zure denbora libre 
guztia hipotekatzen duzu. 
 
Zeintzuk dira orain lortu nahi di-
tuzun helburuak? 
Helburu nagusia taldea profesionali-
zatzea da, hau da, babesleak aurki -
tzea, bai txirrindulariak baita 
teknikoak profesionalizatu ahal iza-
teko. Momentu honetan, Bizkaia-Du-
rango taldea beste ekipo profesional 

batzuekin lehiatzen da, baina neska 
txirrindulariak eta teknikariak ez dira 
profesionalak. Beraz, ez dira profesio-
nalki horretara dedikatzen, ezin dira 
txirrindularitzatik bizi. 
 
Txirrindularitza-giroa gizonez-
koen irudian kokatuta al dago? 
Bai, azken batean txirrindularitza 
gizonezkoen kirol gisa ulertzen da. 
Horregatik, oztopo askori aurre 
egin behar zaie, eta bidegabekeria 
guztien aurka borrokatu behar da 
aurrera egiten jarraitzeko. Badirudi 

aurrera egiten ari garela, baina oso 
astiro. 
 
Nola ikusten duzu emakume txi-
rrindulariaren ikusgarritasuna 
komunikabideetan? 
Emakumeen txirrindularitza ez da 
bistaratzen, nahiz eta komunikabi-
deek kasu gehiago egiten diguten 
gaur egun, oraindik mutilekin kon-
paratuta alde handia nabari tzen da. 
Ez dakit emakume txirrindularien 
ikusgarritasuna %3ra helduko den, 
mutilekin alderatuta. 

Zer suposatzen du kirolak 
zure bizitzan? 
Bost urterekin hasi nintzen kirola-
ren munduan. Gimnasia erritmiko-
ari bizitza osoa eskaini diot, 
lehenik gimnasta bezala eta, gero, 
erretiratu nintzenean, entrena -
tzaile gisa. 
 
Emakumea eta kirolaria iza-
tea lan gogorra al da? 
Niretzat ez da gogorra izan. Txi-
kitatik egin dudan zerbait da, eta 
beti izan da nirekin. Ez naiz dis-
kriminatua sentitu; izan ere, ni 
batez ere emakumezkoek prak-
tikatzen duten kirol batetik 
nator, eta kasu honetan diskrimi-
nazioa gizonei emakumezkoei 
baino gehiago egiten zaie. 

Zure aburuz, emakumeak 
indar edo protagonismo ge-
hiago hartzen ari zarete kiro-
lean? 
Emakumeak ikusgarritasun eta 
protagonismo gehiago behar du. 
Orokorrean, gimnastika erritmiko-
tik kanpo, argi dago emakumeari 
garrantzi handiagoa eman behar 
zaiola kirolean. Komunikabideetan 
oso gutxi hitz egiten da emaku-
mezkoen kirolaren inguruan, gizo-
nezkoen kirolarekin alderatuta. 
 
Zer egin daiteke emakumeek 
kirolean ikusgarritasuna izan 
dezaten? 
Galdera zaila da. Nire ustez, ema-
kumea ikusgai egiteko bide na-
gusia komunikabideena da, 
normalean emakumezkoen kiro-
lari buruz hitz egiten ez dutenak. 
Gainera, sare sozialak ere bide 
ona dira emakume kirolariak 
ikusarazteko. 

ELKARRIZKETAK

“Hedabideek gutaz 
hitz egin behar dute”

Bizkaiko Gimnasia Federa-
zioko Presidentea da. Bost 

urterekin hasi zen eta 
gimnasia erritmikoan urte 
asko eman ondoren, kiro-

lean Berdintasuna lortzeko 
gakoak ematen dizkigu.

Nolakoak izan ziren zure hastape-
nak kirolaren munduan? 
Hiru urte nituenean patinatzaile gisa 
hasi nintzen, A Coruñako patinaje ar-
tistikoko munduko txapelketa ikusi 
ondoren. Pixkanaka patinaje artisti-
koa eta abiadurakoa praktikatzen 
hasi nintzen. Gero, hamasei urtere-
kin, entrenatzaile eta arbitro gisa tre-
batu nintzen, patinaje artistikoko 
espezialitate guztietan. Egun, TEJ 
epaimahaia naiz patinaje artistiko, 
hockey eta lasterketetako kirol-ebo-
luzioako graduak aztertu ahal iza-
teko. Gainera, Club Show Ge txoko 
zentroan entrenatzailea naiz.  
 
Nola baloratzen duzu emakume-
aren lana kirolean? 
Ilusiotik eta itxaropenetik baloratzen 
dut. Txalogarria da emakumearen 
lana eta presentzia esparru guztie-

tan. Baina egia da kirolean agian ber-
deago gaudela, agian bide luzeagoa 
daukagu egiteko.  
 
Oztopoak izan dituzu bide profe-
sionalean emakume izateagatik? 
Emakume izateagatik ez, azkarra iza-
teagatik bai. Egia da, batzuetan, zure 
prestakuntza pazientzia faltarekin, 
isiltzen ez jakitearekin, politikoki zu-
zena ez izatearekin… nahasten dela. 
Jendea prestatzea eta profesionala 
izatea ez da ondo aintzat hartzen. 
 
Zer egin daiteke emakumei kiro-
lean ikusgarritasuna emateko? 
Sostengua ematen eta aldaketarako 
bidea eskuragarriago egiten jarrai -
tzea. Hau da, gauzak aldatzen saia -
tzen bagara baina erantzuna beti 
ezezkoa bada, jakina, mendia mugi-
tuko dugula. Baina horrek askoz ere 
denbora, esfortzu eta higadura han-
diagoa suposatuko du. Guztiok, edo 
gehienok, pentsatzen dugu hori al-
datu egin beharra dagoela, agian, al-
daketari ahotsa eta ekintza jarri 
behar dizkiogu hori gauzatzeko. 

“Kirolean aldaketa 
bultzatu behar dugu”

Show Getxo patinaje 
Klubeko entrenatzailea eta 
kirol zuzendaria da. Kiro-

lean Berdintasuna bultzatu 
behar dela argi du.

Agurtzane Elorriaga  Txirrindularitza

“Txirrindularitza gizonezkoen 
kirol gisa ulertzen da”

Agurtzane Elorriaga  
Bizkaia-Durango  

emakumezkoen taldeko 
kirol-zuzendaria da 2012az 
geroztik. Nazioarte mailan 

txirrindularia izan da.

IX. Mintegia 7

Janire Alboniga  Gimnasia Eva Sainz  Patinaje artistikoa



IX. Mintegia8

Karate-giroa gizonezkoen irudian 
kokatuta al dago? 
Aitona-amonentzat, karatea ukipen-
kirola dela esan dezakegu, hori dela 
eta, beraientzat gizonezkoen kirola da. 
Baina pentsatu nahi dut nire kintako 
eta gazteagoko jendearentzat karatea 
ez dela gizonen kirola. Txipa pixka bat 
aldatzen ari garela uste dut. 
 
Emakumeek karatean gehiago 
parte hartzen dutela uste al duzu? 
Bizkaiko Karate Federazioan, eskola 
kirolean, gutxi gora-behera %40a 

emakumezkoak dira. Baina adin ba-
tera iristen denean, neskek zein mu-
tilek, karatea bertan behera uzten 
dute. Denborak aurrera egin ahala, gi-
zonak berriro karatean sartzen dira, 
emakumeak baino kopuru handia-
goan. Senior kategorian mutil gehiago 
daude. 
 
Zer esango zenieke emakumeei 
kirol honetan parte har dezaten? 
Azkenean gustuko kirola egin behar 
duzu. Hortaz, lortu behar duguna da 
emakumeek kirolean jarrai dezatela. 

Uste dut pertsona guztiek kirolen bat 
egin beharko luketela, eta inoiz ez utzi. 
Kirolaren praktika jarraitua bul tzatu 
behar dugu, emakumeengan arreta 
berezia jarriz, gu baikara  gu        t xien egi-
ten dugunak. 
 
Zer aldatu beharko litzateke ema-
kumezkoen kirolak ikusgarrita-
sun handiagoa izateko? 
Ez zait formula magikorik bururatzen, 
lanean jarraitzea soilik. Oraintxe San-
dra Sanchez karateka daukagu, mun-
duko txapelduna izan dena, niretzat 
kirol honetan dudan lehen emakume 
erreferentea da. Adibidez, ni hasi nin -
tzenean karateko maisuak erreferen-
tetzat neuzkan, ez nuen inolako 
erreferente femeninorik ezagutzen. 

Zer nolako erlazioa daukazu gaur 
egun kirolarekin?  
Esan daiteke hobby bat dela, oso 
modu aktibo eta bizian nire bizitza-
ren parte dena. Ezinezkoa da mendi-
zaletasunetik bizitzea. Mintegi 
honetan ikusten dugunez, emaku-
meentzat oso zaila da beste kirol bat-
zuetatik bizitzea, beraz, 
men diza letasunaz pentsa. 
 
Kirol honetan gero eta emakume 
gehiagok parte hartzen dutela 
uste duzu? 
Nik baietz uste dut. Gure klubetik 
gure alaben eta biloben artean men-
dizaletasuna sustatzen saiatzen ari 
gara. Izan ere, mendizaletasuna kirol 
oso solidarioa dela uste dugu, balio 
oso garrantzitsuak dituena. Gure es-
paziotik, posible den guztian anima -
tzen eta beti emakume guztien 

alboan izaten saiatzen gara. Egia da, 
orain arte, gizona zela mendian ge-
hien ibiltzen zena, baina, dagoeneko, 
mendira elkarrekin doazen emaku-
meen taldeak ikusten dira, beste 
gizon batzuekin batera joan gabe. 
 
Oztopo asko aurkitu dituzu bi-
dean emakume izateagatik? 
Ez, nire klubean emakumeoi berdin 
tratatzen gaituzte. Ni ez naiz sentitu 
diskriminatua mendiaren munduan, 
baina uste dut mugitu garen zirku-
luagatik pribilegiatuak izan garela. 
 
Zure ustez, zer aldatu behar da 
emakume kirolariek indar han-
diagoa izan dezaten gure gizar-
tean? 
Ikusgarriak egin behar gara eta hor 
egon. Atzean geratu gabe. Deitzen di-
guten gauza guztietan parte hartzea 
eta oso aktibo egotea ezinbestekoa 
da, bertan gaudela nabaritzea. Orain 
arte bigarren maila batean utzi digu-
ten arren, lanean jarraitu behar dugu. 
Poliki samar doala iruditzen zait, 
baina konstanteak izan behar dugu. 

ELKARRIZKETAK

“Emakumeak aurrera 
egin behar dugu beti”

Emakumeak saltsa guztie-
tan egon behar dutela uste 
du Rosa Pérezek. Bere kiro-

lean gero eta neska talde 
geihago ere ikusten ditu

Nolakoak izan ziren zure hastape-
nak areto futbolean? 
Nire aitak motibatuta, zortzi urtere-
kin hasi nintzen Eskoriatzako areto 
futboleko taldean. Mutilekin batera 
hasi nin tzen jolasean, beste talderik 
ez zegoelako. Kadetera iritsi gine-
nean, mutilekin entrenatzen nuen, 
baina neska izateagatik ez ninduten 
haiekin partidak jolasten uzten. Be-
randuago, Eskoriatzan, areto futbo-
leko nesken talde bat sortu zen eta 
jubenil mailan nesken talde berri ho-
rrekin jolasten hasi nintzen. 
 
Zein helburu duzu orain? 
Lehenengo mailan jolasten ari gara, 
eta gure helburua aurten kategorian 
mantentzea da, eta hortik ez jaistea. 
 
Zailtasunak aurkitu dituzu ema-
kumea izateagatik? 

Arestian aipatu bezala, mutilen tal-
dearekin entrenatzen nuenean, ez 
ninduten jolasten uzten. Garai har-
tan, nire taldea zenak Euskadiko txa-
pelketa irabazi zuen, eta nik ezin izan 
nuen parte hartu. Hala, dominak 
hartzerakoan ere, ea ekipoko norbai-
ten neska-laguna nintzela galdetu zi-
daten eta ez nuen dominarik jaso. 
Nahiz eta garai hartan ume bat izan, 
horrelako jarrerek mindu egiten nin-
duten. Emakumeen ekipoa sortzera-
koan, taldea osatzeko neskak 
aurkitzea ez zen lan erraza izan. Fu -
tbola eta areto-futbola antzekoak 
baitira, eta futbolaren oihartzuna 
askoz handiagoa da. 
 
Zer aldatuko zenuke kirolean 
Berdintasuna lortzeko? 
Nire ustez, hezkuntzak paper ga-
rrantzitsua hartzen du eta txikitatik 
hezitzea ezinbestekoa da. Umeei 
pertsona guztiak berdinak garela eta 
eskubide berak ditugula erakutsi 
behar zaie. Era berean, telebistak 
baita gainerako komunikabideek lan 
honetan lagundu beharra dute. 

“Hezkuntzaren bidez 
egoera aldatu daiteke”

Hekuntza eta hedabideak 
dira landu behar ditugun 
bi ezinbesteko gakoak. Bi 
tresna horien eskutik, Ber-

dintasuna lortuko dugu.

Ana Vázquez  Karatea

“Ez nuen erreferente 
femeninorik ezagutu”

Garai batean, karatea gizo-
nezkoen kirolatzat hartzen 
zen. Baina badirudi gauzak 

aldatzen doazela, eta apurka 
apurka gero eta emakume 
gehiago erakartzen ditu.

Rosa Pérez  Mendizaletasuna Nerea Pavo  Areto-futbola



El Hotel Carlton de Bilbao ha aco-
gido el pasado 25 de octubre de 
2019 el IX Seminario sobre Mujer y 
Deporte, organizado por la Asocia-
ción de mujeres Aspasia, con la co-
laboración de la Diputación Foral de 
Bizkaia y Emakunde. Tras la presen-
tación y el saludo de bienvenida de 
la presidenta de la Asociación, Con-
chi Manzanal, la primera interven-
ción corrió a cargo de Izaskun 
Landaida, Directora de Emakunde, 
Instituto Vasco de la Mujer y, tras 
ella, dirigió unas palabras de bienve-
nida al auditorio Teresa Laespada, 
Diputada foral de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad.  

Tras la inauguración, Maravillas 
Aparicio, directora de Nosotras de-
portistas, impartió la primera ponen-
cia. Una exposición en la que abordó 
su experiencia en la asociación que 

dirige y en la organización de la ca-
rrera 10KFem que ella gestiona junto 
a otras cinco compañeras. También 
presentó otras actividades de entre-
namiento o em po de ramiento depor-
tivo orientadas a mujeres, actividades 
de sensibilización... Además, brindó 
algunos datos, como los porcentajes 
de mujeres en los puestos directivos 
de federaciones, o contratadas como 
entrenadoras por los clubes, no sólo 
del Estado español, sino también de 
otros estados de la UE, con cifras la-
mentables por lo escasas. 

Rocío Ybarra, jugadora olímpica 
de hockey y capitana de la selección 
española, y Ares Zamora, socia de 

WATS Team y líder del equipo de psi-
cología, desarrollaron un nuevo for-
mato de exposición, en el que Rocío 
respondía a las preguntas que le for-
mulaba Ares. Narró su experiencia en 
Países Bajos y el muro con el que se 
topó cuando quiso aplicar aquí lo 
aprendido en aquellas tierras. 

Tras el habitual café de trabajo, se 
celebró la primera entrega de pre-
mios Mujer y Deporte.

Mejora muy tímida 
de la Igualdad en el 
entorno deportivo

Izaskun Landaida, Maravillas Aparicio, Rocío Ybarra y Conchi Manzanal.

PRESENTACIÓN

Los premios Mujer y Deporte 
quieren reconocer el compromiso 

con la Igualdad en el deporte




