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Gaur egun, landako identitatea urruntzen ari da iruditeria kolektiboak jasotzen duen 

ideiatik: landa-eremuko biztanle gehienak ez dira lehen sektorean aritzen, ez daude  

horren isolatuta, gehienek hirigunearekin harreman aktiboa dute, eta oinarrizko 

azpiegiturak gero eta eskurago dituzte.  

Hala ere, oraindik emakumea eta baserritarra (edo landa eremukoa) izateak 

opresio bikoitza jasatea dakar, emakume izateagatik alde batetik eta landa 

eremuan bizitzeagatik beste batetik. 

Belaunaldiz belaunaldi, Emakume Baserritarrek gizarteari, herriari eta bizitzako arlo 

guztiei egin dizkioten ekarpenak baztertuta eta ezkutatuta egon dira. Horregatik, 

emakumeek landa eremuan bizitzeagatik jasan dezaketen ahultasun arriskua dela 

eta, beraien bizi kalitatea bermatzea lehentasuneko akzioa izan beharko luke. 

Horretarako, nahiz eta landa eremuan bizitzeak gero eta diskriminazio txikiagoa 

dakarren berarekin, bertako emakumeen eta gizonen arteko desorekak 

desagerraraztea ezinbestekoa da. 

Landa eremuaren etorkizuna lan aukera eta hobekuntzaren eskutik joan behar da, 

baina heziketa, kultura, aisialdi, teknologia berrietarako sarbidea, zerbitzu eta 

azpiegituren inguruan behar dituzten aukerak sustatu behar dira. Gainera, 

erabaki eta parte-hartze guneetan emakumeen presentzia indartu beharra dago, 

bai maila ekonomikoan, politikoan zein gizarte mailan.  

Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzea oinarrizko eskubideak 

bermatzearen, erantzukizun etiko baten eta justizia kontua da. Izan ere, 

berdintasuna lortzea garapen ekonomikoarentzat oinarri garrantzitsua da, baina 

baita lurralde eta udalerriaren funtsezko gizarte kohesio eta egituraren ardatza. 

Horregatik, gai transbertsala izanik, arlo guztien ikuspegi eta erantzukizuna 

bermatu beharra dago. Landa eremuan bizi diren emakumeak gure gizarte eta 

herriaren garapen jasangarrirako ezinbestekoak dira. Eta garapena jasangarria 

bermatu ahal izateko, Landa Eremuko Emakumeek gaur egun oraindik, hiriguneko 

emakumeen aldean, neurri handiagoan jasaten duten diskriminazioari aurre 

egin behar zaio.  

Horretaz gain, garrantzitsua da gure gizartean eta konkretuki hirigunean, Landa 

Eremuko Emakumeen ekarpenak balioan jartzea. Egin dituzten beste ekarpen 

askoren artean kontutan izan beharra dago beraiek izan direla bizitzaren eta 

herriaren sostengurako oinarrizko ezagutzaren jabeak. Beraiek dira belaunaldiz-

belaunaldi elikadura, elikagaien ekoizpenean, hazien erreprodukzioan, zaintzen  

1. SARRERA 
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inguruko ezagutzan, osasunean, ekonomian zein kulturaren transmizioaren 

funtsezko elementuak. 

Ondorioa, Landa Eremuko Emakumeen berezitasunak arreta espezifikoa eskatzen 

du. Hori dela eta, honako dokumentu honek, Eibarko landa eremuko emakumeek, 

lehen pertsonan adierazi nahi dituzten behar eta aldarrikapen desberdinak jaso nahi 

ditu. 
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Eibarrek bost landa-auzo ditu: Otaola, Aginaga, Arrate, Mandiola eta Gorosta. 

Diagnostiko honekin, bertan bizi diren emakumeen errealitatea ikustarazi nahi da, 

dituzten beharrak ezagutu eta euren proposamen konkretuak jaso. Txosten honek 

Eibarko landa eremuan emakumeen eta gizonen arteko eta landa eremuko eta 

hiriguneko herritarren artean dauden desorekak gainditzeko tresna izan nahi du.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. TESTUINGURUA 
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Eibarko udalerrian, biztanleriaren %1,4 landa eremuan bizi da gaur egun. Horietatik 

%46.5 emakumeak dira. Emakumeen eta gizonen presentzia orokorrean nahiko 

orekatua bada ere. Kontuan hartuz gero Eibarko biztanleriaren %51.5 direla 

emakumeak, landa eremua eta hirigunearen artean desberdintasuna nabari da. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Biztanleriaren Dentsitatea 

Lekua Eibar Landa E. Gorosta Arrate Mandiola Otaola Aginaga 

 

Emakumeak 

Kopurua 14.197 177 25 43 53 30 26 

% 51.5 46.5 41.5 45.5 50 48.5 46.5 

 

Gizonak         

Kopurua 13.376 202 35 52 53 32 30 

% 48.5 53.5 57.5 54.5 50 51.5 53.5 

Grafikoa: Daiteke     Iturria: Eibarko Udal Errolda 

Biztanleriaren adin piramidea 

Grafikoa: Daiteke     Iturria: Eibarko Udal Errolda 
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Eibarko udalerriko eta landa eremuko biztanleriaren adinari erreparatuz gero, datuek 

islatzen duten egoera nahiko parekatua da bi eremuen artean. 

35-70 urte bitartekoa da populazioaren zatirik handiena, eta azken hamarkadetan 

jaiotza tasak nabarmen egin du behera orokorrean. 85 urtetik gorako biztanleriaren 

ehuneko handiena emakumeak dira. 

Nabarmentzekoa da auzoetako jaiotza tasak azken bost urteotan izandako bilakaera: 

Eibarko udalerriko jaiotza tasak baino erritmo biziagoan egin du behera auzoetakoak. 

Joera bezala identifikatu ezin bada ere, kontuan hartzeko datua dela esan daiteke.  

 

Aurrerago ikusiko denez, Eibarko Landa Eremuko Emakumeen errealitatea oso anitza 

da eta horregatik, garrantzitsua deritzogu landa auzoetan bizi diren emakumeen 

ahotsak jasotzea. Beti ere, euren aniztasuna kontutan hartuta, gaur egun dauzkaten 

beharrak eta aldarrikapenak arretaz jaso nahi izan ditugu, eurak baitira gure herriko 

ekonomia, kultura, paisaia eta jakituriaren igorle eta ardatz garrantzitsuak. 

Hau da, diagnostiko honen xedea honako hau izan da: Landa Eremuko Emakumeen 

egoeraren ikuspegi orokor bat edukitzea, landa eremuan bizitzeagatik eta emakume 

izateagatik jasaten duten diskriminazio egoera kontutan izanda.  
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Eibarko Landa Eremuko Emakumeen boteretze prozesuaren abiapuntua ezartzea 

helburu duen esku hartze prozesu bat proposatzen da, horretarako bi lan ildo definitu 

dira: Ahalduntze indibiduala sustatzea alde batetik, eta ahalduntze kolektiborako 

oinarriak finkatzea bestetik.  

Emakumeak eurak ahalduntze prozesuen eragile eta motore gisa finkatuz, haien 

beharretara egokitutako prozesu indibidual eta kolektiboak garatzea litzateke 

helburua, eta horretara bideratuta burutu da txosten honen bitartez aurkezten den 

diagnostikoa.  

Egindako lanketaren bidez, emakumeen beharrak identifikatzeaz gain, sororitate 

harremanak sortu eta sustatzea hartu da helburu gisa, bi norabidetan: alde batetik, 

emakume baserritarren sare bat sortuz, Eibarko bost landa auzo bakoitzetik abiatuz 

Debabarreneko beste Emakume Baserritarrengana heldu arte; bestetik, bestelako 

emakume profil eta talde eibartarren arteko zubiak eraikiz. 

HELBURU OROKORRAK 

 Eibarko Landa Eremuko Emakumeen boteretze prozesuaren abiapuntua ezartzea. 

 Landa eremuan eta hirigunean bizi diren emakumeen arteko aukeren berdintasuna sustatzea. 

 

BERARIAZKO HELBURUAK 

 Eibarko Landa Eremuko emakumeen egoeraren gaineko diagnosia burutzea 

 2016an proiektuaren sorreran definitutako helburu orokor berarekin proiektuaren jarraipena 

bermatu. 

 Eibarko Landa Eremuko Emakumeak eta Debabarrenekoak parte hartuko duten sareak eratu 

eta herriko errealitate eta talde desberdinen arteko sinergiak sortu. 

 Eibarko Landa Eremuko Emakumeek erabilgarri dituzten baliabideen inguruan informatu. 

 Eibarko Landa Eremuko Emakumeek berain eskubide, garapen eta ongizatearekiko duten 

behar eta eskaerak jaso. 

 Aurrerantzean Eibarko Landa Eremuko Emakumeei zuzendutako ekintzak antolatu beraien 

behar eta eskaerak kontutan izanda. 

 Debabarreneko Landa Eremuko Emakumeen lehen topaketa bat antolatu. 

 Andretxea espazioa ezagutu, bertan antolatzen diren ekintzen agenda jasoko dutela ziurtatu, 

parte hartzeko nahia piztu eta eragile izatera animatu. 

3. HELBURUAK 
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Eibarko Landa Eremuko Emakumeen Berdintasun diagnostiko honek Eibarko IV. 

Berdintasun Planean jasota dagoen marko juridikoa partekatzen du. Bestalde, azken 

urteetan hainbat lege eta arau juridiko argitaratu dira, bai nazioarte mailan, Estatu 

mailan eta baita Autonomi Erkidego mailan ere. Lege hauen guztien helburua, 

emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuneko eskubidearen aitorpena, eta 

horren aldeko urratsen nondik norakoa zehaztea da. Hala, esan genezake lege esparru 

zabal baten estalpean kokatzen dela Eibarko IV. Berdintasun Plana eta neurri berean, 

dokumentu honetan aurkezten dugun Eibarko Landa Eremuko Emakumeen 

Berdintasun diagnostikoa.  

Ildo horretatik, garrantzitsua da indarrean dauden berdintasunari buruzko legeek 

ezarritako mandatuak bete daitezela sustatzea, mandatuok orokorrak zein espezifikoak 

izan. Orokorrak emakumeen ahalduntzeari, balioen aldaketari eta arlo horretan 

garatzen diren programetan eta jardueretan genero-ikuspuntua sartzeari buruzkoak 

dira. Espezifikoek, berriz, helburu hauek dituzte funtsean: emakumeak ustiategiko 

titularrak edo titularkideak izan daitezela sustatzea; emakumeek landa-eremuan egiten 

duten lana errazteko lan-jarduerak bultzatzea; mendekotasunen bat duten pertsonei 

laguntzeko gizarte-zerbitzuen sare bat garatzea, landa-eremuan lana, familia eta 

norberaren bizitza bateragarri egiteko baliabide gisa. 

Nahiz eta marko juridiko osoa txostenaren 1. Eranskinean aurkitu daiteken, landa 

eremukoak eta emakumeak diren heinean aipamen berezia merezi dute honako neurri 

hauek:  

EAEko Emakumeen eta Gizonen Arteko VI. Berdintasun Plana 

Ahalduntze Kolektiboa Laguntzeari dagokion programan, honako helburua zehazten 

du planak: Egoera txarrenetan dauden emakumeen gizarte-estaldura eta lan 

baldintzak hobetzea; batik bat, lehen sektorean dihardutenena, etxekoandreena eta 

ezkutuko ekonomian dihardutenena, lan-baldintzak okertzearekin batera sortzen ari 

diren beste arrisku-talde batzuen artean. 

 

4. MARKO JURIDIKOA 
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8/2015 Legea, urriaren 15ekoa, Emakume Nekazariaren Estatutua 

2015ean Eusko Legebiltzarrak Emakumeen Nekazarien Estatutua onartu zuen aho 

batez onartua. Helburua da landa eremuko emakumeen zereginaren balioa agerian 

jarri eta ikusgarri bihurtzea, eta bereziki nekazaritzako elikagaien industriari eta, 

ondorioz, landa garapenari egiten dioten ekarpena. 

 

3/2014 LEGEA, azaroaren 13koa, 2014-2017 Euskal Estatistika Plana 

Lehen azterlana, “Emakumeak euskal landa ingurunean”, Estatistikaren Euskal 

Planaren barruko lau hilekoko txostena da, eta bere helburua da landa inguruneko 

emakumeen bizimoduari buruzko informazio etengabea lortzea, bestela antzematen 

zailak izango lirateken premiak eta gabeziak detektatzeko: besteak beste, antzeman 

da landa inguruneko emakumeek landa inguruneko gizonezkoek baino ordubete 

gehiago egiten dutela lan egunero eta, gainera, urtetik urtera gehiago direla 

elkarteetan, zein politikan edo prestakuntza ikastaroetan parte hartzen duten 

emakumeak, eta lehen sektorea landa ingurunearen oraingo zein etorkizuneko 

aldaketa eragiletzat jotzen dutela, betiere sektorean gazteak sartzea babesten baita.  

Bigarren azterlanak, “Emakumeak euskal nekazaritza sektorean: emakume 

nekazariak” izenekoak, egoeraren hasierako argazki bat planteatzen du, Estatutuan 

jasotzen diren neurriek etorkizunean edukiko dituzten ondorio positiboak neurtu ahal 

izateko. Azpimarratzekoa da ustiategien %37 baino ez daudela emakumeen esku, 

nahiz eta emakumeak laguntza handia izan nekazaritzako ustiategirako, gehiengoa 

baitira famili laguntzan. 

 

Esan bezala, Landa Garapenean eta Berdintasunean Erkidego, Estatu, Europa zein 

Nazioarteko lege garrantzitsuenak jasota daude 1.Eranskinean. 
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Aurreko fasea: Proiektuaren sorrera 

 

 

 

Eibarko Udalaren Berdintasun Zerbitzuak eta Debemenek Landa Eremuko Emakumeen 

ahotsa jaso eta euren ahalduntzea lortzeko proiektuaren helburuak definitu ondoren 

Daitekek proiektu proposamen bat egin du. 

Definitutako helburuak lortze aldera proiektuan parte hartuko duten pertsona talde 

eragilea definitu da. Talde eragilean Berdintasun teknikaria, Debemeneko teknikaria, 

Andretxeako dinamizatzaileak eta Daitekeko koordinatzaileak parte hartu dute. 

Emakumeen ahotsak jasotzeko helburuarekin galdetegi bat egin da, lehenik tresna 

honekin aztertu nahi diren aldagaiak definituz. 

Azkenik, proiektua burutzeko behar diren lanak eta denborak antolatze aldera 

kronograma definitu da. 

5. METODOLOGIA 
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1.go Fasea: Antolaketa 

 

 

Eibarko Landa Eremuan bizi diren emakume guztiak gonbidatuta egon diren 

proiektuaren aurkezpen saioa, Arrate auzoko Andirau elkartean egin da.  

Auzo bakoitzeko emakume erreferente baten edo biren konpromisoa lotuta, beraiek 

auzoko emakumeak ezagutzen dutelarik, talde eragilearen eta auzotarren arteko zubi 

lana egin eta prozesuan inplikatzea nahi izan da. Talde hauekin koordinatuz 

proiektuaren atal batzuen antolaketa adostu da. 

 

Auzoko emakume erreferenteak/koordinatzaileak 

 Gorosta auzoa: Emakume erreferente/koordinatzaile 1 
 Mandiola auzoa: 2 emakume erreferente/koordinatzaile 
 Otaola auzoa: 2 emakume erreferente/koordinatzaile 
 Arrate auzoa: 2 emakume erreferente/koordinatzaile 
 Aginaga auzoa: 2 emakume erreferente/koordinatzaile 
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Prozesuak iraun duen bitartean emakume erreferenteekin bilerak egin dira. Aldi 

berean, e-postaz, telefonoz zein whatsupp bitartez eman da harremana. 

Auzoko emakumeekin bilera egunak adosteko eta beraien arteko harreman sareak 

sendotzeko helburuarekin whatsupp taldeak sortu dira: 

 Eibarko Landa Eremuko emakume guztiak (whatsuppeko erabiltzaileak direnak) 

batzen dituen taldea. 

 Eibarko Auzo bakoitzeko emakume guztiak batzen dituen taldea. 

 

2. Fasea: Datu bilketa 
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 Galdetegia ( 2. Eranskina) eta aurrez aurreko elkarrizketak ahalik eta Landa 

Eremuko Emakume gehienen ahotsa jasotzeko tresna gisa erabili da. Emakumeek 

galdetegia bete ahal izateko 3 metodo erabili ditugu: 

o 21 emakumek galdetegia eta aurrez aurreko elkarrizketan parte hartu dute. 

o 37 emakumek galdetegia auzoko emakume erreferenteen bitartez bete 

dute. 

o 7 emakumek galdetegia e-postaz bete dute.  

 

 

 Bilerak eta Talde dinamikak (3. Eranskina) galdetegian jaso ez den informazioa 

jasotzeko erabili dira, baita, motibazioa piztu, elkar ezagutu, sarea sendotu eta 

proposamen konkretuak identifikatzeko. Daitekeko koordinatzaileak 

dinamizatutako galdera batzuk erantzutea proposatu da, auzo bakoitzean 

ezberdinak izan dira.  

 

1. Ariketa: Emakume eta gizonen arteko desberdintasunen inguruko hausnarketa. 

2. Ariketa: Landa Eremuko eta kaleko bizi baldintzen desberdintasunen inguruko 

hausnarketa. 

3. Ariketa: Landa Eremuko Emakumeen behar eta proposamenak. 

 

 Aginaga auzoa: Agiñako elkartean elkartu ginen eta 12 emakumek parte 

hartu zuten. 

 Mandiola auzoa: Arrateko Andirau elkartean elkartu ginen eta 10 

emakumek parte hartu zuten. 

 Gorosta eta Otaola auzoak: Andretxean elkartu ginen eta 5 emakumek 

parte hartu zuten.  

 Azokako emakumeak: Eibarko azokan Eibarko emakume nekazariekin 

elkartu eta beraien beharrak eta aldarrikapenak jaso dira. 

 Arrate auzoa: Bertako emakume erreferente baten bere auzoko 

emakumeei dagokien beharren inguruko hausnarketa sakona jaso da 

telefonoz zein e-postaz. 
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3. Fasea: Jasotako datuen interpretazioa eta txostena egitea 

 

 

 

Udal erroldatik ateratako datu demografikoak honakoak dira: landa eremuan 

erroldatuta dauden emakume eta gizon kopurua, landa eremuan bizi diren 

emakumeen ikasketa maila eta landa eremuan bizi diren gizon eta emakume kopurua 

adin tarteak kontutan izanda.  

Aurrez aurreko elkarrizketetatik, galdetegitik, emakume erreferenteekin, azokan 

izandako bileratik eta talde dinamiketatik honako datuak atera dira: emakumeen lana, 

gida baimena eta kotxearen jabetza, baserrien izena eta titulartasuna, adin txikiko eta 

nagusien zaintza lanak, elkarteetan parte-hartzea, zerbitzuei dagokien asebetetze 

maila, emakume eta gizonen arteko desberdintasunen inguruko pertzepzioa, landa 

eremu eta hirigunearen arteko desberdintasunen pertzepzioa, isolamendu, bakardade 

eta beldurraren pertzepzioa, baserritarra izateagatik diskriminazio sentimendua, landa 

eremuko bizitzarekiko asebetetzea eta proposamenak.  
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Eibarko Landa Eremuko 65 emakumeren erantzunak jaso dira. Hauek, aurrez aurre 

egindako elkarrizketetatik, e-postaz jasotako galdetegietatik eta auzoko 

koordinatzaileen bitartez betetako galdetegien bitartez jaso dira. Bertan jasotako 

datuak azalduko dira ondoren.  

 

6.1. Eibarko Landa Eremuko Emakumeen lana 

 

Galdera hau erantzun duten emakumeetatik emakumeetatik 21ek, soldatapeko lana 

dute, eta 13 dira pentsiodunak. 5ek etxeko lanetara dedikatzen direla azaldu dute, 2k 

ikastera eta beste bi desenpleguan daude.  

 

6.2. Eibarko Landa Eremuko Emakumeen Formazio maila 

 

6. GALDETEGI ETA ELKARRIZKETETAN JASOTAKO DATUEN 
INTERPRETAZIOA 
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Lehen Hezkuntza osatzeke edo graduatua baino gutxiago duten emakumeak dira 

gehiengoak. Ikasketa maila adinaren arabera banatutako Udal Erroldaren datuen 

arabera, aipatutako taldea 65 urte baino gehiago dituzten emakumeek osatzen dute 

(txostenean ez direnak txertatu). Azken urteetan Eibarko Landa Eremuko Emakumeen 

kasuan ere, ikasketa maila handituz joan da progresiboki. Hala, unibertsitate ikasketak, 

graduondoko ikasketak eta formakuntza profesionaleko ikasketak dituzte 18 eta 35 

urte bitarteko emakume gehienek.  

 

6.3. Gida baimena eta kotxea 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Bai

Ez

Ez du erantzun

Gida baimena eta kotxea

Landa eremuan bizi diren emakume gehiengoak gida baimena eta kotxea dauka. Hala 

ere, kontutan izan behar da gida baimena ez duten emakumeak emakume nagusienak 

direla. Ondorioz, emakume nagusienak gida baimena duten familiako pertsonen 

menpekoak dira baserrietatik irteteko. 

 

6.4. Baserrien titulartasuna eta jarduera 
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Guztira 26 baserriren izenak jaso dira. Bestalde, titulartasunaren inguruko galdera 

erantzun dutenen artean baserri gehienak emakumezkoen izenean daudela adierazi 

dute. 

Bi pertsonek adierazi dute baserriko ustiapenean jarduten dutela lanaldi osoz. 

Gainerakoek, lanaldi erdian edo gutxiago, eta gehienek etxeko beharrak asetzeko 

jarduera dela azaldu dute. 

 

6.5. Elkarteetan parte hartzea 

 

Elkarrizketetan eta galdetegietan jasotakoaren arabera Eibarko auzoetan bizi diren 

emakume gehienek ez dute elkarteetan parte hartzen. Elkarteren baten parte hartzen 

duten emakumeen artean, elkarte sozialak eta kulturalak dira parte hartze handiena 

daukatenak. Aipatzekoa da ere elkarteetan parte hartzen duten emakume gehienek 

elkarte baten baino gehiagotan egiten dutela. 
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Elkarrizketatutako emakumeetatik bik, emakumeen baserritarren elkarte batean parte 

hartzen dute (Hitzez elkartea). Batek nekazarien mugimendu feministarekin bat egiten 

du eta beste batek futbol federazioan. Baina elkarterik indartsuena Eibarko 

baserritarren Andirau elkartea da, bertan emakume askok parte hartzen dute.  

 

6.6. Adin txikiko zein pertsona nagusien zaintza 

 

Aurrez aurreko elkarrizketetan zein galdetegietan adin txikiko zein nagusiei dagozkien 

zaintzen inguruan galdetu zaie eta 13 emakumek pertsona nagusiak zaintzen dituztela 

eta 12 emakumek adin txikikoez arduratzen direla aitortu dute. Galdera erantzun 

duten emakumeen erdiak baino gehiagok norbaiten zaintzaz arduratzen direla aitortu 

dute.  

 

6.7. Zerbitzuen inguruko asebetetze maila 
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Grafiko hauetan Landa Eremuko Emakumeek herriko zerbitzuen inguruko asebetetze 

maila neurtu nahi izan da. Lehen grafikoan agerikoa den bezala gai honen inguruan 

erantzun dutenen artean errepideekiko zein internetekiko dituzten zerbitzuak dira 

gutxien asebetetzen dituztenak. Atzetik, garraio eta hondakinen kudeaketa zerbitzuak 

etorriko lirateke asebetetze maila oso txikiarekin. 

Bigarren grafikoari dagokionez, kontziliazioa errazten duten zerbitzuak  dira gutxien 

asetzen dituztenak: adin txikikoentzako zerbitzuak eta mendekotasuna duten 

pertsonei zuzendutako zerbitzuak. Kirola eta aisialdirako zerbitzuekin, aldiz, 

konformeago daude, bai eta osasun zerbitzuekin eta formazio zerbitzuekin ere. 

 

6.8. Emakume eta gizonen arteko desberdintasunen inguruan: 

23 pertsonek identifikatu dituzte diskriminazio egoerak beraien inguruan. Honakoak 

dira identifikatutako desberdintasun nagusiak: 

Lanen banaketak eta denbora 

 Lan banaketaren gainean desorekak daude. 

 Emakumeek etxe barruan lan egiteaz gain gizonei ere lagundu beharra. 

 Egituraketa tradizionala ematen da. 

 Emakumeok ardura gehienak gure gain hartzen ditugu. 

 Zaintza lanak emakumeok gure gain hartzeak denbora librean eragiten digu. 

 



                   

Eibarko Landa Eremuko Emakumeen Diagnostikoa 21 

 

Beste diskriminazio batzuk 

 Baserri inguruan desberdintasuna agerikoa da “politikoki zuzena” denak ez duelako baserrian 

balio. 

 Emakume batzuk ez dira ia kalera irteten. 

 

Diskriminazio eza 

 Baserrietako eraketa eta funtzionamenduak izaera “matriarkala” dauka; dirua, ustiapena eta 

etxeko martxaren kudeaketaren arduradun bezala identifikatuz etxeko emakumeak. 

 

 

6.9. Landa eremuko eta kaleko bizi baldintzen desberdintasunen inguruan: 

 

Denbora 

 Soldatapeko lanak, baserriko lanak eta zaintza lanak denboraren zati gehiena kentzen digu. 

 Norbere buruari eskaintzeko denbora gutxi daukagu. 

 Egunero kotxez ibili beharrak denbora asko eramaten digu. 

 

*Galdetegian isolamendu, bakardade eta beldur pertzepzioaren inguruan egindako galdera 

espezifikoaren emaitza kuantitatibo eta kualitatiboa: 

Isolamendu, bakardade, beldur pertzepzioak 

 Erantzun dutenen artean erdiak beldur sentsazioa dute. 

 Lapurreten mehatxuak kezkatzen ditu. 

 Jende ezezaguna inguruan ibiltzea identifikatzen dute beldur horren iturri gisa. 

 Bakarrik egotearen beldurra. 

 Nagusiak bakarrik uztearen beldur eta segurtasun ezaren sentsazioa. 

 Kaletik baserrira bizitzera pasatzean sentitutako isolamendu sentsazioa naiz eta gerora 

sentsazioa hori baretu. 
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Zerbitzuak 

 Errepideen konponketak gehiagotan egiteko beharra dago. 

 Bide bazterrak garbiago mantentzeko beharra. 

 Elurra dagoenean errepideak azkarrago garbitzeko beharra. 

 Garraio publikoa egotea garrantzitsua da. 

 Zabor bilketarako ontziak ez daude, ezta birziklatzeko ere. Kalera jaitsi beharra zaborrarekin 

kotxean.  

 Ume eta nagusientzako arreta zerbitzuak ez dira nahikoak. 

 Osasun zerbitzuk ez dituzte beharrak asetzen. Adibidez anbulantziak denbora handia ematen 

du baserrietara joateko. Ez dituzte baserriak aurkitzen.  

 Menpekotasuna duten pertsonek ez dute laguntza nahikoa. 

 Internetaren kalitate ezak gazteen eta hauek zaintzen dituzten pertsonen bizi kalitatean 

eragiten du. Kotxea erabili beharra liburutegira joateko, eskolako lanak egiteko zailtasunak… 

 Mugikorrentzako kobertura txarra. 

 

*Galdetegian landa eremuan bizitzeagatik sentitutako diskriminazioaren inguruan egindako galdera 

espezifikoaren emaitza kuantitatiboa. 

Diskriminazioa 

 Galdetutako emakumeetatik 12k diskriminazio egoerak jasan izana aitortzen du baserritarra 

izateagatik. 

 

*Galdetegian landa eremuko bizitzarekiko asetasun pertzepzioaren inguruan egindako galdera 

espezifikoaren emaitza kuantitatibo eta kualitatiboa: 

Landa eremuko bizitzarekiko asetasuna 

 37 pertsonek baserriko bizitza nahiago dutela esan dute, hiriko bizitzarekin alderatuta. 

 Pertsona batek esan du nahiago duela kalean bizi. 

 2 pertsonek esan dute baserriko bizitzarekin nekatzen ari direla. 

 

Beste batzuk 

 Independentzia gehiagoren beharra. 

 Askatasun gehiagoren beharra. 
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6.10. Galdetegian eta elkarrizketetan jasotako proposamenak: 

 

GALDETEGIAN ETA ELKARRIZKETETAN JASOTAKO PROPOSAMENAK 

 Garraio zerbitzu publiko edo hitzartua. 

 Errepidea asfaltatu eta bazterrak sarriago garbitzea. 

 Energia berriztagarrien inguruko informazioa jasotzea. 

 Baserrietako izenak berriztea. 

 Birziklatzeko ontziak jartzea. 

 Auzoetan argi gehiago jartzea. 

 Internet eta mugikorrarentzat kalitatezko kobertura. 

 Posta zerbitzu hobea. 

 Mendekotasuna duten pertsonentzat laguntzak. 

 Pertsona nagusientzat arreta psikologikoa. 

 Kontziliaziorako baliabide gehiago. 

 Osasuneko langileak baserrietara gerturatzea. Erizaina esaterako. 

 Segurtasuna bermatzeko Ertzainaren presentzia handiagoa. 

 Landa eremuan bizitzeko erraztasunak izatea, ekoizpen txiki eta jasangarriak izateko 
erraztasuna legedi aldetik. 

 Baserriko lanen ezagutza duten langileen laguntzak baserriko jardueraren ardura duen 
pertsona gaixotzen denerako. Europako iparraldean (Norvegia, Austria…) dauden asistenteen 
figuraren antzekoa. 

 Bertako produktuei dagokien balioa ematea. 

 Baldintza hobeak dituen azoka plaza. 

 Bertako produktuei kanpokoen aldean preferentzia izatea. 

 Emakume baserritarren jakituriaren transmisiorako jarduerak.  

 Tailerrak antolatzea eurak izanik tailer hauetan eskainiko denaren protagonistak. Tipo 
ezberdinetako jakintzak konpartitu. 

 Ekintzak auzoetan bertan egitea. 

 Taldean biltzeko ohitura hartzea. 

 Emakumeentzako aisialdi taldeak. 

 Norbere buruari eskaintzeko denbora gehiago. 

 Antzinako bideak berreskuratzea. 



                   

Eibarko Landa Eremuko Emakumeen Diagnostikoa 24 

 Baserriko emakumeak gizartean parte hartzea sustatzea; elkarte ezberdinetan parte hartzea 
sustatu. Emakume taldeetan parte hartzea euren espazioa izanteko. 

 Diagnostiko honen emaitzak jasotzea. Instituzioetatik diagnotiko eta planei dagokien balioa 
ematea. 

 Landa eremuan bizi diren biztanleen hitza entzunaraztea. Adibidez Andirau elkartearen 
bitartez. 

 Udaleko aurrekontuetan baserrietako beharrak asetzeko partida handiagoa. 

 Udalak baserrietan dauden beharrei modu eraginkorragoan erantzutea. 
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Emakumeekin egindako bilera formal zein informaletatik eta talde dinamiketatik 

jasotako informazioaren interpretazioa egingo da ondoren. Metodologiaren 2. Fasean, 

datu bilketarena, deskribatu den bezala auzo bakoitzeko emakumeekin dinamika 

ezberdinak eman dira. Dinamika, harreman eta bilera hauetan eman diren 

hausnarketak bateratu dira. 

 

7.1. Emakume eta gizonen arteko desberdintasunen inguruan: 

Emakumeek eurek emakume eta gizonen arteko desberdintasunen inguruan duten 

pertzepzioa zaintzaren inguruko rol banaketei lotuta dira gehienak. Neurri txikiagoan 

egoera emozionala eta denboraren banaketaren inguruan ematen den 

desberdintasunaren pertzepzioa adierazi dute. Emakume batzuk ere emakumeek 

gizonekiko duten diskriminazio pertzepzio eza adierazi dute. 

 

Lanen banaketa eta denbora 

Haurren zaintza lanak gehien bat gure gain hartzeagatik aisialdirako denbora gutxiago daukagu. 

Haurrak zein gazteak herrira garraiatu beharrak denbora handia kentzen digu. 

Familian gaixorik dauden pertsonen zaintzan gizonak baino gehiago inplikatzen gara. 

Gizonak guk baino denbora libre gehiago daukate. 

Gizonak emakumeak baino lasaiago bizi dira. 

Emakumeok etxeko lanei dagokionez ardura gehiago hartzen ditugu. 

Egiten ditugun lan guztiek nekea sortarazten digu. 

 

Beste diskriminazio batzuk 

Sexu objektu bezala ikusiak gara emakumeak gizartean. 

 

 

 

7. BILERA ETA TALDE DINAMIKETAN JASOTAKO 
INFORMAZIOAREN INTERPRETAZIOA 
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Diskriminazio eza 

Emakumeok ez dugu diskriminaziorik sentitzen emakume izateagatik. 

Baserriko lanei dagokien rol banaketak antolaketa modu bat da. 

Gaur egun berdintasuna dago. 

 

7.2. Landa eremuko eta kaleko bizi baldintzen desberdintasunen inguruan: 

 

Denbora 

Baserriaren inguruko lanek aisialdirako denbora kentzen digu. 

Baserriaren mantenuak kaleko pisu batek baino denbora gehiago behar du. 

Haur eta gazteak baserritik kalera eramateko kotxez erabiltzen dugun denbora ez genuke beharko 

kalean biziko bagina. 

Kotxea hirian aparkatzeak denbora asko kentzen digu. 

Baserritarrek kaletarrak baino denbora gutxiago daukagu aisialdian erabiltzeko. 

 

Isolamendu, bakardade, beldur pertzepzioak 

Baserrian biziz kalekoek baino bizitza sozial gutxiago daukagu. 

Lagunekin elkartzeko eta harremanak zaintzeko denbora gutxiago daukagu. 

Herrian antolatzen diren ekintza gutxiagotan parte hartzeko aukera daukate. 

Bakardade gehiago sentitzen da baserrian. 

Nagusienen isolamendu arriskuak kezkatzen gaitu. 

Arraten eta Aginan daude bakarrik gure artean elkartzeko espazioak. Beste auzoetan ez dago. 

 

Zerbitzuen kalitatearen inguruko pertzepzioa 

Baserrian bizitzeagatik zerbitzuak erabiltzeko gastu handiagoak jasan behar ditugu. 

Baserrian biziz zerbitzuak ez daude eskuragarri. 

Baserrian interneta edukitzeko gehiago ordaindu behar dugu, gainera ez du ondo funtzionatzen eta ez  

daukate ADSLrik. 

Kobertura txarra daukagu landa eremuan. 

Kotxeak dakarren gastua eta denboraren erabilera ekiditeko garraio publikoaren beharra daukagu. 
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Diskriminazioa 

Bigarren mailako herritarrak bezala ikusten digute. 

Baserriko nortasuna folklore hutsa denaren pertzepzioa. 

 

Bestelako pertzepzioak 

Kotxea asko erabiltzeak estresa sortarazten du. 

Baserrian bizitzea sostengaitza denaren pertzepzioa daukagu. 

Hirigintzako plan estrategikoan bide gorria egiteko planteamenduarekin ez gaude ados. Kaletarrei 

galdetu zaie nondik pasatu nahi den eta proposatzen den bide gorria gure terrenoetatik pasatzen da. 

Lehengo sektorearen galera. 

Baserritarrak modan gaude kaletar gazteen artean. 

 

 

7.3. Azokako emakumeekin azokan bertan jasotakoa: 

 

Azokako emakumeen ahotsa 

Azokan egoteko baldintza hobeagoak nahi ditugu baina ez dute baldintza gogorragoak izango dituen 

azoka bat (kuota garestiagoekin, ekologikoak preferentzia izango duena, agrarian altan emanda egon 

beharra…). 

Oraingo azoka barruan dauden postuak betetzea bezero gehiago erakartzeko. 

Azokan gustura egoten gara, dirua lortzeaz gain aisialdi eta sozializatzeko gune bezala. 

Kotizatu ez duten emakumeentzat diru iturria da. 

Baserriko jarduera ekonomikoki sostengarria izango balitz errelebo generazionala egoteko aukera 

egongo zen baina ez da posible gaur egungo baldintzetan. 

Baserriko lana ez da balioan jartzen. 
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7.4. Bileretan eta talde dinamiketan jasotako proposamenak: 

Bileretan zein talde dinamiketan jasotako proposamenak galdetegian eta 

elkarrizketetan jasotakoen antzekoak dira. Horregatik, bertan azalduko diren 

proposamenak aurreko atalean jaso ez direnak izango dira. 

 

GALDETEGIAN ETA ELKARRIZKETETAN JASOTAKO PROPOSAMENAK 

 Landa Eremuan bizitzeagatik eskoletako garraio eta jantokietan daukaten diru laguntzen 

inguruko informazioa jasotzea. 

 Udaleko hirigintzako planak beraien lurrekin zerikusia badute lehenik beraiekin hitz egitea 

nahiko lukete. 

 Etxebarri eta Bolibar herrietan duten taxi hitzartua Eibarren jartzea. 

 Beraien sareak sendotzea. 

 Eibarko baserri nortasuna berreskuratzea. 

 Kaletarrei auzoak ezagutzera ematea. 

 Azoka berriaren prozesuan azokako emakumeen parte hartzea ziurtatzea.  

 Hiritarrak landa eremura joaten direnean zaborra ez botatzeko kontzientzia hartzea. Adibidez 

zaborrari argazkiak atera eta sareetan zabalduz. 

 Antolatzen diren ekintzen inguruko informazioa jasotzea eta hauetan parte hartzeko garraioa 

erraztea. 

 Kitto aldizkaria jasotzea. 

 Konfiantzazko guneak konpartitu emakumeen artean. 

 Azurtza auzoko espazioa erabiltzea elkartzeko. 

 Etxaldeko emakumeen mugimendua ezagutzea. 

 Emakume baserritarren beharrak ezagutzeko beste bide batzuk proposatu. Adibidez, beraiek 

tailerrak eman, auzolanak antolatu kaletarrak ere joan daitezen… Helburu ezberdinak lortu 

daitezke: balioan jarri emakume baserritarren lana, elkarren arteko ezagutza, sareak sortzea… 

 Hitzez elkartea ezagutaraztea eta antolatzen dituzten ekintzak zabaltzea. 

 Emakume nagusienei zuzendutako ekintzak Arraten izatea parte hartzea bermatzeko. 
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Sarreran aipatu den bezala, gaur egungo Landa Eremuko Emakumeen errealitateak 

anitzak dira. Hala ere, guztiek daukate konpartitzen dituzten hainbat behar eta 

erronka. 

Lehen sektoreari lotutako baserriko bizitza tradizionala geroz eta indar gutxiago dauka 

Eibarreko landa eremuan naiz eta baserri edo etxe gehienek norbere kontsumorako 

ortu edo/eta animali batzuk dituztela. Baina garrantzitsua da aipatzea oraindik 

emakume askoren errealitateak baserriko bizitza tradizionalari lotuak jarraitzen dutela.  

Eibarko Landa Eremuko Emakumeek, emakume eta gizonen arteko berdintasun 

pertzepzioari dagokionez, generoan oinarritutako rol banaketak dira gehien 

antzematen dituzten desberdintasunak. Batez ere, zaintza lanak eta baserriko lanen 

banaketen ingurukoak. Baserriko titulartasunari dagokionez ez da diskriminazio 

nabaririk antzematen, hala ere, kontutan izan behar da galdera honek ez duela harrera 

onik izan eta askok ez erantzutea erabaki dutela. 

Emakumeek zaintza lanarekin lotutako ardurari herritik urrun bizitzeak dauzkan 

zailtasunak gehitzen zaizkio, horrek, beraien bizi kalitatean ondorio esanguratsuak 

dituelarik. Esaterako, zaintza lana, ordaindutako lana (lehen sektorean zein beste 

sektore batzuetan) eta aisialdia uztartzea oso konplexua bihurtzen da egoera horretan. 

Herrira lanera joateko edo zaintzen dituzten pertsonak garraiatzeko errepideetan 

egiten dituzten joan etorrietan ematen duten denborak kontziliazioa are eta zailagoa 

egiten du. Horregatik, emakume askorentzat aisialdia edo denbora librearen beharra 

ortuko zein baserri inguruko lanekin asetzen dute. Hala ere, badago norbere 

aisialdirako denbora hartzen duten emakumeak ere, baita elkarte zein 

mugimenduetan aktiboki parte hartzen dutenak. Adibidez, Andirau elkartean, Hitzez 

elkartean, mugimendu feministetan, nekazarien elkarteetan eta beste hainbat elkarte 

eta mugimendu sozial, kultural, erlijioso zein kirolekoetan. Nahiz eta gutxiengo 

emakumeak diren elkarteetan parte hartzen dutenak aipatzekoa da hauen arteko 

aniztasuna. 

 

8. ONDORIOAK 
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Askok ez dute desberdintasun handirik antzematen gizon eta emakumeen artean. 

Baserrietan generoaren rolen banaketa tradizionala ematen dela aitortzen duten 

harren, baserriaren sostengurako  antolaketa modu bat besterik ez dela adierazten 

dute. Bestalde, badaude baserrian matxismoaren presentzia garbi ikusten dutenak. 

Landa eremuko zerbitzuen asebetetzearen inguruko ezadostasuna nabarmena da. 

Prozesuan zehar hauei eman diete garrantzi handiena. Gehien antzematen dituzten 

beharrak zerbitzuen kalitatearen ingurukoak dira. Errepideen egoerak kezkatzen ditu, 

baita zabor ontziak ez izateak. Internetaren kalitate ezak ere asko arduratzen ditu 

Landa Eremuko Emakumeak. Baserrian interneta jartzeak (hala ere kalitate txarrekoa) 

dakarren kuotaren gastu estraz gain, gazteak beraien ikasketak modu eraginkorrago 

batean burutzeko kalera joan edo eraman beharrak dakarren denbora, arrisku eta 

gastua kontutan hartzekoak dira. Joan etorri guzti hauek murriztu ahal izateko garraio 

publiko edo hitzartu baten beharra aldarrikatzen dute emakumeen gehiengoak. 

Isolamendu, bakardade eta beldur pertzepzioa, hein handi batetan, pertsona 

nagusiengan ematen da, baita, nagusiekin kezkatzen diren gazteagoengan ere. 

Horregatik, mendekotasuna duten pertsonen arretarako zuzendutako zerbitzuen 

beharrari garrantzia eman diote. Baita haurrei zuzendutako zerbitzuei ere. 

Esanguratsua da Eibarko Udalerriak eskaintzen dituen zerbitzuen inguruan duten 

informazio falta. 

Lehengo sektoreari inguruan sortu diren eztabaidak ugariak izan dira. Esaterako, 

azokaren baldintza txarren inguruan, errelebo generazionalaren ingurukoak zein 

jarduera hauek gizarteari eskaintzen dion jakituriaren galeraren ingurukoak. Emakume 

baserritarrek herriko kulturari eta ekonomiari egiten dioten ekarpenenen balorazio 

ezak arduratzen ditu. Baserriko jarduera ekonomikoaren sostengarritasun ezaren 

ondorioz, honen desagerpena onartuta daukate. Hala ere, badago gazte batzuen 

artean honi buelta bat emateko desioa, nahiz eta beraien desioaz gain laguntza 

instituzionalaren beharra ezinbestekoa ikusten duten. Horretarako, bertako 

produktuak bultzatzearen garrantzia aipatzen dute. 

Antzematen dituzten behar guztiez gain gehiengoak landa eremuan bizitzea gustuko 

du eta ez lukete bizitokia aldatuko.  
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Metodologiari dagokionez, emakume askok prozesua azkarregia izan dela aitortu dute. 

Galdetegia batzuentzat nahasgarria izan da eta galdera batzuek mesfidantza sortarazi 

diete. Talde dinamiketan berriz, ez da nahi bezala gai garrantzitsuenetan sakondu eta 

askok beraien ahotsak benetako eraginik izango duen zalantza adierazi dute. Izan ere, 

Andirau elkartea izan ohi da askorentzat baserritar bezala dituzten beharrak 

aldarrikatzeko erabiltzen duten tresna garrantzitsuena. 

Bestalde, prozesuak berak emakumeek euren artean komunikatu eta saretzeko duten 

nahia maila batean asetzeko balio izan du. Batzuen artean elkar ezagutzeko balio izan 

dute bilerek baita guztiek parte hartzen duten whatsupp taldeak sortzeko.  

Berdintasun zerbitzutik antolatzen diren ekintzen gaineko informazioa jasotzeko 

helbide elektronikoak jaso dira eta bide batez hitzez elkarteko informazioa helarazteko 

ere. 
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Diagnostikoa egiteko beharrezkoa izan den prozesu parte hartzaileak berak, 

proiektuaren proposamenean identifikatutako helburu batzuk lortu ditu. Esaterako, 

diagnostikoaren prozesua elkar ezagutzen ez zuten Landa Eremuko Emakumeen 

arteko topaketak ahalbidetu ditu. Prozesuak berak, diagnostikorako beharrezkoak 

ziren dinamikak burutzeko sortu dituen auzoko emakumeen whatsupp taldeak 

emakumeek eurak hautemandako saretzeko beharrari erantzun die. 

Talde dinamikek ere Landa Eremuko Emakumeen artean emakume eta gizonen arteko 

berdintasunaren inguruko eztabaida bideratu du. Nahiz eta dinamikak ez diren asko 

eta luzeak izan beraien artean eman diren solasaldiak gaiaren inguruko 

hausnarketarako balio izan dute. 

Proiektuaren aurkezpeneko beste helburuetako bat Landa Eremuko Emakumeen 

artean herriko beste emakume talde batzuk eta konkretuki Andretxea bera 

ezagutaraztea zen. Bilera batzuen haitzakiz Andretxea ezagutzen ez zuten emakume 

batzuk berau ezagutzeko aukera izan zuten. Bestalde, elkartu ginen auzoetako 

emakumeek ez zuten zuzenean Eibarko Emakumeen Jabetze Eskolako egitaraua 

jasotzen eta 24 emakumek beraien helbide elektronikoa erraztu digute Andretxeatik 

programak bidali ahal izateko. Gainera, Eibarren  Emakume Baserritarren Hitzez 

Elkarteko bi kide daude eta emakume askok ez zuten Hitzez Elkartea ezagutzen. 

Horregatik, Hitzezek Emakume Baserritarren ongizateari zuzendutako jarduera 

espezifikoak antolatzen dituenez Emakumeen Jabetza Eskolako programaz gain 

Hitzezeko programa bidaliko zaie. 

Diagnostikoa paper hutsean gelditu ez dadin, auzo batzuetako emakumeak 

aurrerantzean beraien auzoko emakumeen behar konkretuak jaso eta udalarekin 

batera hauek asetzeko ekintza zein jardueretan  proposamenak diseinatzeko prest 

agertu dira. Horrek, hemendik aurrera Landa Eremuko Emakumeen boteretzea helburu 

duen konpromisoarekin jarraitzea eskatzen dio Eibarko Udala, Eibarko Berdintasun 

Zerbitzua zein Debemen Elkarteari. 

 

9. DIAGNOSTIKO PROZESUAREN EMAITZAK 
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SARETZEA ETA BOTERETZEA 

Udala, Debemen eta auzoko emakume erreferenteen arteko koordinaziorako harreman zuzena 

bultzatu eta Eibarko Landa Eremuko Emakumeei zuzendutako prozesu, proiektu, ekintzak eta 

formazioak antolatu. 

Emakumeen boteretzea helburu duten  

topaketak, ikastaroak, jakituria trukerako 

ekintzak… 

Non: Auzoetan eta beste leku batzuetan  

Noiz: Baserriko jarduera kontutan izan behar da 

egutegia eta ordutegia adosterako orduan. 

Adibidez neguan lasaiago daude… 

Pertsona nagusienei zuzendutako irteerak antolatu. 

PARTE HARTZEA 

Landa Eremuko Emakumeen aldarrikapenak babestea eta hauetan laguntzea Udaleko Berdintasun 

Zerbitzua eta Debemen Elkartearen bitartez, eta batez ere, haien arteko sareen bitartez. Euren ahotsa 

indartzeko baliabideak eskaintzea, beraien beharrak taldean eta modu eraginkorrago batean 

aldarrikatzea ahalbidetuz. 

Landa Eremuko Emakumeen eta Udalaren arteko harreman zuzena bultzatu. 

Eibarko Emakumeen Mahaian, Hitzez elkarteaz gain, beste leku bat eskaini Landa Eremuko Emakumeei. 

Andirau Elkarteko partaide bezala, adibidez. 

Eibarko Jabetze Eskolak eta Hitzez Elkarteen programazioan Eibarko Emakumeen parte hartzea sustatu 

beraien interesekoak diren ekintzak eta bertan parte hartzeko erraztasunak eskainiz. Adibidez, Eibarko 

auzoetan eginez edo garraio publiko eta antolatua eskainiz.  

LEHEN SEKTOREA 

Azokan egoten diren emakume nekazari eta abeltzainen baldintzak hobetzeko prozesuak martxan jarri 

eta Debemen, Berdintasun Zerbitzutik eta Udaleko beste departamentu batzuetatik babestu. 

Errelebo generazionala gertatu dadin, lehengo sektoreari lotutako proiektu bideragarriak ezagutu. 

Jardunaldien bitartez, bisiten bitartez.  

Eibarreko Landa Eremuan lehen sektorean instalatzeko gogoa duten  bertako, kaleko edo beste herri 

batetako emakumeak antzeman. 

Emakumeentzat garrantzitsuak izan daitezken araudien inguruko informazioa eskaini. Adibidez, 

titulartasun konpartituaren legea, Emakumeen Estatutuarena…  

Aurreko proposamenaren inguruan Durangaldeko Udaletako Berdintasun Sailek Etxaldeko Emakume 

Feministekin egiten duten lana ezagutu. 

10. PROPOSAMENAK 
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HERRIA ETA LANDA EREMUAREN ARTEKO HARREMANA 

Emakume baserritarren jakituria herrian ezagutarazi eta omentzeko ekintzaren bat antolatu. 

Landa Eremuak herrian duen garrantziaz ohartarazi eta honen zaintzan herritarrak inplikatu. 

ZERBITZUAK ETA ZAINTZA LANAK 

Beraiek aldarrikatzen dituzten zerbitzuen hobetzea zaintzarekin zuzenean lotuta daudela ohartarazi. 

Zerbitzuen kalitateak beraien zaintza lanak errazten dituztenaren kontzientzia hartu eta 

berdintasunaren arlotik indar gehiagorekin eta beraien artean batuta zerbitzu hauen kalitatea 

bermatzeko ahaleginak egin. 

Gizonengan zaintzaren inguruko erantzunkidetasuna sustatu. 

Komunitate eta sororitate ereduak ezagutarazi, beharrezkoa den kasuetan, beraien arteko laguntza 

sustatzeko. 

Eibarko zerbitzuen gida auzoko emakume guztiei eman. Aurkezpena egiten bada auzoetan aurkezpen 

bat egin. 

IKUSPEGI FEMINISTA 

Berdintasun gaiaren inguruan hausnarketa prozesuak martxan jarri. Tailer, hitzaldien… bitartez. 

Elikadura burujabetzaren aldeko mugimendu feministetan parte hartzen duten Landa Eremuko 

Emakumeen indarraz baliatuz ekintza, hitzaldi, auzolanak… antolatu. Adibidez Etxaldeko Emakumeekin 

batera. 
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 EAEko Emakumeen eta Gizonen arteko VI. Berdintasun Plana 

 Eibarko Emakumeen eta Gizonen arteko IV. Berdintasun Plana 

 Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa - Landa-garapena  eta nekazaritza. 2012. 
Emakunde. 

 Diagnóstico de Igualdad de Género en el Medio Rural España 

 Las mujeres Baserritarras: Análisis y perspectivas de futuro desde la Soberanía Alimentaria. 
Isabel de Gonzalo Aranoa y Leticia Urretabizkarra Gil. 

 Emakume Baserritarrak, bestelako etorkizuna ereiten dokumentala. Ehne Bizkaia eta Via 
Campesina. 

 http://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/41407-tolosak-landa-inguruneko-emakumearen-
nazioarteko-egunaren-beste-edizio-bat-hartu-egindako-lanaren-aitortza-lemapean 
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2. Eranskina 
 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

DE LAS MUJERES RURALES DE EIBAR 

 

 

  Como ya hemos explicado, nos gustaría conocer y recoger las necesidades 

que tenéis las mujeres del ámbito rural de Eibar. Te agradeceríamos, por tanto, que 

rellenaras todos los apartados de la encuesta que se presenta a continuación. Te 

llevará unos pocos minutos. 

  

El tratamiento de la información que aporte al cuestionario se realizará de forma 

totalmente anónima. 

  

Gracias, de antemano. 

 

 

 Azaldu dugun bezala, Eibarko landa eremuko emakumeok dauzkazuten 

beharrak ezagutu eta jaso nahi genituzke. Horregatik, jarraian aurkezten den 

inkestaren atal guztiak osatzea eskatu nahi dizuegu. Minutu gutxi batzuk hartuko 

zaitu. 

 

Informazioaren tratamendua erabat anonimoa izango da. 

  

Mila esker, aldez aurretik. 
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1. DATOS PERSONALES / DATU PERTSONALAK 

- Nombre - Izena: 

- Apellidos - Abizenak:  

Estado Civil / Egoera Zibila 

Soltera  

Ezkongai  ☐ 

Casada  

 Ezkondua ☐ 

Divorciada  

 Dibortziatua  ☐ 

Viuda  

 Alargun  ☐ 

 

Miembros de la unidad familiar / Bizikidetza familiarra 

Parentesco 

Senidetasuna 

Sexo 

Sexua 

Edad 

Adina 

Nivel de Estudios* 

Ikasketa Maila* 

Carné de 

conducir 

Gida baimena 

Vehículo propio 

Kotxe propioa 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐ 

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐ 

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐ 

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐ 

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐ 

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐  

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 Mujer ☐ 

Hombre ☐ 

  Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

 

*Niveles de Estudios:    * Ikasketa Maila:   

1. Educación primaria / básica    1. Lehen hezkuntza / 

oinarrizkoa 
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2. Educación secundaria    2. Bigarren Mailako 

Hezkuntza 

3.  Bachillerato     3. Batxilergoa                     

4. Formación profesional     4. Lanbide heziketa                 

5. Educación superior     5. Goi Mailako Heziketa 

 

 

2. DATOS DE LA PROPIEDAD / ONDASUNAREN DATUAK 

 

- Nombre del Caserío / Baserriaren Izena:  

1.  Nombre del 

titular/ Titularraren 

Izena:  

2. Titularidad 

Compartida/ 

Partekatua:  

3. Tipo de Actividad/ 

Produkzio Jarduera:  

4. Dedicación / 

Dedikazioa 

 Sí / Bai ☐ 

No / Ez ☐ 

Agricultura / Nekazaritza 

☐ 

Ganadería / Abeltzaintza ☐ 

Otros / Besteak ☐ 

Completa / Osoa ☐ 

Parcial / Partziala ☐ 

Otros / Besteak ☐ 

 

 

3. SITUACIÓN LABORAL / EGOERA  LABORALA  

*Nota: rellene una tabla por cada miembro de la unidad familiar 

*Oharra: taula bat bete etxeko kide bakoitzeko 

Nombre / Izena:  

Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

☐ 

Pensionista 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 

Industria ☐ 

Construcción / 
No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Complet

a  
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/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

/ Prestazioko 

onuraduna ☐ 

 

☐ Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

 

Osoa ☐ Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

 

 

 

 

Nombre / Izena:  

Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

☐ 

Pensionista 

/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 

Industria ☐ 

Construcción / 

Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

☐ 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Complet

a  

Osoa ☐ 
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/ Prestazioko 

onuraduna ☐ 

 

 

 

Nombre / Izena:  

Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

☐ 

Pensionista 

/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

/ Prestazioko 

onuraduna ☐ 

 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 

Industria ☐ 

Construcción / 

Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

☐ 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Complet

a  

Osoa ☐ 

 

Nombre / Izena:  
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Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

☐ 

Pensionista 

/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

/ Prestazioko 

onuraduna ☐ 

 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 

Industria ☐ 

Construcción / 

Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

☐ 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Complet

a  

Osoa ☐ 

 

Nombre / Izena:  

Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 
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☐ 

Pensionista 

/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

/ Prestazioko 

onuraduna ☐ 

 

No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

☐ 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

 

Complet

a  

Osoa ☐ 

Industria ☐ 

Construcción / 

Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

 

Nombre / Izena:  

Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

☐ 

Pensionista 

/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

/ Prestazioko 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 

Industria ☐ 

Construcción / 

Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

☐ 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Complet

a  

Osoa ☐ 
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onuraduna ☐ 

 

 

 

Nombre / Izena:  

Parentesco / Senidetasuna:  

1. Inactividad 

Laboral 

Lan-

jarduerarik 

gabe 

2.Cotizaci

ón 

Kotizazioa 

 

3. Activa/o 

Aktiboa 

4. Personal 

Langile Mota 

5. Contrato 

Kontratu mota 

6. 

Jornada 

Lanaldia 

7. Sector 

Jarduera 

sektorea 

Trabajo 

doméstico / 

Etxeko lanak 

☐ 

Pensionista 

/Pensionista ☐ 

Estudiante / 

Ikaslea ☐ 

Prejubilado/a / 

Pentsio Duna 

☐ 

Beneficiario/a 

de prestación 

/ Prestazioko 

onuraduna ☐ 

 

Sí-Bai  ☐ Empleo  

Enpleguan ☐ 

Asalariada/o  

Soldatakoa 

☐ 

Autónomo / 

Autonomoa ☐ 

Sin contrato / 

Kontraturik 

gabe ☐ 

Fijo 

discontinuo / 

Fijo etena ☐ 

Temporal / 

Aldi baterakoa 

☐ 

Indefinido / 

Mugagabea ☐ 

 

Parcial  

☐ 

Partziala 

Agrario / 

Nekazaritza ☐ 

Industria / 

Industria ☐ 

Construcción / 

Eraikuntza ☐ 

Servicios / 

Zerbitzuak ☐ 

Otros / Besteak 

☐ 

No-Ez ☐ Desempleo  

Langabezian 

☐ 

Empresaria/o  

Enpresaria ☐ 

Complet

a  

Osoa ☐ 

 

 

4. USO DEL TIEMPO/ DENBORAREN ERABILERA (UNIDAD 

FAMILIAR/ UNITATE FAMILIARRA KONTUAN IZANIK) 

 

Cuidado Familiar/Zaintza Familiarra 
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Día Laborable  

Lan egunetan 

(minutuak) 

 

 

Día Festivo 

Jai Egunetan 

(minutuak) 

 

 

Cuidadora Principal 

Zaintzaile Printzipala 

 

Mujer / Emakumea 

☐ 

Hombre / Gizona ☐ 

Persona cuidada 

Arreta behar duen 

pertsona 

 

Infancia / Haurra ☐ 

Vejez / Adinekoa ☐ 

 

Tiempo semanal / Astean zehar eskainitako denbora 

Actividad / Jarduera Tiempo/ Denbora Quién / Nork 

Mantenimiento vivienda  Mujer / Emakumea ☐ 

Hombre / Gizona ☐ 

Vehículo  Mujer / Emakumea ☐ 

Hombre / Gizona ☐ 

Ocio  Mujer / Emakumea ☐ 

Hombre / Gizona ☐ 

Tiempo libre  Mujer / Emakumea ☐ 

Hombre / Gizona ☐ 

 

 

Participación en asociaciones/ Elkarteetan parte hartzea 

1. Las mujeres de la familia / Etxeko emakumeak 

Políticas/ Politikoak  Profesionales/  

Profesionalak 

Sociales / Sozialak  Culturales / 

Kulturalak  

Religiosas/ Erlijiosoak 

 

Alkarrekin    Sindicatos / 

Sindikatuak  

Cooperativas /  

Kooperativak 

Debemen  Otras / Besteak    

2. Los hombres de la familia / Etxeko gizonak 

Políticas/ Politikoak  Profesionales/  

Profesionalak 

Sociales / Sozialak  Culturales / 

Kulturalak  
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Religiosas/ Erlijiosoak 

 

Alkarrekin    Sindicatos / 

Sindikatuak  

Cooperativas /  

Kooperativak 

Debemen  Otras / Besteak    

5. PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA / BIZI KALITATEAREN 

PERTZEZIOAK 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS DE LA ZONA 

INGURUKO ZERBITZUEKIN DUTEN ASEBETE MAILA 

Transporte Público 

Garraio Publikoa 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Servicios de Atención a 

mayores y dependientes 

Mendekotasun egoeran 

dauden pertsonen 

arretako zerbitzuak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Estado de las carreteras 

Errepideen egoera 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Servicios educativos y 

formativos  

Fomazio Zerbitzuak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Iluminación 

Argiteria 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Servicios de atención a 

la infancia 

Haurren Arretako 

Zerbitzuak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Necesidades 

Beharrak 
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Desados ☐ 

Agua 

Ura 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

Servicios Sanitarios 

Osasun Zerbitzuak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Telecomunicaciones 

Telekomunokazioak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Servicios Sociales 

Gizarte Zerbitzuak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Banda Ancha 

Interneteko banda 

zabala 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Servicios Psicológicos 

Zerbitzu Psikologikoak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Gas 

Gasa 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

Deporte 

Kirol ekipamenduak 

 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

Gestión de Residuos 

Handakinen Kudeaketa 

 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

 



                   

Eibarko Landa Eremuko Emakumeen Diagnostikoa 49 

De acuerdo / Ados  ☐ 

Indiferente / Ezaxola  ☐ 

En desacuerdo / 

Desados ☐ 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LOS EQUIPAMIENTOS O ALTERNATIVAS DE 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

AISIALDIKO EDO DENBORA LIBREKO EKIPAMENDU ETA ALTERNATIBEKIN 

ASEBETEA 

De 

acuerdo 

Ados 

 

 

Indiferente 

Ezaxola 

 

 

En 

desacuerdo 

Desados 

 

 

Necesidades 

Beharrak 

 

 

GRADO DE SATISFACCIÓN PARA CON LA SALUD 

OSASUNAREKIKO ASEBETE MAILA  

 De acuerdo 

Ados 

Indiferent

e 

Ezaxola 

En 

desacuerdo 

Desados 

Necesidades 

Beharrak 

FÍSICA 

FISIKOA 

     

PSICOLÓGICA 

PSIKOLOGIKOA 

     

AFECTIVO 

EMOCIONAL 

EFEKTIVO 

EMOZIONALA 

     

* Percepción de aislamiento / soledad / miedo:  

* Isolamendu/ bakardade /beldur pertzepzioak:  

 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA RURAL “EN LOS PUEBLOS O EN EL 
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ÁMBITO RURAL ES MÁS AGRADABLE  QUE EN LAS CIUDADES” 

LANDA EREUKO BIZITZAREKIN ASEBETE MAILA "HERRIETAKO EDO LANDA 

EREMUKO BIZITZA HIRIKO BIZITZA BAINO ATSEGINAGOA DA  " 

De acuerdo 

Ados 

 

Indiferent

e 

Ezaxola 

 

 

En desacuerdo 

Desados 

 

Necesidades 

Beharrak 

 

6. NECESIDADES DETECTADAS/ ATZEMANDAKO BETEBEHARRAK 

 

¿Qué es lo que demandarías como mujer baserritarra? 

Zer da emakume baserritar bezala eskatuko zenukeena? 

 

 

 

 

Retos principales/ Erronka nagusiak:   

 

 

 

 

 

¿Has sufrido algún tipo de discriminación? 

Edozein diskriminazio mota jasan izan duzu? 

 

  

 

 

¿Percibes situaciones de desigualdad entre hombres y mujeres en el 

ámbito rural? 

Gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak hautematen dituzu landa 

eremuan? 
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3.Eranskina 
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