
Euskal Herriko Mugimendu Feministaren 
Genealogia 

- Euskal Herriko Neska* Gazteak - 
 

Sarrera:  

Martxoaren 8, Emakume langilearen nazioarteko eguna, agenda feministako datarik 
esanguratsuena da. Azken urteetan bereziki oihartzun handiko eguna izan da, asko izan direlarik 
feminismotik mahai gainean jarri diren aldarrikapenak eta aurrera eramandako borrokaldiak. 
Baina nola heldu gara puntu honetara? Zerk egin du posible azken urteetan bizi izan dugun olatu 
feminista? Hurrengo saioan Euskal Herriko mugimendu feministaren genealogiari begira jarri eta 
azkenengo urteetan Neska* Gazte mugimenduak izandako bilakaera ezagutzera gonbidatzen 
zaituztegu. Izan ere, gaur egun ezagutzen dugun mugimendu feminista ez litzateke existituko 
iraganeko ibilbide luze eta oparorik gabe. Espero dugu zuen gustukoa izatea! 

 

1. Beroketa ariketa: (10’) 

Saioa giro goxoan hasteko, beroketa ariketa bat egitea proposatzen dugu, hemen doa 
proposamen bat: 

Zirkuloan jarriko gara denak, zutik. Ez badugu elkar ezagutzen, izen ronda bat egingo dugu hasi 
aurretik. Kide bat hasiko da, pilota edo estutxe bat eskuan duelarik. Altuan botako du bere izena, 
saiora zelan datorren eta feminismoarekin lotzen duen hitz bat. Ostean, beste kide baten izena 
botako du, objektua berari pasatuz. Horrela jarraituko dugu kide guztien ronda bete arte.  

 

2.Euskal Herriko Mugimendu Feministaren Genealogian murgilduz (30’) 

Helburua: Euskal Herriko Mugimendu Feministaren genealogiara hurbilpen bat egitea. 

Metodologia: Gelako pareta batean denbora lerro bat egingo dugu kartelekin, hamarkadaka 
1970etik gaur egunera, eta hurrengo bideoa proiektatuko dugu. Dinamizatzaileak post-it batzuk 
banatuko ditu bideoa ikusi aurretik eta bertan apuntatuko dugu proiekziotik interesgarria iruditu 
zaiguna, ulertu ez duguna edota harritu gaituena. Galdera lagungarriak bideo aurretik 
botatzeko: 

- Orokorrean, ezagutzen nuen bideoan kontatutako ibilbidea? 
- Zerk deitu dit atentzioa? 
- Zer iruditu zait interesgarria? 
- Ulertu ez dudan zerbait… 

Bideoa ikusten bukatu ostean, 
plenarioan konpartituko 
dugu bakoitzak bideoan 
zehar jasotako ideiak eta 



postit-ak denbora lerroan itsatsiko ditugu. Behin ideia guztiak denbora lerroan egonda guztion 
artean ideia esanguratsuenak eta ateratako ondorioak borobilduko ditugu. Zein ezagutza dugu 
gure herriko mugimendu feministaren ibilbidearen inguruan? Zeren inguruan gustatuko 
litzaidake informazio gehiago izatea? (saio honetan ez ditugu erantzunak emango baina lanketa 
pertsonal edo kolektibo gisa jasota geratzea da asmoa, aurrera lantzeko erronka bezala). 

Bideoa: 

https://www.emakumeenmundumartxa.eus/2018/11/27/bideoa-gure-genealogia-feministak/ 

 

3.Eta neska* gazteok, zer? (20) 

Helburua: Neska* Gazteon mugimenduak azken urteetan egindako ibilbidea ezagutu eta gure 
errealitatearekin lotura egitea.  

Metodologia: Bideoa proiektatuko dugu eta ostean lan taldeka jarriko gara eta ondorengo 
galderak erantzungo ditugu, plenarioan: 

- Ezagutzen nuen neska gazteon mugimenduaren ibilbidea? 
- Zerk deitu dit atentzioa? 
- Zerekin sentitu naiz identifikatuta? 

Jarraian lantaldeka jarri eta ondorengo galderak erantzungo ditugu, lehenik modu indibidualean 
eta ostean lantaldearekin konpartituko ditugu:  

- Zergatik antolatu behar gara feminismoan? 
- Zein aukera ematen dizkigu neska* gazteoi gure artean antolatzeak? 
- Gure herrian edota ikastetxean Neska* gazte bezala zer aldatu nahiko nuke?  

 

Bideoa: 

 https://youtu.be/nQr6ZZQyRL0 

 


