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Sarrera										
Bizikletazaleen elkarteak gizartean garrantzia hartzen hasi ginen: 

botere publikoari eskaerak bideratzen hasi eta komunikabideak gure 
iritzia eskatzen hasi ziren. Hartu-eman horietan emakumeok egotea eta 
gure eskariak azaltzea ezinbestekoa da. 

Genero-zapalkuntza, aspaldiko kontua bada ere, normalizaturik 
dago oraindik eta, horregatik, pertsona asko ez dira badenik ohartu 
ere egiten, bereziki maila apalenean ematen denean. Agerraldi horiek, 
hain agerikoak ez izanagatik ere, garrantzi handia dute, jarrera 
sexistak baimentzen dituen ideologia patriarkalaren oinarria baitira. 
Sexismoak bizirik darrai eta gaur egun ere, bai gizon zein emakumeak 
kaltetzen gaitu. Gizartearen zati handi bat ez denez mekanismo 
horietaz ohartzen, erne egon behar dugu bai kolektibo, baita 
egindako jarduera bakoitzean ere. 

Emakumeen ordezkaritza egon dadin, ezinbestekoa da 
bizikletazaleen elkarteetan kide aniztasuna bermatzea, orain arte 
ahaztuta egondako ahotsak eta eskaerak entzun daitezen. 
Garrantzitsua da, era berean, gure tokian tokiko taldeetan oinarri 
anitza izaten ahalegintzea, kanpora begira ez dadin soilik bizikleta 
gainean beti nagusi izandako gizon zuri eta helduaren estereotipo 
tipikoa egon. Horrela, argi adieraziko diegu bizikletak guztiontzat eta 
edozertarako balio duela.

Gaur egungo ikerketen arabera, bizikletaren erabiltzaileen 
%20 eta %30 artean dira emakumeak. Datu horiek aldatzeko, gure 
kolektiboetan berdintasuna lortzeko neurriak zorroztu behar ditugu, 
eta genero ikuspegia txertatu, bizikletaren erabilera sustatzeko 
politiken diseinuaren maila guztietan. 

Bestalde, gure iritziz, mugimendu ziklistak inklusibitatea eta 
berdintasuna lortzen baditu, indartsuagoa eta eraginkorragoa 
izango da. Berdintasuna nabari den mugimendu ziklistetan, hots, 
inork diskriminaziorik sentitzen ez duen horietan, konfiantzazko 
harremanak sortuko dira eta kideek taldearen helburuarekiko 
konpromisoa izango dute. Gainera, etengabe aberastuko da 
feminismoaren, arrazakeriaren aurkako mugimenduaren edo beste 
mugimendu sozial eta emanzipatzaileen ahotsak entzuten eta 
barne-hartzen dituen mugimendu bizikletazalea. Esate baterako, 
inork gutxi daki emakume feminista batzuk bizikletaren promozioan 
aurrekari historikoak izan zirela eta aztarna utzi zutela. 

Desberdinkeria soziala dagoen testuinguruetan berdintasunaren 
aldeko politika aktiboak sustatu behar dira, ohartu gabe bada ere 
egiten ditugun desberdinkeria horiek betierekotzen dituzten botere 
mekanismoak albo batera uzteko. Laburbilduz: bi eremuetan izan 
behar dugu eragina: "kolektiboetatik barrura begira" eta 
"kolektiboetatik kanpora begira".
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Barrura begira… … elkar zaintzen dugu

Gure taldeko emakumeek militantzian parte har 
dezaten sustatzea, eta hori baimendu ahal izateko mekanismoak 
txertatzea da. Pertsona bakoitzak bere mundu ikuskeratik eta 
sentimendutik abiatuz hartzen du parte aktibismoan, beraz, zenbat 
eta anitzagoa izan bertan parte hartzen duen taldea, are ideia, 
proposamen eta sentikortasun aberatsagoak izango ditu mugimendu 
ziklistak. Adibidez, berdintasun arloa martxan jartzea, lehen 
bileretako harrera mekanismoak ezartzea edo proposamen berriak 
sortzeko eremua sustatzea.

Elkartearen oinarria

Kolektiboetako lotura 
emozionalak

Garrantzitsua da gure taldean botere postuetan dauden 
emakumeen presentzia proportzionala izatea eta 
antolaketa moduaren inguruko hausnarketa bat egitea. Izan ere, 
askotan ardura postuetan dauden emakumeek etengabe zalantzan 
jartzen dute haien burua emakume izate hutsagatik edo 
buruzagitza faltsuak sortzen dira, ardura errealik ez duten izaera 
sinbolikodun postuak ematen baitzaizkie. 

Ardura postuak

Dinamika parte-
hartzaileak

Jaso duten hezkuntza bereizgarria dela medio, gizonak askoz 
erosoago sentitzen dira publikoki hitz egin behar dutenean, eta 
emakumeek gehiago eta ozenago hitz egiten dute. Horregatik, 
asanbladetan ahots guztiak entzun daitezen honako proposamen 
hauek luzatzen ditugu:

Batek hitz egiten duenean besteok isildu egin behar dugula 
ohartzea. Beraz, hitz egin baino lehen esan nahi duguna zer 
den pentsatzeaz gain, hori labur azaltzen jakin behar dugu.
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Talde txikietan konfiantza eremua bermatzen da, jendea 
erlaxatuago dago eta horrek sormena sustatzen du. Hortaz, 
bilera dinamikoak egin ditzakegu, talde txikietako 
eztabaidak txertatuz (World Café metodoa). 
Hitz-hartze txandak mugatu. 
Taldeko iritzia bilatu hitz egin nahi ez duen norbait hitz 
egitera behartu gabe. Parte-hartzea erraztu behar dugu, ez 
derrigortu. 
Adi egon ez ote garen ohartu gabe gizonen iritziari 
zilegitasun gehiago ematen dioten dinamiketan sartzen ari, 
aliantza maskulinoak bakarrik sustatuz eta, ondorioz, 
emakumeak baztertuz.

Hizkuntza inklusiboa
Elkartean erabiltzen den hizkuntzak elkartearen barne edo ez 

hain barne sentiaraziko ditu pertsonak. Horregatik kolektiboaren 
osotasuna adierazten duten formak erabiltzea komeni da. Ikus 
ConBici-ren komunikazio inklusiborako gida. Zer esanik ez, 
garrantzitsua da norberaren hizkuntzak eta herri bakoitzeko 
hizkuntzak errespetatzea.

EEI/INE edo Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, 
emakumeek gizonek baino ia bi ordu gehiago ematen dituzte 
egunero familia zaintzen eta etxeko lanak egiten. Horrek denbora 
gutxiago uzten digu aktibismorako, aisialdirako, gozamenerako… 
Beraz ezinbestekoa da bilera ordutegiak zaintza lan gehien duten 
pertsonen arabera finkatzea, bizitza pertsonala eta militantea 
bateragarriak izan daitezen. Horretarako:

Ordutegiak eta 
aktibismo eremuak

Komenigarria da bilerak eta beste jarduera motak hasteko 
eta amaitzeko orduak aurretik finkatzea, erantzunkidetasuna 
errespetatuz.  
Behar izanez gero, bileretan haurrak edo dependentzia 
duten pertsonak zainduko dituen norbait egongo da. 
Bilerak online egiteko aukera ere egongo da. Horretarako, 
baliabideak izan behar dira (bozgorailuak, kamara, internet 
seinale ona, eta abar) fisikoki bileran ez dagoen pertsonak 
dagoen tokitik bileran kalitatez parte har dezan bermatzeko. 
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http://www.theworldcafe.com/
http://www.theworldcafe.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO


Sexismoa, arrazakeria eta instituzionalizatutako beste 
zapalkuntza formak ekiditeko barne-lan handia egin behar da. 
Azken finean, harremanak sortzen sexismotik ikasi dugu guztiok eta 
zoritxarrez mezu sexistak egunero pairatzen ditugu oraindik. 
Antolakuntza mailak taldetik sexismoa desagerrarazteko hartzen 
diren neurrien inguruko gogoeta egin behar da. Hortaz, elkarteek 
berdintasun eta aniztasun formakuntza bat jaso behar dute. 
Formakuntza horretarako, tokian tokiko talde feministak kontaktatu 
daitezke, baita LGTBI+ taldeak, aniztasunaren aldekoak, 
arrazakeriaren aurkakoak eta abar ere. Gainera, emakume gisa bizi 
dugun zapalkuntza beste zenbait gaiekin estuki lotuta ere badago: 
orientazio sexuala, jatorria, azalaren kolorea, landa-eremua edo 
aniztasun funtzionala. Horregatik jaso behar dugun formakuntzak 
ikuspegi intersekzionala izan behar du, besteak beste, berdintasun 
politiketan trans pertsonak barne-hartuz.

Ekitate formakuntza
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Kanpora begira… … aniztasuna barne hartzen dugu

Emakumeek bizikletazaleen elkarteetan parte har dezaten, 
aukera ona da elkarte eta kolektibo feministekin elkarlanean 
ekintzak egitea. Aniztasun funtzionala, mentala eta generazionala 
barne-hartzen duten ikuspegiak aintzat hartzeko, AMPA, 
mugimendu ekologista eta bestelako kolektiboekin hitz egin 
dezakegu.

Beste mugimenduekin 
zubiak sortu

Hizkuntza inklusibodun 
komunikazioa

Sare sozialetan edo prentsaurrekoetan erabiltzen dugun 
hizkuntzak eta hizkerak gure mezuak jasotzen dituztenak gure 
zuzeneko hartzaile sentiaraziko ditu ala ez.

Garrantzitsua da sare sozialetan zabaltzen ditugun irudietan 
pertsona anitzak azaltzea (emakumeak, familia anitzak, aniztasun 
funtzionala eta abar). Horrela, argi utziko dugu bizikletak hainbat 
erabilera dituela eta bizikleta erabiltzen dutenak ez direla beti 
gizon zuri eta gazteak. Argazkien, logoen eta albisteen bidez 
erakuts dezakegu testuinguru ugaritan erabil daitekela bizikleta, 
kolektibo kalteberatuak baztertu gabe. Ikus Conbiciren COVID19 
bizikleta promoziorako egindako komunikazio gida.

Iragarki 
kanpainetako irudiak

Ezinbestekoa da gure elkartearen ordezkaritza publikoa 
parekidea eta anitza izatea. Batetik, gure kolektiboaren 
heterogeneotasuna islatzeko eta, bestetik, bilatzen gabiltzan irudi 
publiko moldakor hori sor tzeko. Nahiz eta gehienetan 

Komunikabideetan 
agertzea 
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Emakume aurrekariak izateak bizikletaren erabiltzaileen 
mugimenduan berdintasuna sustatzen lagunduko digu. Aurrekari 
historikoak badaude; hala nola, Elisabeth C. Canton (1815-1902) 
sufragista eta esklabutzaren abolizionista. Hark esan zuen 
"emakumeek pedalei eragingo dietela sufragiora heldu arte". 
Erreferentzia historiko horiez gain, gaur egungo bizikletazale 
mugimenduan lanean ari diren emakumeak ere ikusarazi behar 
ditugu, bai profesionalak zein bidaiariak, kultura ziklista anitz baten 
sortzaile baitira.

Emakume aurrekariak 
ezagutaraztea
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komunikabideek jotzen duten kolektiboengana, guk ere haiengana 
jo dezakegu, irudi anitz hori adierazteko: bizikletazale kirolariak, 
feministak, ekologistak eta abar.

Kanpora begira… … aniztasuna barne hartzen dugu



Txekeorako tresnak

Esaldi bati, deskribapen bati edo egoera bati buelta ematean 
datza: gizon bat dagoen lekuan emakume bat jartzea eta 
alderantziz. Barregarria edo arraroa iruditzen bazaigu, sexista dela 
esan nahi du.

Inbertsio araua Galderak
Emakumeen eta gizonen ordezkapena orekatua dago? 
Gorputz-aniztasuna erakusten dugu? 
Emakumeak eremu publikoan ordezkatzen al ditugu? eta 
gizonak eremu pribatuko lanak egiten?  
Emakumeak paternalismoa irudikatzen duten egoera edo 
irudietan jartzen al ditugu? Esaterako, emakume babesgabeak 
edo ezjakinak. 
Emakumea "norbaiten norbait" edo "norbaiten araberako" 
gisa adierazten al dugu, eta ez protagonista gisa? Adibidez: 
“Xabierren emaztea”. Formulazio hori helburu zehatz 
batengatik rol hori azpimarratu nahi bagenu soilik litzateke 
zuzena. 
Emakume bat aurrekari historikoa bada, bakarrik erakusten 
dugu? Beti familiako norbaitekin edo haurrekin agerrarazteko 
beharrik gabe. 
Generoaren arabera estereotipatutako rolak erakusten 
ditugu? Kontuz ibili behar dugu generoak markatutako rolak 
baztertzeko. Esate baterako, gure kanpaina publikoetan 
saihestu beharreko irudi baten adibide erreal bat litzateke 
honako hau: gizona bizikleta konpontzen eta emakumea 
harengatik espero den rol bat betetzen. Infografia horiek dira 
hain zuzen hautsi nahi ditgunak.  13 14



Egiletza
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