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Agiri hau azken urtean —2018-2019— buru-belarri sartuta eduki gaituen 
“Botere korporatiboaren aurkako alternatiba feministak” ikerketa-
proiektuaren atal eta emaitza da. Proiektu hori bizi dugun sistema 
kapitalista eta heteropatriarkalari aurre egiteko eraikitzen ari garen 
alternatiba feministak aztertzeko jarri genuen abian. Orrialde hauetan, 
erabili dugun metodologiari –deriben metodologiari— buruzko ohar 
batzuk bildu nahi ditugu, bi helbururekin: 

• Prozesu honetan guretzat funtsezkoa izan den alderdietako baten 
ikaskuntzak sistematizatzea: deribekin batera erabilitako metodologia 
bera, hain zuzen. Metodologia honek egiten genuena ez ezik, nola eta 
nortzuk egiten genuen ere ekarri du erdigunera.

• Partekatzea: ez genuen nahi identifikaturiko gako horiek bidean 
galtzea; eta, horrela, prozesu hau errepika dezaketen talde edo 
pertsonei lan hori erraztu nahi diegu.
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Hasieratik hasiko gara: zer da deriba bat? Modu erraz batean azaltzeko, 
esan dezakegu, deriba bat ikerketarako metodologia bat dela. Hau da, 
abiapuntua gisa, ikertu nahi ditugun zenbait galdera edo gai izatea 
da. Deriba bat egitea edo “deribatzea”, modu kolektiboan pentsatzeko, 
galderak egiteko eta lantzeko bestelako modu bat da.  

Jatorria arakatuz gero, esan dezakegu deriba metodologia mugikor gisa 
Internacional Situacionista (Debord, 1958) izenekoari lotzen zaiola, eta 
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hainbat ikerketa-esperientziatan garatu izan da. Hiritarrago, banakoago 
eta zabalago gisa defini daitekeen jatorrizko metodologiatik abiatuta, 
honelako proposamenak ulertzeko eta garatzeko bestelako modu 
batzuk eraiki dira. Esaterako, bi proposamen inspiratzaileentakoak 
izan dira Precarias a la Deriva izeneko kolektiboak egindako lana eta 
lan horretatik sortutako materialak, “A la deriva por los circuitos de la 
precariedad femenina”, argitalpena eta ikus-entzunezko materiala; eta 
Jane Jacobsen paseoak, estatuko hainbat lekutan egin direnak, bai eta  
Bilboko zenbait auzotan ere. 

Hortaz, halako eta bestelako esperientzia batzuk oinarri hartuta, gure 
neurrirako metodologia eraiki dugu; eta horixe da hemen partekatu nahi 
duguna. Pertsona talde batek gidatutako paseo kolektibo gisa ulertu dugu 
deriba bat. Deriba batean, deriba hori gidatzen dutenen bizitzan mugarri 
izan diren ohiko espazioetan barrena ibiltzen ematen dugu egun bat (edo 
goiz bat, arratsalde bat edo gau bat). Elkarrekin egiten dugun ibilbide 
horretan, non gelditu erabakitzen dugu; bai eta, erantzun kolektibo 
eta kokatuen bila, arreta handiagoarekin zeri begiratu ere. Eta “betiko 
kontuak” baina bestelako ikuspegi batzuekin elkarri kontatzeko, kolokan 
jartzeko eta berrikusteko astia ere hartzen dugu. 

Horrela, deribari esker, elkarrekin egin (ikertu edo arakatu) dezakegu, 
mugituz, gure gorputzekin lurraldea eta espazioa okupatuz. Prozesua 
emaitza bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa delako ideia 
feminista hori hartuta, espazio publikoa pribatuaren jarraipen gisa 
elkarrekin ibiltzea ahalbidetzen digute deribek, bizitzaren dimentsio 
ugariak urratu gabe; aldiz, eguneroko bizimoduan kokatzea esan nahi 
duen jarraitutasun horretan pentsatuta. Horrez gain, prozesuan bertan 
eragiteko dimentsioa txertatzen du metodologia honek; izan ere, bakarka 
bizi ohi ditugun espazioak elkarrekin hartzeak dakarren bisibilizazioa 
eragiten du; galderak eta elkarrizketak eragiten ditu, eta ezustekoari 
espazioa zabaltzen dio... 

Nolabait, bizi ditugun lurraldeak kartografiatzen, okupatzen eta 
birpentsatzen ditugula esan dezakegu; gure bakarkako zein taldeko 
esperientziak abiapuntu hartuta.

https://www.traficantes.net/autorxs/colectivo-precarias-la-deriva
https://vimeo.com/3766139
https://elpaseodejane.wordpress.com/
http://www.barriosaltos.org/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dcategory%26layout%3Dblog%26id%3D54%26Itemid%3D307
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Gure ustez, metodologia honek gure buruari egiten dizkiogun galdera 
handi (edo txiki) horiei ekitea ahalbidetzen digu, honako hau bateratzen 
duen ikuspegi batetik: 

• Mundua gure bizitzetan: gauzarik pertsonalenak besteekin lotzea, 
gure lurraldeekin eta bizi dugun munduarekin, gauza horien guztien 
artean dagoen jarraitutasun-haria ulertuta. Eraldatu nahi dugun 
horren parte gara. Gure lurraldeak ikuspegi horretatik irakurtzea 
ahalbidetzen digu; egiten ditugun galderak zeinahi direla: eragin 
zehatzei buruz gogoeta egin nahi izan nahiz interesgarri iruditzen 
zaizkigun alternatibak bilatu edo bestelako elementuetan barneratu. 

• Gorputza mugimenduan: ez da egotea buruaz bakarrik, baizik 
eta espazioak elkarrekin okupatuz joan-etorrian ibiltzea. Ez dugu 
pentsatzen mahai batean jarrita edo espazio itxi batean. Jakintza hau 
elkarrekin kalera ateratzea erabaki dugu, eta gerta daitekeenaren 
aurrean zabalik gaude. Geratzea erabakitzen dugun espazioei ere gure 
presentziak eragiten die.

• Ogia eta arrosak: bizitza on edo txarrak osatzen dituzten dimentsio 
guztiez hitz egitea. Gorputza mugitzen jartzen dugunean eta lurralde 
bat ibiltzen dugunean, ezin ditugu bizitzaren alderdi guztiak banatu. 
Edozein galdera egiten dugula ere beste batzuekin erlazionatuta 
egongo da; bizitzea, izan ere, prozesu integrala delako, eta deribek gure 
bizitzak erdigunean jartzen dituzte. 

Gure kasuan, abian jartzeko adorea eman ziguna bizi dugun sistema 
heteropatriarkal eta kapitalistari aurre egiten dioten alternatiba feministak 
identifikatzeko nahia izan zen. Gauza Eskandalagarri Hori, menderatze-sistema 

aniztun hori, norbanakoen eta taldearen bizimodu zehatzetatik ulertu nahi genuen. 
Nola eragiten digun ulertu nahi genuen, eta gure eguneroko bizimoduan, gure 
izateko eta egiteko moduekin zer aukera uzten digun horrek. Ari al gara, jardunetik 
abiatuta, “bizitza erdigunean jartzea”, “burujabetza feministak eraikitzea”, “bizi izatea 
merezi duten bizitzak bizitzea” lortuko dugun bestelako mundu batera eramango 
gaituzten alternatibak aurkitzen? Non eta nola kokatzen ditugu alternatiba horiek? 

Prozesu horrekin gogoetarako eta elkarrekiko ikaskuntzarako eremu bat bilatu dugu; 
gutako bakoitzak, talde bakoitzak egitura edo ekintzarako espazio bakoitzean egin 
eta pentsatzen dituen gauza horiek guztiak barneratzeko astia hartzeko. Kezkatzen 
gaituzten alderdi horiek ikertzeko ibili gara elkarrekin paseoan Bizkaian barrena. 
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Gu geu. Ez gaituzte kanpotik aztertuko; gure mundu erreal eta desiratuak 
pentsatuko ditugu. Ikertzeko motibazioa duen talde batek jartzen du 
abian deriba bat, eta berak zehazten du zer espaziotan ibili eta nola ibili. 

Prozesuaren hasieratik bukaerara denek denetik egingo dugun 
deriba bat ere pentsa daiteke. Edo inplikazio maila desberdinak zehatz 
ditzakegu, bakoitzaren interesen, denboraren eta desioen arabera. 
Esaterako, aukera bat da talde batek deriba prestatzea eta, ondoren, 
talde handiago bati helaraztea. Halakoetan, deialdi irekia egin dezakegu, 
nahi duena etor dadin, edo pertsona talde jakin bat gonbida dezakegu, 
esaterako, lurraldearekin edo gaiarekin duen inplikazioa kontuan 
hartuta. Horretan ere hainbat aukera ditugu. 

Baina aukera horiek guztiek badute ezaugarri komun bat: parte 
hartzaileak partekatzeko eta (bir)pentsatzeko prest eta zabalik daudela.
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Gure deriban protagonista izan gara aurretik, hein batean edo bestean, Gauza 
Eskandalagarri Hori feminismoetatik kolokan jartzen inplikaturik geunden 
emakumeak*, abian zegoen alternatibaren bat ezagutu edo bertan parte 

hartzen genuen emakumeak*. 

Beraz, kolektiboa bi irizpide kontuan hartuta zehaztu dugu: alde batetik, emakume, 
bollera eta transek (emakume*) osatutako talde ez mistoa ginen, aurrez dugun 
sistema heteropatriarkalaren izaera nabarmendu eta alternatiba feministak bilatzen 
genituelako. Beste alde batetik, sistemaren inguruan ikuspegi kritiko komuna 
edukitzea, bai eta hori aldarazteko prozesuekiko nolabaiteko inplikazioa ere.

Deribak, guretzat, aurrez diseinatutako paseo kolektiboa izan dira. Talde batek gai 
interesgarriak landu ditu eta ibilbidea zehaztu du. Deribatzeko unea talde handiago 
bati ireki zaio, eta elkarrekin ibili ditugu aurrez identifikaturiko espazioak eta 
aurreikusitako geldialdiak.

Horrela, esan dezakegu deriba hauetako une desberdinetan adinak, sexu-
orientazioak, klaseak, migrazio-estatusak, aniztasun funtzionalak, eta abarrek 
askotariko bihurtzen gaituzten emakumeek* hartu dugula parte, eta prozesua 
hainbat ikuspegi eta ahotsekin aberastu dugu. 

Metodologia honek honako hau ahalbidetzen digu:  

• Norberarengandik abiatu norberarengan ez geratzeko: ez dugu 
besteez hitz egingo, denekin bat egiteko, gugandik abiatuta hitz egingo 
dugu.  
• Simone de Beauvoir ez izatea… ez eta beharrik ere. Baina onartuta 
ideia propioak ditugula, eta elkarri irakasteko gauza asko. Zeinek bere 
lengoaiarekin, bere hitzekin eta bere moduekin egiten ditu ekarpenak.
• Gure ahotsen dibertsitateari balioa ematea: hori gabe, ezin dugu 
benetan kolektiboa den ezer eraiki. Aintzatespena, errespetua hartu 
behar ditugu abiapuntu, eta leku komunak pentsatzeko eta bizitzeko 
apustua egin.
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Gure deriben antolakuntzan eta garapenean identifikatu izan ditugun 
ideia batzuk partekatu ditugu, esperientzia errepikatu nahi duenarentzat 
erabilgarria izan daitekeela uste dugulako. Gako horiek paseo baten atal 
gisa ordenatuko ditugu: prestaketa-lanak, paseoa eta bizi izandakoa 
partekatzea. Ekin diezaiogun. 



10 11

Lehenik eta behin, eta beste puntu batzuetan argitu dugun moduan, 
garrantzitsua da gehiago jakin nahiko genukeen gai bat edukitzea. Zerk 
motibatzen gaitu? Zer gairi buruz egin nahi dugu gogoeta elkarrekin?

Baliteke ez izatea gai itxi eta zehaztua… Hasieran, izan litezke 
kezkak edo galdera irekiak, prozesuan zehar zehaztu eta doitzen joan 
gaitezkeenak. Baina metodologia hau, gure ustez, bereziki egokia da 
honako kasu hauetan: 

 
• Gure lurraldeak, auzoak, kaleak eta abar birpentsatu nahi 
ditugunean… 
• Gure burua birpentsatu nahi dugunean, prozesuaren ezinbesteko atal 
den aldetik.
• Hainbat lengoaia eta forma erabili nahi ditugunean.
• Gerta daitekeenari zabalik gaudenean, eta prozesua bera ikasketa 
dela ulertzen dugunean.
• Gaiari buruz hainbat maila (pertsonaletik hasi eta sistemikoenera) eta 
begirada txertatu nahi ditugunean. 

Sistema kapitalista eta heteropatriarkal honen aurrean eraikitzen ari diren 
alternatiba feministak pentsatu nahi genituen. Hori esate hutsak gainditu 
egiten gintuen. Bagenekien gure markoa feminismoa zela (eta geroago 

ikusiko genuen bezala, burujabetza feminista); gure lurraldea Bizkaia zela; eta 
alternatibetarantz aurrera egiteko eraginetatik abiatu nahi genuela. 

Oinarri horrekin, egin eta desegin aritu gara. Lehenengo erabakia izan zen “gai 
nagusi” hori lau ardatzetan banatzea eta bakoitzarekin deriba bat egitea. Gogoeta 
egiteko hautatu genituen lau ardatzak honako hauek izan ziren: zaintza, indarkeria 
matxistak, lana/enplegua eta elikadura. Ardatz horietako bakoitzaren inguruan 
aurretik zer genekien zehaztu dugu lehenik, eta elkarrekin zer galdera egin nahiko 
genituzkeen. Gainera, eraginetatik abiatuta ez ezik, nahi ditugun eta eraikitzen ari 
garen alternatibetatik abiatuta ere lan egiten ahalegindu gara. Ardatz horiek, beraz, 
nahi genuenaren arabera berrizendatu genituen; hala nola, zaintzarako eskubide 
kolektiboa, indarkeriarik gabeko bizitzak, ongi bizitzeko enpleguari lehentasuna 
kentzea eta elikadura-burujabetza feminista. 
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Gure kasuan, deriba hauek sustatu ditugun erakundeek lehenengo azterketa/
kontrastea egin genuen emakume*, erakunde feminista eta erakunde sozialen 
artean honakoa bezalako prozesu bat abian jartzeak merezi ote zuen eta 

horrekin bat egiteko zegoen interesa balioesteko. Argi genuen proposamena 
birplanteatu egingo genuela guztiz gaiari edo/eta metodologiari zentzua eta interesa 
hartzen ez bazitzaion. Norentzat hori oso garrantzitsua zen: ez zen guretzat, 
mugimendu feministarentzat baizik, eta zentzu zabalago batean, gure lurraldea 
duintasun eta justizia handiagoa edukitzeko eraldatzen ahalegintzen ari diren 
erakunde guztientzat.

Truke horiek hainbat gako eman zizkiguten landu beharreko ardatzak kokatzeko 
eta interesatuta egon litezkeen emakumeak* identifikatzeko; baina bai eta bereziki 
garrantzitsua izan den alderdi batez jabetzeko ere: interesa bazegoen, gai hori 
lantzeko premia argia zen, baina lanerako ardatzak eta prozesuaren denbora bera 
ere mugatu egin behar genituen.  

Askotariko emakume* taldea osatu genuen, beraz, eta horrek eutsi dio prozesu 
osoari. Aztergai hartu genuenaren inguruan aurretiazko gogoeta eta lana egina 
zuten emakumeak* ziren; horietariko asko kolektiboetan antolatuta zeuden. 
Deribak pentsatzeko eta elkarrekin prestatzeko zeregina hartu zuten. Deriben 
unerako, talde hau zabaldu egin zen emakume* gehiagoren artean ahoz-aho, 
banakakoei zein interesatuta zeuden taldeei jakinaraziz. Deriba bakoitzeko muga 
25 emakumerengan* jarri genuen; gure ustez kopuru hori nahiko handia zelako 
askotariko presentzia eta parte-hartzea bermatzeko, eta nahiko txikia elkarri entzun 
eta elkarrekin mugitu ahal izateko.

Gaia bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa da deriban nork parte 
hartuko dugun erabakitzea. Nork hori hainbat modutan uler daiteke: 
metodologia horrekin ikertzeko motibazioa nortzuk daukagun eta 
nortzuk partekatzen dugun; deriba nork pentsatu eta prestatuko dugun; 
ibilbide hori nork egingo duen eta norekin… 

Aurretik azaldu dugun bezala, metodologia honi esker zabaldu edo itxi 
egin dezakegu, gure beharrizan eta interesen arabera. Hainbat lotura ezar 
ditzakegu, baina beti ere proiektuarekin denek erantzukizuna hartzea 
oinarri hartuta. Banakako gisa edo kolektibo baten ordezkari gisa inplika 
gaitezke, eta halakoetan, proposamena itzultzen diogu taldeari. 
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Deriba-formatu zabalago bat hauta dezakegu, baina aldez aurretik 
zehaztutako oinarrizko elementuekin, edo, bestela, prestatuago eta 
zehaztuago dagoen bestelako formatu bat ere bai. Gutxieneko elementua 
da ibilbide bat elkarrekin ibiltzeko gogoa edukitzea. Baliteke gai 
bat edukitzea, baina ez edukitzea oso argi nondik ibili nahi dugun. 
Agian, argi eduki dezakegu zer herri edo auzotan ibili nahi dugun 
eta hasiera (edo amaiera) bakarrik zehatz jakitea, eta asmoa izatea 
taldearen inprobisazioarekin jokatzea, edo taldea bera izatea, hasieran, 
interesgarri diren puntuak zehaztuko dituena. Edo baliteke ibilbide 
zehatza edukitzea, geldialdiak, gaiak, bisitatuko ditugun espazioak, toki 
bakoitzean emango dugun denbora, eta gogoeta eragiteko dinamikak 
aurrez zehaztuta. Hautu horien artean hainbat eta hainbat aukera egin 
daitezke. Guk bigarren aukera zehatzago horretarako gako batzuk 
emango ditugu. Gure deriba propioak antolatu ditugu, eta, gure ustez, 
errazagoa izaten da gauzak kentzea gehitzea baino.

Lau deriba egin genituen; gai bakoitzeko bana. Lau emakume*-talde 
(ardatz bakoitzeko bana, eta talde bakoitzean zortzi/hamar emakume*) 
arduratu ziren hautatutako gaiei buruz aldez aurretik gogoeta egiteaz eta 

egin beharreko ibilbidea prestatzeaz. Guztira hiru (lau) bilera egin genituen 
talde bakoitzarekin dena prestatzeko, eta hiru deriba mota prestatu genituen: 
horietako bi egun osokoak; beste bat goizez, eta beste bat arratsaldez. Horietako 
bi larunbat batean egin genituen; beste biak aste barruan. 

Guztira, lau deriba horietan laurogei bat emakumek* hartu dugu parte. Gure 
ibilbideetan, interesgarri diren esperientzia alternatiboetarako bisitak txertatu 
ditugu. Eta taldeetako emakumeen* artean arduradunak zehaztu genituen 
geldialdietan eztabaidak hasteko eta dinamizatzeko. Gure gogoeta pizteko eta 
hari laguntzeko hainbat adierazpide erabili genituen, gogoetaren abiapuntu 
holistiko eta atsegina lortzeko: performancea, dantza, abestea, etab. 

Gure deribak antolatuta zeuden (nahiz eta beti dagoen ustekaberen bat eta 
ezer ez den egoten beti guztiz lotuta). Prestaketa-lana funtsezkoa izan da 
guretzat. 
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Prestaketa-bilerak: prozesu eta deriba motak.

Lehenik eta behin, taldearekin adostu behar dugu zer prozesu mota 
hautatu nahi edo ahal duen. Zenbat denbora eman nahi diogu deriben 
prestaketari?, nola jardun dezakegu?, non elkartuko gara?, nola banatuko 
ditugu bileretatik sortuko diren zereginak?, nola hartuko ditugu 
erabakiak?

Asmoa da talde bakoitzean adostea parte-hartzaileek irudikatzen zuten 
prozesu mota prozesu hori jasangarria eta denboraren eta errealitateen 
arabera posible izatearekin bateratzeko prozesua. Orrialde hauetan 
deskribatu ditugun deribak kontuan hartuta, prestaketa-saio hauei esker 
honako alderdi hauek lantzea lortu beharko genuke: 

• Arlo pertsonalean, gogoetagai dugun honek nola eragiten nauen. Zer 
partekatu, ikusarazi nahi dudan (izan liteke eraginaren ikuspuntutik 
edo erakutsi nahi ditudan beste esperientzia batzuetatik, erantzun 
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gisa edo alternatiba gisa). Esaterako, gure gaia etxebizitza bada, eta 
zehazkiago, higiezinen merkatuko espekulazioa: Zer bizipen propio 
partekatu nahi ditut taldearekin gai horren inguruan?  

• Niri gertatzen zaidan hau alderdi kolektiboarekin lotzea, guztioi 
gertatzen zaigunarekin/guztiok egiten dugunarekin. Zer ideia komun 
daude? Non zehaztuko ditugu loturak? Gure bizitza propioetatik 
abiatzen gara, baina ez modu isolatuan, modu partekatuan baizik.

• Gogoeta hori loturak ulertzea edo ezartzea ahalbidetuko digun 
marko batekin lotzea; lantzen ari garen gai horren/horien inguruan 
iritzia eratzen laguntzeko. Zer dakigu? Zer esaten digute, gure kasuan, 
feminismoek gai horiei buruz? Zer ez dakigu, eta zer gustatuko 
litzaiguke ikertzea, elkarrekin galdetzea?

• Hori guztia lurralde zehatz batean kokatzea. Gure iritziz, zer espazio 
jakinek uzten digute eztabaida hau elkarrekin eta deribara etorriko 
diren beste batzuekin egiten? Alternatibak hartu nahi baditugu ardatz, 
identifika ditzakegu gure lurraldean partaide gaituzten alternatibak, 
edo ezagutzen ditugunak, edo sakonago ezagutu nahiko genituzkeenak 
eta botere hegemoniko horrekin espazioak lehian dituztenak? Zer 
erakutsi nahi dugu alternatibekin? Zer ibilbide egingo dugu deriba 
horretan? Zer geldialdi aukeratuko ditugu eta nola hasiko ditugu 
elkarrizketak horietako bakoitzean? 

Maila horiek guztiak elkarri lotuta daude, eta deriben oinarria 
direla esan dezakegu. Gure kasuan, ibilbide metodologikoa norbanako 
bizipenetik hasi eta ibiliko genituen lurraldeko mapak definituz amaitu 
zen. Baina baliteke talderen batek nahiago izatea mapa batean puntu 
interesgarriak identifikatuz hastea lana edo marko mailan eztabaidatuz, 
landu nahi den gaiari buruzko gogoeta iradokitzaileren bat partekatuz.
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Talde bakoitzarekin, honako orientabide hauek landu genituen hiru (edo lau) 
saiotan:

1. saioa.- Elkar aurkituz, gure baitatik hitz eginez eta gure 
koordinatuak definituz.
Lehenengo saio horren helburuek honako ardatz hauek izan zituzten:

• Elkar ezagutzea eta lanerako konfiantza piztea. 
• Pertsonaletik abiatuta partekatzea, parte hartzen dugun emakumeen* 
bizitzetatik eta, hortik aurrera, kolektiborantz eta lotura komunak ezartzerantz 
jotzea. (Gauza Eskandalagarri Horri eta talde bakoitzaren ardatzari buruzko) zer 
eragin zuzen identifikatzen ditut nire bizitzan? Zer erantzun alternatibo ari naiz eta 
ari gara ematen horri guztiari?  
• Proiektuaren koordenatuak argitzea eta ezartzea: Zer gustatuko litzaiguke 
begiratzea? Nondik begiratu nahi dugu? Nola egin nahi dugu?

2. saioa.- Loturak eta konexioak ezartzen: Gauza Eskandalagarri Hori 
eta nola egingo diogun aurre
Bigarren saio honen helburuak honako hauek izan ziren:

• Lehenengo saioan landutakoaren eta erakunde eta sistema globalaren mailen 
artean loturak eta konexioak ezartzea. 
• Alternatiben ideia edukiz janzten jarraitzea: 
Zer nahi dugu?, zein da gure eraldaketa-muga? 
• Gogoeta hau lurraldeetan kokatzea (mapa).

3. saioa.- Bidea eginez: Deriben mapak. 
Aurreko bi saioetan landutakoaren laburpena eta itzulketa aintzat hartuta, hirugarren 
honen helburuak honako hauek izan ziren:

• Dagokion deriba zehaztuko duten ardatzak, lekuak, bizipenak… zehaztea. 
• “Gidoia prestatu”: zer erakutsi nahi dugun, zergatik, nola, nortzuk...
• Logistika alorreko elementuak lotu, datak, gonbidapenak, etab.

Prozesuaren prestaketa benetan garrantzitsua da. Gure kasuan, parte-
hartzaileetako batzuk saio horien dinamizatzaile izateko rola hartu 
genuen. Baina taldea bera ere izan daiteke deriba antolatzeko zeregina 
bere gain hartzen duena. Edonola ere, prozesuaren atal garrantzitsu 
honetan lagungarri izan ditugun gakoetako batzuk bildu ditugu: 

Garrantzitsua da saio kopurua zehaztea eta errespetatzea. 
Lasaitasuna ematen du prozesu hau hasteko eta amaitzeko data 
edukitzeak. Prozesuarekin konprometitu diren emakumeen* parte-
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hartzea zaintzeko modu bat da. Bilera kopurua mugatzeak ere balio 
dezake, zeharka bada ere, gaiak ere mugatzeko eta lehenesteko. Erpin 
ugari dituzten hainbat alderdiren inguruko gogoeta egin nahi dugu... 
ezin izango dugu dena sakon aztertu, ez behintzat prozesu honetan. 
Gure deribek balio izan behar dute beste batzuekin gogoetarako espazio 
kolektibo hori sortzeko. Partekatu nahi izan dugun gure errealitatearen 
alde batetik, espazio honetan edo beste batzuetan elkarrekin ehuntzen 
jarraitzeko aukera zabaltzen da. Zenbat landu nahi dugun urritzea 
lagungarria izan daiteke esperientzia bizigarriagoa izateko. Beti izango 
dugu beste deriba batzuk antolatzeko aukera!

Beharrezkoa da laneko espazio horiek zaintzea. Zaintzea, gure 
iritziz, honako hau da: 

• Saio bakoitzean landuko diren gaiak aldez aurretik pentsatzea eta 
denekin kontrastatzea. 

 • Une bakoitzari zer dinamika doituko zaion hoberen zehazteko 
denbora ematea. Horren ildoan, komeni da dauden tresnak aztertzea 
eta gure errealitateari eta parte-hartzaileei hoberen doituko zaizkien 
beste batzuk asmatzea. Hortaz, hainbat eta hainbat tresna erabili 
ditugu: aurkezpenak, kartografiatzeko mapak, helarazi nahi genituen 
ideiak adierazteko marrazkiak... eta abar. 

• Saio baten eta bestearen artean, landutakoaren itzulketa egitea, 
prozesuari jarraitutasuna emateko. Itzulketa horien formatua ere 
nolakoa izango den pentsatu behar da, sortzaileak izateko eta 
lanketa kolektibo horretan laguntzeko. 

• Gure burua elikatzea eta topaketak une atsegin bihurtzea xehetasun 
txikiekin: zukuak, gailetak, te bat… , eta saioa amaitzean elkarrekin 
zerbait hartzea, taldea osatzen jarraitzeko aukera delako. 

• Espazio horiek baliatzea inplikaturiko pertsona guztiek deribetan 
gehiago txertatzeko eta ardura handiagoa hartzeko. Rolak, 
erantzukizunak eta zereginak parte-hartzaileen artean banatzen 
ahalegintzea, jatorrizko proposamena bakoitzak behar duen 
horretara egokitzen joateko eta proiektua ahalik eta kolektiboen 
egiten joateko. 
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Deriba

Prestaketa-fase honen ondorioz, gure deribarako ibilbidea eduki beharko 
genuke. Agian ebatzi beharreko alderdi logistikoago batzuk egongo dira, 
baina nahiko argi edukiko dugu zer gai zehatz landuko ditugun, nortzuk 
egingo dugun ibilbide hori, zer espazio bisitatuko ditugun eta nola egin 
nahi izango dugun gogoeta hori denen artean.

Honako honetan, talde bakoitzak bere kasa jardungo du, baina orientazio 
metodologiko komun batzuekin. Prestaketa-fasearen ondoren, talde guztiek 
zuten honako alderdi hauek jasotzen zituen dokumentua: 

• Deribaren hasiera eta amaiera puntuak. 

• Aurreikusitako hasiera eta amaiera orduak eta egun zehatza.

• Egin beharreko geldialdiak. Geldialdi bakoitzean azaltzen da zergatik aukeratu 
zen hori hain zuzen, zer erakutsi nahi genuen bertan, zeri buruzko gogoeta egin 
nahi genuen… Eztabaida pizteko galderak era jaso ziren. 

• Geldialdi bakoitza nola landu nahi genuen, horietako bakoitzean zer egitea 
proposatzen genuen. Horietako batzuetan erakusketa bat eta horren osteko 
eztabaida zeuden; beste batzuetan espazioa performance moduko batekin 
okupatzen zen; beste batzuetan “deribatik kanpoko” pertsonekin elkar eragiten 
genuen, gure galderak haiekin partekatuta, etab. Garrantzi handia eman genion 
“nola” horiek definitzeari, gure ustez, “gugandik abiatuta eta bestelako lengoaiekin 
ikertu nahi” horren funtsezko atal direlako. 

• Geldialdi bakoitzeko arduradunak. Geldialdiak zaintzeaz eta landu nahi genuen 
edukiak orientatzeaz arduratzen zirenak. Bikoteka antolatu zen. Gure deribak 
euskaraz eta gaztelaniaz izan ziren, beraz, xuxurlatzailearen rola ere zehaztu 
genuen, komunikazio jarioa bermatzeko.  
 
• Geldialdi bakoitzeko beharrizan logistiko eta materialak. Baliabideak berak 
(pinturak, paperak, kartelak, etab.) eta mugituko ginen espazio motari buruzko 
orientazio zehatzagoak ere aurreikusi genituen. 

• Geldialdiartekoa. Horretan sartzen ziren honako alderdiak: geldialdi batetik 
besterako ibilbidea nola zehaztu, zenbat denbora behar izango genuen aurreikusi, 
tarte horietan “elkarrekin zerbait egin” nahi genuen… Taldeko gosariak eta 
bazkariak ere pentsatu genituen. 



18 19

Gure deriben esperientziatik hiru ikaskuntza nabarmendu nahi ditugu: 

• Lehenengoa, saiatu erresistentzia-proba edo ginkana bihurtzen 
diren deribak ez antolatzen. Guk egiaztatu ahal izan genuen ibilaldi 
horietako batzuen plangintza ez zela bat etorri errealitatearekin. 
Kontuan hartu behar da geldialdi bakoitzak bere denbora behar duela; 
kalitateko uneak, lasaiak, edukitzea da kontua, denon artean hitz egin 
ahal izateko; eta talde bat bestelako erritmoekin mugitzen dela (hemen 
ere, ez dira gauza bera bakarka ibili edo taldean ibili). Hainbat arrazoi 
direla eta, baten batek erritmo mantsoagoa eduki dezake; hori dela 
eta, hobe da deribaren erreferentzia ez izatea azkarrena, denek lekua 
edukiko duten erritmo zabalagoak pentsatzea. 
 
• Bigarrenik, eta aurrekoari oso lotuta, deriba pentsatutakoan, 
antolatzaileek ibilbidea aldez aurretik egin dezaten gomendatzen dugu; 
aipatu ditugun denbora horiek neurtzen laguntzeko eta bidea nolakoa 
den ikusteko; hesiak dauden eta bide errazagorik ba ote dagoen; non 
eseri gaitezkeen, edo komunera joan, edo euritik babestu, etab. Dena 
ezin da kontrolatu (eta, berez, deriben ezaugarri bat bada joaten uztea), 
baina gure ustez lagungarria da alderdi batzuk aurretik pentsatuta 
edukitzea bermatu nahi dugun parte-hartze askotariko eta kalitateko 
horren zaintzaren parte bat delako. 
    
• Azkenik, geldialdietan, erakutsi nahi dugun horretara edo elkarrekin 
hausnartu nahi dugun horretara hurbiltzea ahalbidetuko diguten 
lengoaia desberdinak uztartzeak duen potentziala nabarmendu 
nahi dugu. Abestea, dantzatzea, performancea, behaketa-dinamikak, 
ingurua entzutekoak, taldeko elkarrizketak, etab., erakusketa eta 
aurkezpen-uneekin bateratuta, oso interesgarriak dira. Gure deribetan, 
nahaste horri esker, proposamenean sakontzea ez ezik, konplizitate eta 
gozamen uneak sortu ahal izan ditugu. 
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Iritsi da deribaren eguna. Ondo pentsatu ondoren, baliteke egun horretan 
euria barra-barra aritzea; edo pentsatuta geneukan bisitetako bat bertan 
behera utzi behar izatea; edo gauden kalean entzuteko arazoak izatea 
ustekabeko obra bat dagoelako bertan. Hori guztia deriben parte da, 
eta halakotzat hartzen dugu. Garrantzitsua aurretik egindako lana, 
prozesuan jarritako zaintza eta maitasuna onartzea da. Orain joaten 
uztea da kontua, ea zer gertatzen den. 

Gure lau deribak maiatzean izan ziren. Deriba bakoitza antolatzen zuen 
emakumeen* taldeari beste batzuk gehitzen zitzaizkion paseoan zehar; 
hurbilekoak edo gaiarekin interesa zutenak, prozesuari buruzko informazio 

gutxi zutenak eta, beraz, deia egin genuenongan konfiantza erakusten zutenak. 
Proposamena zaintzea, gure ustez, konfiantza horri erantzuteko modua izan da.

Deribak grabatzea erabaki genuen, gida honekin batera erabilgarri duzuen ikus-
entzunezko materiala edukitzeko. Grabatzeko orduan, arreta berezia jarri genuen 
grabazioa egingo zutenengan eta lehentasuna eman genien proiektuarekin sintonia 
eduki eta lana egin1 bitartean taldearekin “uztartzerik” izango zuten emakumeei*, eta 
batez ere, denen artean adostu genuen zer une grabatu nahi genituen (bai audioa 
bai irudia), jariotasuna eta taldearen uneak lehenetsiz grabazioaren eskakizun 
teknikoen gainetik.

1 Eskerrik asko handi bat AlBorde Filmseko kideei, egindako lan zoragarri horrengatik eta 
prozesuarekiko atxikimenduagatik.

https://albordefilms.com/
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Puntu honetan, deriben uneetatik, elkarrekin ikertzen paseoan ibiltzetik 
ondorioztatutako ikaskuntza batzuk partekatuko ditugu:

• Malgutasuna eta autokritika lantzea. Nola da posible hau kontuan 
hartu ez izana? Deribak antolatzen jarritako arreta oso handia izanda 
ere ustekabekoak izango ditugu, unean bertan aldaketak egin behar 
izango ditugu, ahaztu egin ditugun gauzez ohartuko gara... Onena da 
horretaz hasieratik jabetzea, eta denen artean egindako lana balioan 
jartzea.  
  
• Horren ildoan, guretzat garrantzitsua da deribak 
erantzukidetasunean oinarritzea; deriben prestakuntza eta, batez ere, 
bertan gertatzen dena denon ardura dela, alegia. Denek sentitu behar 
dugu deriben partaide eta protagonista garela, prestaketan parte hartu 
ez badugu ere. Eta eskuzabaltasunez jokatu behar dugu gerta litekeen 
horren aurrean. Deriba geureganatu egin behar dugu. 
    
• Beste gai garrantzitsu bat geldialdien arteko denbora izan da, 
elkarrekin ibili eta egotetik sortzen den guztia, aurrez pentsatuta 
duguna bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa da. “Bitarte” hori oso 
une garrantzitsuak izan dira, deribari bere osotasuna emateko. Horri 
lotuta daude gosarietan, bazkarietan, eta abarren emandako denborak; 
deriben parte nagusi bihurtu baitziren. Une horiek geldialdiren batekin 
lotuta edukitzeak elkar ezagutzeko aukera eman zigun; eta uste 
dugu funtsezkoa izan zela hori “taldea sentitzeko magia” hori agian 
elkar ezagutzen ez zuten eta ordu batzuk elkarrekin emango zituzten 
emakumeen* artean gertatzeko. 
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Deribak egin ondoren, pentsa liteke prozesua amaitu dela, dena eginda 
dago! Gure esperientziaren arabera –eta hori izan zen kontuan hartu ez 
genuen gauzetako bat—, uste dugu interesgarria izan daitekeela deriba-
osteko unea nolakoa izan zen kontatzea, eta egokiena dela hasieratik 
bertatik prozesuaren parte gisa planteatzea. Egindako paseoari buruzko 
iritziak eta eragin dizkigun ikaskuntzak partekatzeko espazioa da; 
hasieran geneuzkan galderetarako deriba-osteko erantzunak lantzeko 
denbora hartzeko. 

Ez gara ari materiala, argazkiak, etab. itzultzeko aukeraz soilik, hori 
ere interesgarria izan arren; baizik eta bizi izandakoa uztartzeko “berriro 
elkartzeko” premiaz, ikerketa-prozesu honen funtsezko une gisa. Aukera 
ere izan daiteke gustatu zaigun esateko, zer hobetuko genukeen eta/edo 
deribak egiteko beste gai posible batzuk proposatzeko. 
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Gure deribak nolakoak izan ziren jakin nahi baduzue, horietako bakoitzaren 
laburpentxoak ikustera gonbidatzen zaituztegu. Gainera, laguntza-gida labur 
bat ere prestatu dugu, nahi izanez gero material horrekin lan egin eta guk 

aukeratutako gaien inguruko lanarekin jarraitzeko. 

Hemen aurkeztu dizuegun hau guztia ezin izango genuen gauzatu gure deriba-
ehulerik gabe: 

Afaf, Agurtzane, Ainara, Aixa, Alba, Amaia Z., Amaia O., Ana E., Ana H., Ana 
L., Ana María, Anabel, Andere, Ane G., Ane N., Ane R., Arantxa, Aura, Bea, Berta, 
Blanca, Carmen, Carmina, Cony, Cristina, Dunia, Edurne, Eva, Flora, Garazi, Georgina, 
Haizea, Iratxe, Isa, Itziar G., Itziar V., Izaskun P., Izaskun R., Izaskun U., Jose, Júlia, 
Katy, Kontxi, Laura, Leire M., Leire R., Leto, Liz, Lur, Mar, Maria R., María S., Marian, 
Marañon, Marina, Maritxu, Marta, Mathilde, Miren, Mirene, Monica, Monika, Nadia D., 
Nadia L., Naia, Natalia, Olatz, Patricia, Pili, Presen, Raquel, Restituta, Rosario, Sana, 
Silvia P., Silvia R., Silvia Z., Txefi, Udane, Vanesa, Zaloa H., Zaloa P., Zoe eta Zuriñe

 Taldeko emakume* bakoitzaren eta gu guztion eguneroko bizitza 
beste maila batzuekin (instituzionala eta sistema globala, kasu) lotzen. 

 Teoria eta praktika txertatzen jarraitzen.
 Eraginak agerian jartzen, baina, batez ere, alternatibak ikusarazteko 

ahalegina egiten. 
 Gogoeta hauek lurraldeetan kokatzen. 
 Sortzaileak izaten, bai proposamenetan bai proposamenei ekiteko 

moduan. 
 Lengoaia desberdin eta kokatuetatik lan egiten, elkar onarpenetik 

abiatuta, denen parte-hartzea bilatuz eta taldean eraikiz. 
 Konfiantzazko eta giro oneko espazio kolektiboa sortzen, prozesuaren 

funtsezko elementu diren aldetik, une ludikoak eta gozamenekoak 
zainduz. 


