


Ikerketaren justifikazioa: 
 EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Planak 

gizarte-antolaketaz dio: 
 “Batetik, sostenguaren arloan, ekoizpen-arloan eta arlo publikoan batez ere 

maskulinoak eta gizonenak diren harreman, rol eta balioak daude. 

 Aldiz, zaintzaren, ugalketaren eta pribatua/etxekoa denaren eremuan 
bereziki femeninoak eta emakumeenak diren harreman, rol eta balioak 
daude.” 

 Gipuzkoako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. 
Foru Planak aipatzen du: 
 “zainketa-sistema tradizionalaren gainbehera eta gizartearen erantzunik 

eza” bizi dugula eta 

 “pribatizaturik, ikusezin bihurturik, feminizaturik eta ezegonkortasun eta 
esplotazio-baldintzetan gauzaturik” ematen direla. 

 Ordiziako II. Berdintasun Planak ere barne hartzen du eta Berdintasun 
Batzordearen proposamenetako bat izan da. 



Prozesuak izan dituen helburuak: 
 

 Ordizian zaintza-lanen eta zaintzaileen (profesionalak eta 
ez-profesionalak) inguruko errealitatea ezagutzea. 

 

 Prozesu guztian zehar parte hartzen dutenekin 
sentsibilizazioa bultzatzea, zaintza lanen ikuspegia 
zabaltze aldera. 

 



Jarraitutako metodologia: 
TEKNIKA KUANTITATIBOA 

Lan dokumentala 
TEKNIKA KUALITATIBOA 

Landa lana 

Baliabide eta zerbitzuen bilaketa 7 banakako elkarrizketa: ongizateko 
arduraduna eta 6 zaintzaile (profesional, 
boluntario eta familiarrak) 

Ordiziako biztanleriaren eta errealitate 
sozio-ekonomikoaren datu bilketa: 
EUSTAT, INE, Ikuspegi, Ordiziako Udala, 
Eusko Jaurlaritza (Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Saila). 

2 taldeko elkarrizketa: zaintzaile 
familiarrena (amatasunaren inguruan) eta 
zaintza lanekin erlazionatutako bertako 
eragileak 

GUZTIRA 21 biztanlerengana iritsi da. 



DINAMIKA: 

NORK zaintzen nau 

eta 

NOR zaintzen dut nik 







Zertaz ari gara ZAINTZA-lanez ari garenean? 

DEFINIZIOAREN BILAKAERA HISTORIKOA: 

 

“PERTSONA GUZTIOK GURE EGUNEROKOTASUNEAN 
ONGIZATEA BERMATZEKO EGITEN DIREN LANAK” 

 

- Zuzeneko zaintzak 

- Aurrez egin beharreko lanak 

- Kudeaketa mentala 

 

(Amaia Pérez-Orozco) 



Zaintza-lanen ezaugarriak: 

 Elkar-dependentzian oinarritzen da gure bizia. 

 Ezberdintasun sozio-ekonomikoen arabera asetzen 

dira ala ez. 

 Zaintza lanak gutxietsi egiten dira gizartean. 

 Genero ezberdintasunean oinarritzen dira. 



Sortzen dituzten injustizia egoerak: 

 Zaintza zati handiena esparru pribatuaren esku 

gelditzen da. 

 Emakumeen ardura, gaitasun natural/biologikoak 

aitzaki. 

 Zaintza lanak eta ezberdintasunen arteko lotura 

zuzena. 

 



ORDIZIAN 
NORK burutzen ditu lan hauek? 

EMAKUMEEK ZAINTZEN DUTE 

Familiar Inguruneko Zaintzetarako Prestazio Ekonomikoaren bidez %70 

Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoaren bidez %91 

Eguneko zentroko langileak %91 

San Jose egoitzako langileak 100% 

(Gipuzkoako etxeetan emakumeek gizonek baino %57 denbora gehiago  ematen dute zaintza lanetan) 



Ondorioz… 

 Familiarizatutako esparrua da, ahaidetasun sisteman 

oinarrituta. 

 Obligazio morala (erlijio-hezkuntzak eta zaintzaren 

kontzepzio kulturalak bultzatua) 

 Amatasunaren naturalizazioa. 

 Gizonen presentzia handiena ingurune familiarreko 

zaintza lanetan. 

 Partekatzerakoan arazoak. 



ORDIZIAN 
NORK burutzen ditu lan hauek? 

EMAKUME MIGRARIEN PRESENTZIA ZAINTZA LANETAN 

Guztira Errum. H.Amer. 

Zerbitzuari Lotutako Prestazio Ekonomikoaren bidez %54 %31 
(%100 emak) 

%62 
(%89 emak) 

Eguneko zentroko langileak 0 0 0 

San Jose egoitzako langileak %16* Egoitzako langile guztiak bertakoak dira. 
Hortaz, langile migrari guztiak EULEN 

enpresaren bitartez daude kontratatuta. 

Ordizian %12´72 %54 
(%43 emak) 

%17 
(%68 emak) 



ZAINTZAREN KATE GLOBALAK: 

Nazioarteko dimentsioa duten kateak dira, eguneroko bizia 
mantentzeko helburuarekin sortzen dira. Hauen bitartez, 
etxe batzuetako zaintza lanak beste batzuen eskuetan 
uzten dira honako irizpideak zeharkatuz: 

Generoa 
Etnia 

Talde soziala 
Jaioterria 

Las cadenas globales de cuidados son cadenas de dimensiones 
transnacionales que se conforman con el objetivo de sostener 
cotidianamente la vida, y en las que los hogares se transfieren 
trabajos de cuidados de unos a otros en base a ejes de poder, 
entre los que cabe destacar el género, la etnia, la clase social y 
el lugar de procedencia. 

 



ORDIZIAN 
NORK burutzen ditu lan hauek? 

AUKERA SOZIO-EKONOMIKO BAXUAK DITUZTEN 

EMAKUMEEK ZAINTZEN DUTE 

SORGIN-GURPILA 



Zaintzaile profesionalak: 
 Orokorrean emakume migrarien ikasketa maila altuagoa 

da. Homologatzeko arazoak dituzte. 

 Enpresen bitartekaritzak harremana oztopatu eta 

despertsonalizatzen du, zerbitzuaren ekonomizazioa dela 

eta, besteak beste. 

 Prekarizazio egoerak ematen dira: lan-orduko burutu 

beharreko gehiegizko lana, estresa, zereginak argi ez 

egotea, soldata baxua… Ez dute lanbidea aukeratu. 

“Se estropea mucho uno la salud. Se estresa mucho, porque yo 
no corría, yo volaba!” Diana. 



 Zaintza kate globalaren ondorioak jasaten dituzte 

migrariek: zailtasun asko. 

“Yo tengo que sobrevivir acá y también ayudar a mis familiares. 
Que tengo a mis padres mayores ya y a mi hija con tres hijos 

que le abandonó su marido. Entonces yo soy el sustento de 
ella”. Encarna. 

 Denbora eta energia falta ingurune hurbileko 

zaintzetarako. 

 Borondatezko aukera ez izateak satisfazioa mugatzen du, 

nahiz eta lanaren hainbat aspektu gustuko izan. 

 



Seme-alaben zainketa: 
 Seme-alaben zaintzan ari diren emakumeek erdi-goi 

mailako ikasketak dituzte. 

 Denbora tarte baterako erabakia bada ere, genero-

rolek zeharkatzen dute eta balorazio falta, 

malgutasun osoa… sumatzen da. 

 Diharduten emakumeek amaituko den fase 

izateagatik baloratzen dute modu positiboan, ez 

dutelarik beren etorkizuna bide horretan irudikatzen. 



Zaintzaile familiarrak: 
 Zaintzaile familiar gehienek (emakumeek) ikasketa maila baxua 

dute eta ez dute beste enplegurik. 

 Generoarekin erlazionatutako botere harremanek gidatzen 

dute. 

 Jasotako erlijio-hezkuntzak eta kontzepzio kulturalek pisua 

handia dute, beren zaintza 2. plano batean utziz. 

 Obligazio morala aipatzen dute etengabe eta hori betetzeak 

ematen die satisfazioa, ez lanak berak. 



Orokorrean: 
 Ez ditu inork zaintzen, beharra badutela aitortzen duten 

arren. 

 Denek pairatzen dute neke psikologikoa, fisikoa eta 

estresa, eta egoera emozionalean kaltea nabaritzen dute. 



ZAINTZA LANEKIKO ERANTZUNKIZUNA 
Zaintza lanak gizarte guztiaren ardura dira, baino aldiz, ez dira gai publiko eta kolektibo 
moduan tratatzen, etxeko, esparru pribatuko gai bat bezala tratatzen dira. Gaur 
egungo gizartea laguntzarik behar ez duten pertsonentzako pentsatua dago, 
zainketarik behar ez duten eta zaintzeko obligaziorik ez duten pertsonentzat alegia. 
Honek hainbat ondorio dakartza: 
 
 EZ da aitortzen modu kolektiboan landu beharreko behar bat bezala. 
 Zaintza lanak ezkutatu egiten ditu, baten batek burutuko dituela suposatuz. 
 Norberak bete beharreko zaintza lanak beste batzuen eskuetan uztea permititzen 
du, baita partekatu beharreko lanak ere. 
Lan-baldintza kaxkarretan ematen dira. 

 
Elkar-dependentzia errealitatea kontutan hartuz, modu batean edo bestean, pertsona 
guztien bizi osoan zehar zaintza gehiago ala gutxiago beharko ditugu, bereziagoak ala 
ez, baino denok dugu elkarren beharra. Hortaz, denok gara zaindu eta zaintzaile 
potentzial. Horren aurrean, galdera litzake: denok al gara zaintza lan hauekiko 
erantzunkideak edo beste batzuen eskutan uzten ditugun gure ardurak? 



ONDORIOETATIK LANKETARA… 

1. Emakumeen ahalduntzea bultzatzea: 
1. Enplegurako oztopoak txikitzea (hezkuntza eta formakuntza, 

sustapen profesionala, erabaki guneetan parte hartzea). 

2. Etxe-barruko botere harremanak identifikatu eta desaktibatzea. 

3. Zaintzak garapenaren agendan lehenestea. 

4. Politika ekonomikoek zaintzaren ekonomian duten ondorioak 
ikustaraztea. 

2. Zaintza lanen inguruko hausnarketa, bisibilizazioa eta 
balorazioa 

3. Zaintzaren kultura partekatua bultzatzea 
1. Gizonen partaidetza erantzunkidea bultzatzea 

2. Zaintzeko eta ez zaintzearen eskubideen inguruko hausnarketa 

 


