
Silken Indautxu hotelak Emakumeari eta 

Kirolari buruzko X. Mintegia hartu du 

2020ko abenduaren 23an, Aspasia Ema-

kumeen Elkarteak antolatuta, Bizkaiko 

Foru Aldundiaren eta Emakunderen la-

guntzarekin. Elkarteko presidentearen, 

Conchi Manzanalen, aurkezpena eta ongie-

torri-agurraren ondoren, Patricia Campelo, 

Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasuneko 

Zuzendari Nagusia, arduratu zen lehe-

nengo hitzaldiaz. Ondoren, eta aurrez 

aurre joaterik ez bazuen ere, Izaskun Lan-

daidak, Emakundeko zuzendaria, ongieto-

rria eman zion bideo batean. 

Inaugurazioaren ondoren, María Teresa 

Vizcarra Moralesek (Euskal Herriko Uniber -

tsitateko Hezkuntza eta Kirol Fakultateko 

musika, plastika eta gorputz adierazpena-

ren didaktika saileko irakasle titularra, Filo-

sofia eta Hezkuntza Zientzietan doktorea 

psikologia sailean) inaugurazio hitzaldia 

eman zuen, "Emakumeen kirola" izenburu-

pean. Emakume kirolari arrakastatsuen adi-

bideak gehiago ikusarazi beharko lirateke-

ela esan zuen, horrela aldaketa soziala 

lortzeko. Garrantzi tsua da identitate kolek-

tiboa lantzea eta gizarteratzea, emakumeen 

kirola sare sozialen bidez zabalduz eta ho-

riek islatzeko kirol-erreferente bat emanez. 

Boterea eskuratu ahal izateko, emakumeen 

parte-hartzearen alde lan egin beharko lit-

zateke politika eta ordezkaritza eremu guz-

tietan, non erabaki garrantzitsuak hartzen 

diren emakume kirolarientzat eta haien 

kide diren kolektiboentzat. 

Bigarren hitzaldia, "Kirola, emakumeak 

eta COVID" izenekoa, Ainhoa Azurmendik 

eman zuen (psikologian doktorea, psikologia 

irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean eta 

kirol aholkularia Avento enpresan). Ainhoak 

esan zuen funtsezkoa dela kirolariek errebin-

dikatzen jarraitzea, baina aldatu egin beharko 

litzatekeela non eta nola egiten duten. Gai-

nera, prestakuntza eta sendotasun handiagoa 

behar da hitz egiteko orduan. Nesken artean 

kirola sustatzearen garrantzia azpimarratu 

behar da, horrela, autonomia eta gorputzaren 

ahalduntzea sustatzeko. Mahai-ingurua erre-

sistentzia-kiroletan aritzen diren hiru emaku-

mek osatu zuten, eta "emakumeen kirola 

COVID ondorengo aroan" gaia jorratu zuten. 

Ziortza Villak (distantzia luzeko txirrindula-

ria), Elena Loyok (distantzia luzeko korrika-

laria) eta Oihana Azkorbebeitiak (mendiko 

korrikalaria) euren esperientziak kontatu zi-

tuzten eta eztabaida piztu zen ikusleekin. 

Jardunaldiaren amaieran Emakumea eta 

Kirola sarien bigarren banaketa egin zen. 

Saioa Martínez Mariscal, Lutxana Arraun El-

kartea eta ASFEDEBI izan ziren saridunak.

2020, oso urte txarra 
emakumezkoen 

kirolarentzat 

Ezkerretik eskuinera, Izaskun Landaida, Patricia Campelo eta Conchi Manzanal.

AURKEZPENA

Nesken artean, kirola sustatzearen 
garrantzia azpimarratu behar da
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IREKIERA HITZALDIA
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Aurrez aurre joaterik ez bazuen ere, 

bideo bat bidali zuen. Bertan adierazi 

zuenez, Emakundek uste du kirola (hez-

kuntza eta komunikabide arloan duen 

potentzialtasunagatik) gizarte-aldaketa-

ren eragile ere izan daitekeela eta ema-

kumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

sustatzen lagun dezakeela. 

Kirola eta ariketa fisikoa aurreiri -

tziak eta estereotipoak gainditzeko era-

bil daitezke. Kirola egitea emakumeen 

ahalduntze-ariketa ere bada. Azken al-

dian urratsak eman dira emakumeek 

egiten duten kirola ikusarazteko eta ba-

loratzeko. Hori ezinezkoa zatekeen 

emakume kirolariek beraiek egindako 

ahalegin ikaragarririk gabe; izan ere, 

emakume kirolariek egunero era guz-

tietako ezbeharrak gainditzen dituzte 

haien kirol-ibilbidea garatzeko. 

Unean uneko ekintzak edo neurriak 

garrantzitsuak badira ere, aldaketek 

egiturazkoak izan behar dute. Arazoa-

ren sustraietara joan behar da, eta ge-

nero-ikuspegia jarduera fisikoa eta 

kirola kudeatzeko politiketan sartzean 

oinarritu behar dute, emakumeek 

maila guztietan parte har dezaten eta 

ordezkaritza izan dezaten erabateko 

berdintasuna bermatzeko. Horreta-

rako, eremu eta maila guztietan ze-

harka eta sarean lan egin behar da. 

Pandemiak markatutako urte hone-

tan garrantzitsua da COVID-19ak ema-

kumeek egiten duten kirolean izan 

duen eragina aztertzea eta ondorioak 

identifikatzea, genero-ikuspegia txerta-

tuz. Ikuspegi horri esker, azterketa oso-

agoa eta zuzenagoa egin ahal izango 

dugu. Izan ere, pandemiaren ondo-

riozko inpaktu sozialak eta ekonomi-

koak desberdinak izan diren bezala, 

kirolean ere antzeko zerbait gertatu 

dela ikusiko dugu. 

Nahiz eta oraindik bide luzea egin, 

Izaskunek bereziki zaila izan den urte 

hau honela bukatu nahi izan zuen: ema-

kumeei eta klubei esker ona agertuz, 

gaur egun emakumeek egiten duten ki-

rolak presentzia handiagoa izan dezan 

eta gizartean gehiago baloratua izan 

dadin.

Kirolaren mundua da emakumeen eta 

gizonen arteko desberdintasun-esparru 

garbiena izaten jarraitzen duen gunee-

tako bat. Urtetik urtera, diagnostiko-zifra 

desberdinak erakusten dira. Azken hila-

beteotan, txosten askok aztertu dituzte 

arrakalak (enplegua, soldata, pentsioak, 

etab.). Izan ere, ezinbestekoa da diagnos-

tiko onak egitea, gero esku hartu ahal iza-

teko. 

Egiturazko desberdintasunak bazeu-

dela kontuan hartuta, COVID-19arekin 

zenbait elementu areagotu egin dira oke-

rrera egiteko. Desberdintasun horiei 

guztiei aurre egitea dagokigu, eta baita 

lanean jarraitzea ere: baliabideak jartzen. 

Kirolean, emakumeak ordezkaritza txi-

kia du maila guztietan, ez bakarrik kiro-

lariei dagokienez, baita federazioen 

kudeaketa mailan ere. 

Errealitatea aitortzen dugunean, hain 

zuzen ere, errealitateari heltzeko mo-

duan gaude, eraldatu ahal izateko. Asko 

aurreratu dugu kirolean, kirol-espa-

rruan, emakumeen parte-hartzeari bu-

ruzko datuetan, profesionalen 

aintzatespen-maila altuetan, sozializa-

zioan, etab. Hala ere, herritarren kirol-

ohiturei buruzko azterketek urtez urte 

erakusten digute generoak baldintzatzen 

jarraitzen duela. 

Emakumeari eta kirolari lotutako 

mito klasikoak ezabatzeko ere lan egin 

behar da. Administrazio publikoetatik 

dagokigu gertatzen dena ikusaraztea, 

erreferenteak eraikitzea garrantzitsua 

baita. Komunikabideekin eta kirolaren 

kudeaketatik lan egin behar da errefe-

rente horiek errealitate bihurtzen eta mi-

toak eraldatzen joan daitezen. Ikuspegi 

hori eraldatzen duten kanpainen edo 

bestelako ekintzen bidez sentsibilizatzea, 

hau lortzeko modu bat da. 

Hezkidetzaren aldeko apustua egin 

behar da, eta kirol-egituretan, federa-

zioekin eta eskola-kirolarekin lan egin. 

Kirol-politikaren diseinuan eta kudeake-

tan genero-ikuspegiaren alde egitea da-

gokigu. Berdintasuna politikaren 

zeharkako elementu gisa sartu behar da 

Berdintasun Zuzendaritzak kirolean es-

kumenik ez duen arren.  

“Garrantzitsua da  
COVID-19ak emakumeek 
egiten duten kirolean izan 

duen eragina aztertzea”

“Kirol-ohiturei buruzko 
azterketek erakusten digute 

generoak baldintzatzen 
jarraitzen duela”

Izaskun Landaida,  
Emakundeko Zuzendaria, 

Emakumearen Euskal Erakundea

Patricia Campelo,  
Berdintasunerako Zuzendari Nagusia, 

Bizkaiko Foru Aldundia



LEHENENGO HITZALDIA

María Teresa Vizcarra Morales-ek, Euskal 

Herriko Unibertsitateko Hezkuntza eta 

Kirol Fakultateko musika, plastika eta 

gorputz adierazpenaren didaktika sai-

leko irakasle titularra, Filosofia eta Hez-

kuntza Zientzietan doktore izateaz gain 

psikologia sailean, “Emakumeen kirola” 

izeneko inaugurazio hitzaldia eman zuen. 

Kirolaren munduan aldea dago ema-

kumeen eta gizonen artean, komunika-

bideetan ematen zaien  ikus garri tasuna -

gatik. Denbora eta espazio gutxiago es-

kaintzen zaie prentsa idatzian. Prentsako 

emakumeen emaitzak, agertzeko kasuan, 

beheko kategorien atzetik izaten da. 

Emakumeek esparru publikoan 

agertzearen alde egin dute, eta ahalegin 

handiak egin dituzte adibidez: eredu 

maskulinoak edo kamuflatuak kopiatuz, 

indarrez agertuz edo espazio eta estilo 

propioak aldarrikatuz. 

Lehen olinpiada modernoetan ema-

kumeek ez zuten presentziarik izan; bi-

garrenetan, berriz, presentzia eskasa. 

2016ko Rioko Olinpiadetan, Espainiako 

ordezkaritzak lortutako dominen %53 

emakumezkoenak izan ziren. Berdinta-

sunezko parte-hartzea egon zen arren, al-

bisteen %27 baino ez ziren 

emakumeenak izan. Beraz, nahiz eta 

emakumeek eta gizonek lorpen berberak 

izan, balio, jarraipen eta ondorio desber-

dinak ematen zaizkie. 

Ikusgarritasun falta urrunetik dator 

eta boterearekin du zerikusia. Jarduera fi-

sikoa eta kirola gizonen babesleku izan 

dira. Agertoki hori balioak txertatzeko eta 

araua bera egiteko erabili izan da: konpe-

tentzia, indar fisikoa, oldarkortasuna, po-

tentzia, erresistentzia, etab. Badirudi 

emakumeen kirolak (adierazkorrak eta 

erritmikoak) eta gizonezkoenak (talde-

koak, norgehiagoka erabiliz eta indarra-

rrezkoak) daudela. 

Emakume kirolariek erraztasun gu -

txiago dituzte goi-mailako txapelketara 

sartzeko. Beka gutxiago ematen zaizkie 

eta laguntza horiek txikiagoak dira. Bal-

dintzak txarrak izaten dira eskubide gu -

txirekin eta ez dute kontraturik izaten; 

beraz, soldata-arrakala dago. 

 

Kirolari diskriminatuak 

Emakumezkoen kirolak lorpen garran -

tzitsuak ditu, baina federazioek emaku-

meen lorpenak gutxiesten dituzte. 

Emakume kirolari arrakastatsuen adibi-

deak gehiago ikusarazi beharko lirateke. 

Kirolari profesionalek haien kirola bertan 

behera uzteko arrazoiak honako hauek 

dira: talderik gabe geratzen dira; ez dute 

aurkaririk; aurreiritziak daude, etab. Dis-

kriminatuta egoten dira materialik eta es-

paziorik txarrenak ematen dizkietelako. 

Proposa litezkeen konponbideak beheko 

kategoriak mistoak izatea eta gizonak gai 

honetan inplikatzea lirateke, horrela al-

daketa soziala lortzeko. 

Emakumeen eredu asko dauden 

arren, estereotipoen erruz denak berdin 

epaitzen dira eta estereotipo horretatik 

irteten dena zigortu egiten da. Gainera, 

badirudi sozialki eredu batzuk beste ba -

tzuk baino baliozkoagoak direla. 

Genero-estereotipoek bi taldetan 

banatzen gaituzte. Txiki-txikitatik hau-

rrei modu desberdinean hitz egiten ba-

diegu, jostailu bereiziak oparitzen 

badizkiegu eta eskolaz kanpoko eta 

kirol jardueretarako izena ematen ba-

diegu, horrek guztiak etorkizunean 

hartuko dituzten kirol aukerak baldin -

tzatuko ditu. 

Emakume kirolariek presio bikoitza 

jasaten dute; izan ere, suposatzen da e -

txetik kanpo lan egin behar dutela, familia 

zaindu behar dutela, kirola egin behar du-

tela, etab. Amatasunari dagokionez, ema-

kumeak familia artatu beharko lukeela 

ulertzen da. Prentsak behin eta berriz gal-

detzen die nola uztartzen dituzten bi jar-

duerak, eta hori ez da gizonekin 

gertatzen. Ohikoak dira amatasunaren 

aurkako klausulak, beste herrialde ba -

tzuetan hori araututa egon arren. 

Emakumeen kirolean ahalduntzea 

lortzeko, eurek zalantzan jar ditzakete-

nen zaintzatik kanpoko espazioak eskatu 

beharko lirateke, emakumeak seguru eta 

balioetsita senti daitezen. Horrela, ema-

kume kirolariek bereizketarik eta hierar-

kiarik gabeko lekua izango lukete. Ga-

rrantzitsua da, halaber, identitate 

kolektiboa lantzea eta gizarteratzea, ema-

kumeen kirola sare sozialen bidez zabal-

duz eta horiek islatzeko kirol-erreferente 

bat emanez. 

Boterea eskuratu ahal izateko, ema-

kumeen parte-hartzearen alde lan egin 

beharko litzateke politika eta ordezka-

ritza eremu guztietan, non erabaki ga-

rrantzitsuak hartzen diren emakume 

kirolarientzat eta haien kide diren kolek-

tiboentzat. Federazioetan kudeaketara 

sartzeko aukera eman beharko litzateke, 

eta goragoko kategorietan emakume ar-

bitro gehiago egon beharko lirateke. 

Posible al da kirolean kristalezko sa-

baia apurtzea? Gogoan dugu Serena Wi-

lliamsen esaldi bat: gaztetan bere ametsa 

munduko tenislari onena izatea zen, ez 

munduko emakume tenislari onena. Mo-

dalitate jakin batzuetan liga bakarra egon 

liteke. Tenisaren kasua da, espazioan ez 

baitago inbasiorik. Ez dugu uste ema-

kume guztiak liga bakar batean jokatzera 

behartu behar direnik, baina aukera egon 

beharko litzateke, emakume batek gizon 

batekin dueluan borrokatu nahi badu, 

egin ahal izateko. 

Batzuetan gertatzen da. 2017an, nes-

ken talde batek gizonezkoen liga bat ira-

bazi zuen Lleidan. Baina, orain, amets bat 

da hori, ez baitira gauzak aldatuko pen -

tsatzeko modua aldatzen ez badugu. Ez 

dugu uste izan behar generoa lau femi-

nistaren kontua denik. 

Gauza bitxiak ere gertatzen dira. 

Covid delakoari buruzko ikerketa batean, 

emakumeei eta gizonei galdetu zitzaien 

ea konfinamenduan egiten zuten ahale-

gin fisikoa areagotu zen. Eta emakumeek 

ahalegin fisiko moderatua asko handitu 

zuten. Ez zieten galdetu zer jarduera egin 

zuten, eta, beraz, inkesta egin zien per -

tsonak ondorioztatu zuen emakumeek 

ahalegin fisikoa areagotu zutela e txeko 

lanak gehiago egiten zituztelako, baina 

egiaztatuta dago asko handitu zela ema-

kumeek erositako bizikleta estatikoen 

salmenta.  

Emakumeen gorputzak edertasun-

kanon batzuetara egokitu behar dira. 

Emakumeen eredu gehiago aldarrikatu 

behar ditugu. Eta emakumeak ikusarazi 

behar ditugu, barregarri utzi gabe eta es-

tereotiparik egin gabe. Eta nola egin de-

zakegu? Emakume kirolariei ikus -

garritasun handiagoa emanez, 

ahale ginaren eta adiskidetasunaren beste 

balio batzuk transmitituz, eta gure gizar-

tean hain errotuta dauden aurreiritzi ho-

riek aldatuz.

“Emakume kirolariei 
ikusgarritasun askoz 

handiagoa eman behar 
diegu gure gizartean”

María Teresa Vizcarra,  
EHUko Hezkuntza eta Kirol 

fakultateko irakaslea

Vizcarra irakasleak estereotipo ohikoenetako batzuk errepasatu zituen. 
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“Emakume batek, hala nahi badu, 
gizon batekin dueluan borrokatzeko 

aukera izan beharko luke”



BIGARREN HITZALDIA

Bigarren hitzaldia, “Kirola, emakumeak 

eta COVIDa” izenekoa, Ainhoa 

Azurmendik eman zuen. Azurmendi 

psikologian doktorea, Euskal Herriko 

Unibertsitateko Psikologia irakaslea 

eta Avento enpresako kirol aholkularia 

da. 

Emakumeen sexu-identitateaz ari 

zela, galdera hau planteatu zuen: Zer 

da kirol femeninoa? Emakumeek egiten 

duten kirolari buruz hitz egin beharko 

genuke, eta ez femenino hitzari buruz. 

Pandemiak ziurgabetasuna eta 

askatasunaz gabetzeko momentua 

ekarri digu. LABIk ez du asmatu izan 

kirol-arloko (jarduera fisikoa eta kirola) 

erabakiak hartzerakoan. Denbora behar 

izan zuten musukoa kirola egiteko 

komenigarria ez zela esan zuten arte, 

eta kirol profesionala eta erdi-

profesionala definitu gabe geratu ziren. 

Jarduera fisikoa funtsezkoa da 

osasunerako eta, beraz, baita COVID-

19a jasan dutenak suspertzeko ere. 

Entrenatu ezin izateak ondorio 

psikologikoak sortuko ditu 

kirolariengan. 

Eskola-kirolari dagokionez, norma -

lean ikastetxean egiten da, eta, beraz, 

kontrolpeko eremua da. Ez da ulertzen 

jarduera hori gelditu izana eta haurrak 

parkean jolasean ikusi ahal izana. 

Eskola-kirola funtsezkoa da jatorrizko 

garapena sustatzeko: autoestimua. Ez 

praktikatzeak isolamendu sozial 

handiagora eramaten du norbera. 

Horrek eragin handiagoa izango du 

neskengan. Izan ere, jatorriaren arabera, 

neba-arreba adingabeak zaintzeaz 

arduratu behar dute, gai-zerrendan 

dagoen estereotipoa errepikatuz. Aldiz, 

familian kirol-ohitura bat ezarrita 

badago, neskek jarraitu beharreko beste 

eredu bat izango dute. 

Kirola neskentzako babesgune eta 

ahalduntze-iturri bat da, non balioak 

txertatzen diren eta entrenatzaileekiko 

gizarte-harremanak sendotzen diren. 

Afrikan, adibidez, kirola ezkontza 

goiztiarra saihesteko modu bat da. 

Kiroldegiak ixtea arazo handia izan 

da, zuzendutako jardueren %80 

emakumeek betetzen baitute. 

Emakumeak sozializatu egiten dira, 

ahaldundu, eta harremanak elkarrekin 

egiten dituzte. Bizikideekin bakarrik 

kirola egin zitekeenean, bakarrik bizi 

ziren pertsonak mentalki kaltetuta 

geratu ziren. Bakardadean kirola egitean, 

ez dugu esperientziarik partekatzen. 

Parte hartzeko kirola egitea aisialdiaren 

eta osasunaren sinonimoa da. Horren 

adibide dira korrika egitera irteteko 

taldeek antolatzen dituzten ekimenak. 

Zoritxarrez, jarduera horietara 

bideratzen ziren politika publikoak 

baliogabetu egin dira. 

Kirol federatuaren edo erren -

dimenduaren esparruan, emakumeek 

laguntza psikologiko handiagoa behar 

dute, eragin txikiagoa baitute. Baliabide 

onenak zituztenak hobeto egon dira 

pandemian. Kirolari batzuek atzerrira 

bidaiatu dute entrenatu ahal izateko. 

Horrek guztiak eragina izan du 

kirolarien etorkizuneko plangintzan 

eta proiekzioetan. 

Apirilean emakumezkoen futbol eta 

errugbi ligak bertan behera utzi zituzten, 

baina gizonezkoenak ez. Hori gerta ez 

dadin, kontzientzia feminista duten 

emakumeek egon beharko lukete 

erabakiak hartzerakoan. Emakume 

batzuek ezin izan zuten lehiatu, hartu 

beharreko hegaldiak bertan behera 

utzi baitzituzten. Charter hegaldiekin 

bidaiatzen duten kirolariek ez zuten 

horrelako arazorik izan. Emakumeek 

lehiatzen jarraitzeko izan duten 

egonkortasun txikiagoak antsietatea 

eta ziurgabetasuna sortu die. 

Euskal pilotari dagokionez, lehen 

aldia da emakume presidente bat 

dagoela. Garrantzitsua da, tradizioz 

maskulinotzat jotzen den kirola delako. 

Nolanahi ere, irakurketa bikoitza izan 

dezake, une txarra izango litzatekeelako 

emakumeen presidentetza hasteko, 

osasun-krisia dela eta. 

Funtsezkoa da kirolariek 

errebindikatzen jarraitzea, baina aldatu 

egin beharko litzateke non eta nola 

egiten duten. Funtsezkoa da baita 

bakoitzak bere klubean aldarrikapenak 

egin ditzala, adibidez, instalazioen 

erabileraren banaketa ekitatiboak 

exijituz, bestela, min gehiago har 

baitezakete emakume kirolariek. Sare 

sozialak eta foroak ere erabili behar 

dira emakume kirolariak elkarrekin 

harremanetan jartzeko, batasunak 

indarra sortzen baitu. Gainera, 

prestakuntza eta sendotasun handiagoa 

behar da hitz egiteko orduan. Beraz, 

berdintasun-politikei buruzko infor -

mazioa eman beharko litzaieke, irizpide 

ezak eragin negatiboa baitu emakumeek 

egiten duten kirolean. 

 

Genero ikuspegi eza 

Pandemia ezin izan denez aurreikusi, 

ez da irtenbideei heltzeko ezagutzarik 

izan. Nabarmena izan da erabakiak 

hartzerakoan ez dela egon genero-

ikuspegirik, ezta jarduera fisikoan 

adituak diren pertsonarik ere. Lehendik 

zeuden diskriminazio-arazoak areagotu 

egin dira COVID-19ren ondorioz. 

Nesken artean kirola sustatzearen 

garrantzia azpimarratu behar da, 

horrela, autonomia eta gorputzaren 

ahalduntzea sustatzeko. Garrantzitsua 

da segmentu ahulagoak eta kaltetuagoak 

identifikatzea, jarduteko, eta kirolariei 

prestakuntza ematea. Genero-ikuspegia 

behar da kirolaren arloko politika 

publikoak diseinatzeko eta ezartzeko. 

Kiroleko puntu beltzak ere identifikatu 

behar dira. 

Aurretik zeuden diskriminazio-

arazoak areagotu egin dira pandemian. 

Kritikoak gara hartu diren erabakiekin, 

genero-ikuspegirik ez dagoelako. 

Gainera, uste dugu kirolariek beren 

aldarrikapenak toki eta modu egokian 

egin behar dituztela. Eta kirola neskekin 

landu behar da, izurriteak eragin handia 

izan duelako eta gutxitu egingo delako. 

Gehien kaltetu diren biztanleriaren 

segmentuak identifikatu behar ditugu. 

Autonomia eta gorputzaren ahalduntzea 

sustatu behar dira, COVIDek sortutako 

krisitik ateratzen lagunduko digulako. 

Kirolariei prestakuntza eman behar 

diegu eta kirolaren arloko politika 

publikoak diseinatzean genero-

ikuspegia ezartzen dela bermatu behar 

dugu. COVID ez da aitzakia izan behar 

lehendik zeuden egiturazko arazoak 

estaltzeko. Pandemiak jada aldez 

aurretik hor zeuden egoerak larriagotu 

besterik ez du egin, eta behar bezala 

egin behar diegu aurre.

X. Mintegia4

“COVID 19a zela eta, emakumezkoen 
lehiaketak bertan behera geratu ziren, 

baina ez gizonezkoenak” 
 

Azurmendiren ustez, hartutako erabaki askok genero ikuspegi eza izan dute.

“Emakume kirolariek  
bat egin behar dute 

eta  beren eskubideak 
batera aldarrikatu”

Ainhoa Azurmendi,  
AVENTOko aholkularia 

eta EHUko irakaslea



Bizi dugun salbuespenezko egoera dela 

eta, eta bertaratutako guztien 

segurtasuna bermatzeko, ez ditugu 

mintegiko lantalde tradizionalak 

ospatzen. Horren ordez, hiru kirolarik, 

moderatzaile batekin batera, beren 

generoak kirolean izandako gorabeherei 

buruzko mahai-ingurua egin zuten. 

Mahai-ingurua erresistentzia-kirole -

tan aritzen diren hiru emakumek osatu 

zuten, eta “Emakumeen kirola COVID 

ondorengo aroan” gaia jorratu zuten. 

Ziortza Villa distantzia luzeko 

txirrindularia da. Ultrafondoko txirrin -

dularitza kirol minoritarioa da 

txirrindularitzaren barruan, emakumez -

koen partaidetza urriarekin. Espainiako 

txapelduna izan da hainbat urtez eta bere 

anbizioa nazioartean dago orain. 

Kirol honi nazioartean ematen zaion 

lekua bidezkoagoa da; izan ere, Europan 

eta AEBetan emakumeen kirolak 

erreferentzia handiagoko tartea du 

Estatuan baino. 

Berak parte hartzen duen karrera 

asko genero maskulinoarekin batera 

egiten dira, eta, aldi berean, karrera eta 

ikusgarritasuna garatzen dira. 

Hedabideak eta ikusleak beste kirol 

batzuetan ere partekatzea emakumeen 

kirola ikusarazteko modu egokia 

litzateke. 

COVID-19ari dagokionez, Estatuko 

urteko egutegia erabat baliogabetu da, 

baina Europako Txapelketan eta 

nazioarteko lasterketetan lehiatzeko 

aukera izan du. 

Elena Loyo distantzia luzeko 

korrikalaria da. 18 urterekin, GHIN edo 

lotutako zerbait ikasiko zuen, baina ez 

zuen irtenbide gisa ikusten, ez baitzion 

epe luzerako progresiorik ikusten. 30 

urtetik aurrera, serio hasi zen korrika 

egiten eta asmo handiko helburuak 

jartzen, Tokyoko 2021eko Olinpiar 

Jokoetarako sailkatzea lortu duen arte. 

Txikitan, ez zuen nesken 

erreferenterik, Maite Zuñiga alde batera 

utzita. Beraz, ezin zuen ikusi zer egin 

zezakeen etorkizunean korrikalari batek. 

Bere lankideek, ordea, kontratuak izan 

zitzaketen eta horretan jardun, 14 edo 15 

urterekin. 

Emakume kirolariek ez dute 

ikusgarritasunik, eta atletismoan 

gutxiago, kirol minoritarioagoa baita. 

Lasterketak emateko orduan, 

gizonezkoen lasterketaren ehuneko 

handiagoa azaltzen da. Emakumezkoen 

lasterketak hainbeste azaltzen ez badira, 

oso zaila da kirolariek jarraitzaileak 

izatea, eta erreferente falta horrek 

babesle gutxiago izatea eragiten du. 

Elenak uste du norberak barrutik 

atera behar duela bihurtu nahi duzun 

pertsona hori, zailtasunetan pentsatu 

beharrean. Pentsatu behar da zergatik 

borrokatu nahi den eta zer lortu nahi 

den bizitzan. Gainera, borroka 

elkarrekin egiten bada, aldaketa 

gehiago lor daitezke. 

Oihana Azkorbebeitia mendiko 

korrikalaria da. Atletismoaren 

munduan 6 urterekin hasi zen. 

Munduko Kopa oso maila altuan 

korritzeaz gain, albaitari bezala lan 

egiten du eta bi umeren ama da. 

Kirol honetan duela 12 bat urte hasi 

zen, oraindik umerik ez zuenean. 

Munduko Kopa lehen aldiz jokatu 

zuenean, bere lehen haurrari bularra 

ematen ari zitzaion. Gizon batentzat 

zer desberdina litzatekeen azpi ma -

rratu nahi du, berak egin duen gauza 

bera lortzea, aitatasunari dagokionez. 

Kanpotik begiratuta, uste du ez dela 

baloratzen berak egin duen ahalegin 

guztia (bidaiak, entrenamenduak, 

etab.) dagoen tokira iristeko. 

Mendiko lasterketak nahiko kirol 

berria dira. Kirol erdi-profesionala da, 

eta, beharbada, horregatik bizi dira 

berdintasunean. Ikusgarritasunari 

dagokionez, emakumezkoen eta 

gizonezkoen modalitateak parekatuta 

daude, bai Euskadin, bai Estatuan, bai 

munduan. COVID-19ak dezente eragin 

zion, kirolaren ihesbiderik gabe geratu 

baitzen. 

 

Genero ikuspegi eza 

Galderen eta ekarpenen txandan, 

arazoen egiturazko izaera disimu -

latzeko erabiltzen den estrategietako 

bat sortu zen, eta arazoak banakako 

zerbait direla sinestaraztea da, kirolari 

bakoitzaren kontua. Horregatik, 

kirolariek euren aldarrikapenetan bat 

egitearen garrantzia nabarmendu zen, 

kezkak eta beharrak partekatuz. 

Halaber, garrantzitsua da neskek 

erreferente femeninoak izatea, eta 

mutilek bezala proiektatzeko aukera 

izatea. 

Era berean, erregelamenduen gaia 

jorratu zen, “Aurpegi-garbiketa” egiten 

baitute, baina emakumea diskrimi -

natzen duen atzealdea mantentzen 

dute. Berdintasunerako Legeak dioena 

betetzeko beharra adierazi    zen, eta 

komunikabide publikoei ere aplikatu 

behar zaie, emakumeen kirolari 

dagokion arreta eskaini gabe jarraitzen 

baitute. Bada garaia komunikabide 

publikoek emakumeen kirola alde 

batera ez uzteko. 

COVIDek eragindako krisiaren 

eragin ekonomikoari dagokionez, 

egoera ahulenean dauden kolek -

tiboek nozituko dute gehien. 

Babesleen esparruan beherakada 

handiak izango dira. Baina mezu 

positibo bat ere zabaldu zen, hau da, 

emakume kirolariek dena ematen 

dutela, azken urteotan emakumezko 

kirolarien aldeko apustua egin duten 

babesleek oso esperientzia ona izan 

dute, eta horregatik, hain ibilbide 

positiboari esker, agian eragina ez da 

hain gogorra izango.

MAHAI INGURUA

Ezkerretik eskuinera, Agurtzane Bilbao, kazetaria, eta Oihana Azkorbebeitia, Elena Loyo eta Ziortza Villa kirolariak

Emakume kirolariak ikusaraztea eta 
indarrak batzea, erronka nagusiak 

X. Mintegia 5

Emakumeen kirolaren aldeko 
apustua egin duten babesleek agian 
ez dute murrizketa zorrotzik egingo, 

etekin handiak lortu baitituzte 
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EMAKUMEA ETA KIROLA II. SARIAK

Saioa Martínez Mariscal, Lutxana Arraun 
Elkartea eta ASFEDEBI, Emakumea 
eta Kirola II. sarien garaile suertatu dira

11

22

1. argazkia: Sarituen familia argazkia. Ezkerretik eskuinera, 

Agurtzane Bilbao (ekitaldiaren gidaria), Cristina Ubani (generoan 

aditua), Saioa Martínez Mariscal (areto futboleko jokalaria), Iratxe 

Lasa Núñez (ASFEDEBIko kidea), Maite Romay (Lutxana Arraun 

Elkarteko kidea), Patricia Campelo (Bizkaiko Foru Aldundiko Ber-

dintasuneko Zuzendari Nagusia) eta Ixa Rodríguez (boxeatzailea). 

2. argazkia: Pertsona fisikoa: Saioa Martínez Mariscalek jaso du 

kirolari onenaren saria Cristina Ubaniren eskutik. 
3. argazkia: Federazioa edo kluba: Maite Romayk jaso du Ixa 

Rodriguezek Lutxana Arraun Elkarteagatik ematen dion saria. 
4. argazkia: Enpresa edo erakundea: Patricia Campelok Biz-

kaiko Kirol Federazioen Elkarteari (ASFEDEBI) eman zion saria. 

Iratxe Lasa Núñezek jaso zuen erakunde onenaren saria. 
EPAIMAHAIA: Patricia Campelo, Bizkaiko Foru Aldundiko Ber-

dintasunerako Zuzendari Nagusia, Tati Garmendia, Bera-Berako 

eskubaloiko arduraduna, Cristina Ubani, generoan aditua, Ixa 

Rodriguez, boxeolaria, eta Conchi Manzanal, Aspasia Emaku-

meen Elkarteko presidentea.

33

44

Aspasia Emakumeen Elkarteak Emakumea 
eta Kirola II. Sariak aurten ere eman ditu, 

Berdintasuna sustatzearen alde konpromiso 
sendoa erakutsidituzten erakunde zein pertsona fi-
sikoei merezi duten aintzatespena emateko asmoz. 

Hori dela eta, 2020an bigarren sariak 
eman ditu, hiru atal aintzat harturik: 

norbanako pertsona fisikoa, kirol-erakundea eta 
enpresa edota erakunde publiko zein pribatua. 
Ekimen honen bidez, genero ikuspegiaren alde  

dihardutenen lana goraipatuko da



Zenbat denbora ematen duzu 
zure kirolean? 
Astean sei eguneko entrenamenduak 

egiten ditugu, hori bai, txapelketak 

kanpo. Honi, etxean egiten ditugun 

lan orduak gehitu behar dizkiogu 

eta baita asteburuetako txapelketen 

orduak ere. Beraz, zenbat ordu ema-

ten ditudan nire kirolean? Taldeak 

eta nire igerilariek behar dituzten 

bezain beste. 

 

Zein da zure kirolean aurkitzen 
duzun gabeziarik handiena? 

Igerilari eta igeriketako teknikariak 

baldintzatzen gaituzten arlo guztie-

tan gabeziak somatzen ditugu. Gure 

egunerokotasunean alde psikologiko, 

fisiologiko, nutrizio eta fisiotera-

piazkoetan gabezi nabariak sufritu 

ohi ditugu, alde ekonomikoarekin 

lotuta daudenak. 
 
Oraindik daude mutilentzako eta 
neskentzako kirolak? 
Gizarteak eta publizitateak oso era-

gin handia izan dute genero eta ki-

rolen arteko banaketa honetan. Al-

bistegiak ikusten ditugunean adi-

bidez, zenbat denbora eskaintzen 

zaio mutilen taldeko albistegiari eta 

zenbat nesken taldekoari? 

 
COVID-19aren krisia dela-eta ki-
rola motel itzultzeak areagotu 
egingo al du genero-aldea? 
Bai, nesken eta mutilen kategoriei ga-

rrantzi berdina eman arte behintzat 

bai. Horrela ikusi dugu kirol entrena-

menduetan, bai txapelketetan, kiro-

lean aritzeko eman dituzten 

bai me nekin. 

Emakumea eta kirolaria izatea 
lan zaila al da? Neketsuagoa da 
emakume batentzat? 
Ez luke izan beharko baina errea-

litatea ikusita, oztopo gehiago aur-

kitzen ditu emakume batek 

kirolaria izateko. 

 
Ahalegin handia egin behar izan 
al duzu orain kirolean zauden 
tokira iristeko? 

Oztopoak tarteko, borroka eta al-

darrikapen askoren ondorioz 

iritsi naiz orain nagoen lekura. As-

kotan emakume kirolari bezela 

baloratua izateko gizartearen 

aurreiri tziei aurre egin behar izan 

diet/diegu, gizonezko kirolariek 

dituzten baldintza berdinak lortu 

ahal izateko eta hori tristea da. 

Nola baloratzen duzu emaku-
meak kirolean duen presen -
tzia? 
Emakumeen presentzia kirolean 

beti egon da gehiago edo gutxiago. 

Gero eta aurrerapausu gehiago 

ematen ari dira emakumeen kirola 

gehiago sustatzeko eta ikusarazpen 

ere handiagoa egiten bada, ema-

kume gehiagoren presentzia bultza-

tuko da kirolean. Zenbat eta gehiago 

plazaratu emakume kirolarien 

ekarpena, lorpen eta txapelketak 

komunikabideetara, neska gazte -

txoen artean erreferentziazko kiro-

lariak sortzen dira eta horrek 

emakume gehiago kirolera bultza-

tuko ditu. 

 

Zein eragin izan duzu zure kiro-
lan COVID-19aren ondorioz? 
Ondorio nagusiena izan da txapel-

ketak bertan behera gelditu zaizki-

gula eta entrenatzeko aukerarik ere 

ez dugula izan.

ELKARRIZKETAK

“Aurreiritziei aurre 
egin behar izan diet”

Alaitz Badiola pilotari 
azpeitiarrak Emakumea 

Pilotari Txapelketaren Biga-
rren Mailako finala irabazi 

zuen 2019ko otsailean. 
Bere aburuz, emakumeen 
kirola ikusarazi behar da

Nola hasi zinen kirolean? 
Nire gurasoak kirol talde bateko baz-

kideak ziren eta txikitatik kirol ba -

tzuk ikasi eta praktikatzeko aukera 

izan nuen. Gainera, eskolan kirola 

egiten genuen. Txikitatik kirolarekin 

harremanetan egoteak interesa piz-

ten dizu hazten zoazen heinean. 
 
Nola baloratzen duzu, emakume 
gisa, kirolak izan duen bilakaera? 
Bilakaera oso positiboa izan da. Gero 

eta emakume gehiago dago kirol-di-

ziplina guztietan, eta hori eskola-ki-

roletik hautematen da. Nik José Luis 

de Ugarte Bela Eskolan ikusten dut, 

non, kategoriaren batean, neska ge-

hiagok nabigatzen duten mutilek 

baino. Emakumeak ikusgarritasun 

handiagoa du, eta erreferente be-

rriak sortu dira kirol askotan, prakti-

katzera animatzen dutenak. 

 
Lehiatzeko orduan, babesleren 
bat lortu ahal izan duzu? 
2019an, Siemens Gamesa sartu ge-

nuen emakumeen bela-talde baten 

babesle gisa, Abran egin zen J80ko 

munduko txapelketan eta beste es-

tropada nazional batzuetan parte 

hartzeko helburuarekin. Babesle 

bat lortzea lan handia da bai gizo-

nentzat bai emakumeentzat. Uste 

dut une honetan Kirol Kontseilu 

Nagusiko Universo Mujer bezalako 

ekimenak aprobetxatu behar ditu-

gula, emakumezkoen taldeak eta 

kirolariak babesten dituzten enpre-

sei onura fiskal handiak eskaintzen 

dizkietenak, eta horrek gure kiro-

lean inbertitzera bultzatzen ditu 

enpresak. 

 

Zure ustez, COVID-19aren krisia 
dela-eta kirola motel itzultzeak 
areagotu egingo al du genero-
aldea? 
Krisi guztiek sektore ahulenei eragi-

ten diete, eta emakumeen kirola 

oraindik ere hala da kasu askotan. 

“Gero eta emakume 
gehiago dago kirolean”

Bilbaoren ustez, COVID-
19ak eragindako krisiak 

eragin handiagoa izango du 
emakumezkoen kiroletan, 

ahulagoak baitira

Irati Gerbolés  Igeriketa * Aipamen berezia Marta Redondo-ri, taldeko beste emakume entrenatzaileari

“Igeriketaren arlo guztietan 
gabeziak somatzen ditugu”

Irati Gerbolés Gasteizko 
Judizmendi Igeriketa 

Taldeko entrenatzailea da.Ez 
du uste mutilen eta nesken 

kirolak daudenik, gizartearen 
eraginak baizik

X. Mintegia 7

Alaitz Badiola  Pelotaria Lourdes Bilbao  Belaontzia
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Zer helburu lortu nahi dituzu? 
Kategoria absolutuari dagokionez, ze-

hazki traineruarekin, kategoria hori 

sendotzea, “salbuespen” izateari uz-

teko eta errealitate finkatua eta etor-

kizunarekin izatera pasatzeko. 

Salbuespenez hitz egiten dugunean, 

muga handiak dituen udalerri bateko 

arraun-klub batez ari gara, bai biztan-

leriari dagokionez, bai ekonomiari da-

gokionez, bai beste motatako muga 

batzuei dagokienez ere. Bizkaiko 112 

udalerrietatik 14k soilik dute arraun-

klub bat, eta horietatik lauk soilik dute 

emakumezko traineru bat. Horrek 

agerian uzten du zein zaila den trai-

neru bat aurrera ateratzea, eta are ge-

hiago emakumezkoa bada. Oinarrizko 

kategoriei dagokienez, transmititzen 

ditugun balio orokorretatik neska ge-

hiago erakartzeko lanean jarraitu nahi 

dugu. 

 
Zein dira emakumezkoen talde 
baten oztoporik handienak? 
Traineru batek behar duen tripula -

tzaile kopurua altua da; beraz, kirolari 

asko behar dira. Zaila da kopuru hori 

zure udalerrian bertan lortzea, eta ho-

rrek beste udalerri edo arraun-elkarte 

batzuetako arraunlariak erakartzera 

behartzen zaitu. Horrek, aldi berean, 

bateragarritasun-arazoak sortzen 

ditu, joan-etorriengatik, denboragatik, 

kostu ekonomikoagatik, etab. Emaku-

meen kirol-bizitza laburragoa da, eta 

horrek zaildu egiten du taldearen sen-

dotasuna. Arrauna oso kirol garestia 

da, eta, zehazki, Lutxana Arraun El-

kartearen kasuan, ez du baliabide 

ekonomiko garrantzitsurik. Hori 

arazo gehigarri bat da, ezin baita au-

rrekontu handiagoko taldeekin ber-

dintasunean lehiatu, material hobean, 

tratamendu medikoan eta kirola-

rientzako pizgarri ekonomikoetan in-

bertitu baitezakete.

Zein helburu lortu nahi dituzu? 
Oraintxe bertan Tokyoko Joko Olin-

pikoetarako sailkatzen saiatzen ari 

naiz, eta horretarako lehenik eta 

behin, Espainiako plaza irabazi behar 

dut, apirilean egingo den selektibo 

batean. Maiatzean aurreolinpikoa 

etorriko litzateke, aipatu ditudan 

Joko Olinpikoen azken postuak jo-

koan jarriko zirelarik. Proba horretan 

buru-belarri prestatu behar duzu 

zeure burua, oso leku gutxi geratzen 

baitira.  

 
Zer aldatu beharko litzateke ema-
kumeen kirola gizonezkoen kiro-
laren parean egin dadin? 
Nire ustez, hobekuntza bi alderdita-

tik dator: batetik, gizartea bera, eta, 

bestetik, komunikabideak. Komuni-

kabideek asko hobetu behar dute 

emakumeek egiten duten kirolari 

buruz hitz egiteko erabiltzen duten 

hizkuntza. Askotan, gizonekin era-

biltzen duten hizkuntzarekiko des-

berdintasunak nabarmenak dira. 

Bestalde, gizarteak ere bere aldetik 

jarri behar du, eta oinarritik hezi 

behar ditu haurrak, kirola egitea au-

kera berdina izan dadin, haurraren 

sexua edozein izanda ere.  

 
Nola erakarri zenituzkete emaku-
meak piraguismora? 
Animatuko nituzke esanez kirol po-

lita eta berezia dela, denbora ematen 

duzula naturarekin harremanetan 

eta ondo sentiarazten zaituela prak-

tikatzen duzunean.  

 
Zein eragin izan duzu zure kirolan 
COVID-19aren ondorioz? 
COVID-19ak ikusarazi dit ziurgabe-

tasunak uste baino gehiago eragiten 

didala. Martxoan, kirol-egutegi osoa 

gaixotasun honen ondorioz sortzen 

ari ziren berrikuntzen mende geratu 

zenean, helburu garbirik gabe baina 

ia eskakizun berarekin entrenatzen 

ikasi behar izan genuen.

ELKARRIZKETAK

“Berdintasunetik hazi 
behar ditugu haurrak”

Donostia Kayak klubeko 
kidea da, baita Basque Tea-
meko kirolaria. Hedabideak 
eta gizartea aldaketaren ar-

datzak dira bere ustez

Zer suposatzen du kirolak zure -
tzat? 
Kirola bizimodu bat izan da niretzat. 

Kirolak transmititzen dituen balioe-

kin hazteak garapen pertsonal han-

dia ekarri dit, eta ikaskuntza guzti 

horri esker, orain naizen pertsona 

izatea. Kirolak gure bertsiorik onena 

izateko lan egiteko aukera ematen di-

gula uste dut. 
 
Zein izan da orain arteko zure ibil-
bideko momenturik garrantzit-
suena? 
Zaila da bakarra aukeratzea, baina, 

agian, 2019an Europako 24 orduko 

proba irabazi nuenean. Distantzia 

luzeko lasterketetan zaila da dena 

ondo ateratzea eta egindako lana 

zifra batean islatu ahal izatea. Uste 

dut lasterketa hartan lortu nuela. 

24 ordutan egin nituen 773 kilome-

troak emakumezkoen lasterketako 

errekorra izan ziren, eta baita nirea 

ere. 
 
Kirol-arloan aurrera egiten ari al 
da berdintasunean? 
 

Uste dut ezin dugula gure aurreko 

historiaren perspektiba galdu. Non-

dik gatozen jakitea funtsezkoa da 

non gauden ulertzeko eta horrela, 

aurrera egiten jarraitzeko. Uste dut 

pauso asko ematen ari direla berdin-

tasunerantz bizitzako esparru guz-

tietan, eta kirolean ere bai. Hala eta 

guztiz ere, oraindik arrakala handia 

dago, eta horregatik jarraitu behar 

dugu lanean. 
 
Zure ustez, COVID-19aren krisia 
dela-eta kirola motel itzultzeak 
areagotu egingo al du genero-
aldea? 
Edozein krisi-motatan, lehendik ego-

era ahulagoan zeuden kolektiboei 

gehiago eragiten die. Ildo horretan, 

baliteke krisi honek eragin handia-

goa izatea emakumezkoen kirolean.

“Generoari dagokionez, 
alde handia dago”

Lan asko egin eta diziplina 
zorrotzari eutsi ondoren, 

munduko txapelketa 
garrantzitsuenetan parte 

hartzen ari du

Ainhoa Zurinaga  Arraunketa

“Neskatoek erreferen-
teak behar dituzte”

Emakumeok kirolean egiten 
dugun lana goraipatzen du: 
punta-puntako lehen lerroe-
tan gaude. Aldi berean, nes-

katoen interesa pizteko 
erreferente gutxi daude

Begoña Lazkano  Piraguismoa Ziortza Villa  Txirrindularia


