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Etxebizitza, «bizitzeko etxea» den heinean, ezin uler daiteke 
bertan jazotzen diren bizitzeko moduak, harremanak eta 
portaerak ulertu gabe. Eta jokabide horiek pentsatzeko era 
konkretu batzuei erantzuten diete, normalean gizarteak 
barneratzen dizkigunak. Era berean, jakina da espazioa ez 
dela neutroa; espazioa nola antolatzen eta hierarkizatzen 
den moduak bertan bizi diren pertsonen garapena eta haien 
arteko harremanak baldintzatuko ditu. 

Bizimodu berriak, etxebizitza mota berriak?

Gizartea etengabe aldatzen ari da; bizitzeko moduak, ere bai. 
Aurreko mendean, hain zuzen ere, Mendebaldeko gizartean 
aldaketa sakonak egon dira; emakumea lan produktibora 
sartu izana, garrantzitsuenetakoa dugu. Gainera, biztanleria 
gero eta zaharragoa da; EUSTATen 2016ko datuen arabera, 
EAEn 65 urte edo gehiagoko biztanleak % 21,4 dira, duela 
10 urte baino 3 puntu gehiago. Familia-ereduak ere aldatu 
dira: ohiko familiaz haratago, beste elkarbizitza-eredu 
batzuk azaldu dira; bakarrik bizi diren pertsonak, kasurako, 
gero eta gehiago dira. INEren 2016ko inkestaren arabera, 
EAEko etxebizitzen % 27,2 pertsona bakarrekoak dira 
(biztanleriaren % 11,25 bakarrik bizi da, alegia). Espainiar 
testuinguruan, bakarrik bizi diren pertsonen gehiengoa 
(% 41,7) 65 urtetik gorakoek osatua dago eta era berean 
horietatik gehienak emakumeak dira (% 70,7).

Bestalde, norbanakoaren bizitzan zehar etapa oso 
ezberdinak bizi ditugu, eta ezberdin bizi gara horietako 
bakoitzean. Etxebizitza-politikak, ordea, ez dira egoera 
horietara moldatu; ez da egon etxebizitzaren kontzeptuaren 
inguruko inongo berrikusketarik. Alderantziz, etxebizitza-
programa eta tipologiek eredu zaharkituak eta uniformatuak 

errepikatzen dituzte, familia heteropatriarkalaren egitura 
sozial zorrotz eta hierarkikoan oinarrituta. Ez dago 
aukeratzeko betarik, logela eta komun kopuruaz gain, eta 
betirako hor bizitzera kondenatzen gaituzte, Espainiako 
Estatuan behinik behin, ez baitira alokairu-politikak 
sustatzen (moldakorragoa den aukera). Zoritxarrez, eredu 
berriak bilatu beharrean, inertzia ulergaitz horren arabera 
jarraitzen dugu eraikitzen, inongo malgutasunik gabe eta 
integrazio, autonomia eta genero-berdintasunerako trabak 
jarriz. 

XX. mendeak industria-hiriaren antolaketa arrazional eta 
eraginkorra izan du ezaugarri, eta garapen ekonomikoa 
helburu nagusi. Logika horren barne, etxebizitzak seriez 
ekoitzitako produktuak dira, bizitzeko moduak uniformatzen 
dituena. Beharrizan aurrezarri eta homogeneizatu batzuei 
modu estandarizatu batean erantzuna emateko konfiguratu 
da etxebizitza. Beharrizan horiek, transmitituak izateaz gain, 
herentzia sozialak ekoitziak dira. (Signorelli, 1999: 89-90). 

Etxea, espazio eginiko pentsamoldea

Gizarteak, agindutako rolak betez, espazioaren esleipen 
zorrotza egiten du aldagai batzuen arabera, generoa 
kasu; espazio domestikoa ere horren jarraibidea izan 
da. Etxebizitzak generazioetan zehar mantendu du bere 
baitan duen familia nuklear baten oinarrizko beharrizanak 
betetzeko programa mugatua, jarduerak sinplifikatuz: 
jan, garbitu eta deskantsatu. Malgutasun gutxi eta beste 
jarduera batzuei egokitzeko gaitasun urria eskaintzeaz gain, 
espazio hierarkizatuak eta hermetikoak ageri dira, botere-
egitura androzentrikoetan oinarrituta, eta, errepikatzen 
diren heinean, zalantzan jartzen ez direnak: gurasoek logela 
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handiena, sukalde txiki eta ezkutua, biltegiratzeko tokirik ez… 
«Etxebizitzak giza espazioaren mandamenduak ezkutatzen 
ditu; gizarteak agindu dituen rol eta jokabideen eskala txikiko 
berregitea da. Egitura sozialaren garrantzizko elementua da; 
bitartekotza-logika batetik dihardu, sozializatu egiten du 
eta era berean isolatu, espazio publikoarekiko ezberdintza 
ezartzen du eta era berean gailu sozialak errepikatzen 
ditu» (Murillo, 1994). Batzuentzat atsedenerako den tokia, 
besteentzat lantokia izan daiteke. «Emakumeak mende bat 
gutxiago behar izan du etxea edukiz husteko. Ez du lortu 
kaiolaren trinkotasuna desegitea; joan egin da, besterik ez» 
(Amann, 2006: V).

Esan daiteke, beraz, 
etxebizitza-eskema hau 
mekanismo sozialerako 
tresna izan dela, bizitzeko 
moduen ondorioa baino 
gehiago. Haren jatorria 
XIX. mendeko etxebizitza 
burgesean kokatu behar 
dugu, barne hartzen duen 
familia-egitura (aita, ama eta 
seme-alabak) ezartzen den 
unean. Emakumeak etxean 
zuen tokia eta ez zuen 
lan ordaindurik egiteko 
aukerarik. «Garai hartan, 
baita gaur ere, emakumearen 
bazterketa lortzeko, haren 
ezaugarri berezko eta 
naturaltzat hartzen da 
besteen zaintza, seme-
alaben hezkuntza eta senar 
langilearenganako arreta; 
horiek dira emakumearen 
existentziaren zentroa. 
Familia, moralki osasuntsua 
den gizartearen bermea 
da, eta emakumearena da 
ohitura onak transmititzeko 
erantzukizuna, bere 
ad ie razpen -a ska t a suna 
galaraziz eta bera izateari 
uko eginez. Eta etxearen 
bidez munduari bere 
“ontasuna”, ongi egindakoak 
eta senarraren aberastasun 
eta oparotasuna erakutsi 
behar zaizkio» (Muxí, 2009: 
12).

Muxik dioenez (2009: 12), industrializazioa iritsi aurretik, 
familia-lana eta eremu pribatu-publikoa, gero eta muga 
argiagoak hartzen hasi ziren. Intimitaterako espazioa, 
norbanakoaren balio moduan, eskasa edo hutsala zen. 
Industria Iraultzarekin, muga horiek, eta beraz, gizarteko 
genero-rolak ere, are gehiago markatu eta ezberdindu ziren. 
Familia asko hirien zentrotik aldirietara joaten hasi ziren 
eta hiri-eredu barreiatu horrek eremuen arteko banaketa 
argiagoa izatea errazten zuen.

XX. mendearen hasierako Europan, langileen hirian 
bizitzeko arazoari erantzuteko konponbide baten 
beharraren aurrean, etxebizitza espazio minimora txikitzen 
da. Baina lanaren banaketak irauten du (produktiboa 
gizonek, erreproduktiboa emakumeek), gainera emakumeek 
orain etxetik kanpo ere jardun behar dute lanean, etxeko 
ekonomian laguntzeko. Garai horretan, espazioen diseinuak 
efizientziaren aldetik joan ziren. 1926an Margarete Schütte-
Lihotzky-k Frankfurteko sukaldea diseinatu zuen, etxeko 
lanetarako pieza minimo bat. Lanaren arrazionalizazioa eta 
efizientzia errazten zuen, emakume langileei fabriketako 
lan ordaindua edota eurentzako denbora izateko aukera 
emanez, eta egin beharreko mugimendu minimoek haien 

nekea gutxitzen zuten. Hala 
ere, etxearen eta pertsonen 
zaintzaren esklabo izaten 
jarraitzen zuten. Soluzio 
berriak aurkitzeko 
saiakerak egon arren, etxe-
espazioek familia-hierarkien 
errepresentazio izaten 
jarraitzen dute.

Bigarren Mundu Gerra 
amaitu ostean, propaganda 
itzela egin zen gauzak «bere 
egoera naturalera» itzul 
zitezen, hau da, gizona lan 
produktibora eta emakumea 
«bere tokira, etxera» 
itzul zedin. Amerikar 
aldirietako etxetresna 
elektrikoz beteriko sukalde 
izugarri handiek emakume 
amerikarrak konbentzitu 
nahi zituzten euren 
garapen pertsonalak eta 
zoriontasunak familiaren 
eta etxearen zaintzaren eta 
garbiketaren bidezkoa izan 
behar zuela; emakumea 
zen «etxeko aingerua». 
Kontsumora bultzatzeko 
estrategia baino ez zen, 
ordea. Inoiz ez zen zalantzan 
jartzen emakumeen 
erantzukizun esklusiboa 
etxearen eta pertsonen 

zaintzan; sukaldea hobetzeko 
estrategia horietan guztietan 
emakumearen liberalizazio 

faltsu bat baino ez dago. 

Betty Friedanek horixe salatzen du 1963an bere 
esperientziatik eta beste emakume batzuekin 
partekatutakoetatik abiatuz idatzitako The Feminine 
Mystique liburuan. Zoriontsua izateko ustez behar zen guztia 
eduki arren, ez ziren zoriontsu sentitzen; bakardade eta 
hutsaltasun handiko sentimendua zuten. Emakumeen artean 
depresio orokortu bat antzeman zen, medikuek «izenik 
gabeko gaitz» izendatuko zutena. Oso garrantzitsua izan 
zen haren ekarpena beste herrialde batzuetako emakumeen 

      Irudia ~ Kellogg’s-en produktu baten iragarkia.
      Iturria ~ «www.nydailynews.com»
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atsekabe pertsonal zein kolektiboa identifikatzeko.

Tamalez, amerikar aldirietako bizimodu amestuan 
oinarrituz, dentsitate baxuko bizitegi-auzoaren eredua gaur 
egunera arte luzatu da, munduaren ikusmolde sinplifikatu 
eta sektorial horren adibide onena diren arren. Ikuspuntu 
androzentriko batetik diseinatu izan dira, hirien modu 
berean, baina kasu honetan espazioen eta genero bidezko 
zereginen banaketaren materializazioa oso muturrera 
eraman da. Bizikidetzaren, sozializazioaren eta genero-
berdintasunaren aurka egiten du bete-betean.

Domestikoa eta pribatua ez da berdin

Espazioaren publiko-pribatu banaketa kontzeptualean, 
espazio publikoa gizonarentzat hartu izan da eta pribatua 
emakumearentzat. Baina benetan hori horrela al da? Zer da 
pribatutasuna? Domestikoa, pribatua al da? 

Murillok (1994) «bizitza pribatua» kontzeptuak izan dituen 
tratamendu ezberdinak erakusten ditu. Batetik, ikuspegi 
maskulino batetik abiatuta, bizitza familiarraren biltzearekin 
zerikusia duena, betebehar eta prestazio publikoetatik urrun. 
Bigarrena, begirada femenino batetik; familia-esparruarekin 
eta funtzio erreproduktiboarekin identifikatzen den arren, 
publikotik erretiratzeko baldintzaz ez da gozatzen, eskubide 
osoz espazio horren parte inoiz ez izateagatik, subjektua 
bestearenari erantzutean espezializatzen da.

Horren arabera, espazio publikoa (askatasunaren ikur) ez 
ezik, etxe barrua ere ez da izan emakumeak goza dezakeen 
tokia. Gehiago da bere esklabo, bere ordena eta bizilagunak 
mantentzearen arduradun; bere bakardadean, ikusezin, ahul; 
ez du bere pribatutasunerako, bere garapenerako, leku ez 
baliabiderik, autoestimuaren garapenaren kontra. Virginia 
Woolfek, jada 1929an, emakumeek espazio propio bat 
izatearen beharra adierazi zuen, haien gaitasun intelektualak 
garatu ahal izateko.

Zeintzuk dira orduan emakumearengan (ere) pentsatuta 
dauden tokiak? Bada, ikusezina izan da eta ikusezin mantendu 
nahi izan da espazio mota guztietan.

Ikusezina den egunerokotasuna

Janaria prestatu, josi, garbitu, plantxa egin, txukundu, amona 
edo haurra zaindu… ordainduak izan gabe, gizartearentzat 
nahitaezkoak diren lanak dira, denbora eta dedikazioa 
behar dutenak, eta, hala ere, gutxietsiak. Egunerokoak diren 
heinean, ahaztuak edo ikusezinak dira, eta, beraz, baloratu 
gabeak. «Bakarrik» egiten direla ematen du; baina norbaitek 
egiten ditu. 

Egun, pausoak eman diren arren, oraindik desberdintasunean 
eraikitzen da denboraren banaketa etxeko eta zaintza-
lanetan. EUSTATen «Generoa eta denboraren erabilera» 
ikerketa-lanaren arabera, 1993an gizonek baino lau aldiz 
denbora gehiago ematen zuten emakumeek etxeko lanetan; 
eta 2013an, ordea, denbora kopuru bikoitza. Baina, oro 
har, emakumeak denbora gutxiago badihardu etxeko 
zereginetan, ez da izan lan horiek gizonak egiten dituelako, 
baizik eta emakumeak lan batzuk egiteari utzi diolako, garai 
batean zeukan profesionalizazio-maila jaitsi baita. Zenbait 
maila sozialetan, bestetik, merkantilizatuak dira lan horiek, 
kanpoko pertsona bat kontratatuz. Kasu horietan ere 
langileen % 95 emakumeak dira. Rolak ez dira aldatu: etxeko 
lanak, lan ordainduak badira ere, emakumezkoen lanak dira. 

Eguneroko jarduerak ez dira etxe barruan soilik egiten. 
Emakumea merkatura, haurrarekin parkera, edota 
familiakidearekin anbulatoriora doanean (sozialki onartuta 
dauden «erritualak»), «bere zereginen» jarraipenak dira. 
Espazio publikora irteten da beraz, baina betiere puntu 
seguruen artean egiten ditu ibilbideak. Egia esan, emakume 
tradizionalak historian zehar izan dituen sozializaziorako 
espazio posibleak beti izan dira etxeko zereginen 
jarraipenerako lekuak: latsarri edo labaderoak, ur-iturriak, 
etxe-irletako patioak arropa esekitzeko… etxetik gertuko 
lekuak eta betiere seguru sentiarazten dituztenak.

Etxebizitzaren kontzeptua birpentsatu behar da

Egungo gizarte heterogeneoarentzat bilgarri-eredu 
bakarrarekin amaitzeko bideak konplexua izan behar du 
nahitaez, eta soluzio fisikoetatik haratago, pentsamolde 
kolektiboan ere dago gakoa. 

Irudia ~ Frankurteko sukaldea. Margarete 
Schütte-Lihotzky, 1926.
Iturria ~ «www.magazinefa.com»

Irudia ~ The Stepford Wives (2004) pelikulako eszena.
Iturria ~ «www.hookedonhouses.net»
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Hasteko, beharrezkoa izango da emakumeen 
egunerokotasuna oinarri izango duen etxebizitza-
kontzeptuaren berrikusketa bat egitea, horretarako haiek 
protagonista diren prozesu partehartzaileak bultzatuz. 
Esperientzia ezagutza gisa sartu behar da; desio, nahi eta 
beharrak partekatuz. Ez da errezeta bakar bat aurkituko, 
emakumeek (gizonek bezala) ez baitiote patroi bakar bati 
jarraitzen. Aldagai asko dira tartean daudenak: adina, kultura, 
egoera ekonomikoa… Beraz garrantzitsua izango da ahalik 
eta aukera eta malgutasun gehien onar dezakeen soluzioa 
bilatzea.

Era berean, etxeko eta pertsonen zaintza-lanak ikusgarri egin 
behar dira baloratuak izan daitezen, eta erraztasunak jarri 
lan partekatua izan dadin, erantzukizuna emakumearena 
soilik ez dela argi utziz.

Ildo horretatik, A. Puigjaner arkitektoak Sukalderik 
gabeko hiria (2014) tesian pentsamolde-aldaketa sakon 
bat planteatzen du: etxebizitza bere zerbitzuen arabera 
ulertzea. XIX. mendearen amaierako New Yorkeko 
etxebizitza kolektiboen azterketatik abiatzen da; horietako 
erabiltzaileek sukalde kolektibo bat zuten sukaldari batekin, 
sukaldea kanpo-zerbitzu bezala ulertuz. Puigjanerren ustez, 
zerbitzuak dira garrantzitsuak, eta ez sukalde bat edukitzea 
edo ez; etxeko lanek kanpo-zerbitzuak izan beharko luketela 
dio, eta, beraz, ordainduak eta profesionalizatuak.

Eredu berrietarako proposamenak

Baina etxebizitza ezin uler daiteke zerbait isolatu 
gisa; eguneroko bizitzaren sare konplexuaren arabera 
pentsatu beharra dago. Beraz, proposamenek eskala fisiko 
ezberdinetatik bideratuta egon behar dute, hiri-proiektuaren 
momentu ezberdinetan daudenak. 

Muxík Recomanacions per a un habitatge no jeràrquic ni 
androcèntric (2009) liburuan planteatutakoek bide on bat 
irekitzen dutela uste dut; eredu itxi batzuk ezarri gabe, 
emakumeen ikuspegitik planteatutako gaiei erantzuten 
dieten jarraibide hauek proposatzen ditu:

Auzo-eskalan, oinez egin ditzakegun distantzietan, eguneroko 

bizitza garatzeko beharrezko zerbitzu eta espazioek egon 
beharko lukete. Inguru horietan ikusgarritasuna, argitasuna, 
eta erabilera-aniztasuna bermatu, eta etxebizitzek 
irisgarritasun osoko lekuetan egon behar dute. 

Kale biziak eta ziurrak; ikusgai dagoen eta aktiboa den hiria, 
segurtasunaren araua baita. Abiadura geldoa ezarri eta 
garraio publikoaren zerbitzuak hobetu.

Eraikinean, bitarteko espazioak proposatzen dira, muga 
fisiko eta moral garbiak apurtzeko bidean. Trantsizio-
espazioak dira, etxeko ateaz bestalde dauden berehalakoak. 
Autoen presentziarik gabe, igarotzeko edo elkartzeko 
guneak, harreman pertsonal eta sozialen sareak erraztuz. 
Zainketarekin zerikusia duten lanak egiteko eta elkarri 
laguntzeko ekimenak praktikatzen diren espazioak. Bertan 
egiten diren askotariko jarduerekin, segurtasuna ematen 
zaie inguruko espazioei, eta, beraz, emakumeak horren 
onura ateratzen du. 

Eraikinean, bestetik, segurtasuna bermatzeko argiztapen eta 
ikusgarritasun egokia, jasangarritasun-irizpideei jarraitzea, 
erabilera-nahasketa eta erabilera komunitariorako espazioak 
proposatzen dira. Azken horiek, bilera informaletarako, 
umeen zaintze-zerbitzuetarako, haurren kotxeak, bizikletak, 
erosketarako kotxeak... gordetzeko, edota ikuztegi, 
haurtzaindegi, gimnasio edo ortu kolektiboak egoteko lekua 
izan daitezke.

Etxebizitzan, partekatzeko espazioez gain, taldeko 
gizabanako bakoitzaren norbanakotasuna ere erraztu behar 
da. Hiru irizpide nagusi proposatzen dira:

• Espazio moldakorrak kontuan hartzea. Espazioaren 
neutraltasuna lortu behar da, erabilera bakar eta 
aurrefinkatutako batzuek baldintzatua ez dena. 
Beharrezkoa da eraikuntzak etxearen malgutasuna eta 
moldagarritasuna erraztea bizilagunen arabera. Bizi 
duen talde bakoitzak transformatzeko aukera izatea, 
bizitzaren etapa ezberdinei egokituz, gastu ekonomiko 
handiak ekarri gabe. 

Funtzio ezberdinak gara daitezkeen korridoreko 

Irudia ~ «Casa sin género» tailerra. Etxeko espazioek 
genero-rolen eraikuntzan duten eraginaren gaineko 
hausnarketa, azterketa espazialaren bidez.
Iturria ~ Col•lectiu Punt 6.
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espazioak; tamaina bereko logeletako espazioak, ez 
hierarkikoak, erabilerak trukatzeko aukera emango 
dutenak; komuneko funtzioen banaketa, aldibereko 
erabilerak onartuz; egongelak, etxebizitza gehienetan 
espazio amankomun bakarra den heinean, era berean 
askotariko funtzio eta jarduerak egiteko bidea eman 
behako luke.

• Lan erreproduktiboetarako espazioak. 

Sukaldeak, espazio indibidual eta itxiak izan beharrean, 
pertsona anitzekoak eta irekiak izatea planteatzen da, 
lekua zein bertako lanak partekatzeko aukera ematen 
dutenak; oinarrizko aldaketa bat izango litzateke etxeko 
lanak ikusgarri bilakatzeko bidean. Jantokia sukaldera 
elkartuz, etxekoandrea espazio partekatuaren parte 
izango litzateke, eta haren zereginak ikusgarri egiten 
direnez, posible da erantzukizunak banatzea; era 
berean, gainerako taldeak adina goza dezake aisialdirako 
espazioaz. Zabaltze hori, ordea, kontrolatu beharko 
da; izan ere, sukaldea beti ikusgarri badago, (sukalde-
egongela-jantoki espazio bakar batean) lan egiteko 
tokia atsedenerako tokiarekin elkartzen da giro bakar 
batean eta ez du errazten lan partekatua.

Biltegiratzeko espazioak etxebizitzetako ahaztuenak 
izan ohi dira. Beharrezkoak dira tamaina eta ezaugarri 
ezberdineko espazioak txoko ezberdinetan, aurrezarri 
gabe; despentsa, norbere erabilerarako den eguneroko 
arroparako, ohe-arropa eta toailetarako, garbiketarako 
tresna edo elementuetarako, tramankulu handietarako... 
Aukera ona dira korridoreetara irekitako armairuak, 
moldakortasun handiagoa ematen dutelako, bai 
gordetzeko espazioan bai eta logelak erabilera horren 
menpe ez daudelako.

Arropa garbitzearen lan-kateak behar dituen tokiak ere 
ez dira aintzat hartzen. Arropa zikina garbitu, lehortu, 
jaso, plantxatu eta gordetzeko prozesura zuzendutako 
toki bat ere, bai biltegiratzeko bai jarduteko.

• Produkzio-lanetarako espazioak. Tamaina eta 
proportzioagatik espazioen espezifikazio edo 
aurrezartze ezak etxebizitzaren atal bat bereizteko 
aukera eman dezake, lan produktibo gisa erabili ahal 
izateko.

Laburtuz…

Posible izango da etxebizitzetan irizpide berriak ezartzea, 
ikuspuntua aldatuz gero, etorkizuneko erabiltzaileak 
espresatzeko kanalak irekitzen badira, emakumeen 
esperientzia eta beharrak ere kontuan hartzen baditugu. 
Azken finean, autokontzientziazio lana egiten badugu. Hau 
gizarte osoaren lana da, pentsamendu eta kodeen aldaketa 
partekatua. Eta noski, berrikusketa hauek araudietan islatuta 
egon beharko lukete, gizarte-testuingurura egokituz.

Egia da bide zaila dela, buruan finkatuta ditugun ideia, 
kontzeptu eta formak baitira, konturatu gabe. «Etxebizitza 
eta familia gure kulturetan dauden bi jainko ukiezin 
dira, zalantzan jartzen ez diren botere-harreman eta 
zapalkuntzez beteriko feudoak. Horrek ondorio latzak ditu; 
izan ere, denborarekin etxe homogeneoak ditugu bizitza 

eta behar heterogeneoz gainezka dauden jendarteetan, eta 
horiek aldatzeko grina eta balentriarik ezak oztopo handiak 
sorrarazten ditu eraldaketa sozialerako» (Mogollon, I. eta 
Fernandez A., 2016). Edozein alternatiba susmagarri da, eta 
are gehiago publizitate-kanpainek oraindik ere genero-rol 
eta espazioen bereizketa zorrotza egiten dutenean. Baina 
gure lana da aukeran dauden tipologia-aukeren jakintza 
zabaltzea, gogoeta sortzeko. 

///
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