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ARTIKULU ZIENTIFIKOA

Lan hau EHUren Diziplinarteko Estrategia Zientifikoak 
Ondarean eta Paisaian (DEZOP) Doktorego Programaren 
barruan hasi zen, 2016ko azaroan. Ia urtebete igarota, 2017ko 
urriaren 2an, Oviedoko Unibertsitatearen Eraikin Historikoan 
antolatutako MOMOWO hirugarren nazioarteko konferentzian 
ikerketaren fruituak hedatzeari ekin zitzaion.

///

2016ko azaroan Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHU) 
Diziplinarteko Estrategia Zientifikoak Ondarean eta 
Paisaian (DEZOP) Doktorego Programaren barruan 
ikerketa feminista hau hasi zen. Eta ia urtebete igarota, 
2017ko urriaren 2an, Oviedoko Unibertsitatearen 
Eraikin Historikoan antolatutako MOMOWO hirugarren 
nazioarteko konferentzian, ikerketaren fruituak hedatzeari 
ekin zioten, Doktorego Programan honelako hiru nahitaezko 
jarduera daudelako:

Lehenengoan, doktoregaiak bere arloko itzal handiko 
kongresu batean parte hartu beharko du. Bigarrenean, 
eragineko nazioarteko aldizkari batean publikatu beharko 
du. Eta hirugarren batean, bere tesia aurkeztu aurretik, 
nazioarteko doktorego-tesi baten aurkezpen-defentsa 
ekitaldira joan beharko du.

Zorionez, nahiz eta gaur egun feminismoaren hitza 
estigmatizatuta egon, emakumearen borrokei esker 
deituriko «genero-ikuspegia» pil-pilean dago. Beraz, 
nahitaezko jarduerak betetzeko ez da zaila egiten aldizkari 
edo kongresuak aurkitzea. Dena den, behin hedapena hasita, 
nabarmena izan da EHUren Doktorego Programen eta 
nazioarteko foro hauen babesleek merkatuaren beharren 

menpe dihardutela, hezkuntza alienatuz (Recio, 2014). 

Hortaz, artikuluaren helburuak hauek dira: tesiaren 
«hedapen akademiko» eta «herri–hedapen»aren 
dikotomiaren bitartez, Euskal Herriko Unibertsitatearen 
eta merketuaren arteko loturak salatzea, eta beste logikako 
hedapen bat posible eta beharrezkoa dela aldarrikatzea. 
Ikerketa publikoek herri-beharren menpe egon behar 
dutelako.

Hedapen akademikoa

Ikerketaren hedapenei buruz hitz egin baino lehen, EHUren 
Master eta Doktorego Eskolak (MDE) sustatutako hedapen-
eredua testuinguruan jartzea garrantzitsua ikusten da. Orain 
arte Hego Euskal Herrian eragina izan duten Espainiako 
Estatuko hezkuntzaren erreformak asko izan direlako, 
adibidez: 

2006ko PSOEren gobernuak bultzatutako Hezkuntzaren 
Lege Organikoa (HLO, gaztelaniaz LOE), 2007ko 
Unibertsitateen Lege Organikoaren Moldaketaren Lege 
Organikoa (ULOMLO, gaztelaniaz LOMLOU), edo 2013ko 
Espainiako Estatuko Gobernuak inposatutako Hezkuntzaren 
Kalitatea Hobetzeko Lege Organikoa (HKHL, gaztelaniaz 
LOMCE). 

Hots, azken urteetan Espainiako Estatuak erabateko 
inpunitateaz euskal hezkuntza merkatilizatzeko urratsak 
eman ditu. Ondorioz, mundu akademiko garratz eta 
hierarkiko honetan (Freire, 1975) gero eta hezkuntza-maila 
altuagoa aztertu, gero eta eredu neoliberal eta elitistagoa 
aurkitzen da. Eta, hedapenari buruz hitz egiten, DEZOP 
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Doktorego Programan hiru nahitaezko jardueretako bi 
aztertu behar dira: «itzal handiko» kongresuetan parte 
hartzearena, eta eragineko nazioarteko «itzal handiko» 
aldizkarietan publikatzearena. 

Alegia, unibertsitate publikoan doktoregoko ikerketen 
emaitzak bakarrik «itzal handiko» aurrizkia duten foroetan 
hedatzea galdegiten da, eta «itzal handiko» aurrizki arriskutsu 
horren kontzeptualizazioak «itzal ertaineko» eta «itzal 
gutxiko» aurrizkien beharra du; itzal ertaineko kongresuak, 
edo itzal gutxiko aldizkariak. Hau da, lehiakortasuna (1. 
irudia).

Alde batetik, aldizkariek eta kongresuek rankingeko goiko 
aldera heltzeko autoizendatutako kanpoko ebaluazio 
objektibo, zientifiko eta zorrotzen oniritziak beharra dituzte. 

Beste aldetik, lehiakortasunaren logika honetan, goiko 
aldeko foroek parte-hartzaileei meritu gehiago eskatzen 
dizkiete, eta horren truke bai parte-hartzaileek bai foroek 
bikaintasun-mailak handiagotzen dituzte. 

Eta azkenik, nahiz eta errealitatetik urrun egon, hezkuntza 
neoliberal honetan edozein forok edo parte-hartzailek 
ezerezetik abiaturik eta adorez jokatuz bikaintasuna, «itzal 
handia», lor dezaketelako ideia faltsua zabaldu da (Harvey, 
2007). 

Baina argi dagoenez, eredu honetan, ekonomian bezala; 
foroen kapitalak, kanpo-finantzaketak, inbertsioak, 
baliabideak eta babesleak, merkatuarekiko loturak indartzen 
ari dira; eurei interesatzen zaizkien edukiak eta ikerketa-
alorrak inposatuz, adituak izendatuz, bikaintasuna neurtuz, 
eta genero-, nazio- eta klase-zapalkuntzak areagotuz 
(Cuevas, 2003). Azken finean, doktoregai publikoen ikerketa 
besterenduak euren basakeria legitimatzeko arma bihurtuz.

Tesiaren marko teorikoa

Dena den, ikerketa arkitektoniko hau feminismoaren olatu 
berri batean, Hirugarren Olatuan (Valcárcel, 2009), kokatzen 
da. Olatu bat, zeina bidea irekitzen saiatu arren dikearen 
kontra jotzen ari baita, frankismoaren oinordekoa den 
Espainiako Estatuak mantentzen duenaren kontra (2. irudia).

Lehenengo Olatua edo Feminismo Ilustratua XVIII. mendeko 
iraultza liberaletatik XIX. mendearen erdialdera arte 
hedatu zen. Aipaturiko iraultzek sistematikoki emakumeak 
lortutako libertate, eskubide eta berdintasunetatik kanpo 
utzi zituzten, desberdintasun naturalaren kontzeptualizazioa 
argudiatuz. Ondorioz, mugimenduaren aldarrikapen nagusia 
emakumeen hiritartasuna zen; berdintasun intelektual eta 
moralaren aldarrikapenak.

Bigarren Olatua edo Feminismo Liberal Sufragista XIX. 
mendearen erdialdetik XX. mendearen erdialdera arte 
hedatu zen. 1914an Lehenengo Mundu Gerran gizonak 
fronteetan borrokatzen ziren bitartean, emakumeek 
euren ohiko zereginak bete zituzten, emakumeen ahalmen 
eta konpetentzien kontzientziak zabalduz. Horrela, XIX. 
mendearen erdialdetik hiritartasunaren aldarrikapen 
ilustratuari berdintasun juridikoaren, askatasun eta eskubide 
politikoen borrokak gehitu zizkioten.

1. irudia ~ José Ignacio Wert, Espainiako Estatuko Hezkuntza ministro-ohia.
2. irudia ~ Mónica de Oriol, Enpresarien Zirkuluaren lehendakari-ohia.
3. irudia ~ Udalbiltza Partzuergoaren Ikerbiltza Programa.
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Berriz, Bigarren Mundu Gerraren amaieran industrializatutako 
herrietako makineria politiko publizitarioak emakumeen 
feminizazio-diskurtsora itzuli ziren; etxearen ontasunak 
nabarmenduz, eta emakume idealaren irudia berreskuratuz. 
Etxekoandrea. 

Horrela, 60ko hamarkadan Hirugarren Olatuak edo 
Feminismo Garaikideak kontzeptualizatu zuen sistema 
hegemonikoa zela erasoak eta zapalkuntzak sortzen zituena, 
hierarkiak irudikatzen zituena. Heteropatriarkatua. 

Hots, gaur egun emakumearen askapenerako Bigarren 
Olatuan aldarrikatutako berdintasun juridikoak ez dira 
izango nahikoak, balioen eta sistemaren aldaketa-beharra 
dagoelako. Heteropatriarkatua suntsitu beharra dagoelako.

Komun komunak

Lehenengo Olatuan, hiritartasunaren borrokan feminismoak 
ez zuen eraginik arkitekturan. Beraz, haien arteko lehenengo 
harremanak Bigarren Olatuaren hezkuntza-eskubidearen 
borrokan sortu ziren. 

Europan lehenengo emakumeak 1909an arkitekturako 
titulua lortu arren, Espainiako Estatuan lehenengo hirurak 
1929. urtera arte ez ziren matrikulatu. Horrela, Madrileko 
Arkitektura Goi Eskola Teknikoan, Matilde Ucelay, Lali Úrcula 
eta Cristina Gonzalok, berdintasun juridikoaren, askatasun 
eta eskubide politikoen aldarrikapenetan murgilduak, beste 
lorpen batzuen artean, 1929an emakumeentzako komun 
propio bat lortu zuten (Vílchez, 2013).

Paradoxikoki, heteropatriarkatua kontzeptualizatu eta gero, 
Hirugarren Olatuan murgilduak, Arkitektura Goi Eskola 
Teknikoko ikasle militanteek emakumeentzat egokitutako 
komun horiek errefusatzen dituzte, komun komunen alde 
borrokatuz.

Baina, 2017an, 1929an bezala, gizarteari ez ezik, arkitektoei 
ere feminismoaren aldarrikapenak ulertzea zaila egiten zaie 
(Epelde, 2015). Hau da, nahiz eta 1955eko boikotari esker 
gaur gizarteak garraio publikoaren arrazazko bereizketa 
basakeria bat dela onartu, oraindik ez da gizarteratu 
komunek betikotzen duten diskriminazio larria; sexu eta 
generoen inposatutako bereizketan oinarritutako basakeria.

Inposatutako binomio horrek, kontzienteki edo 
inkontzienteki, arkitektoei bi komun berezituak diseinarazten 
dizkie. Eta zoritxarrez diskriminazio morfologiko horiek 
ez dira izango begientzako narritagarriak herriak hetero-
patriarkatua suntsitu arte.

Horrexegatik, tesiaren oinarri bat da gizartearen isla fidela 
diren morfologia arkitektonikoek heteropatriarkatuaren 
eraso zein zapalkuntzak gorpuzten eta betikotzen dituztela. 

Oinarri honek lehen deskribatutako mundu akademikoarekin 
tentsio handiak sortzen ditu, kapitalaren morroiak diren 
foro akademikoek ez dutelako inolako lehentasunik ez 
generoaren deseraikuntzan ezta hori zalantzan jartzean ere.

Beraz, nahiz eta urritik aurrera eragineko nazioarteko «itzal 
handiko» konferentzietan eta artikuluetan parte hartu, 
doktoregoko nahitaezko jarduera hauek ekarriko lituzketen 

kontraesanak saihestu nahian, ikerketaren hedapenerako 
beste aukera bateragarri eta beste logikako babesle batzuk 
bilatu ziren. 

Herri-hedapena

Hasieratik hezkuntza publikoa sustatzen ari den 
merkantilizatutako foroen logikatik aldenduta, doktorego-
tesi honen emaitzak Euskal Herriaren eraikuntzaren 
mesedetan jarri nahi ziren, deituriko «herri-hedapen»aren 
bitartez, merkatuarekiko loturak indartu beharrean, 
herriarekikoak indartzeko. 

Beraz, «herri–hedapen»erako 2016ko azaroan Udalbiltza 
Partzuergoaren eta doktoregaiaren arteko lehenengo 
kontaktuak sortu ziren; azaroan Lea Artibain partzuergoak 
Ikerbiltza programa aurkeztu zuelako eta azaroan ikerketa 
feminista hau hasi zelako.

Laburbilduz, Udalbiltza Partzuergoak izaera juridiko publikoa 
eta mugaz bi aldekoa izateko borondatea du, eta haren 
helburu nagusia Euskal Herriko garapen eta barne-kohesioa 
sustatzea da. Hortaz, hiru eremu administratiboetako udalen 
arteko elkar-ezagutza eta lankidetza-dinamikak bultzatzen 
ditu, jendartearen dinamismo handiko espresioak diren 
eragileak ere aintzat hartuz. 

Ikerbiltza programak (3. irudia), herritar, ikasle, ikertzaile eta 
irakasleekin elkarlanean, herriaren beharrak identifikatuz 
formakuntza-prozesuak herriaren kohesioaren eta 
eraikuntzaren mesedetan norabidetzen ditu. Gaur jakintzak 
modu egokian erabiliz gero, burujabetzaren bidean urratsak 
ematen lagunduko duelako.

Hau da, Ikerbiltzak unibertsitate-mailan ematen diren Gradu 
eta Master Amaierako Lanei, praktikei, doktoretzei edo 
edozein ikerketari gizarte-aplikazio maila altuagoa eman 
nahi die, egunez egun garatutako jakintza galdu ordez, nazio-
garapenaren bidean kokatzeko. 

Kasu konkretu honetan, doktorego-ikerketa honen 
hedapenerako Ikerbiltza programa arnasgune bihurtu 
da, EHUk eta merkatuaren logikak sustatutako «hedapen 
akademiko»ari jarraitu arren, Ikerbiltzak ikertzaileei 
kontrako logikan dagoen hedapen bateragarria eskaintzen 
dielako. 

Hots, Ikerbiltzak doktoregaien eta udalen zein eragileen 
arteko zubiak sortzen ditu; bai herriaren beharrak 
identifikatzeko, bai baliabideak, kolaborazioak, eta 
doktorego-ikerketa batean behar diren babesleak lortzeko. 

Era horretan ikertzaileek, bitartekari bezala merkatu 
kapitalista izan gabe, herri-beharren menpe dihardute; 
genero-, nazio- eta klase-zapalkuntzen kontra jorratuz, 
sistemaren basakeriak salatuz eta hezkuntza publikoen 
ikerketen emaitzak herriarentzat berreskuratuz.

Ikasleok kapitalek lapurtutako hezkuntza publikoa 
herriarentzat berreskuratu behar dugulako; Hezkuntza 
herritik eta herriarentzat.

///
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