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Moduluaren helburuak 

1. Lurraldeak despatriarkalizatzeko eta deskolonizatzeko eta bizitza-

sarearen aldeko proposamen feminista batzuk aztertzea.  

2. Proiektu honetako gatazka-lurraldeetan dauden genero-

desberdintasun estrukturalak aztertzea. 

3. Hautemandako genero-desberdintasunetatik abiaturik, gogoeta 

egitea gatazkak konpontzeko bide posibleez, prozesu horien eztabaida 

errazten duten tresnak erabilita. 

 

Moduluaren sintesia 

Modulu honen abiapuntua da garbi izatea desberdintasunak 

estrukturalak direla eta agerian geratzen direla emakumeek eta gizonek 

ondasunak eskuratzeko eta kontrolatzeko dituzten aukeretan, bai eta 

erabakiak hartzeko eta gizartean nahiz politikan parte-hartzeko dituzten 

aukeretan ere. 

Lurraldeak despatriarkalizatzeko eta deskolonizatzeko proposamen 

feminista batzuk aztertu ahal izateko, beharrezkoa iruditzen zaigu 

pentsamendu feministaren oinarrizko zenbait kontzeptu deskribatzea: 

genero-harremanak, interdependentzia eta ekodependentzia, 

ekonomia feminista eta zainketena, intersekzionalitatea, genero-justizia 

eta bizitzaren jasangarritasuna. 

Jarraian, erreferentziazko marko analitikoetan jorratzen dira, 

dominaziozko harreman patriarkalak ulertzeko. Horretarako, zenbait 

gako sintetizatzen dira: feminismo dekolonial eta mugakoarenak, 

feminismo komunitario eta indigenarenak, ekofeminismoarenak eta 

gaitasunen ikuspegiarenak. 

Ondoren, mundu osoko emakume askori bizitza duin bat izatea 

oztopatzen dien funtsezko arazo bat lantzen da: indarkeria matxistak eta 

haien dimentsio ugariak.  
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3 Azkenik, dominazio-sistema kapitalista, patriarkal eta kolonial honengatik 

sortutako gatazkei aurre egiteko eta gainditzeko estrategia nagusi 

batzuk aipatzen dira. 

Moduluaren bukaeran datoz ikerketa feministaren metodologiak, 

despatriarkalizatzeko eta deskolonizatzeko estrategiak eta zenbait ikus-

entzunezko. 

 

Ikasleen egitekoak 

i) Modulu honi dagokion liburuko atala arretaz irakurtzea. Iruzkin bat 

egitea (2 edo 3 orrikoa) interesgarrien iruditutako puntuei buruz.  

ii) Modulu honen testeko galderei erantzutea. 

iii) Eztabaida-foroan parte hartzea. 

 

Kronograma orientatiboa 

Modulua 7 egunekoa da, otsailaren 22tik 28ra, guztira 6 ordukoa. 

Pertsona bakoitzak bere modura antolatuko du denbora, baina 

banaketa hau proposatzen da, egunean ordubete: 

21/02/22  

astelehena 

21/02/23  

asteartea 

21/02/24 

asteazkena 

21/02/25 

osteguna 

21/02/26  

ostirala 

21/02/27  

larunbata 

21/02/28  

igandea 

 

- Gida 

didaktiko 

hau 

irakurtzea 

 

- 3. 

moduluko 

bideoak 

ikustea 
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web-
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eta material 
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- Foroko 1. 
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Oinarrizko testua euskaraz 

https://territoriolab.org/wp-content/uploads/2019/12/Mod-3-EUS.pdf 

 

 

Beste baliabide batzuk 
 

 

Jarraian, epistemologia feministaren gakoen inguruko erreferentzia 

inspiratzaile batzuk bildu ditugu, gure herrien aldaketa-prozesuak eta 

eraldaketa-prozesuak modu integralagoan aztertzeko baliagarriak 

direnak. Lurraldeak ikuspegi feministatik despatriarkalizatzeko eta 

deskolonizatzeko proposamenekin lotutako erreferentziak ere jaso 

ditugu, giza harremanetan ekitatearen alde egiten baitute eta 

jasangarritasuna bizi-sarearen erdigunean jartzea proposatzen baitute. 

Amaitzeko, hausnarketarako bi bideo sartu ditugu. 
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