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GIZON ETA EMAKUMEEN BERDINTASUNERAKO DEFENTSORIAK “ ELKARTE 
GASTRONOMIKOEN GARRANTZIA ETA ERAGINA GIZARTEAN” TX OSTEN 
BEREZIA AURKEZTU DU 
 
• Elkarrizketatutako 324 elkarte gastronomikoetatik e rdiak baino gehiagok “ez du 
onartzen” emakume-elkartekiderik. 
 
• Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte gastronomikoeta n emakumeek, eskubide 
osoz parte hartzeari dagokionez, jasaten duten bazt erketaren ondorioak, 
motiboak, esanahiak eta mekanismoak aztertu dira tx ostenean. 
 
• Txostenaren helburua, sare sozialetan eta elkarteen  arteko sareetan emakume 
eta gizonen arteko tratu berdintasunean aurrera egi teko estrategiak sortzea eta 
elkarte gastronomikoak arautzeko zuzenbide esparrua  aztertzea da. 
 
EAE –ko Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako Defentsoriak “Elkarte 

Gastronomikoen Garrantzia eta Eragina Gizartean” Txosten Berezia kaleratu du. 

Bigarrengo Txosten Berezi honen helburua EAEko elkarte gastronomikoak sakonago 

ezagutzea da, gure kulturaren ezaugarri eta gizarteko eta kulturako eragile modura.  

Txosten berezi hau prestatzeko ikuspegi bikoitza erabili da, alde batetik gizarte 

antropologiaren ikuspegitik, ezaugarriak eta eragin soziala deskribatu eta emakumeak 

elkarte gastronomiko murriztaileetan izateko aldaketa prozesuan genero, balio eta 

sinismen loturak aztertu dira; eta bestetik, tratu-berdintasunaren funtsezko eskubidea 

errespetatzeari lotutako zuzenbide-esparruaren ikuspegia aztertu da. 

Azterketa etnografikoan elkarte gastronomikoen ezaugarriak deskribatu dira (jatorria, 

bilakaera, emakumeen parte-hartzea, inguruarekiko konpromisoa eta 

funtzionamendua); elkarteek gizartean duten eragina, gizartea dinamizatzeari, 

nortasunari eta harreman-sareei dagokionez; eta elkarte gastronomikoetara sartzeko 

emakumeek dituzten mugak eta oraindik dirauten bazterketa-mekanismoak.  

Analisi juridikoan, elkarte gastronomikoen zuzenbide esparrua aztertu da, elkartzeko 

eskubidea eta honen muga: tratu berdintasuna. Elkartzeko eskubidearen pean 

sortutako elkarte gastronomikoek emakumeen eta gizonen tratu berdintasunerako 

eskubidea gorde edo bete ez izateari buruzko gaiak, eta auzitegiek horiekiko izandako 

tratua jorratu da. Era berean, tratu-berdintasuna bermatzeko eta emakumeekiko  
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diskriminazio egoerak erauzteko legeek erakunde publikoei eskatzen dieten jarrera 

proaktiboa aipatzen da. 

Argi ikusten da  elkarte gastronomikoetan emakumeak baztertzeko joera badagoela. 

Izan ere, 323 elkarteen % 58,5ak “ez du onartzen” emakume-elkartekiderik. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, emakumeen sarrera mugatzen duten elkarte 

gastronomikoen ehunekoa altua bada ere (% 45,8), elkarte gehienetan (% 54,2) 

emakumeak eskubide osoko elkartekideak dira. Hala ere, Bizkaiko eta Arabako elkarte 

gastronomiko gehienek (% 79 eta % 56,6 hurrenez hurren) ez diete emakumeei 

elkartekide gisa parte hartzen uzten. 

Oro har, telefono bidezko inkestetatik bildutako datuetan baieztatzen den joera da herri 

txikietan dauden elkarte gastronomiko gehienak emakume-elkartekideak “onartzen” 

dituztela (% 57,1). Hala ere, “ez onartzeko” joera handiagoa da probintziako 

hiriburuetako elkarteetan (% 71,1) eta populazio ertaineko hirietakoetan (% 69,8).  

 
Herritar kopurua  

 
Hiriburua  
(n=121) 

        n            % 

 
Herri ertaina 

(n=63) 
      n               % 

 
Herri txikia 

(n=140) 
          n                % 

 
GUZTIRA 
(n=324) 

     n              % 
    
                              BAI  
Araba                  
                             EZ 

 
        6              4,9 
 
      31            25,6 

 
      4                  6,3 
 
    ---                  --- 

 
         13                 9,3 
 
           3                 2,1 

 
   23           40,3      
 
   34           59,6       

                   
                             BAI  
Bizkaia  
                             EZ 

 
       4               3,3 
 
      16            13,2 

 
     3                   4,8 
 
   29                 46,0 

 
         14               10,0 
 
         35               25,0 

 
   21           20,8       
 
   80           79,2 

 
                             BAI  
Gipuzkoa  
                             EZ 

 
     25          20,7 
 
     39          32,2 

 
  12               19,0 
 
  15                23,8 

 
        53             37,8 
 
        22             15,7 

 
   90           54,2 
 
   76           45,8       

 
                              BAI  
EAE 
                              EZ 

 
     35          28,9             
 
     86          71,1          

 
      19            30,1           
 
      44            69,8            

 
        80             57,1              
 
        60             42,8             

 
 134           41,3 
 
 190           58,6 

Iturria: telefonoz egindako inkesta, 2008 

 

Oro har, EAEko elkarte gastronomiko gehienek emakume-elkartekideak “onartzen ez” 

badituzte ere (% 58,5), azken hamarkadan izandako bilakaera positiboa da, izan ere, 

1998. urtetik aurrera sortutako elkarteen bi herenak (% 63) emakumeak elkartekide 

gisa onartzen baititu. 
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Emakume-

elkartekide kop.  

 
20 > 

(n=23) 
  n           % 

 
20-50 artean 

(n=97) 
  n           % 

 
50-100 artean 

(n=98) 
   n             % 

 
100-200 artean 

(n=71) 
     n              % 

 
200-500 artean  

(n=17) 
     n              % 

 
 500 < 
(n=8) 

   n          % 
    
                      BAI  
Araba  
                      EZ 

 
  5        21,7 
 
  2          8,7 

 
  9          9,3 
 
 26       26,8 

 
  5             5,1 
 
  4             4,1 

 
    4              5,6 
 
    1              1,4 

 
    ---           --- 
 
    ---           --- 

 
  ---         --- 
 
  ---         --- 

                   
                     BAI  
Bizkaia  
                     EZ 

 
  6        26,1 
 
  8        34,8 

 
  5          5,1 
 
 39       40,2 

 
  6             6,1 
 
 30          30,6 

 
    3              4,2 
 
    2              2,8 

 
   ---           --- 
 
   ---           --- 

 
  ---         --- 
 
   1       12,5 

 
                     BAI  
Gipuzkoa  
                     EZ 

 
  1          4,3 
 
  1          4,3 

 
10       10,3 
 
  8         8,2 

 
27           27,5 
 
26           26,5 

 
  29            40,8 
 
  32            45,1 

 
   8            47,0 
 
   9            52,9 

 
   7       87,5 
 
  ---         --- 

 
                    BAI  
EAE 
                    EZ 

 
12        52,2 
 
11        47,8 

 
24        24,7 
 
73        75,2 

 
38           38,8 
 
60           61,2 

 
  36            50,7 
 
  35            49,3 

 
   8             47,0 
 
   9             52,9 

 
   7       87,5 
 
   1       12,5 

 

Iturria: telefonoz egindako inkesta, 2008 

 

Azterlan antropologikoak agerian utzi ditu emakumeek elkarte horietara sartzeko 

dauzkaten murrizketak eta horri buruz ematen diren azalpenak. Argudio horiek 

tradizioan oinarritzen dira, ezin eztabaidatuzko zerbait balitz bezala, eta 

hierarkizatutako erregimenari eusteko sortutako estereotipoetan, kasu honetan, 

genero-estereotipoetan.”  

 

 
Sortze-  
urtea  

 
1998 < 
(n=27) 

n              % 

 
1974-1998 artean 

(n=147) 
n                    % 

 
1939-1973 artean 

(n=104) 
n                  % 

 
1939 > 

(38) 
n              % 

 
Guztira 
(n=316) 

n              % 
   
                  BAI  
Araba            
                  EZ 

 
 4             14,8 
 
 2               7,4 

 
  15                  10,2 
 
  15                  10,2    

 
   4                     3,8 
 
 12                   11,5       

 
  ---             --- 
 
  1               2,6    

 
 23          43,4 
 
 30          56,6 

                   
                  BAI  
Bizkaia  
                  EZ 

 
   5            18,5 
 
   8             29,6 

 
  12                    8,2 
 
  43                  29,2 

 
   4                    3,8 
 
 27                  26,0 

 
 ---              --- 
 
  1               2,6 

 
 21         21,0 
 
 79         79,0 

 
                  BAI  
Gipuzkoa  
                  EZ 

 
  8           29,6     
 
  ---            --- 

 
   40              27,2 
 
   22              15,0 

 
   30             28,8 
 
   27             26,0 

 
  9           23,7 
 
27           71,0 

 
   87       53,4 
 
   76       46,6 

  
                  BAI  
EAE 
                  EZ 

 
17           63,0 
 
10           37,0 

 
   67              45,6 
 
   80              54,4 

 
  38            36,5 
 
  66            63,5 

 
  9           23,7 
   
29           76,3 

 
131        41,4 
 
185        58,5 

 

Iturria: telefonoz egindako inkesta, 2008 
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Zuzenbide esparrua aztertzen da txostenaren bigarren partean. Azterketa hau hiru 

ataletan egiten da. lehen atalean, funtsezko bi eskubideren gaineko hainbat alderdiri 

heltzen zaie, elkartzeko eskubideari eta emakumeen eta gizonen tratu-

berdintasunerako eskubideari, hain zuzen ere; bigarren atalean, berriz, elkartzeko 

eskubidearen babespean sortutako elkarte gastronomikoek emakumeen eta gizonen 

tratu-berdintasunerako eskubidea gordetzea edo ez betetzea deskribatzen da, eta 

baita auzitegiek –batik bat, Auzitegi Gorenak– horiei nola heltzen dien ere; azkenik, 

hirugarren atalean berdintasuna bermatzeko eta emakumeen aurkako diskriminaziozko 

tratua erauzteko legeek erakunde publikoei exijitzen dieten jokabide proaktiboa 

zerrendatzen da. 

Elkarteen estatutuak aztertuta ikus daitekeenez, espresuki mistoak izaten jarraitzen 

duten elkarte gastronomikoen kasuan izan ezik (elkarte horietako elkartekideak 

emakumeak nahiz gizonezkoak dira), bi elkarte mota daude, sexu arrazoiengatiko 

balizko diskriminazioaren arabera. 

• Elkarte gastronomikoak eta sexu-arrazoiengatiko z uzeneko diskriminazioa 

Horrelako elkarteen kasuan, derrigorrean gizon izatea jasotzen dute Estatutuek 

elkartean onartua izateko edo/eta elkartekide-kondizioa “inter vivos”/”mortis causa” 

deritzona eskualdatzeko ezinbesteko baldintza gisa. 

• Elkarte gastronomikoak eta sexu-arrazoiengatiko z eharkako diskriminazio 
posiblea 

Kasu honetako elkarteen Estatutuek ez dute esanbidez jasotzen gizonak eta 

emakumeak elkartekide 

gisa onartzea. Horri dagokionez, ez da ezer ere zehazten, eta elkartekide gisa sartzeko 

hainbat baldintza formal ezartzen dituzte; baldintza horiek neutroak badirudite ere, 

sexu-arrazoiengatiko diskriminazioko tresna erreal izan daitezke. Esate baterako: 2 

elkartekidek abalatutako eskabidea; hamabost egunetan eskabidea azaltzea, eta 

hamabost eguneko denboraldi horri zortzi egun gehiago gehitzea, Zuzendaritza 

Batzordeak bere kabuz edota elkartekideen bitartez aholkua izateko helburuarekin, 

eskatzailea onartzea egokia dela ziurtatu arte, edota hori ekidingo duten 

eragozpenbideak finkatzea, Batzar nagusiaren aurrean gora jotzeko aukerarekin. De 

facto, horrelako elkarte gastronomikoek emakumeen sarbidea hainbat bidetatik 

galarazten dute: 
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- 2 elkartekideren abalak lortzea ezinezkoa da 

- Ezinezkoa da, Zuzendaritza Batzordeen erabakiak direla-eta 

- Ezinezkoa da, Batzar Nagusietako erabakiak direla-eta 

 

Elkarte gastronomikoen elkartekideek ez dituzte emakumeen hautagaitzak abalatzen, 

emakumeak elkarteen ingurunetik baztertzeak eragin mesedegarria duela uste baitute, 

edota abala ematen duten elkartekideek emakumeak laguntzeagatik geroko 

errepresaliarik jasotzeko, eta horren eraginez, elkartetik kanporatuak izateko beldurra 

eduki ohi baitute.  

Bi elkarte gastronomiko mota horietan, tratu-berdintasunaren eta sexu-arrazoiengatiko 

diskriminaziorik ezaren printzipioa betetzen ez dela begien bistakoa da batzuen 

kasuan, eta beharbada ohiko praktika da beste batzuen kasuan. Bi bazterketa-egoera 

horiek, aurreko epigrafeetan adierazi dugun bezala, Espainiako Konstituzioa, 3/2007 

Lege Organikoa eta 4/2005 Legea urratuko lituzkete; orobat, zenbait jokabide eta 

adierazpen Zigor Kodean aurreikusitako moten barruan koka daitezke, Auzitegi 

Gorenaren eta Konstituzio Auzitegiaren ebazpenetan adierazten den bezala. 

Txostenak zera ondorioztatzen du, elkarte gastronomikoak kultur eta gizarte eragile 

garrantzitsuak direla, eragin eta botere-sareak sortzen eta iraunarazten dituzten lekuak 

eta prestigio-iturrietarako sarbide. Era berean, emakumeen kalterako, sexu 

hierarkizazioan oinarritutako genero-harremanak bultzatzen dituztela eta 

maskulinotasun eredu jakin bat birsortzen duten lekuak. Ondorioen artean 

nabarmentzen da, emakumeak elkartekide izaten uzten ez duten elkarte 

gastronomikoek Konstituzioa, 3/2007 Lege Organikoa eta 4/2005 Legea urratzen 

dituztela. Hala ere, azken aldian sortzen ari diren elkarte gastronomiko gehienak 

berdintasunezkoak direla azpimarratzen da, eta elkarte gastronomiko murriztaile 

batzuk aldaketa prozesuetan murgilduta daudela, nahiz eta hauen bilakaerak oso 

desberdinak izan. 

INFORMAZIO GEHIAGO:  

Izaro Iraeta (Komunikazioa- Gizon eta Emakumeen Berdintasunerako Defentsoria) 

Kontaktua: 650728717 

E-mail: defentsoria@ikom.es 


