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Zaintza eta elkarkidetza-sareak espazio
publiko bila. Tokioko jolas-parkeen kasua
Laburpena: Artikulu honek Tokio
Handiko jolas-parkeek betetzen duten
funtzio soziala aztertzen du, zaintzaren
garrantzia
azpimarratuz.
Umeak
zaintzera
dedikatutako
emakume
kopuru altua eta lan horrek maiz dakarren
egoera sozial isolatua ikusirik, parkeek
harremana eta elkarkidetza sortzeko
ematen duten aukera ikertzen da.
Hitz-gakoak: Pzaintza, jolas-parkea, Tokio
Handia, elkarkidetza-sareak.

Abstract: This article aims at investigating
the social role that children playgrounds
play in Greater Tokyo for mothers
responsible of childcare. It focuses on the
possibilities provided by these spaces for
creating relationships and cooperation
networks among the high number of
women exclusively dedicated to childcare
and sometimes isolated from other
networks due to this dedication.
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Ezagunak dira Holandako bizikleten askotariko osagarriak,
familia osoak garraio mota horren bidez mugitzea
ahalbidetzen dutenak. Ez horrenbeste, ordea, Tokioko amek
erabiltzen dituzten bizikletak, ohikoa baino luzeagoak eta
bi eserleku gehigarrirekin. Tokio Handiaren mega-hiri itxura
ez ei da halako garraioekin lotzen: jendez gainezka dagoen
metroak monopolizatzen du munduan zehar barreiatu
den irudia. Baina ume txikiak zaintzen diharduten amen
gizartearen segmentua hartuko bagenu eredu, bizikleta
horiek lirateke garraio mota erabiliena. Are, kaletik ikusten
diren bizikleten proportzio oso altuak eserleku gehigarriak
darabiltza.
Amekin batera, gizartearen beste segmentu zehatz batek
erabiltzen du bereziki bizikleta: gizon eta batez ere emakume
zaharrek, erretiroan daudenak gehienetan. Beraz, adina delaeta, beste pertsonen zaintzan ibiltzearen ondorioz ekoizpen
ekonomikoko esparruetatik aldenduak dauden pertsonak
dira. Garraio horrek distantzia txiki eta ertainetarako balio
du, hau da, auzotik mugitzeko edo, amen kasuan, hurbileko
eskolara umeak eramateko.
Tokio Handiaren tamaina itzela kontuan hartuta, ordea,
agerikoa da bizikleta ez dela aproposena lana dela-eta
edo beste betebehar batzuk direla-eta hiria zeharkatu
behar dutenentzat. Garraio horri zuzendutako azpiegitura
eraginkorra garatu duen Holandak ez bezala, Tokio
Handiaren plangintzak metroari eman dio lehentasuna eta,
auzoetako kale lasaietatik at, kotxeekin lehiatu behar dute
bizikletek. Haatik, astean zehar metroan bidaiatzea oso zaila
da ume txikiak dituzten amentzat, jendetzaren ondorioz
haur-kotxeak ez direlako sartzen, eta motxilan doazen

umeentzat arriskutsua izan daitekeelako pilaketa.
Ikerketa sakonagoa mereziko luke Tokioko amek erabiltzen
dituzten garraio-sistemak, zeren biztanleek hiriarekin duten
harremanari buruz asko esaten baitigute. Oraingoz, argi utzi
digute Tokiok ekoizpenerako mugikortasunari ematen diola
lehentasuna. Izan ere, lehentasun horrek hiriaren espazioaren
logika menperatzen du. Zaintza-lanetan diharduten bitartean
ekoizpen-esparru horretatik kanpo geratzen direnez, amek
euren beharrak haientzat pentsatuta ez dagoen sistemara
egokitu behar dituzte. Artikulu honetan ume txikien zaintzalanetan dabiltzan emakumeek haientzat pentsatua ez dagoen
hiri erraldoiari erantzuteko bilatu duten espazioetako bat,
jolas-parkea alegia, eta horrek eskaintzen dituen baliabide
sozialak aurkeztu nahi dira.
Gurasoak ala amak?
«Guraso» hitza ez erabiltzea hautaketa kontzientea izan
da. Umeak dituztenean, Japoniako emakume gehienek lana
uzten dute zaintzara dedikatzeko. Hollowayen arabera, %
22k soilik jarraitzen du aurretik zuen lanpostuan; besteek
utzi edo jardunaldi erdi edo heren bateko beste postu
batera aldatzen dira (Holloway, 2010, 172). Harveyk
gauzatutako ikerketa batean, ama ziren zein umerik ez
zuten hainbat emakume elkarrizketatu zituen, eta guztiek
azpimarratzen zuten ia ezinezkoa zela umeak izan ondoren
lanean jarraitzea. Zuzenean kaleratuak ez diren arren,
familia, gizarte zein enpresen aldetik presio ugari jasaten
dituzte, eta lanorduen kopuru gehiegizkoak (astean 48
ordu da ohikoena) zaintza-lanak eragozten ditu (Harvey,
2016, 5). Haurtzaindegien eskaintza oso murritza da, hein
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batean, emakumeek ardura hartzea espero delako1. Gainera,
etxeko lanen zama emakumeak eramaten du osotasunean
kasik: lau ordu eskaintzen dizkie batez beste egunean,
gizonen dedikazioa ordu erdikoa den bitartean (Rebick &
Takenaka, 2006: 8; Harveyk aipatua, 2016: 7). Hori guztia
nahikoa ez balitz emakumeak lana uztera bultzatzeko,
Japoniako estatuak zerga altuagoak ezartzen ditu bi dirusarrera dituzten familientzat. Horrela, emakumearen soldata
gizonaren herena baino gutxiago ez bada, zergen ikuspegitik
kaltegarria suerta daiteke, eta etxean geratzea baino
garestiago atera (Holloway, 2010, 196).
Beraz, umeen zaintza Tokion emakumeari guztiz lotuta
jarraitzen duen ekintza da, eta oso era garbian banatzen
da ekoizpen-eremutik. Bizitzaren bermatzea generifikatua
dagoen lan ez ordaindu eta ez aitortua da, eta horrek
ikusgarritasuna kentzen dio. Eremu pribatuan mantentzen
den beharra da, ekoizpen-zentroetatik urrun, eta era nahiko
bakartian garatzen da. Emakume gehienek, lan ordaindua
uztean, euren harreman-zirkuluak galtzen dituzte; izan ere,
zaila da lanordu luzeak bete behar dituztenen ordutegiak
kanpoko laguntzarik gabe umeei egokitu behar zaizkienekin
bateratzea, eta horri aurretik aipatutako garraioaren
zailtasunak gehitzen badizkiogu, amek ez dute amatasunaren
aurreko zirkuluekin harremanetan jarraitzeko aukera
handirik. Hollowayk, esaterako, bakartasuna eta gizartesareen falta identifikatu zituen elkarrizketatutako 116
emakumeengan (2010). Ondorioz, ama horiek elkarren
laguntzarako gizarte-estruktura berriak eraikitzen saiatuko
dira, eta horretarako, besteak beste, hiriak eskaintzen dituen
1
BBCren artikulu batek estimatzen zuen, Tokioko udaleko
estatistikak aipatuz, itxarote-zerrendan dauden umeak 20.000 zirela (<http://
www.bbc.com/news/magazine-21880124>, 2017-04-25ean kontsultatua).
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espazio fisiko zehatz batzuk erabiliko dituzte: jolas-parkeak.
Parkeak, elkarketa-lekuak
Jakina da espazio publikoaren pertzepzioa kulturala dela,
eta ondorioz aldagarria, eta Japoniaren eta Espainiako
Estatuaren arteko desberdintasunaren eredu gisa Almazán,
Suzuki, Tairako, Muminovic, Inoue eta Kawakubok Alacanten
egindako ikerketa har dezakegu. Horrek bi kulturen arteko
espazio publikoaren ideiaren pertzepzio desberdina
baieztatu eta dokumentatu zuen, bai kulturalki talde gisa,
baita esperientzia subjektibo pertsonalei lotuta ere. Espazio
publiko bat definitzen duten elementuak zehazteko orduan,
japoniar parte-hartzaileek honako hiru elementu hauek
lehenetsi zituzten: aktibitatea, bankuak eta zuhaitzak (2012,
2383).
Elementu horiek ondo irudikatzen dute Japoniako hirien
antolakuntza,lorategiak eta parkeak direlako bertan elkarketa
eta aisialdira zuzendutako espazio publiko gisa hartzen diren
espazio garrantzitsuenak, eta horrela nabarmentzen da hiriegituran. Aktibitate desberdinak gauzatu, beste pertsona
batzuk topatu, naturaz gozatu eta espazio irekien onurak
jasotzeko esparruak dira parkeak. Parkeen sailkapenaren
barnean, jolas-parkeek umeentzako joko-mota desberdinak
izango dituzte, eta halako nahiko topa daitezke batez ere
bizitegi-guneetan. Horiek bereganatuko dute gure arreta
ikerketa honetan.
Izan ere, espazio publikoen inguruko behaketetan jolasparkeen erabilera handia nabarmendu zen. Espazio publikoen
usatze desberdinen mapa orokor bat egiteko mega-hiritik
egindako ibilbideetan, laster ikusi ahal izan zen parkeak egun
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osoan zehar erabiltzen zirela, eta oso antzeko ezaugarriak
zituen erabiltzaile mota biren esku: amek lagundutako
umeak edota irakasleek lagundutako eskola-umeak.
Hala ere, espazio publikoari beste geruza bat gehitzeko
asmoz, komunaren ildoa gehitu genion behaketari.
Ostromen ikerketetatik abiatuta (2000), gero eta
garrantzi handiagoa hartzen ari den kontzeptu horrek
espazioaren jabetzaren gainetik erabilerari ematen dio
lehentasuna. Zentzu horretan, ez zaio soilik errekurtsoari
eta haren kudeaketari garrantzia ematen, baizik eta, aldi
berean, espazio hori antolatu, erabili edo balioesteko
ezartzen diren giza harremanei ere (Barcenilla, 2014, 177183). Beraz, elkarketa-leku irekiak identifikatzeaz gain,
leku horien inguruan sortzen diren harreman sozialak
azpimarratzen ditu. Silvia Federicik baieztatu duen moduan,
zaintzarekin erlazionatzen dira halako harreman asko,
ekoizpen kapitalistatik at geratzerakoan, beste kolaborazio
eta erabilera mota batzuk bilatu behar izan dituztelako
bizitzaren mantenuak behar dituen lanak egin ahal izateko
(2013, 199-256). Beraz, zaintzak komunaren adierazpidetzat
hartu eta jolas-parkeekin duten harremana landuko da
ikerketa honetan.
Horrela, espazio fisikoek komunaren ezarpenerako eskain
ditzaketen ezaugarriak aztertzea ezarri zen helburu,
hainbat galderatatik abiatuta: zer bilatzen dute amek halako
parkeetan? Zenbateraino du garrantzia jolas-lekuaren
izaera fisikoak (diseinua) eta zenbateraino emakumeek
bertan ezarri ahal dituzten harremanek (esparru soziala)?
Geure hipotesia hau zen: emakumeen arteko harremana
lehenesten zela parkea hautatzeko orduan, eta harreman

horrek sostengu-sare funtsezkoa osatzen zuela emakume
askorentzat.
Ikerketa pilotuaren oinarriak eta emaitzak
Lehen inpresioen oinarria fidagarria ote zen ikusteko, ikerketa
pilotu bat planteatu genuen. Behaketa parte-hartzailea
metodologiatzat hartuta, eguneko ordu desberdinetan
Tokio Handiko bi zonatan zeuden hainbat parke ikuskatu
ziren, lehen galdetegia egiteko leku aproposaren bila.
Horren ondorioz, Shiki New Town-en kokatutako oso
erabilia zen jolas-parke bat izan zen hautatua. Shiki New
Town 354.656 m2 dituen bizitegi-auzo zabala da. Saitaman
dago, Tokioko zentroarekin zuzenean eta era azkarrean
lotua. Lehen biztanleak 1979an mugitu ziren bertara, eta
egun 8.000 biztanle inguru ditu. Hainbat parke eta zona
berde eskaintzeko planifikatua izan zen; horien artean
Shiki zonako parkerik handiena, tamaina ertaineko lau
eta tamaina txikiko zazpi jolas-parke. Hautatukoa tamaina
ertaineko jolas-parkea da, eta inguruan horren erabiliak ez
diren beste jolas-lekuak dituenez, amek besteen aurretik
hau aukeratzeko dituzten arrazoi zehatzak aztertzeko
eredu aproposa da.
Lekua zehaztuta, galdetegi baten bidez aritzea erabaki
genuen. Ikerketa oraindik zabaltzeko asmoa dagoenez,
artikulu honetan lehen hurbilketak jasoko dira soilik.
Abenduko egun eguzkitsu baina hotz bitan gauzatu zen
galdetegia parkera bertaratu ziren 22 gurasoekin, horien
artean gizon bakarra eta 21 emakume. Eramaten zituzten
umeen adinaren arabera, bi taldetan sailkatu genituen: A
taldea (hiru urtez azpiko umeak, eskolan ez daudenak) eta
B taldea (hiru urtetik gorako umeak, eskolan daudenak). A
13
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taldean 9 pertsona elkarrizketatu genituen (horien artean
aita) eta B taldean, 13. Lehen taldeak goizez erabiltzen
du parkea batez ere; bigarrenak, aldiz, eskola eta geroko
orduetan.
Bi taldeen arteko lehen desberdintasuna jolas-lekua
hautatzeko arrazoian ikusi zen: A taldekoen artean gehiago
baloratzen zuten etxetik hurbiltasuna; B taldean, aldiz,
jendea bertan elkartzea eta umeek lekua aukeratzea
lehenetsi zuten. B taldean umeek ere presentzia handiagoa
dute parkea hautatzeko orduan.
Zehazki galdetu zitzaien parkea aukeratzeko orduan,
parkeak eskaintzen zituen baliabideak (jolasak, espazioak...)
edo jendearekiko harremana lehenesten ote zuten.
Gehienek (16k) harremanei eman zieten lehentasuna, 5ek
baliabideei eta batek biei. Deigarria da baliabideak aipatu
zituztenen artean, askoz ere kopuru handiagoa topa
dezakegula A taldean: 9tik 4k aipatu zituzten baliabideak
nagusitzat, eta pertsona batek biak aukeratu zituen. Beraz,
B taldeko partaide guztiek, batek izan ezik, harremanak
gailendu zituzten baliabideen aurretik.
Parkeak komunitate-sentsazioa eskaintzen ote zuen
galdetuta, aitak eta ametako bakar batek erantzun zuten
ezetz, biak A taldekoak. Beste guztiek komunitate-sentsazioa
sentitzen zutela baieztatu zuten. Sentsazio hori zerk ematen
zuen zehazteko eskatu zitzaienean, beste pertsonekin
elkartzeko aukera azpimarratu zuten gehienbat, hala nola
auzoko jendea ezagutzeko aukera.
Azkenik, parkeak euren bizitzetara ekarri zuena azaltzeko
eskatu zitzaien. Erantzunak askotarikoak izan ziren arren,
hainbat elementu errepikatu ziren: hasteko, elkarren arteko
14

laguntza, batek zeregin bat duenean umea besteekin utz
dezakeelako. Bestetik, informazioa jasotzeko aukera askotan
aipatu zen, batez ere eskolen ingurukoa. Lagun berriak
topatzea nabarmendu zen beste erantzunen artean, eta
kasu batzuetan «presioa askatzea» aipatu zen orobat.
Beraz, jolas-parkean osatzen den gizarte-harremanak duen
garrantzia agerikoa da galdetegiaren erantzunen artean.
Deigarria da umeen adina hazten den heinean, amen arteko
harremana ere sendotu eta garrantzi handiagoa hartzen
duela. Hainbatek baieztatu zuten lagun berriak topatzeko
aukera paregabea eskaini ziela parkeak, eta laguntza
ezinbestekoa izan zela zaintza-lanak egiteko orduan.
Ondorioak eta hurrengo pausoak
Kontraste handia sumatu genuen bi elementuren artean:
jolas-lekuak amen arteko harremanak, hala nola lankidetzasareak sortzeko eta zaintza-lanak indartzeko zuen ageriko
funtzioa batetik, eta horri erantzuteko eskaintzen zituen
baliabide gutxiak bestetik. Esaterako, umeentzako jolasek
aniztasun handia erakusten zuten bitartean, oso gutxi
ziren haiekin zetozen helduentzako egonlekuak. Galdetegia
egin genuen egunetako batean, abenduan, aire bolada
oso hotzak zebiltzan, eta parkeak ez zuen amak haizetik
babestuta egoteko edo esertzeko lekurik eskaintzen.
Bestetik, hainbatek esan zuten asko gozatzen zutela
parkean elkarrekin jaten, Japonian oso ohikoa baita bento
kutxak etxean prestatu eta gero piknika egitea parkean,
baina espazioak ez du horretarako egokitzen den espazio
berezirik. Horrek erakusten du hirigintza-planteamenduan
kontuan hartu direla umeen beharrak, baina ez haiekin
doazen amenak, haiek egiten duten zaintza-lana bigarren
maila batean eta iluntasunean utziz.
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Muxí Martínez, Casanovas, Ciocoletto, Fonseca eta
Gutiérrez Valdiviak proposatzen dutenari jarraituz, generoikuspegitik bideratutako hirigintzak ekoizpen-ekintzei zein
zaintza-ekintzei garrantzi bera eskaini beharko lieke (108);
are, egileek bereziki azpimarratzen dute giza harremanen
sorkuntza errazten duten espazio publikoak sortzearen
beharra, ekintza estrategiko gisa (114). Hau da, hain zuzen,
parke hauen diseinua birpentsatzeko proposatu nahiko
genukeen haria: amak elkarrekin eroso egoteko espazioen
planteamendua hobekuntza funtzionala litzateke noski,
baina batez ere, gizarte-hobekuntza litzake, eta alderdi horri
garrantzi berezia eman beharko litzaioke. Ama askok espazio
horietan bilatu behar baitituzte lana utzitakoan galdutako
sare sozialak, funtsezkoak bilakatzen dira kalitatezko zaintza
bermatzeko. Espazio fisikoa izateaz gain, jolas-parke hauek
konplexutasun handiko gizarte-lekuak direla uste dugu,
umeentzako ez ezik, euren amentzako ere.
Horregatik, gure helburua ikerketa pilotu hau zabaltzea
da, Tokio Handiko beste espazio motetan kokatzen diren
jolas-leku batzuk identifikatu eta ikertuz, eta bertako amen
ideiak, asmoak eta beharrak jasoz. Lortutako emaitzak jolasparkeak planifikatzean, bertan aritzen diren gizataldeen
askotariko izaerak eta haien arteko harremanak aintzat
hartzen lagunduko dutela espero dugu. Hirian diren geruza
guztiak kontuan hartzen baditugu (ekoizpena eta zaintza;
adin desberdinen arteko harremanak; espazioek lankidetzaeta truke-sareak sortzeko ematen duten aukera), hiri
berdintzaileago, erosoago eta gizatiarragoak sortuko
ditugula uste baitugu.

Bibliografia
Almazán, J.; Suzuki, M.; Tairako, Y.; Muminovic, M.; Kawakubo,
S. eta Inoue, G. (2012): «Cross-cultural evaluation of public space
qualities: re-imagining the urban identity of Alicante City», Journal of
Architecture and Planning (Transactions of AIJ), 77(680), 2.379-2.388.
Barcenilla, H. (2014): Komisariotza eta berdintze prozesuak. Arte eraginkor
baten bila, doktore-tesia, argitaratu gabea.
Federici, S. (2013): Revolución en punto cero, Traficantes de Sueños,
Madrid.
Harvey, V. (2016): «Maternity and work: the impossible challenge of
Japanese mothers», Journal for Social Thought, 1(1), 1-10.
Holloway, S.D. (2010): Women and family in Contemporary Japan,
Cambridge University Press, Cambridge.
Muxí Martínez, Z.; Casanovas, R.; Ciocoletto, A.; Fonseca, M. eta
Gutiérrez Valdivia, B. (2011): «¿Qué aporta la perspectiva de género
al urbanismo?», Feminismo/s, 17, 105-129.
Ostrom, E. (2000): El gobierno de los bienes comunes, Ciudad de México,
Fondo de Cultura Económica de México.

///
15

