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PROIEKTUA

Hiri Debekatuaren Mapak
Hiri Debekatuaren Mapek genero ikuspegidun hiri
diagnostiko parte-hartzaileetara izandako garapena, hiri
barneratzailearen abiapuntu

Laburpena: Hiri Debekatuaren Mapen
proiektuak
hirigintza
herritarrei
hurbiltzeko tresna dira. Udalerri
anitzetan erreminta hori erabiltzearen
ondorioz, hasieran segurtasun-ezaren
pertzepzioan oinarritzen zen analisia
genero-ikuspegia txartatzen duten hiridiagnostiko parte-hartzaile izatera igaro
da, ikuspegi global eta konplexuagoa
barne hartuz.

Abstract: The Prohibited City Map
projects are a practical tool to bring urban
planning closer to the citizens. It has been
implemented in different municipalities
over the years, and they have evolved
from an initial approach focused on the
analysis of the perception of insecurity to
the Participatory Urban Diagnostics with
a Gender Perspective, a more global and
complex vision.

Hitz-gakoak: genero-ikuspegia, hiri
barneratzailea, segurtasun-pertzepzioa,
diagnostiko parte-hartzailea.

Key words: Gender Perspective,
Participatory Urban Diagnostic,
insecurity perception, inclusive city.

Ane Alonso Méndez
Arkitektoa. Hiria Kolektiboko
partaidea honen desegitera arte.

Bidaltze data: 2017-05-01
Onartze data: 2017-05-22

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hiri Debekatuaren Maparen proiektuak hirigintzaren
praktika profesionala ulertzeko modu berrian kokatzen
dira, espazio publikoaren diseinu, kudeaketa eta erabakiak
hartzeko prozesuak berritu eta birdefinitzeko beharra
dagoen horretan. Espazioak sor dezakeen segurtasungabeziaren pertzepzioari so eginez, proiektuaren bitartez
gure hiri eta herrietan gertatzen ari denaren inguruko
eztabaida eratu nahi da herritarren eta udaletako teknikari
eta politikarien artean, hiriek gero eta erabilera gutxiago
barne hartzen baitituzte, eta gero eta arriskutsuago
hautematen baitira.
Proiektuak zeta proposatzen du: pertsonak askok kalean
sentitzen duten segurtasun(-ez)aren inguruko hausnarketa
partekatua, bereziki emakumeek kaletik gauez ibiltzean
sentitzen duten pertzepzioaren ingurukoa. Leku debekatu,
ez seguru, gatazkatsu, problematikoak… diseinuaren
aspektu konkretuengatik edo hiriaren formagatik
emakumeak zaurgarriago edo arriskutsuago sentiarazten
dituzten lekuak dira. Segurtasun-gabeziaren pertzepzio
horrek pertsonen mugimendu-askatasuna mugatzen du,
eta bereziki emakumeena, gaueko irteerak automugatzen
baitituzte, baita arrisku-sentsazioaren arabera beren
ibilbideak aldatu ere, eta, ondorioz, hiriaz egiten duten
erabilera mugatu. Hiritarrekin elkarlanean egindako lan
honen bitartez, leku gatazkatsu horiek identifikatzea da
helburua, «puntu beltz» ere deitu izan direnak; bai eta
hirigintza- eta arkitektura-parametroen arabera aztertzea
eta hobetzeko proposamenak planteatzea ere.

Proiektuaren kontzeptuzko oinarriak
•

Espazioa ez da neutroa, eta espazio publikoan ez dago
irisgarritasun-berdintasunik gizonen eta emakumeen
artean, ezta hiri-ondasunen erabileran ere.

•

Espazioek sor dezaketen segurtasun-ezaren sentsazioa
kontuan hartu gabe berauek diseinatzea gizarteak
eta ingurune bizigarriek duten ikuspegi patriarkalaren
adierazgarria da.

•

Diseinuaren zenbait faktorek eta hiri-espazioaren
konfigurazioak ziurtasun-sentsazioa handitu edo gutxitu
dezaketela egiaztatua da: inguruaren kontrol bisuala,
ikusteko eta ikusia izateko aukera, entzuteko eta
entzuna izateko aukera, irteera ikustea edo ez ikustea,
argiztapena, inguruaren garbiketa eta zaintza besteak
beste.

•

Emakumeek ziurtasun-ez handiagoa bizi dute sistema
patriarkalaren mezuen ondorioz, kalean jasan ditzaketen
erasoen beldurra barneratzen baitute, eta bereziki
sexu-erasoena. Badaude mitoak emakumeek hirian
eta gauez duten babesgabetasunaren fikzioa handitzen
dutenak, eta komunikabideek etengabe azpimarratzen
dituzte. Datu estatistikoen arabera, emakumeen
aurkako biolentziaren zati handiena familian eta eremu
pribatuan gauzatzen da.

•

Emakumeen gaueko ibilbideak automugatzearen joerak
eragiten du gauez kaleetan emakumeen presentzia
txikitzea, baita zifrek gizonek eraso gehiago jasaten
dituztela adieraztea ere, ordu zehatzetan pertsona
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batzuek (emakumeek, umeek, nagusiek) duten
presentzia-eza alde batera utziz. Genero-ikuspegiz
aztertutako hiri seguruagoa hiritar guztientzat da
seguruagoa.
•

Segurtasun-ezaren pertzepzioa parametro subjektiboa
da eta ez da erraz kuantifikatzen, ondorioz, oro har
hirigintza eta arkitekturan ez da datu horrekin lan egiten.
Parte-hartze prozesuen bitartez informazio kualitatiboa
jasotzea ekintza klabea da analisi diagnostikoetan berau
barne hartzeko.

•

Emakumeek faktore hauekiko duten sentsibilitatea
ezagutza-ekarpen bezala erabil daiteke, hiri-inguruan
ezar daitezkeen hobekuntzak identifikatzeko hain zuzen
ere.

Proiektuaren helburu orokorrak
•

Profil ezberdina duten pertsonen artean segurtasunpertzepzioaren inguruan hausnartzea eta partekatzea.

•

Segurtasun-ezean
eragina
duten
faktoreen
konplexutasunaren inguruan hausnartzea: balioak,
hezkuntza, testuinguru sozial eta kulturala, eta
espazioen diseinu eta forma.

•

Genero-rolen arabera, emakume eta gizonek hiriespazioa eta bertako ondasunak modu ezberdinean
erabiltzen dituztela ikusaraztea horiek deseraikitzeko
lehenengo pauso bezala, eta berdintasunezko gizarte
justuagoaren alde lan egitea.

•

Hiritar-tipoaren modelo faltsua desegitea (gizon sano,
motorizatu, baliabide ekonomikodun eta familiaardurarik gabea) eta hiritargoa osatzen duten pertsonen
profil-aniztasuna ikusaraztea.

•

Emakumeak espazio publikoaren erabiltzaile aditu bezala
aitortzea, baita menpekotasuna duten kolektiboen
bozeramaile bezala ere.

•

Zaintza-lanen beharrak hirigintzaren gai-zerrendetan
sartzea.
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•

Gure inguruneen eraikuntza-kolektiboaren inguruan
kontzientzia eta inplikazioa sortzea emakumeak
boteretzearekin batera, beharrezkoa den aldaketaren
aurrean subjektu aktibo eta ezinbesteko izan behar
baitute.

•

Jarduera profesionalean segurtasunaren premisa
txertatzea, mugikortasun librea eta hiri-inguru
eta ondasunekiko berdintasunezko irisgarritasuna
ziurtatzeko.

Parte-hartzean oinarritutako proiektua
Praktika profesionalean sustatzen ari den ikuspegi honetan,
proiektu honen klabe eta oinarria da hiritarren partehartzea, zeinak leku bateko bizikideen erabilera eta
pertzepzioen inguruko lehen eskuko informazio baliotsua
lortzea ahalbidetzen digun. Proiektua hiru esparru klabe eta
ezberdinek landutako informazioaren truke bezala ulertzen
da:
•

Hiritarren esperientzian oinarritutako jakintza, eta
bereziki emakumeena hiriaren erabiltzaile aditu bezala:
informazio kualitatiboa.

•

Udal-teknikarien esperientzia eta ezagutza: informazio
kuantitatiboa.

•

Arduradun politikoekiko elkarlana, interbentzioen
egingarritasuna, moduak eta epeak ebaluatzeko:
konpromisoak.

Agente guztiengandik jasotako informazioaren gurutzaketa
eta haien inplikazioa klabeak dira, baita proiektuaren
arrakastaren bermea ere.
Proiektuaren metodologia
1.

Hiritarrekin
egindako
tailer
parte-hartzaileak,
askotariko adin eta errealitate sozialak irudikatzen
dituztenak. Hirigintza
eta
genero-ikuspegiaren
inguruko formakuntza txertatzen da, eta dinamika
parte-hartzaileen bitartez hiri-inguruaren erabileraren
inguruko informazio kualitatiboa jasotzen da,
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1. Irudia ~ Eibarren
identifikatutako puntu
gatazkatsuen konklusio-planoa
(2010).
Egileak ~ Ane Alonso eta Claudia
Pennese.
2. Irudia ~ Sozializazio-fasea.
Urretxun garatutako proiektua,
2011.
Egilea ~ Ane Alonso.
3. Irudia ~ Proposamen-planoa.
Igorren garatutako proiektua,
2012.
Egileak ~ Ane Alonso eta Saioa
Zuazubiskar.

problematikak eta alde onuragarriak barne hartuz.
2.

Prozesuaren buru den taldeak tailerretan jasotako
informazioa lantzen du, testuinguruaren eta baliabideen
arabera forma bat edo beste emanez. Ondorioak partehartzaileekin batera balioztatzen dira.

3.

«Genero Ikuspegidun Hiri Diagnostiko Partehartzailea» dokumentuan prozesatzen da informazioa,
eta hirigintza eta obrak saileko udal-teknikariei
helarazten zaie. Problematikotzat hartu diren gai eta
lekuen inguruan eztabaidatu eta hausnartzen da, haien
egoeraren zergatiak eta egin daitezkeen hobetzeko
interbentzioak aztertuz.

4.

Problematikotzat identifikatu diren lekuak jasotzen
dituen Hiri Debekatuaren Mapa editatzen da. Formatu
anitz izan ditzake: paperekoa, elektronikoa eta
interaktiboa, analisi eta proposamenen txostena…

5.

Egindako lanaren sozializazioa, hiritarren erradio
zabalagoari heltzeko helburuarekin. Udalerriaren
ezaugarrien arabera, formatu anitzak dituzten ekintzak
egiteko aukera dago.

6.

Hobetzeko aukeren eta ekintza-proposamenen
dekalogoa osatzea, arazo errealentzat soluzio
egingarriak sortzeko genero-ikuspegia txertatuz.

7.

Udal-teknikariekiko
elkarlana,
identifikatutako
problematika bakoitzak izan dezakeen konponbidea
aztertzeko.

8.

Konpromiso politikoak ziurtatzea, udalerrian egiten
diren hurrengo esku-hartzeek genero-ikuspegia
barne har dezaten, eta segurtasunaren klabea bereziki
azpimarratuz.

segurtasun-gabeziaren pertzepzioan bakarrik jartzen
zen atentzioa eta denborarekin hausnarketa konplexutu
egin da. Analisi aberats eta osoagoa planteatu da hiribilbea, ekipamendu kolektiboak, garraiobideak, erabilerak,
bizitzako modu berriak eta bestelako aspektuak ere barne
hartuz, zeinak gaur egun ere emakume eta gizonek hirian
duten irisgarritasuna berdina ez dela ulertzeko klabeak
baitira. Horrela, leku debekatuak identifikatzetik Genero
Ikuspegidun Hiri Diagnostiko Parte-hartzailea osatzera
igaro da, Hiri Barneratzailearen oinarri dena.
Garatutako esperientzia anitzen ondorioz, 2010ean Eusko
Jaurlaritzako Etxebizitza, Obra Publikoa eta Garraioa Sailak
Hiri Analisirako Eskuliburua. Generoa eta Eguneroko Bizitza
eskuliburua editatu zuen, Hiria Kolektiboak idatzia. Bertan
zehaztasunez jasotzen da hausnarketa hau baita proiektua
ezartzeko bidea ere, interesa izan lezakeen edozein
administraziok erabiltzeko tresna izateko helburuarekin.
Azken finean, Hiri Debekatuaren Mapak leku ez-seguruak
ikusarazteaz gain, helburu bikoitza dauka: hiritargoa partehartze tresnez hornitzea udalerrietako hirigintzan eragiteko,
eta emakumeak boteretzea, hirigintza haiengana hurbilduz
eta haien ekarpenak premiazkoak eta beharrezkoak
direla aldarrikatuz, bizitzaren antolakuntza eta ikuspegi
patriarkalaren ondorio den hiriaren gabeziak ikusarazteko
hain zuzen ere. Onura ekonomikoaren aurrean bizitzaren
garapena lehenetsi nahi bada, lanean jarraitu behar da.
Ikuspegi partekatuak bultzatuko dituzten tresna berriak
sortu behar dira, zeinek proposamenak aberastu, pertsonen
bizi-kalitatea hobetu eta inguru bizigarrien gizarte-kohesioa
handituko duten ikuspegiak gehituko baitituzte.
:::
Erredakzioan itzulia.

Hiri Debekatuaren Mapen proiektuen garapena
Hiri Debekatuaren Maparen proiektua 2002. urtetik aurrera
garatu da Euskal Herriko udalerri anitzetan, errealitate
eta inplikazio-maila ezberdinetara moldatuz. Denboraren
poderioz garatu eta aberastu egin da. Hasierako proiektuetan
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