
2020 6 18 osteguna GARA   24

Ekonomia e:

Ekintzailetzan esperientzia du-
ten bederatzi emakumek, Miren
Lauzirika EmakumeEkin elkar-
teko zuzendariak gidatuta, “Gu-
re kontura: Diálogos con pers-
pectiva” izeneko online saioan
izan ziren atzo, negozio bati eki-
teko emakumeek dituzten ozto-

poak gainditzeko estrategiak el-
karbanatzen. Negozioaren kon-
tzeptu klasikoaren mugak azter-
tu zituzten, egungo iruditerian
nagusi diren enpresaburuen es-
tereotipoak zalantzan jarriz eta
arrakasta birdefinituz.
Lehenengo mahai birtualean

izan ziren Marcelle Mardon ar-
kitektoa eta gizarte-ekintzailea;
Sonia Barrondo, Saskia Landa
Inguruneko Ekintzaileen eta En-
presaburuen Sarearen sortzaile-
etako bat; eta Carla Peirano, Li-
bertad Avenueren sortzailea.
Mardonek bere ibilbide akti-

bistan topatu dituen emakume
ekintzaileen adibide batzuekin
kokatu zuen eztabaida. Kontatu
zuenez, Ugandan, bere hezkun-
tzagatik ordaintzeko aukerarik
ez zuen neska gazte batek, «po-
rrot egin zuela sentitu ordez»,
beste batzuei mikrokredituak
emanda hezkuntzarako aukera
eman zien. «Arrakasta zer den
ulertzeko beste modu batzuk
ere badaude», esan zuen.
Sonia Barrondok esan zuen

Saskiaren helburuetako bat haz-
kunde pertsonala sustatzea de-
la, sinergiak bilatzea edo ema-

kume ekintzaileen artean nego-
zioak sortzea. Bakarka eta talde-
an zaintzen dira Saskian. «Ener-
gia eta denbora badugu,
proiektu bat egingo dugu, beste-
la ez», agertu zuen.
Bestalde, azpimarratu zuten

emakume ekintzaileek izaten
duten arazoetako bat dela kon-
fiantzarik ez dutela beren pro-
duktu edo zerbitzuari prezioa
jartzerakoan, eta saltzen dutena
merkatzera bultzatzen dituela
horrek. Horregatik, Carla Peira-
nok proiektu baten «ibilbidea
baloratzera» deitu zuen, ez ba-
karrik azken emaitza, porrotak
onartuz eta horiekin aurrera
eginez. 

Genero arrakala

«Enpresaren kontzeptuari pres-
tigioa eman behar diogu, ez ga-
ra enpresaburu gisa identifika-
tzen», esan zuen Eraberria
Guneko Malu Ziordiak, Izaskun
Rama Zurekin Emprenderen
sortzailearekin eta Idoia Postigo
BM30eko zuzendariordearekin
partekatu zuen eztabaidan. Hiru
hizlari horiek estrategiak propo-
satu zituzten ekintzailetzaren
munduan genero arrakala desa-
gerrarazteko, eta, behin betiko
formula lortu ez bazuten ere, bi-
dea egiteko gako batzuk eman
zituzten: komunitatea, ahaldun-
tzea eta «amestera ausartzea». 
June Fernandez Pikara Maga-

zine aldizkariaren sustatzaileak;
Izaskun Merodio, Ekonomisten
Euskal Elkargoko Genero Batzor-
deko kideak; eta Evelyn Cazema-
yor, Lapurdiko Andere Nahia el-
karteko kideak covid-19aren
osasun-krisiak agerian utzitako
arazo bati heldu zioten: zaintza
eta produkzioa.
June Fernandezek gogorarazi

zuen estatuek eta gizonek
«aprobetxatu» egin dutela ema-
kumeen doako lana, eta aldarri-
katu zuen konfinamendua tes-
tuinguru egokia dela «politika
publiko hobeak eskatzeko».
Izaskun Merodiok azpimarra-

tu zuen ekonomia bezala uler-
tzen dugunaren «fokua zabal-
du» behar dela, ekonomia
produktiboa sostengatzen du-
ten zaintza lanak aitortzeko.
Evelyn Cazemayor denborari

buruz aritu zen: «Garrantzitsua
da denboraren lapurrak identi-
fikatzea, alferrikako energia
kontsumitzen duen guztia. Eta
garrantzitsua da inperfektuak
garela onartzea». Beraz, orekari
bilakatzea gomendatu zuen:
«Denboraren antolaketan lan
egitea denbora hobeto aprobe-
txatzeko».
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EMAKUME EKINTZAILEAK,
MERKATUAREN LOGIKARI IHESI
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