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1. Denbora Aurrekontuen Inkestak eta genero
ezberdintasunak
Denbora Aurrekontuen Inkestak, denboraren erabileraren inguruko informazio
andana eskaintzeaz gain, oso baliagarriak suertatu daitezke gizarte dinamikaren
baitako ezberdintasunak agerian uzteko. Gehienetan, ezberdintasun hauek
itzalpean geratzen dira, genero ezberdintasunak kasu. Zentzu honetan, MªÁngeles Durán eta Jesús Rogeroren aburuz, Denbora Aurrekontuen Inkesten indargunea, hain zuzen ere, gehiegi ezagutzen ez diren eta erregulaziorik gabe
dauden ekintza edo eremuetan kokatu daiteke (Durán eta Rogero, 2009). Etxeko lanak eta zaintzaren eremua dugu itzalpean eta errekonozimendurik gabe
burutzen den ekintza nagusietariko bat. Denboraren erabileraren ikerketen ildoan ezagunak dira etxeko eremuan burutzen den lana neurtzeko egindako
esfortzuak, ordaindu gabeko lan hori guztia ekonomikoki garrantzitsua dela
ondorioztatuz (Bryson, 2008). Era berean, inkestek sarri seinalatu dute emakumeek etxeko lanen eta zaintzaren zatirik garrantzitsuena bere gain hartzen
dutela, gainera, lan merkatuan parte hartzea handitu duten arren, gizonek ez
dute maila berdinean euren parte hartzea handitu etxeko eremuan. Halere,
urteetan zehar tamainako ezberdintasun hori leunduz joan da (Gershuny eta
Robinson, 1988).
Beraz, ohikoa da emakume eta gizonek lan ez ordainduari eskainitako denboran
dauden desorekak genero adierazle gisa erabiltzea (Ajenjo eta García 2014).
Etxeko lanak eta zaintzaren banaketa emakume eta gizonek euren genero rolak
indartzeko eremu sinbolikotzat hartu da. Rol hauen arabera, emakumeek lan ez
ordaindu honen zatirik garrantzitsuena burutu behar dute euren feminitatea
agerian jartzeko eta gizonek, aldiz, gutxi egin behar dute euren maskulinitatea
baieztatzeko (West eta Zimmerman 1987). Estatu espainolean, denboraren
erabilera genero ezberdintasunak aztertzeko hirurogeitahamargarren hamarkadan garatzen hasi zen. 1980 eta 1990 urteetan zehar denboraren erabilera
neurtzeko iturri ezberdinak zabaldu ziren eta honek diziplinaren finkatzea ahalbidetu zuen (Durán eta Rogero, 2009). Ildo honetako lan gehienak perspektiba
ezberdinetatik abiatzen dira lan ez ordainduaren banaketan gertatzen diren
genero ezberdintasunak azaltzeko. Orokorrean, hiru perspektiba erabiltzen dira:
denboraren disponibilitateari erreferentzia egiten diona, aukera erlatiboei buruz
mintzo dena eta, azkenik, genero eraikuntzari erreparatzen diona (Ajenjo eta
García, 2014).
Lehenengo perspektibaren arabera, harreman zuzena egongo litzateke lan
ordaindu eta ez ordainduari eskainitako denboraren artean. Hau da, batari dedikatutako denbora handitzen denean bestea jaitsiko litzateke edo alderantziz.
Zentzu honetan, perspektiba hau jarraitzen duten ikerketek seinalatu duten
modura, diru-sarrera bikoitza duten bikoteak dira etxeko lanak eta zaintzaren
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banaketa justuena burutzen dutenak, izan ere, behin lan ordainduari dedikatuta behar besteko denbora, etxeko eremuari dedikatzeko geratzen zaien denbora antzekoa izango da. Halere, emakumeen kasuan kontrako joera nabaria da:
lan ordainduan parte hartzea handituko dute aldez aurretik lan ez ordainduaren
denboraz “askatzea” lortu dutenean, hau da, merkatuan erosi dutenean, beste
pertsonen laguntza lortu dutenean edo zuzenean, umeak izateari uko egiten
diotenean (Gonzalez eta Jurado, 2009). Bigarren perspektibari jarraiki, etxeko
lanak eta zaintzaren banaketa etxeko kide bakoitzaren aukera-kostuen araberakoa litzateke, edo beste era batera esanda, etxeko pertsona bakoitzaren
ikasketa mailak edo diru sarrera kopuruak honen negoziaketarako aukerak
handitu edo gutxituko ditu. Horrela, emakumeek geroz eta ikasketa maila altuagoak izan, lan ez ordaindua gehiago banatzeko joera handiagoa izango da.
Ikasketa maila altuagoak gainera, diru-sarrera altuagoak izatearekin korrelazionatuak daude, lan ez ordaindua merkatuan erostea ahalbidetuz eta negoziaziorako aukerak gehituz. Haatik, diru-sarrera altuagoak beti ez dira negoziaketa
eta banaketa hobeagoaren adierazle, izan ere, emakumeen diru sarrerak gizonen sarrerekin parekatzen direnetik aurrera, lan ez ordainduari dedikatutako
denbora berdintzeko joera ez da handituko (Sevilla-Sanz eta al. 2010). Fenomeno hau hirugarren perspektibarekin erlazionatzen da, genero eraikuntzarekin
hain zuzen ere. Perspektiba honen arabera, genero arau multzoa existitzen da
zeinen efektuaren bitartez, momentu konkretu batetik aurrera, etxeko lanak eta
zaintzaren banaketaren berdintasunerako joera desagertzen den (Coltrane,
2000). Feminitatea eta maskulinitatea agintzen duen arau multzo honen arabera, etxeko lanen eremuak maskulinitatearen arauen arabera funtzionatuko luke.
Hortaz, gizonek lan hauek burutzean euren “maskulinitate estatusa” zalantzan
jarriko lukete. Zaintzaren eremua, aldiz, feminitatearen arauen eremua litzateke
eta hauen eraginez, emakumeek umeen zaintzaren ardura hartzeko borondate
gehiago izango lukete (Bryson, 2007; Sevilla-Sanz et al. 2010).
Bestelako gizarte esparruetan ere, denboraren erabilerak badu zer esana genero ezberdintasunei dagokionean, aisialdiaren bueltan definitutako ekintzak
neurtu eta hauen testuinguruan sortutako denbora desoreken berri ematen
baitigute (Lowndes, 2000). Era honetan, egunerokotasunean emakumeek denbora falta nabaria bizi dutela erakutsi dute inkestek, horregatik, aisialdirako
denbora murriztu behar izaten dute. Gizonek, aldiz, aisialdirako sarbide errazagoa izateagatik, eremu ekonomiko zein politikoan aritzeko abantailak dituzte
(Bryson, 2007; 2008). Zentzu honetan, analisi ezberdinek erakutsi dute ezkontzeak emakumeen parte-hartze soziopolitikorako efektu negatiboa suposatzen
duen bitartean, gizonentzat efektu positiboa suposatzen duela, baita umeak
edukitzeak ere (Rotolo, 2000). Aldiz, umeak eskolaratzeko adinera heltzen direnean, emakumeen parte-hartze soziopolitikoa handitzen da, umeekin erlazionatutako elkarteetan saretzen baitira gehienetan (Ibid.). Fenomeno honek, kapital sozialaren terminoetan, emakumeek besteen ongizatea bilatzeko eta ez
hainbeste berea eskuratzeko parte hartzen dutela suposatuko luke, hau da,
emakumeek besteentzat kapital soziala sortzen duten bitartean, gizonek eurentzat sortuko luketela (Arneil, 2006). Zentzu honetan, ikerketa ezberdinek erakutsi dute aisian dagoen ezberdintasuna ez datzala denbora kantitatean, honen
“kalitatean” baizik (Ajenjo eta García, 2014). Izan ere, emakumeen aisialdirako
denbora beste ekintza batzuekin aldiberekotasunean garatzen da, beraz, ez da
gizonen aisi denbora bezain beste “erabilgarria”, askotan ezin delako aldez
aurretik planeatu, aurreikusi ezin daitekeen eremu zatikatua bihurtzen baita
emakumeen aisi denbora. Gehienetan, etxeko lanak eta zaintzarekin “kutsatua”
azaltzen zaigu gainera (Bryson, 2007; 2008). Inkesten bitartez, gizarte-harre-

manek duten garrantziaren jabe izan gaitezke eta baita emakumeek zein gizonek
hauetan duten papera aztertu ere. Gainera, harremanek sortzen dituzten sareek
beste eremu batzuk elikatzen dituzte, eremu politikoa, besteak beste (Gidengil
eta O’Neill, 2006). Joan-etorriei dagokionez, gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak ez dira horrenbeste kantitatean aurkitzen, hauen ezaugarrietan
baizik (Miralles-Guasch, 2010). Mugikortasuna eta joan-etorriak gizartearen
egituraren eta gizarte-desberdintasunen isla nahiko zuzena dira, horrela, eguneroko errutinari dagokionez emakumeen joan-etorriak astean zehar etxeko
lanekin eta zaintzarekin erlazionatuagoak dauden bitartean, gizonenak aisia,
kultura, kirola eta gizarte bizitzarekin loturiko joan-etorriekin bat datoz (Arpal
eta Legarreta, 2008).
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Laburbilduz, asko izan dira genero ezberdintasunak itzalpetik argira pasatzea
lortu dituzten denboraren inguruko ikerketek, etxeko eta zaintza lanak ikustaraziz eta lan zama osoa (Ramos 1990; Durán eta Rogero 2009) zein erabateko
lan zama (Moreno eta Borràs 2013) neurtuz, besteak beste. Beraz, ordaindutako zein ez ordaindutako lanaren dimentsioak neurtzeko ezinbesteko tresnak
bihurtu dira Denbora Aurrekontuen Inkestak gaur egun. Horrez gain, inkestak
kapital soziala neurtzeko tresnak dira ere, emakume zein gizonek gizarte-bizitzan duten papera azaleraziz (Lowndes, 2000). Era berean, generoaren arabera aisialdirako sarbide desorekatua analizatzeko baliagarriak dira, baita joan-etorrien ezaugarri ezberdinak seinalatzeko ere. Hori guztia dela eta, feminismoen
begiradatik lan egiten duten ikerlari askorentzat, gizonen pribilegioak eta emakumeen desabantailak ulertzerako orduan denboraren desoreka aspektu klabea
bihurtu da (Bryson, 2008). Perspektiba honetatik, Denbora Aurrekontuen Inkestak feministen aldarrikapenei oinarri enpiriko bat emateko tresnak bihurtu dira,
betiere, inkestek bere baitan dituzten mugak aintzat hartuz gero (Ibid.)1.
Hau guztia ikusita, honako galderak planteatu genezake: urteetan zehar Euskal
AEn aldaketak gauzatu dira genero ezberdintasunei dagokionez? Emakume zein
gizonen denbora erabilerak aldatu dira? Krisiak eragina izan du gizon eta emakumeen denboraren erabileran? Horixe izango da hurrengo lerroetan hausnartuko duguna Eustaten Denbora Aurrekontuen Inkesten datuak eta genero ikuspegia erabiliaz. Lehenik, genero ezberdintasunak erakusten dizkiguten
adierazleen inguruko hausnarketa burutuko dugu. Ondoren, urteetan zehar
eguneroko denboraren banaketak eremu ezberdinetan izan duen eboluzioa
aztertuko dugu eta, jarraian, gaur eguneko egoerari erreparatuko diogu. Azkenik, azterketatik ateratako ondorio nagusiak aurkeztuko ditugu.

 Inkesten mugen gaian sakontzeko ikusi: Hufton eta Kavaritou-Manitake, 1999; Torns et al.,
2005; Moreno, 2007; Bryson, 2007; Legarreta, 2012, beste batzuen artean.
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2. Denboraren erabilera generoaren ikuspegitik:
ezberdintasunen bilakaera neurtzeko proposamena
Denbora Aurrekontuen Inkestak emakume eta gizonen arteko ezberdintasun
sozialak neurtzeko oso tresna baliagarriak ditugu, batez ere etxeko lanak eta
etxeko pertsonen zaintzari erreparatzen diotelako, ikusezinak izan diren eta
sozialki zein ekonomikoki baliogabetuta egon diren jarduerak ikertzeko aukera
eskainiz. Era berean, ordaindu gabeko lanak ordaindutako lanekin batera aztertzeko atea zabaldu digute, hauen artean gauzatzen diren harremanen nolakotasuna agerian utziz. Monografiko honen beste atal batzuetan aipatu denez,
genero ikuspegi batetik lanaren kontzeptua ez da enplegura – hots, ordaindutako lanera – mugatzen eta etxeko eta familia-lana bere baitan hartzen ditu.
Lanarekiko apurketa kontzeptual honek emakumeen lanaren ikasketen eraldaketa epistemologikoa bultzatzearekin batera (Moreno eta Borràs 2013) kontzeptu eta adierazle berriak hedatu ditu, hala nola Lan Zama Osoa (Ramos 1990;
García Sainz 2006; Durán eta Rogero 2009) edota Erabateko Lan Zama (Moreno eta Borràs 2013). Gerora azalduko dugunez, esku artean duzun azterketa
honetan Moreno eta Borràs-en proposamenari heldu diogu, Erabateko Lan
Zamaren erabilera lehenetsiz.
Honetaz gain, Denbora Aurrekontuen Inkestek gure egunerokotasunean denbora gutxiago hartzen dituzten baina genero sistemaren ezaugarriekin estuki lotuta
dauden beste jarduera batzuen berri helarazten digute, esaterako gizarte-bizitzaz,
aisialdiaren nolakotasunaz edota joan-etorrien maiztasun eta ezaugarriez.
Euskal Autonomi Erkidegoan 2013. urtean tresnatutako inkestak hogei urtez
luzatzen den seriea osatu du, gure gizartean gauzatzen diren genero harremanez eta hauen bilakaeraz jabetzeko aukera ezin hobea eskainiz. Gauzak horrela, eboluzio honi eta honen baitan agertzen diren jarraitutasun zein aldaketa
elementuei arreta berezia eskainiko diegu
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Cristina Carrascok (2006) dioenez, edozein adierazle-sistema munduaren ikuskera jakin batekin bat egiten duen konbentzioa dugu. Hots, adierazleak marko
teoriko baten baitan sortu, eraiki eta garatzen dira eta marko horren oinarriak
testuinguru sozial zein akademikoaren norabide ideologikoak ezartzen ditu.
Beraz, ez adierazleak ezta adierazle-sistemak ere ez dira neutroak eta, orokorrean, emakumeen esperientziak zein ikuspegiei oso leku gutxi egin diete.
Gainera, adierazleak zein adierazle-sistemak oso tresna garrantzitsuak dira
planifikazioaren arloan, hots, politika publikoak diseinatzerako orduan. Gauzak
horrela, adierazle-sistemen oinarrian dagoen marko-.teorikoak gerorako interbentzioak baldintzatzeko gaitasuna du. Zentzu honetan, autore ezberdinek
seinalatu duten bezala, politika publikoek gehienetan etxeko eremua dimentsio
publikoa duen emakumeen afera pribatutzat jotzen dute, hau da, emakumeek
lan merkatuan sartu ahal izateko etxeko eremua aldez aurretik konpondu beharreko arazo indibiduala litzateke (Torns, 2005). Kontrako norabidean, aipatzekoa
da politika publikoen eremuan denbora hartzen ari den garrantzia, besteak
beste, denbora politiketan islatzen dena. Hain zuzen ere, denbora politikek
planifikaziorako beste begirada bat proposatzen dute bai gaur egungo denboraren antolaketa zalantzan jarriz bai lan merkatuen erritmoek duten garrantzia
kritikatuz (Cordoni, 1993; Torns, 2003; Legarreta, 2014).

Kapitulu honetan genero ikuspuntutik garatu diren zenbait adierazle eta indize
erabiltzeaz gain, esku artean dugun seriean gauzatutako aldaketak jasoko dituzten proposamen berriak ere formulatu ditugu. Baina, zertaz ari gara genero
adierazleez ari garenean? Zergatik eta zertarako erabiltzen ditugu? “Genero
adierazleak oso berriak dira, tradizionalki ez baita emakume eta gizonen artean
ezberdindu lan arlo honetan, eta beraien funtzioa denboran zehar genero harremanetan gertatutako aldaketa sozialak ikustaraztea da. Haien erabilgarritasuna emakume zein gizonen egoera zehatza eta populazio talde bietan gauzatzen diren aldaketak erakustean datza”2 (Carrasco 2006: 5). Gehiago zehaztuz,
testuinguru sozio-historiko jakin batean emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak agerrarazi, ezaugarritu edota kuantifikatzea ahalbidetzen duten berariazko neurriak ditugu genero adierazleak (Andaluziako Emakumearen Institutua,
2012). Beraz, adierazle hauen bitartez emakumeek gizonekiko duten egoera eta
kokapen erlatiboa deskribatzeaz gain, kokapen horietan gauzatzen diren aldaketak edota iraunkortasunak neurtu eta nabarmendu ditzakegu. Halaber, ezberdintasun hauen oinarrian dauden arrazoiak ikertzeko oso lagungarriak suertatzen dira
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Sarreran agertu dugunez, Estatu espainolean, denboraren erabilera genero
ezberdintasunak aztertzeko hirurogeita hamargarren hamarkadan garatzen hasi
zen, lan ez ordainduari arreta berezia eskainiz. Denboraren erabilera bezala,
etxeko lanak eta zaintzaren eremua ikerketa esparru berria dela esan dezakegu,
hain zuzen ere, Gizarte Zientzietan XX. mendeko larogeigarren hamarkadan
burututako lanaren kontzeptuaren gaineko apurketa epistemologikoak etxeko
lanak eta zaintzaren gaineko ikerketari ateak ireki zizkiolako (Torns, 2008). Apurketa epistemologiko hori lana kontzeptuaren gaineko kritikan datza, lanaren
definizioa soilik eremu produktibora mugatu baita, eremu pribatua eta etxekoa
alde batera utziz. Hori dela eta, lana soilik soldata baten truke egiten den jarduera gisa ulertu izan da (Beltrán et al,. 2001). Bazterketa horrek zailtasunak
eragin ditu etxeko lanak eta zaintza definitu eta zehazterako orduan. Horregatik,
ikerketa eremu lausoa dela esan dezakegu, ez baitago adostasun zabalik bere
edukietan, balorazioan edo izenean. Era berean, aitortza sozial, ekonomiko zein
instituzional eskasa duen heinean, errekonozimendu akademiko eta zientifikoa
ez da bestelakoa. Hala ere, autore ezberdinek errekonozimendu falta honi aurre
egiteko proposamenak egin dituzte, lanaren definizioa enplegua baino haratago
doala azpimarratuz. Honen adibide dugu Lan Zama Osoa (Ramos 1990; Durán
eta Rogero 2009; García Sainz, 2002 eta 2006, beste batzuen artean). Adierazle honek etxeko lanak eta zaintza lan ordainduarekin batzen ditu, eremu produktiboa eta erreproduktiboa elkarrekin erlazionatuz.
Azken urteetan, ekonomia feministak eremu erreproduktiboak analisiaren erdigunean kokatzeko apustua aldarrikatu du, bizitza eta gizartea sostengatzeko
beharrezkoak diren lanak direla azpimarratuz. Honela, ekonomia “izebergaren
metaforaren” bitartez irudikatu dute (Perez Orozco, 2006) merkatutik kanpo
geratzen den eremua ikustarazi eta baloratuz eta eremu produktiboa mantentzeko ezkutuko lan horiek guztiak beharrezkoak direla azpimarratuz. Bizitza
sostengatzeko beharrezkoa den lan ez ordainduaren eremu honetan etxeko
lanak eta zaintza kokatuko genituzke baina baita borondatezko lanak ere. Durán
eta Rogerok (2009) esan bezala, nahiz eta borondatezko lanek gizartea aberastu, etxeko lanak eta zaintzaren antzerako gabeziak dituzte errekonozimendu
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sozialari dagokionez, era berean, oso adierazle gutxi garatu dira hauek ikustarazteko. Baina, bizilagunak laguntzen ditugunean edota elkarte batean parte
hartzen dugunean, ez al gara lan egiten ari? (Bryson, 2007). Gabezi honetatik
abiatzen den adierazlea dugu Erabateko Lan Zama (Moreno eta Borràs, 2013).
Adierazle honek lan ez ordaindua bere osotasunean neurtzen du, hau da, borondatezko lanak gehituta (besteak beste, Eustaten sailkapena jarraituz, borondatezko partaidetza zibila, borondatezko lana erakunde batean, erakunde baten
bidezko lana eta beste etxe batzuentzako laguntza informalak). Bertan, lan
merkatuaz eta etxeko zein familiaren ardurez gain burutzen diren lanak barnebiltzen dira. Moreno eta Borràs-en (2013) arabera, borondatezko lan hauek
moralak ezartzen duen derrigortasunetik kanpo kokatuta leudeke, baita erantzukizun zibiletik kanpo ere. Haatik, partaidetza soziopolitikoaren esanahi subjektiboei erreparatzen dioten hurbilketek kontrakoa seinalatzen digute (Sagastizabal, 2013). Erabateko Lan Zama, beraz, lan ez ordaindua eta lan
ordainduaren arteko batura eginez, lan horren guztiaren garrantziaz eta banaketaz mintzo zaigu.
Erabateko Lan Zamaren aldeko gure hautua bi arrazoietan oinarritzen da. Alde
batetik, nahiz eta batez besteko gizarte-denboran borondatezko lanei lotutakoak
pisu handirik ez izan, parte-hartzaileen dedikazioari aipagarria deritzogu. Bestetik, ekonomia feministaren perspektibarekin bat eginez, lan hauek gizartearen
sostengarritasuna bermatzeko beharrezkotzat jotzen ditugu.
• Erabateko Lan Zama: Etxeko lanak, etxeko pertsonen zaintza, lanbidea eta
prestakuntza (lanarekin lotutako jarduerak) eta gizarte-bizitza (parte-hartzea
eta borondatezko lana (ikus Taula 1).
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TAULA 1.  Erabateko

lan zama. Jarduera eta kodeak
ERABATEKO LAN ZAMA

Kodea

Generoa eta
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Jarduera
3. ETXEKO LANAK (jarduera guztiak)

3.1

Jana

3.2

Barruko etxeko lanak (garbiketa)

3.3

Jantziak eta etxeko arropa

3.4

Bestelako konponketak

3.5

Erosketak

3.6

Kudeaketak

3.7

Erdi-aisiak
4. ETXEKO PERTSONEN ZAINTZA (jarduera guztiak)

4.1

Umeen zaintza materialak eta medikoak

4.2

Jolastea eta irakastea

4.3

Helduentzako zaintza materialak eta medikoak
2. LANBIDEA ETA PRESTAKUNTZA (lanarekin lotutako jarduerak)

2.1

Lanbide nagusia

2.2

Bigarren mailako lanbidea

2.3

Tiempo sin trabajar en el puesto de trabajo
5. GIZARTE-BIZITZA (parte-hartzea eta borondatezko lana)1

5.4
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Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).3

Adierazle zehatzez gain, genero ezberdintasunak agertzeko konzentrazio zein
banaketa-indizeak, genero arrakala edota feminizazio-indizeak baliatu izan ohi
dira. Kapitulu honetan, ezberdintasunen bilakaera ikustatzeko feminizazio-indizeak erabili ditugu. Feminizazio-indizeek emakumeek gizonekiko duten kokapen
erlatiboa islatzen dute eta, gure iritziz, genero ezberdintasunen joerak denboran
zehar aztertzeko oso egokiak dira, tendentziak modu sintetiko zein argian laburbiltzen baitituzte. Izan ere, indize hauek irakurterrazak dira oso. Emaitza 1
izatekotan, egoera parekidearen aurrean gaude, bat baino handiago balitz,
emakumeek presentzia gehiago dute (kasu honetan, denbora gehiago eskain-

2003ra arte Erakunde batean borondatez egindako lana, Erakunde baten bitartez egindako
lana eta beste etxe batzuei emandako laguntza informala izeneko ketegoriak Borondatezko partaidetza zibilaren barruan sartzen ziren
3
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tzen diote jarduera jakin batean) eta kontrako kasuan, bat azpitik balego, gizonezkoen dedikazio handiagoa dela ondoriozta dezakegu4.
Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

Beraz, feminizazio-indizeak jarraitutasun zein aldaketa elementuak identifikatzeko lagungarriak direlakoan gaude eta horrexegatik, hauen erabilpenaren aldeko hautua egin dugu. Era berean, genero eraikuntzarekin lotutako hipotesiak
egiaztatzeko neurketa sinple zein baliagarritzat jotzen dugu.
Aurrerago ikusiko dugunez, aztertutako epean, etxeko lanari lotutako genero
ezberdintasunetan gertatu dira aldaketarik handienak. Hori dela eta, arlo honi
arreta berezia eskaini diogu. Etxeko lanen azterketari dagokionez proposamen
ezberdinak egin izan badira ere, gehienetan lan hauek egunerokotasunarekin
duten harremanari erreferentzia egin zaio. Harreman honetan oinarritzen da
Ajenjo eta Garcia-ren (2014) proposamena eta horixe da, hain zuzen ere, analisi honetarako hautatu duguna5. Hortaz, ohiko lanak eta ez ohiko lanen artean
ezberdindu dugu:
• Ohiko lanak: Jana, barruko etxeko lanak (garbiketa) eta jantziak eta etxeko
arropak.
• Ez ohiko lanak: Bestelako konponketak, erosketak, kudeaketak eta erdi-aisiak.
Era berean, hauen arteko harremana -ohiko lanari lotutako denbora versus ez
ohiko lanari lotutakoa- aztertu dugu. Etxeko lanaren nolakotasun indizea izendatu dugun neurketaren bitartez generoaren eraikuntzaren baitan gerta litezkeen aldaketak zein jarraitutasunak aztertuko ditugu. Indize honen emaitzak
irakurtzeko feminizazio-indizearen kasuan azaldutako logika bera erabili beharko dugu. Hots, 1 izatekotan ohiko lanei eskainitako ordu bakoitzeko ez ohiko
lanetan aritutako denbora ordubetekoa dela esan nahi du; 1 baino altuagoa
bada, ohiko lanei eskainitako denbora ez ohikoei eskainitakoa baino handiago
dugu eta, aldiz, bat azpitik egotekotan, ez ohiko lanek denbora gehiago hartzen
dutela ulertu behar dugu6. Adibidez, indizea 3koa balitz, ohiko lanen denbora
ez ohikoena bider 3 dela islatuko luke.
Aitzitik, lanean emandako denborak (bai ordaindua zein ordaindu gabea) aisialdiari lotutakoarekin duen erlazioari ere erreparatu nahi izan diogu. Maria Luisa
Setién-en aburuz, aisialdia eta gizarte-bizitzari eskainitako denbora nork bere
askatasuna gauzatzeko denbora dugu, hots, “ekintza hauek burutzea askatasunez aukeratzen da, eta ez da, beste jarduera batzuetan gertatzen denaren
aurka, nahitaezkotasuna edo onartutako erantzukizuna gailentzen” (Setién
2006: 125). Era berean, “(b)etebeharretarako behar diren denborek askatasunez
aukeratuta erabiltzekoak baldintzatzen dituzte” (Ibid.). Askatasunez erabil daitekeen denbora hori norberaren denbora izendatuko dugu kapitulu honetan.
Denbora honek, aisiez gain, gizarte-bizitzako zenbait jarduera barne biltzen ditu:

 Nahiz eta denborari erreferentzia egin, feminizazio-indizeak sistema dezimalean oinarrituta
daude, unitateak ez dira orduak eta minutuak.
5
 Moreno eta Borràs-ek (2013) proposatutako sailkapena oso interesgarritzat jotzen badugu ere,
kapitulu honen aztergaiaren orokortasuna zein hedadura kontutan harturik, ohiko lanak eta ez
ohiko lanen arteko sailkapena lehenetsi dugu.
6
Nahiz eta denborari erreferentzia egin, adierazle hauek sistema dezimaletan oinarrituta daude.
4
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• Norberaren denbora: Aisia aktiboa, aisia pasiboa, harrera eta irteerak, elkarrizketak eta erlijio-ekitaldiak (azken hiru hauek gizarte-bizitzaren baitan
kokatzen dira Eustaten sailkapenean).

Generoa eta
denboraren erabilera

Gauzak horrela, jarduera ezberdinetan emandako denboraren neurketatik haratago heltzeko asmoz, lana eta norberaren denboraren arteko harremanari eta
honen balizko aldaketari garrantzitsua deritzogu. Hori dela eta, horren bilakaera aztertzeko Norberaren denbora vs. ELZ indizea kalkulatu dugu, harreman
honen logikan aldaketak gertatu ote diren jakiteko asmoz. Gure ustez, denbora
disponibilitatearen hipotesia zuzena izatekotan, artezko harremana egon beharko bailuke lanari lotutako eta norberaren denbora izendatu dugunaren artean
eta neurri honek horren berri eskainiko digulakoan gaude. Indize honen emaitzak
irakurtzeko aurreko kasuan azaldutako logika bera erabili beharko dugu.

2.2 Gure begiradaren nondik norakoak
Betaurreko moreen begirada duzu gurea, genero ezberdintasunei, hauen jarraikortasun zein aldaketari erreparatu nahi diena. Beraz, ikuspegi orokorretik hasiko gara gerora zenbait gaietan sakontzeko. Edozein kasutan, esku artean
duzun ariketa hau generoen arteko harremanek azken bi hamarkadetan izandako bilakaerari lehenengo hurbilpen jenerala baino ez da, panorama deskribatu eta, aurrera begira, interesgarriak izan daitezkeen lan ildoak zehazten saiatuko dena. Gai guztiei sakon eta zehatz heltzeko, argitalpen monografikoa
beharko genuke.
Gauzak horrela, azterketatik kanpo geratu diren tema eta materialak laburbilduko ditugu. Alde batetik, ez diogu denbora-antolaketa ardatzari heldu;
hots, ez ditugu astegunak eta asteburuen arteko ezberdintasunak, ez eta
eguneko erritmoak ere aztertu. Aldiberekotasunaren analisia ere baztertu
dugu. Aurrera begira, hauei ezinbesteko gaiak deritzegu. Era berean, nahiz
eta denboraren erabilera nolakoa den ulertzeko gizarte-denbora, parte-hartzaileen denbora eta parte-hartze tasak kontutan hartzea ezinbesteko dugula jakin, gehienetan gizarte-denborari egin diogu erreferentzia. Gizarte
denborak gizabanakoen bizitza deskribatzen ez badu ere, denboraren erabilera multzoka aztertzeko eta populazioen arteko alderaketak egiteko oso
egokitzat jo izan du Eurostat-ek7, besteak beste. Dena dela, joera eta aldaketen nondik norakoak ulertzeko azalpenetan, tarteka, bestelako neurketak
ere erabili ditugu.
Honetaz gain, ezin izan ditugu inkestak barnebiltzen dituen aldagai soziodemografiko guztiak analisian txertatu. Fitxategiaren nolakotasuna eta adierazgarritasun estatistikoa dela, sexuaz gain egiturazko aldagaiak, hots, adina,
ikasketa maila eta jarduera ekonomikoarekiko harremana kontutan hartzea
erabaki dugu. Adinak bizitza zikloa ez definitu arren, lehenengo hurbilketa
egiteko baliagarritzat jo dugu. Zentzu honetan, INEk 2009-2010 ikasturtean
tresnatutako inkestaren harira argitaratutako ikerketa ugarik (Ajenjo, eta
García-Román 2011 eta 2014; Dominguez 2012; González eta Jurado 2009,
besteak beste) bikotea du abiapuntu. Bikoteen artean gertatzen ari diren aldaketen azterketari garrantzia kendu nahi ez badiogu ere, hautaketa horrek

7

Informazio gehiagorako, ikus EUROSTAT (2004).
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gazte eta edadeko pertsona anitz uzten du analisitik kanpo. Gure iritziz, genero harremanetan aldaketak gertatzen ari ote diren eta huen nolakotasuna
zertan datzan ulertzeko, adin-tarte horietan gauzatzen ari denari erreparatzea
ezinbestekoa dugu.

3. Denboraren erabilera generoaren ikuspegitik: datuen
azterketa zeharka

Generoa eta
denboraren erabilera

3.1 Jarduera talde nagusien denboraren bilakaera
Genero ezberdintasunen azterketan denboraren erabilerak izandako bilakaeraren baitan kokatze aldera, jarduera talde nagusien eboluzioari erreparatuko
diogu (ikus Taula 2 eta Taula 3). Jarduera nagusien artean alderik handiena
etxeko lanei eskainitako denboran topatzen dugu, emakumeek gehiago dedikatzen baitiote bai 1993 urtean baita hogei urte beranduago ere. Dena dela,
aztertutako epe osoan etxeko lanek feminizazio-indizerik altuena mantentzen
duten arren (ikus Grafiko 1), 1993an emakumeek gizonek baino 3 ordu eta 13
minutu gehiago eskaintzen zieten eta 2013an aldea ordubete eta 31 minutuko
da. Era berean, jarduera honi eskainitako gizarte-denborari dagokionez, kontrako bilakaera izan du emakume eta gizonezkoen artean, lehenengoek aztertutako epean dedikazioa txikitu duten bitartean bigarrenek handitu baitute, gizonen kasuan parte-hartzaileen proportzioaren bilakaerak ere antzeko joera
izan du emakumeen kasuan berdin mantendu bada ere.

TAULA 2.  Batez

besteko gizarte-denbora (oo:mm), jarduera talde nagusien
arabera. 16 urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 19932013. Emakumeak
1993

1998

2003

2008

2013

11:27

11:37

11:48

11:38

11:59

Lanbidea eta prestakuntza

2:04

2:26

2:35

2:49

2:22

Etxeko lanak

4:16

3:37

3:31

3:25

3:08

Etxeko pertsonen zaintza

0:27

0:26

0:29

0:36

0:36

Gizarte-bizitza

1:04

0:58

0:52

0:36

0:44

Aisia aktiboa eta kirolak

0:58

1:02

1:08

1:05

1:11

Aisia pasiboa

2:49

2:45

2:33

2:48

2:52

Joan-etorriak

0:52

1:05

1:03

1:03

1:08

Fisiologi beharrizanak

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).
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TAULA 3.  Batez
Bi hamarkadako
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Denbora-aurrekontuei
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1993-2013

besteko gizarte-denbora (oo:mm), jarduera talde nagusien
arabera. 16 urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 19932013. Gizonak
1993

1998

2003

2008

2013

11:24

11:03

11:51

11:43

11:53

Lanbidea eta prestakuntza

4:15

4:16

4:14

4:00

3:16

Etxeko lanak

1:03

1:01

1:01

1:19

1:37

Etxeko pertsonen zaintza

0:12

0:14

0:12

0:19

0:21

Gizarte-bizitza

1:16

1:08

1:04

0:41

0:45

Aisia aktiboa eta kirolak

1:22

1:23

1:27

1:38

1:47

Aisia pasiboa

3:22

3:03

2:46

3:01

3:05

Joan-etorriak

1:03

1:15

1:14

1:09

1:18

Fisiologi beharrizanak

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Azter dezagun feminizazio-indizea. 1993an urtean gizonezkoek etxeko lanei
eskainitako ordu bakoitzeko emakumeek lau ordu eskaintzen zioten eta 2013an
emakumezkoek gizonezkoen denbora bikoizten dute. Taula 4 eta Taula 5ean
islatzen denez, emakumeek jarduera honi eskainitako denboraren murrizketak
eta etxeko lanetan aritzen diren gizon kopuruaren handitzeak ditugu aldaketa
honen arrazoi nagusiak. Edozein kasutan, gertatutako aldaketa azpimarragarria
izan arren, 2013. urtean emakumeek etxeko lanei lotutako denbora gizonen
bikoitza da.
Hortaz gain, etxeko pertsonen zaintzari eskainitako denborak ere genero ezberdintasunak izan eta mantentzen direla argi erakusten digu, feminizazio-indizea 2,42 eta 1,7 balioen arten ibiltzen baita. Kasu honetan, parte-hartzaileen
tasetan gertatutako aldaketa txikiekin baino (emakumeen %2,3 eta gizonen
%4,1 gehikuntza 1993 eta 2013 artean) zaintzari dedikatutako orduen igoera
dugu aldaketaren giltzarri.
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GRAFIKO 1.  Jarduera

talde nagusien feminizazioa-indizearen bilakaera. 16
urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE, 1993-2013

4,5

Generoa eta
denboraren erabilera

4,0
3,5
3,0
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2,0
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Etxeko
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Etxeko
pertsonen
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Gizartebizitza
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Aisia aktiboa
eta kirolak
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Aisia
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Ibilbideak

2013

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Hurrenez hurren lanbidea eta prestakuntzan aritutako denbora aztertuko dugu,
epe osoan femizazio-indizerik baxuena agertzen duen jarduera alegi. Grafiko
1ean ikus dezakegunez, 1993an lanbidea eta prestakuntzari emakumeek eskainitako denbora gizonezkoek eskainitakoren erdia zen eta 2013an hiru laurdenera ailegatzen da. Jarduera honi eskainitako gizarte-denborari dagokionez,
kontrako bilakaera izan du emakume eta gizonezkoen artean, lehenengoek
aztertutako epean dedikazioa handitu duten bitartean (2 ordu eta 4 minutu
izatetik 2 ordu eta 22 minutu izatera) bigarrenek txikitu baitute (4 ordu eta 15
minututik, 3 ordu eta 16 minutura), parte-hartzaileen proportzioaren bilakaerak
ere antzeko joera izan duelarik.

TAULA 4.  Parte-hartze

tasak (%), jarduera talde nagusien arabera. 16 urte
eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 1993-2103.
Emakumeak
1993

1998

2003

2008

2013

100

100

100

100

100

Lanbidea eta prestakuntza

36,6

38,8

40,2

41,6

37,9

Etxeko lanak

93,8

93,2

90,7

96,4

92,7

Etxeko pertsonen zaintza

25,9

23,4

24,4

26,1

28,2

Gizarte-bizitza

56,3

58,1

50,6

43,3

47,3

Aisia aktiboa eta kirolak

50,3

55,8

58,6

55.2

58.3

Aisia pasiboa

92,7

93,6

91,5

93,1

93,2

Joan-etorriak

67,7

80,6

73,8

90,8

87,0

Fisiologi beharrizanak

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).
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TAULA 5.  Parte-hartze

tasak (%), jarduera talde nagusien arabera. 16 urte
eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 1993-2103. Gizonak
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erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

1993

1998

2003

2008

2013

100

100

100

100

100

Lanbidea eta prestakuntza

58,3

55,4

57,4

50,9

45,2

Etxeko lanak

59,7

68,5

65,6

88,3

81,1

Etxeko pertsonen zaintza

15,4

16,6

14,7

19,2

19,5

Gizarte-bizitza

57,9

58,9

54,9

45,3

46,7

Aisia aktiboa eta kirolak

53,4

57,2

61,0

66,6

71,4

Aisia pasiboa

94,0

94,2

91,5

94,1

94,5

Joan-etorriak

79,3

87,3

84,5

93,2

90,4

Fisiologi beharrizanak

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Beste jardueretan gauzatutako aldaketen dimentsioa kuantitatiboki horren adierazgarri ez bada ere, gizonezkoen artean gizarte-bizitza eta aisia pasiboari lotutako denboraren murrizketa eta, aldiz, aisia aktiboa eta kiroletan izandako
hazkundea azpimarratu nahi dugu. Emakumeen artean, ordea aisia pasiboaren
murrizketa 2003an baino ez da gertatzen eta aisi aktiboa eta kirolei eskainitako
denboraren hazkundea ez da horren nabarmena izan. Parte-hartzeari dagokionez, gizarte-bizitzan tasak jaitsi dira, gizonen kasuan %57,9tik %46,7ra eta
emakumeen kasuan %56,3tik %47,3ra. Aisia aktiboari dagokionez, bai gizonen
zein emakumeen artean parte-hartze tasa handitu da, gizonen artean aldaketa
nabarmenagoa bada ere (gizonen kasuan %53,4tik %71,4ra eta emakumeen
kasuan %50,3tik %58,3era). Aisia pasiboan bien parte-hartzea urteetan zehar
mantendu da (gizonak %94 eta emakumeak %93 inguru). Azkenik, joan-etorriei
dagokionez, bien kasuan parte-hartzea handitu dela esan dezakegu: gizonen
kasuan %79,3tik %90,4ra eta emakumeen kasuan, %67,7tik %87ra.

3.2 Erabateko lan zamaren eta norberaren denboraren bilakaera
Azaldu dugunez, erabateko lan zama (ELZ) etxeko lanak eta zaintzak, ordaindutako lana eta borondatezko lanari eskainitako denboraren emaitza dugu (ikus
Grafiko 2). Neurketa hau emakumeek lanarekiko duten harremana zein den
ikustarazteko oso adierazle garrantzitsua bilakatu da hauek, batez besteko,
gizonek baino lan gehiago egiten dutela erakutsi baitu (Moreno eta Borràs 2013).
Datuen arabera, aztertutako epealdian ELZ gutxitu egin da, bai emakumeentzat
(2013an 1993an baino 39 minutu gutxiago) baita gizonezkoentzat ere (2013an
18 minutu gutxiago). Honen ondorioz emakume eta gizonen arteko aldea murriztu bada ere -emakumezkoek 1993 urtean gizonezkoek baino ordu bete eta
7 minutu gehiago ematen zituzten lanean, eta 2013an 46 minutu gehiago- emakumeek lanari gizonek baino denbora gehiago dedikatzen diote periodo osoan
zehar. Baina, nolako izan da ELZren bilakaera?
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Grafiko 2an ikus dezakegunez, emakumeen kasuan 1993 eta 1998 bitartean
ELZ txikitzen da, gerora handitzeko; 2008 eta 2013 artean, berriz, behera egingo du. Bilakaera honen oinarrian kontrako norabideko prozesu bi aurkitzen di-

tugu: alde batetik, emakumeek gero eta denbora gutxiago eskaintzen diete
etxeko lana eta zaintzei eta, bestetik, ordaindutako lanarekiko lotura handiago
dute. Ordaindutako lanarekiko goranzko joera 2008rarte luzatzen da eta gerora,
ziurrenez krisiaren eraginez, kontrako norabidea hartuko du. Borondatezko lanari dagokionez, batez beste txikia izateaz gain (7 minutu 1993an eta 5 minutu
2013an), beheranzko joera du 2008 urte-arte; gerora igo egiten da. Gure ustez,
gizonezkoen artean ere jazotako gorakada hau krisiaren ondorio gisa uler genezake.

Generoa eta
denboraren erabilera

Gizonezkoen portaerari erreparatzen badiogu, 1993 eta 2003 artean lanari lotutako denboran aldaketa txikiak gertatzen direla ondoriozta dezakegu, eta
2003tik aurrera ordaindutako lanei eskainitako denbora gutxitzen duten bitartean, etxeko lanak eta zaintzan pasatzen duten denborak gora egiten du. Edozein kasutan, eta dagoneko azaldu dugunez, gizonezkoen ELZak emakumezkoena baino gutxiagoko murrizketa jazotzen du.
GRAFIKO 2.  Erabateko

lan zama sexuaren arabera (oo:mm). 16 urte eta
gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 1993-2013

07:12
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04:48
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Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Zer gertatzen da norberaren deborarekin? Orokorrean, norberaren denborak
beheraka egiten du 2008 arte, gerora handitzeko. Ezberdintasunei dagokienez,
gizonek emakumeek baino denbora propio gehiago dute, bai 1993an (5 ordu
eta 41 minutu versus 4 ordu 42 minutu) baita 2013n ere (5 ordu 31 minutu versus
4 ordu 42 minutu). Generoen arteko aldea murriztu bada ere, joera hau ez da
konstantea eta 2003 eta 2008 urteen artean ezberdintasuna areagotu egin zen.
Edozein kasutan, interesgarriago deritzogu norberaren denbora eta ELZren
artean dagoen erlazioaren azterketari.
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TAULA 6.  Norberaren

denbora vs. Erabateko Lan Zama, sexuaren arabera.
16 urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 1993-2013

Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

1993

1998

2003

2008

2013

Emakumeak

0,61

0,64

0,61

0,62

0,73

Gizonak

0,93

0,86

0,82

0,89

1,01

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Taula 6an islatzen denez, emakumeek lan ordu bakoitzeko beraien askatasuna
gauzatzeko duten denbora ez da hiru ordu laurdenera iristen ikertutako 20 urteen zehar eta, une oro, gizonek izan dutena baino gutxiagokoa izan da. Espero genezakeen moduan, norberaren denborak ELZren kontrako joera izan du;
hots, ELZk gora egin duenean, denbora propioak behera egin du 2008an izan
ezik, urte horretan biak ala biak handitzen baitira. Aldaketa honi interesgarria
deritzogu eta denbora propioa gehiago baloratzeko joerekin lotua egon daitekeela uste dugu. Era berean, norberaren denbora vs. ELZk epealdi osoan agertzen duen gorako tendentziak fenomeno berak hauspotua egon zitekeen.
Adina bizitza-ziklora hurbiltzeko tarteko aldagai moduan erabiliz, ELZ handienak
adin-ertainetan kontzentratzen direla baieztatzen dugu. Gazteei dagokienez,
emakume gazteek adineko emakumeek baino denbora pittin bat gehiago pasatzen dute lanean eta gizonezkoetan lanarekiko lotura askoz garrantzitsuagoa
da gazteen artean. Generoen arteko ezberdintasunei dagokienez, adinarekin
batera gora egiten dute eta alderik handienak 60 urte eta gehiago dituztenen
artean gauzatzen dira. Erretiroak, beraz, ez du esanahi bera gizon eta emakumeentzat eta, aldea gutxitu bada ere (batez ere 2008tik aurrera), emakume
hauek gizonek baino ordubete eta 41 minutu gehiago lan egiten zuten 2013an.
Dena dela, ELZk edadeko emakumeen artean beherako tendentzia agertu du
azken bi hamarkadetan eta gazteen artean, aldiz, gorakoa. Gizonezkoetan,
talde biek gero eta lan karga arinago izateko joera agertzen dute. Bukatzeko,
adin ertainetan orokorrean emakumeen ELZ txikitzen den bitartean gizonen
artean lanarekiko lotura 2008 arte areagotu izan zen. Laburbilduz, lan kargari
dagokionez bizitza-zikloek oso bestelako eragina dute generoaren arabera eta,
orokorrean ezberdintasunak txikitu badira ere, gazteen artean ez da horrela
gertatu, nahiz eta hauek berdintasun formala bermatuta dagoen garaian gizarteratu diren.
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GRAFIKO 3.  Erabateko

lan zama sexua eta adinaren arabera. Euskadiko AE.

1993-2013

Generoa eta
denboraren erabilera

09:36
08:24
07:12
06:00
04:48
03:36
02:24
01:12
00:00
Emak. 16-34

Emak. 35-59 60 eta + Emak.
1993

1998

Giz. 16-34

2003

2008

Giz. 35-59

60 eta + Giz.

2013

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Esana dugu adin-ertainen ertzetan gertatzen denari oso garrantzitsua deritzogula. Beste batzuetan agertu izan dugunez (Luxán, Legarreta eta Martín 2013)
eta esku artean ditugun datuen azterketaz ondorioztatzen denez, berdintasunaren inguruko diskurtsoen hedapenak ez du eguneroko praktiken parekidetasuna bermatu. Azken urteetan, ELZri dagokionez gazteen arteko ezberdintasunen areagotzeak hauxe konfirmatzeaz gain, etorkizunean ezberdintasunak
leuntzeko joera bertan behera gera zitekeela pentsa arazten digu eta, berriro
ere, teorikoki onartutako diskurtso horiek parekidetasunerantzago aldaketa
mantsotzen ari ote diren galdetzen diegu gure buruei (Ibid. 2013).
Bestalde, biziraupenaren demokratizazioaren ondorioz, nagusien pisua gero eta
garrantzitsuagoa da gurean: Eustat-en arabera, 2014an populazioaren %20,7ak
64 urte baino gehiago zituen eta, hauen artean, %58a emakumeak ziren. Honetaz gain, “bakarrik bizi diren (..), kasu batzuetan pobreziaren mugatik beherako diru-sarrerekin eta bestelako baliabideetatik ere gutxi dauzkaten” (Luxán
eta Martín 2012: 11) emakumeei buruz ari gara. Arrazoi guztiengatik, biztanleriaren sektore honek arreta berezia merezi duela uste dugu.

TAULA 7.  Norberaren

denbora vs. Erabateko Lan Zama, adina eta sexuaren
arabera. Euskadiko AE. 1993-2013
Emakumeak

Gizonak

16-34

35-59

60 eta +

16-34

35-59

60 eta +

1993

0,70

0,41

0,90

0,89

0,64

2,19

1998

0,62

0,45

1,02

0,81

0,52

2,67

2003

0,52

0,46

0,99

0,77

0,56

2,11

2008

0,61

0,40

1,08

0,79

0,58

2,72

2013

0,78

0,46

1,23

1,14

0,64

2,45

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).
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Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

Norberaren denborari erreparatzen badiogu, pertsona nagusiek dute disponibilitaterik handiena eta, batez ere, gizonek. ELZrekiko loturarekin alderatuz gero,
gazteek adin ertaineko pertsonek baino denbora gehiago dute, eta mutilek
neskek baino gehiago; aldea, aldiz, ez da adinekoen artean bezain handia.
Edozein kasutan, 35 eta 59 urte bitarteko emakumeek aztertutako epealdi
osoan laneko ordu bakoitzeko ez dute ezta ordu erdia askatasunez kudeatzeko.
Norberaren denbora vs. ELZ adinaren arabera aztertzerakoan, denbora propioa
gehiago baloratzearen inguruko hipotesiak indarra galtzen du, orokorrean joera
hori dela iruditu arren, kolektiboen baitan aldaketa ugari baitago.
Edozein kasutan, berriz ere, adin guztietako emakumeek gizonek baino denbora gutxiago dute beraientzat eta, azken urteetan, 60 urte baino gutxiago dutenen
artean genero ezberdintasunak areagotu dira.
Sarreran aipatu dugunez, emakumeen ikasketa maila altua ez ordaindutako
lanaren banaketa parekideago edota lan horren externalizazioarekin lotua izan
da. Bestalde, 1991 eta 2011 urteen artean, Euskal AEko populazioaren ikasketa mailak gora egin du nabarmen, bereziki emakumeen artean. Gauzak horrela,
1991an emakumeen %70ak eta gizonen %61,8ak lehen mailarainoko ikasketak
zituen eta 2011an %35,8ak eta %41,1, hurrenez hurren; ikasketa unibertsitarioak
dutenen kopurua, emakumeen artean, %9,7 izatetik %25,8 izatera pasatzen da
eta, gizonezkoen kasuan, %12,1tik %22,3ra. Jakina, ikasketa maila adinarekin
estuki lotuta dago eta ikasketa unibertsitarioak dituztenen proportzio oso altua
adin ertainekoa dugu. Baina ELZri begiratuta, zer nolako eragina du ikasketa
mailak? Eta zer nolako lotura generoarekin?
Grafiko 4an ikus dezakegunez, emakumeei dagokienez, ikasketa maila eta
ELZren arteko harremanaren zentzua erabat aldatzen da aztertutako epealdian.
Hau da, 1993an urtean zenbat eta ikasketa gehiago izan orduan eta lan zama
gutxiago. 2013an, ordea, ikasketa maila altuagoko duten emakumeek ELZ handiago dute ere. Gure ustez, aldaketa hau adinarekin oso lotuta dago. Alde batetik, lehen mailarainoko ikasketak dituzten emakumeak gero eta helduagoak
dira -nagusienen artean ELZ adin ertainetan baino txikiagoa da- eta, bestalde,
ikasketa unibertsitarioak dituzten emakumeen batez besteko adinak ere gora
egin du –gogoratu adin ertaineko emakumeek gazteek baino lan zama astunagoak dituztela-. Dena dela, adinaz gain, emakumeentzat 2003rarte ikasketa
unibertsitarioak izateak gizonen adinako ELZ izatea suposatzen zuen eta, aldi
beren, ikasketa maila baxuago zuten emakumeen ELZ baino gutxiago. 2008tik
aurrera, emakumeen arteko ezberdintasunik handienak oinarrizko hezkuntza
eta hori baino gehiago dutenen artean erregistratzen dira eta gizonekiko parekidetasun eza handitzen da.
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GRAFIKO 4.  Erabateko

lan zama sexua eta ikasketa mailaren arabera. 16
urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 1993-2013

Generoa eta
denboraren erabilera

09:36
08:24
07:12
06:00
04:48
03:36
02:24
01:12
00:00
Lehen m. arte Bigarren maila Unibertsitarioak Lehen m. arte Bigarren maila Unibertsitarioak
1993

1998

2003

2008

2013

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Norberaren denbora ELZrekiko duen harremanaren azterketaz antzeko joera
ondorioztatzen dugu. Hots, 1993. urtean eta emakumeen artean, zenbat eta
ikasketa maila altuago, orduan eta harreman handiago norberaren denbora eta
ELZren artean, beraz lan ordu bakoitzeko norberarentzat denbora gehiago.
Aldiz, gizonezkoen artean justu kontrako harremana gauzatzen da, zenbat eta
ikasketa maila altuago, orduan eta lan ordu bakoitzeko norberaren denbora
gutxiago. Beraz, nahiz eta gizon eta emakumeen arteko aldeak mantendu
(lehengoen kasuan harremana beti baita altuago), ikasketa mailak sexuen arabera kontrako eragina izatetik antzekoa izatera (hau da, zenbat eta ikasketa
maila altuago orduan eta ELZ gehiago) igarotzen da. Dena dela, eta dagoeneko
adierazi dugunez, ikasketa mailak adinarekin duen lotura kontuan harturik, harreman honek azterketa sakonago eskatzen du. Hauxe dugu, beraz, aurrera
begira ikertzen jarraitzeko bideetako bat.

TAULA 8.  Norberaren

denbora vs. Erabateko Lan Zama, ikasketa maila eta
sexuaren arabera. 16 urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko
AE. 1993-2013
Emakumeak

Gizonak

Lehen m.
artekoak

Bigarren
mailakoak

Unibertsitarioak

Lehen m.
artekoak

Bigarren
mailakoak

Unibertsitarioak

1993

0,73

0,77

0,90

1,19

1,15

1,07

1998

0,80

0,72

0,86

1,20

0,95

1,02

2003

0,83

0,59

0,71

1,12

0,92

0,89

2008

0,84

0,56

0,54

1,31

0,82

0,79

2013

1,09

0,66

0,58

1,55

0,91

0,81

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Bukatzeko, jarduera ekonomikoarekiko harremanari erreparatuko diogu, aztertutakoen artean ezberdintasun handienak ezartzen dituen aldagaiari alegia.
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Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

Grafiko 5ak islatzen duenez, ELZkiko ezberdintasunik txikienak ikasleen artean
gauzatzen dira, lanari lotuta ordu gutxien ematen dituen kolektiboan hain zuzen
ere. Bestalde, alderik handienak langabetu eta jubilatuen artekoak ditugu, hau
da, iraganean ordaindutako lanarekiko harremanen bat izan dutenen artean.
Beraz, erretiroari buruz esandakoa, ez duela eragin berdina gizon eta emakumeentzat, langabeziari ere aplikatu diezaiokegu: ordaindutako lanarekiko etenak
emakumeen kasuan beste lan batzuei eskainitako ordu kopuruen areagotze
askoz intentsuagoa suposatzen du gizonezkoen kasuan baino.
GRAFIKO 5.  Erabateko

lan zama sexua eta jarduerarekiko harremanaren
arabera. 16 urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE.
1993-2013

09:36
08:24
07:12
06:00
04:48
03:36
02:24
01:12
00:00

Emak.
Enplg.

Emak.
Langab.

Emak.
Jubil.
1993

Emak.
Ikasleak

Emak.
Etxe lk.

1998

2003

Giz.
Enplg.
2008

Giz.
Langab.

Giz.
Jubil.

Giz.
Ikasleak

2013

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

1993an, etxeko lanetan aritzen ziren emakumeen ELZ batez beste 6 ordu eta
57 minutukoa zen, enplegatuak ziren gizonen ELZ baino 8 minutu laburragoa.
2013an aldiz, aldea ordu bete eta 49 minutukoa da, etxeko lanetan aritzen diren
emakumeen ELZ murriztu baita. Ikasketen kasuan aipatu dugun moduan, gertakari honen oinarrian etxekoandreen zahartzea kokatu behar dugu. Zentzu
honetan, nahiz eta aldaketak gertatu diren, etxeko lanek genero-sistemaren
eraikuntzan zentralak izaten jarraitzen dutela ondoriozta dezakegu eta, era berean, denboraren disponibilitatearen eragina oso bestelakoa dela emakume
edota gizonen artean.
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Norberaren denbora eta ELZen arteko harremanaren azterketak ondorio hauek
berresten ditu. Hau da, enplegatutako emakume eta gizonek lan ordu bakoitzeko askatasunez erabiltzeko duten denbora murritza da (ordu erdi baino gutxiagokoa emakumeen kasuan eta zertxobait altuagoa gizonen artean) eta jarduerarekiko bestelako harremanak dituztenen artean ezberdintasunek gora egiten
dute, hau da, enplegurik egon ezean, gizonezkoek norberaren denbora askoz
ere gehiago izaten dutela emakumezkoak baino. Ikasleen kasuan, ordea, ikasketak lan zamaren baitan ez direla barnebiltzen gogoratu behar dugu eta horrek,
noski, eragina duela emaitzetan. Edozein kasutan, datu hauek orain arte esandakoa konfirmatzera datoz, langabetu eta jubilatuen kasuan gizonezkoek lan
ordu bakoitzeko askatasunez kudeatzeko 2 eta 4 ordu artean baitituzte aztertutako epealdian eta emakumezkoen kasuan ez da inoiz 2 ordutara heltzen.
Beraz, enpleguarekiko etenek sortzen dituzten egoeretan denbora aurrekontuak

genero ardatzez definituta daudela baiezta dezakegu. Ezberdintasun hauen
nolakotasunean sakontzeko asmoz, segidan etxeko lanen banaketa eta egunerokotasunei erreparatuko diegu.

Generoa eta
denboraren erabilera

TAULA 9.  Norberaren

denbora vs. Erabateko Lan Zama, jarduerarekiko
harremana eta sexuaren arabera. 16 urte eta gehiagoko
populazioa. Euskadiko AE. 1993-2013
Emakumeak

Enplegatuak

Langabeak

Jubilatuak

Ikasleak

Etxeko lanak

1993

0,44

1,05

1,16

3,42

0,70

1998

0,42

0,93

1,42

3,96

0,85

2003

0,43

0,82

1,26

3,33

0,93

2008

0,39

0,77

1,39

2,42

1,00

2013

0,44

0,83

1,59

3,55

1,08

Gizonak
Enplegatuak

Langabeak

Jubilatuak

Ikasleak

1993

0,64

2,62

3,64

5,70

1998

0,53

3,08

3,75

5,46

2003

0,58

4,39

2,90

  -8

2008

0,55

2,10

3,62

5,34

2013

0,53

1,98

3,08

4,37

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).8

3.3 Etxeko lanen banaketa eta egunerokotasuna
Arestian aipatu dugunez, etxeko lanei eskainitako denbora dugu generoaren
araberako alderik handiena erregistratzen duen eta, aldi berean, aztertutako
epealdian bilakaerarik nabarmenena jazotzen duen jarduera. Bestalde, etxeko
lanak generoaren eraikuntzaren muinean kokatzen den gaia dugu, bikoteen
artean, parekidetasuna neurtzeko erabiltzen dena (Agirre 2014, 285). Gai hau
“bikotearen funtzionamendurako termometro bat da eta, era berean, bikotearen
parekidetasuna ezartzen du. Hau da, etxeko lanen eta zaintza lanen esparruan
erabakitzen, konfiguratzen eta gauzatzen da, hein handi batean, bikote harremanen eredua. Lan hauen banaketa eta antolaketari begiratzeak genero harremanak nolakoak izango diren ulertzen laguntzen du” (Ibid. 285). Gure ustez,
baieztapen hau gizarte osoaren antolaketari buruz hitz egiteko ere baliagarria
da oso, biziraupena ziurtatu eta bermatzeko ezinbestekoak diren lanen banaketa ez delako bikoteen artean gertatzen denari mugatzen. Bestalde, etxeko
lanaren nolakotasunaren bilakaera generoaren eraikuntzan gerta zitezkeen
balizko aldaketetara hurbiltzeko tresna bilakatu nahi izan dugu.

8

Urte honetarako ez dugu datu fidagarririk.
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TAULA 10.  Batez

besteko gizarte-denbora (oo:mm), etxeko lan-mota eta
sexuaren arabera, denbora horren feminizazio-indizea eta
etxeko lanaren nolakotasun indizea. 16 urte eta gehiagoko
populazioa. . Euskadiko AE. 1993-2013

Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

Emakumeak

1993

1998

2003

2008

2013

Ohiko etxeko jarduerak

3:15

2:45

2:38

2:39

2:25

Ez ohiko etxeko
jarduerak

1:00

0:52

0:53

0:47

0:44

Gizonak

1993

1998

2003

2008

2013

Ohiko etxeko jarduerak

0:26

0:33

0:30

0:44

0:56

Ez ohiko etxeko
jarduerak

0:33

0:35

0:39

0:34

0:41

Feminizazio indizea
1993

1998

2003

2008

2013

Ohiko etxeko jarduerak

7,5

5,0

5,3

3,6

2,6

Ez ohiko etxeko
jarduerak

1,8

1,5

1,4

1,4

1,1

Etxeko lanaren nolakotasun indizea
1993

1998

2003

2008

2013

Emakumeak

3,3

3,2

3,0

3,4

3,3

Gizonak

0,8

0,9

0,8

1,3

1,4

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Azter ditzagun datuak. Emakumeei erreparatuz gero, nahiz eta jarduera mota
biei eskainitako denbora murrizten den, ohiko etxeko jarduerekiko lotura ez
ohiko jarduerekikoa baino intentsuagoa da aztertutako epealdian zehar: 1993.
urtean ohiko jarduerei lotuta 3 ordu eta 15 minutu pasatzen zituzten emakumeak
eta ez ohikoei ordubete; 2013an, aldiz, 2 ordu eta 25 minutu eta 44 minutuetako dedikazioak dituzte. Gizonen portaerak kontrako bilakaera du, hau da, gero
eta denbora gehiago eskaintzen diote orokorrean etxeko lanei eta, gainera,
2008tik aurrera ohiko jarduerei ez ohikoei baino denbora gehiago eskaintzen
diete, emakumeek bezala. Edozein kasutan, igoera hau parte-hartze tasen gorakadekin estuki lotuta dagoela gogoratu behar dugu (ikus Taula 5). Era berean,
jarduera bietako feminizazio-indizeak gutxitzen badira ere, jarduera ohikoena
7,5etik 2,6 izatera igarotzen da eta, aldiz, ez ohikoena 1,8 izatetik 1,1ra.
Beraz, ez ohiko lanen banaketa aztertutako epealdi osoan parekideago izan
dela esan genezake. Moreno eta Borràs-ek dioten modura, “garrantzitsua da
eginkizunen tempoa haien eduki eta balore sozialarekin lotuta dagoela azpimarratzea”9 (2013, 17) eta honek zer ikusi handia duela egunerokotasunaren zurruntasun zein errutinizazioarekin. Bestalde, ohiko lanen banaketan nabarmengarriak diren aldaketak gauzatu badira ere, 2013an emakumeek jarduera hauei
eskaintzen dieten denbora gizonezkoek dedikatzen diotena bider 2,6 dugu, hots,
batere parekidea ez den banaketaren aurrean gaude. Era berean, etxeko jar-
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9

Egileek egindako itzulpena.

dueren nolakotasun indizearen irakurketaz emakumeen artean aldaketa gutxi
gertatu direla ondoriozta dezakegu. Emakumeek etxeko lan gutxiago egiten
badute ere, ohiko jardueren pisuaren garrantzia mantentzen baita aztertutako
epealdi osoan zehar. Gizonezkoei dagokienez, ordea, aldaketa garrantzitsuak
gauzatu dira eta, esan bezala, ohiko jarduerekiko lotura handitu da, etxeko
nolakotasunaren indizea nabarmenki igo delarik.

Generoa eta
denboraren erabilera

Adinari erreparatuz gero, emakumeen artean etxeko lanaren nolakotasun indizea aztertutako epealdian zehar eta adin tarte gehienentzat 3tik hurbil edo 3
baino altuagoa dela berresten dugu eta, era berean, ez dagoela murrizketarako
joera argirik. Gazteei dagokienez, emakume hauek etxeko lanei oso denbora
gutxi eskaintzen dietela azpimarratu behar dugu eta, gure ustez, gertaera hau
gurasoen etxean egotearekin edota seme-.alabarik ez izatearekin lotu beharko
genuke. Gizonen artean, berriz, etxeko lanaren nolakotasun indizeak gora egin
du adin-tarte guztietan, eta bereziki adin-ertainetan. Hots, 35 eta 59 urte arteko
gizonak ditugu aipatutako aldaketen protagonista nagusiak.
Jarduera ekonomikoarekiko harremanari dagokionez, emakumeen eta gizonen
arteko ezberdintasun handienak jubilatu eta enplegatuen artean gauzatzen dira
eta ikasleen artean portaerak gero eta antzekoagoak dira. Adina eta jarduera
ekonomikoaren10 araberako datuak orain arte esandakoa konfirmatzera datoz,
hots, genero deseraikuntzarako joera lausoa dela oso eta maskulinitatearen
eraikuntzarengan feminitatearen eraikuntzarengan baino eragin handiagoa izaten ari direla.

TAULA 11.  Etxeko

lanaren nolakotasun indizea, adina eta sexuaren arabera.
Euskadiko AE. 1993-2013
ETXEKO LANAREN NOLAKOTASUN INDIZEA
Emakumeak

Gizonak

16-34

35-59

60 eta +

16-34

35-59

60 eta +

1993

3,6

3,3

3,0

0,9

0,7

0,6

1998

3,0

3,4

3,2

1,3

0,9

0,7

2003

2,5

3,2

3,1

0,9

1,0

0,6

2008

3,6

3,7

3,3

1,7

1,5

0,9

2013

2,9

3,4

3,6

1,4

1,7

1,1

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

 Arestian aipatutako ikasketa-maila eta adinaren arteko balizko lotura dela eta, etxeko lanaren
nolakotasunaren azterketan ez dugu ikasketa-mailaren inguruko informazioa gehitu.

10
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TAULA 12.  Etxeko

lanaren nolakotasun indizea, jarduerarekiko harremana
eta sexuaren arabera. Euskadiko AE. 1993-2013

Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

ETXEKO LANAREN NOLAKOTASUN INDIZEA
Emakumeak
Enplegatuak

Langabeak

Jubilatuak

Ikasleak

Etxeko
lanak

1993

3,0

3,2

3,0

3,3

3,6

1998

3,2

2,7

3,1

2,1

3,4

2003

2,7

2,4

3,1

1,9

3,4

2008

4,0

3,1

3,5

2,4

3,4

2013

3,5

2,5

3,4

1,7

4,1

Gizonak
Enplegatuak

Langabeak

Jubilatuak

Ikasleak

Etxeko
lanak

1993

0,8

0,7

0,6

1,0

10,4

1998

1,0

1,4

0,6

2,0

-

2003

0,9

0,7

0,7

1,2

-

2008

1,6

1,3

1,0

2,8

0,2

2013

1,7

1,4

1,1

1,9

3,7

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

3.4 Gizarte-bizitza, aisialdia eta joan-etorriak
Gizarte-bizitzaren bilakaerari erreparatuz gero, orokorrean urteetan zehar gizarte mailan asko jaitsi dela ikus dezakegu. Adinaren arabera, gazteak dira gehienbat gizarte-bizitzaren eremuari dedikatutako denbora murriztu dutenak: gizarte
denboran, gizonek ordu bat eta 59 minutu dedikatzetik 57 minutura pasa dira
eta emakumeek ordu bat eta 24 minututik 45 minututara. Jarduera hauek burutzen dituztenen denborari erreparatuz, gazteen denbora murrizketa nabaria
da ez, haatik, heldu zein nagusiena. Parte hartze tasari dagokionez, helduen
adin tartean tasarik baxuena topatuko dugu eta erabateko lan zamek fenomeno
honetan eragina izan dezakeela deritzogu.
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Borondatezko partaidetza zibila edo borondatezko lanei dagokionez, parte-hartze tasak oso baxuak mantendu dira urteetan zehar. Begirada orokor batetik,
1993tik 2013ra borondatezko lanaren parte-hartze tasak jaitsi diren arren,
2008tik 2013ra igoerarako joera bat antzeman daiteke eta jarduera hauek burutzen dituztenak kontutan hartuz borondatezko lanei dedikatutako denbora igo
dela ikus dezakegu. Hortaz, igoera honen arrazoia ez da jarduera hauek burutzen dituztenak gehiago direla orain, lan hauei dedikatutako denbora handitu
dutela baizik. Beraz, esan genezake parte-hartzea borondatezko lanetan ez dela
demokratizatu, lan egiten zutenek lan karga handiagoa hartu dutela baizik. Krisiaren testuinguruak igoera honetan eragin zuzena izan dezakeela deritzogu.
Orokorrean, emakumeek parte-hartze tasa altuagoak erakusten dituzte nahiz
eta hauek baxuak izan.

Lan merkatuarekiko harremana kontutan hartuz, gizon enplegatuak dira urteetan zehar parte-hartze tasarik baxuena erakusten dutenak borondatezko lanetan (%6,5 1993an eta %2,9 2013an). 1993an ikasle gizonak parte-hartze tasarik altuenak zituztenak baziren 2013an, aldiz, langabetuak dira gehien parte
hartzen dutenak (1993an %7,8 ikasleak eta 2013an %7,4 langabetuak). Emakumeei dagokienez, antzeko joera ikus dezakegu: emakume enplegatuak dira
parte-hartze tasarik baxuena erakusten dutenak borondatezko lanetan (%6,1
1993an eta %3,9 2013an). 1993an ere ikasle emakumeak ziren gehien parte
hartzen zutenak (%11,3) baina 2013.urtean langabetuak dira (%7,3). Gizon enplegatuak izan ezik, gainontzeko populazioaren tendentzia honakoa izan da:
1993tik 2008ra parte-hartze tasak jaitsi dira baina 2008tik 2013ra igoerarako
tendentzia ikus daiteke.

Generoa eta
denboraren erabilera

Adinari erreparatuz gero, gizonen kasuan parte-hartze tasarik baxuenak erdiko
adin-tarteetan topatuko ditugu (35-59 urte). Aldiz, parte-hartze tasarik altuenak
borondatezko lanetan gizon gazteen artean ikus daitezke (16-34 urte bitartean).
Emakumeen kasuan, haatik, parte-hartze tasarik baxuenak gazteen artean
kokatuak daude eta altuenak adin ertainetan, kasu guztietan gainera, parte-hartze tasak gizonenak baino altuagoak dira. Azkenik, ikasketa mailari dagokionez,
deigarria da unibertsitate ikasketak dituzten gizonak izatea parte-hartze tasarik
baxuenak dituztenak 2013an (%3,8) 1993an altuenak ziren bitartean (%10).
Emakumeen artean, aldiz, oinarrizko ikasketak dituztenak dira parte-hartze
tasarik baxuenak erakusten dutenak (1993an %7 eta 2013an %4,3) eta unibertsitate ikasketak dituztenak parte-hartze tasarik altuenak dituzte (1993an %16,8
eta 2013an %5,2). Kasu hauetan guztietan ere, tendentzia nagusia berdina da:
1993tik 2008ra parte-hartze tasak jaisten dira eta 2013an berriro igotzeko tendentzia dago, adin ertaineko gizonak salbu.
Aisialdiari dagokionez, orokorrean, urteetako bilakaeran kontrako joera ikus
dezakegu, hots: gizarte-denboran duen pisua zein parte-hartze tasa handituz
joan diren bitartean, ekintza hauei dedikatutako denbora txikitu egin da. Gizarte denborari erreparatuz, esan dezakegu aisialdia aktiboa handitu dela bai gizon
gazteen zein nagusienen kasuan. Aisialdi pasiboa, aldiz, gutxitu da bai gizon
zein emakumeen artean, emakume nagusiak salbu (3 ordu eta 55 minututik
1993ean 4 ordu eta 3 minutura 2013an). Jarduera hauek burutzen dituztenen
denbora aztertuz gero, urteetan zehar aisialdi aktiboa zein pasiboaren denbora
dedikazioa murriztu dela esan dezakegu, emakume heldu eta nagusiak salbu,
zeintzuk denbora dedikazioa mantendu duten. Izan ere, parte-hartze tasari
erreparatuz gero urteetan zehar handitu edo mantendu dela esan dezakegu:
adinaren arabera, aisialdi aktiboaren tasa orokorrean handitu da (adin ertainetan kokatutako emakumeak salbu, hauek mantendu baitute) eta aipagarria da
adin gazteetan izan duen igoera. Jarduerarekiko erlazioari begiratuz, orokorrean
aisia aktiboan gizonak parte-hartze handiago dutela ikus daiteke bai ikasle,
langabe eta jubilatuen artean. Orokorrean, aisia aktiboa nabarmen handitu da
gazte eta ikasleen artean eta baliteke ordenagailuaren erabileran emandako
zabalpena izatea igoera honen arrazoia. Aisia pasiboan, aldiz, nahiz eta gizonen
parte-hartze portzentaiak emakumeenak baino altuagoak izan urteetan zehar
honi dedikatutako denbora gutxituz joan dela antzeman daiteke, haatik, emakume jubilatuek handitu dute. Aisialdi pasiboari dagokionez ere kasu guztietan
parte-hartze tasa mantendu edo handitu da, adin nagusietan tasa altuenak
pilatzen direlarik: gizonak %98 eta emakumeak %97.
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GRAFIKO 6.  Batez

03:50
03:21
02:52
02:24
01:55
01:26
00:57
00:28
00:00

1993
1998

Gizarteharremanak

Aisi aktiboa
eta kirolak

Aisi pasiboa

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

Gizonak

Emakumeak

2003
Gizonak

Bi hamarkadako
gizarte-aldaketa Euskal
AEn denboraren
erabileraren bitartez.
Denbora-aurrekontuei
buruzko inkesta,
1993-2013

besteko gizarte-denbora (oo:mm) gizarte-bizitza, aisia
eta joan-etorrien bilakaeran sexuaren arabera. 16 urte eta
gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 1993-2013

2008
2013

Joan-etorriak

Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Azkenik, joan-etorriak kontutan hartuz urteetan zehar handitzeko joera nabaria
ikus dezakegu. Haatik, adin ezberdinen artean ezberdintasun nabaria ikus dezakegu: nagusiak dira gizarte denboran tarte gutxien eskaintzen diotenak eta
gazte zein helduak, ordea, denbora gehien. Jarduera hauek burutzen dituztenen
denbora dedikazioari begiratuta, emakume nagusiak dira joan-etorriei denbora
gutxien eskaintzen diotenak, baita parte-hartze tasei dagokionean ere nahiz eta
urteetan zehar igo duten (%47,7tik 1993an %76,1era 2013an). Jarduera kontutan
hartuz, orokorrean, enplegatuak, langabeak eta ikasleak dira gizarte-denboran
joan-etorriei denbora dedikaziorik altuena erakusten dutenak. Aipatzekoa da,
emakume ikasleek urteetan zehar joan-etorriei dedikatutako denbora handitu
dutela, azken urteetan gizonek baino denbora gehiago hartuz. Izan ere, joan-etorriak burutzen dituzten ikasle emakumeen kopurua urteetan zehar igo da:
1993ean %81 baziren, 2013an %95,10 eta 2008an parte-hartze tasarik altuena
ikus dezakegu: %97,20. Etxeko lanetan diharduten emakumeen artean ere,
azken urteetan joan-etorriei dedikatutako denbora igo dela ondorioztatu dezakegu baita emakume enplegatuen artean ere, horrela, 1993an parte-hartze tasa
%85 bazen, 2013an %95,5era heldu da. Ikasketa mailei dagokionez, bai gizon
zein emakumeen artean ikasketa unibertsitarioak dituztenak dira joan-etorrietan
parte-hartze tasa altuenak dituztenak.
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4. Gaur egungo egoeraren azterketa: krisiaren eragina
genero ikuspegitik bizitza esparru ezberdinetan
2013. urtean, batez besteko gizarte denboran joera berdin zein ezberdinak
daude gizon eta emakumeen denboraren erabileran. Populazioak batez besteko egun batean denbora nola banatzen duen portzentajetan aztertuz gero,
honakoa ikus genezake: beharrizan fisiologikoetan (%52), joan-etorrietan (%5)
eta gizarte bizitzan (%2) Euskal AEko gizon zein emakumeek denbora tarte
berdina erabiltzen dute. Haatik, etxeko lanak eta zaintza, aisia zein lana eta
prestakuntzan erabilitako denboran ezberdintasunak nabariak dira. Emakumeek
batez beste euren denboraren %15a etxeko lanak eta zaintzari dedikatzen dioten bitartean, gizonek %7a eskaintzen diote. Lana eta prestakuntzari dagokionez, emakumeek %10a dedikatzen dute eta gizonek, aldiz, %14a. Azkenik, aisiari erreparatuz, emakumeek euren denboraren %16a dedikatzen dioten
bitartean gizonek %20a dedikatzen diotela ikus dezakegu. Datuek seinalatzen
digute emakumeek lan zama handiagoa dutela gizonek baino, zentzu honetan,
erabateko lan zamari erreparatzen badiogu, hau da, lan ordaindua eta ez ordainduaren batuketari, ondorioztatu dezakegu emakumeen lan zama handiagoa
dela: emakumeena 5 ordu eta 40 minutukoa den bitartean, gizonena 4 ordu eta
48 minutukoa. Beraz, 2013. urtean gizonen eta emakumeen arteko ezberdintasunak mantentzen dira.

Generoa eta
denboraren erabilera

GRAFIKO 7.  Erabateko

lan zama (oo:mm), sexuaren arabera. 16 urte eta
gehiagoko populazioa. Euskadiko AE. 2013
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Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Gaur eguneko egoeraren azterketari erreparatzeko, krisiak eragindako ondorioak aintzat hartzea beharrezkotzat jotzen dugu. 2013an krisiaren eraginak
egon badaude, baina ekonomista ezberdinen esanetan, erlatibizatu behar dira
(Larrañaga et al., 2011). Hortaz, kontuan izan behar dugu zein zen egoera krisia
aurretik horren efektuak ongi aztertzeko, izan ere, aldaketa guztiak ez dira krisiaren ondorio. Are gehiago, emakume eta gizonen arteko ezberdintasunei
dagokienez, kapitulu honetan zehar ikusi dugun legez, asko krisiaz aurretik ere
nabariak ziren.
Lan ordaindua eta prestakuntzari batez beste eskainitako gizarte denborari
erreparatuz, emakume eta gizonen arteko parte hartze joera ezberdin hori argi
ikus dezakegu. Urteetan zehar, emakumeen parte hartzeak lan merkatuan ez
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ditu gizonen patroiak jarraitu eta gizonek emakumeek baino ia-ia ordu bikoitza
eskaini diote lan ordaindu eta prestakuntzaren eremuari. Haatik, denboran zehar
emakumeen parte hartzearen handitze progresibo bat antzeman daiteke ere:
1993ean 2 ordu eskaintzen bazioten lan ordaindu eta prestakuntzari 2008an,
aldiz, 2 ordu eta 50 minutu. Aitzitik, 2008tik aurrera krisi ekonomikoaren eragina
nabaria da. Krisiaren ondorioz, gizonen eta emakumeen parte hartzea lan merkatuan berdindu da, batez ere, krisiaren lehen urteetan. Gizonen denboraren
erabileran argi ikus daiteke krisiaz geroztik ia ordu bat gutxiago eskaintzen
diotela lan ordaindua eta prestakuntzari. Emakumeen kasuan, ordu kopuruen
murrizketa ez da hain bat-batekoa izan, halere, 1993tik geroztik lan ordaindu
eta prestakuntzari dedikatutako 50 minutu gehiago horiek murrizteko joera ikus
daiteke. Beraz, badirudi krisiaren eragina bortitzagoa izan dela gizonen denboraren erabileran lan ordaindu eta prestakuntzari dagokionez.
Zenbait ekonomistak seinalatu duen legez, finantza krisiaren lehen urteak batez
ere produkzioaren sektore maskulinizatuenetarako kaltegarriak izan ziren, eraikuntza edo automobil-industria kasu. Horregatik, gizonezkoen langabezi tasa
emakumeena baino azkarrago igo zen eta tradizionalki emakume eta gizonen
langabezi tasak banatzen zituen distantzia ia-ia desagertu egin zen 2010.urtean
(Larrañaga et al., 2011). Geroztik, beti ere ekonomista hauen esanetan, distantzia hau berriro agertzeko joera dago, batez ere, zerbitzu sektorean egondako
murrizketak direla eta. Zentzu honetan, 2014ko emakumeen langabezi tasei
erreparatzen badiegu, igoerarako joera hori ikus dezakegu (Eustat, 2015).
GRAFIKO 8.  Batez

besteko gizarte denbora (oo:mm) lan ordaindua eta
prestakuntzaren bilakaeran. 16 urte eta gehiagoko populazioa.
Euskadiko AE. 1993-2013
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Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

408

Baina krisiak ez du soilik lana eta prestakuntzaren eremuan eragin. Orokorrean,
2003tik 2013ra borondatezko lanetan parte hartzen zuten gizon zein emakumeen denbora dedikazioa handitu dela esan dezakegu eta baliteke krisiak
eragindako ondorioek lotura izatea horretan. 2012ko kapital sozialaren inguruko
inkestak ere parte-hartzeari eskainitako igoera seinalatzen du, batez ere, grebetan eta manifestazioetan egondako parte hartzea igo da, krisiaren ondorioz
sortu diren enplegu-arazoengatik zein arazo politikoengatik, hain zuzen ere
(Eustat, 2012). Borondatezko lan motak kontutan hartuz, generoaren arabera
parte-hartzeko patroiak ezberdinak direla esan dezakegu, gainera, azpimarra-

tzekoa da hau seinalatzen duen literatur zientifiko ugaria (Hooghe eta Stolle,
2004; Croson eta Gneezy 2009; Coffé eta Bolzendahl, 2010; Verge eta Tormos,
2012, beste batzuen artean). Horrela, Grafiko 9ri erreparatuz, 2013 urtean bereziki deigarria da gizonen denbora dedikazioa parte hartze desinteresatuan
(bertan, grebak eta manifestazioak sartzen dira) zein erakundeetako lan desinteresatuan, aldiz, emakumeen parte hartzea erakunde bidezko lanetan azpimarratzekoa da, non lana jendearekin zuzeneko tratuan burutzen den.

Generoa eta
denboraren erabilera

GRAFIKO 9.  Parte-hartzaileko

batez besteko denbora borondatezko lanetan
(oo:mm). 16 urte eta gehiagoko populazioa. Euskadiko AE.
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Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Etxeko lanak eta zaintzari dagokienez, krisiaren eragina lan merkatuarekin ikusi dugunaren kontrakoa dugu, hau da, lan merkatuari eskainitako denbora jaitsi
den bitartean, etxeko lanei eta zaintzari eskainitako denbora igo egin da. Ekonomista feminista ezberdinek seinalatu duten moduan, etxean burututako lanek
izaera kontra-ziklikoa dute: ekonomia egoera oparoetan etxean burutzen den
lana murrizten da (batik bat merkatuan kontratatu edo zerbitzu sozialek burutzen
dutelako) eta krisi ekonomikoaren garaietan handitu egiten dira (dirurik ez dagoelako merkatuan kontratatzeko edota zerbitzu publikoak murrizteko joera
dagoelako) (Perez Orozco, 2012). Aipagarria da, beraz, 2003tik aurrera etxeko
lanak zein zaintzari dedikatutako denbora igo egin dela: gizonek etxeko eremura gehiago lotzen diren bitartean, emakumeek zaintzari dedikatzen duten denbora handitu dute. Izan ere, 2013an ere ezberdintasun nabaria ikus dezakegu
emakume eta gizonen artean: emakumeek etxeko lanak eta zaintzari 3 ordu eta
44 minutu dedikatzen duten bitartean, gizonek ordu bat eta 58 minutu.
Gizarte guztia aintzat hartzen badugu, beraz, krisi garai hauetan etxeko eremuan sortzen diren zerbitzu eta ondasunek merkatuan sortutakoak baino pisu
handiagoa hartzen dute. Izan ere, gizarte mailan denbora gehiago eskaintzen
baitzaio etxeko eremuari eta orokorrean, lan ez ordainduari (borondatezko lanak
barne) (%54) lan ordainduari baino (%46). Honek, eremu honen garrantziaz
hausnartzera eramaten gaitu, izan ere, gizartearen sostengarritasuna bermatzeko prozesuak eremu honetan garatzen dira; baita ekonomista feministek
aipatutako joera kontra-ziklikoa baieztatzera ere nahiz eta joera hau krisia aurretik ere antzeman zitekeen.
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Iturria: Geuk egina, Denbora Aurrekontuen Inkestan oinarrituta (Eustat).

Gizarte-bizitzari erreparatuz, orokorrean aipatu daiteke urteetan zehar gizarte-bizitzari dedikatutako denbora jaitsi egin dela, horrela, 2013. urtean gizarte
denboran emakumeek jarduera honi 44 minutu eskaintzen diote batez besteko
egun batean eta gizonek 45 minutu. Aisialdiari dagokionez, urteetan zehar ez
da aldaketa esanguratsurik gertatu, gizonek denbora gehiago eskaintzen jarraitzen diote, batez ere, parte hartze aktiboari dagokionean. Horrela, 2013an gizonek aisialdiari 50 minutu gehiago eskaintzen diote emakumeekin alderatuz
(lehenek 4 ordu eta 52 minutu eta bigarrenek, 4 ordu eta 3 minutu). Orokorki
aztertuz gero beraz, krisiaren eragina ez da hain nabaria izan gizarte-bizitza eta
aisialdiri dagokionez. Aldiz, beste ikerketa batzuk seinalatu duten moduan,
ekintza motak kontuan hartuz gero, ziurrenik krisiaren eragina ikusiko dugu,
honek aisiaren nolakotasuna eraldatu baitu (Ajenjo eta García, 2014).
Gainontzeko ekintza taldeei dagokionez ere, esan genezake aldaketa nabaririk
ez dela antzeman urteetan zehar, ezta krisiaren eragin nabarmenik ere. Beharrizan fisiologikoei dagokionez, hauek populazio guztiak burutzen dituen oinarrizko jarduerak diren heinean, aldaketa tarte txikia dute, 2013an gizonek 11 ordu
eta 53 minutu dedikatzen diote eta emakumeek 11 ordu eta 59 minutu. Joan-etorriei dagokionez, esan genezake aldaketa nabariena emakumeen denbora dedikazioaren gorakada izan dela, beste lan batzuetan seinalatu den legez (Ajenjo eta García, 2014: 467), baliteke gorakada honen arrazoia lan merkatuan
dedikatu duten denboraren igoeran aurkitzea, krisiaren eraginik momentuz ez
da antzematen. Hala ere, 2013an gizonek 10 minutu gehiago eskaintzen diote
joan etorriei: gizonek ordu 1 eta 18 minutu eta emakumeek ordu 1 eta 8 minutu.
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5. Ondorioak
Genero identitatea gure eguneroko interakzioetan eta ekintzetan eraiki edo
deseraiki daitekeen eraikuntza kulturala dela ulertzen dugu (West eta Zimmerman, 1987). West eta Zimmerman-ek seinalatzen dutenaren arabera, sexua eta
generoaren arteko harremana konplexua da: sexua ez da zerbait “emana” eta
generoa zerbait “ikasia”, sexu kategoriaren izaera anbiguoa eta gatazkatsua den
bitartean, generoa sozializazio prozesuen bitartez ezaugarri finko, estatiko eta
aldagabea bihurtzen baita (1987: 126). Genero eraikuntza prozesuan, pertsonen
arteko interakzioetan ongi definitutako portaera multzo zehatzak erabiltzen dira,
antzemangarriak diren “maskulinitate” edo “feminitate” irudikapenak burutuz.
Horrela, autore hauen arabera, beti gaude «generoa egiten» (doing gender),
gure portaera orok generoaz hitz egiten baitu (1987: 137). Genero eraikuntza,
beraz, egoeren gestio bat suposatzen du zeinen bitartez, edozein baldintzetan,
ikusgai den emaitza asignatutako genero rol horien arabera egokia edo desegokia izan daitekeen. Zentzu honetan, etxeko lanak eta zaintzaren eremua
genero eraikuntzarako esparru pribilegiatua da: emakumeek eremu honetan
gehiago inplikatzeak eta gizonek gutxiago bata eta besteari asignatutako generoen “esentziarekin” bat datorrelako (1987: 144).
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Hortaz, denboraren erabileraren pautek generoa «egitearen» edo «desegitearen» inguruko pistak eman diezazkiguke (Bryson, 2007). Datuen argitara, 1993tik
2013ra doan epean Euskal AEn, orokorrean genero deseraikuntzarako tendentzia dagoen arren, denbora pautek genero eraikuntza mantentzen dela argi
erakutsi digute, oraindik ere gizon eta emakumeen artean sexu lan banaketa
zorrotza gertatzen baita. Gainera, honek norberaren denborarekiko harremanean eragina du, gizarteko eremu ezberdinetarako parte-hartze aukera mugatuz
(aisialdia edo gizarte-bizitza kasu).
Dena dela, azken bi hamarkadetan emakume eta gizonen artean denboraren
erabilera aldatu dela baieztatu dugu. Denboraren erabileraren tendentzia nagusiek erakusten duten moduan, emakumeak urteetan zehar lan merkatuan duten
presentzia handituz joan dira. Honekin batera, etxeko lanak murrizteko tendentzia erakusten dute, ez ordea zaintza. Beste ikerketa batzuek seinalatu duten
legez, zaintzaren eremua feminitatearen eraikuntzari lotua dago eta horregatik,
emakumeek ardura handiagoa hartzeko joera mantentzen dute urteetan zehar
(Ajenjo eta García, 2014). Gizonek, aldiz, lan merkatuan duten presentzia txikituz joan dira, batez ere azken urteetan krisiaren eraginez. Honetaz gain, pixkanaka euren parte hartzea handituz joan dira bai etxeko lanen zein zaintzaren
eremuan. Gizonek, beraz, etxeko eremuari batez besteko gizarte denboran
dedikatutakoa handitu dute, izan ere, gero eta gizon gehiago direlako eremu
honetan inplikatzen direnak. Sevilla-Sanz, Gimenez-Nadal eta Fernández-en
(2010)-ren arabera, zaintzaren eremua feminitatearen arauekin lotzen den bitartean, etxeko lanak maskulinitatearen arauekin lotzen dira, hau da, gizonek
etxeko lanak burutzerakoan euren maskulinitate zalantzan jarriko lukete.
Zentzu honetan, gizonen inplikazioaren handitzea etxeko eremura nolabait euren maskulinitatearen deseraikuntza baten seinale izan daitekeelakoan gaude
nahiz eta deseraikuntza hau oraindik txikia izan. Aldiz, gizonen artean gauzatutako joera aldaketa honek ez du emakumeengan eragin handirik izan, etxeko
lanaren nolakotasun indizeak erakutsi duen moduan, emakumeen artean ohiko
etxeko jardueren karga gizonezkoen artean baino askoz ere handiagoa baita.
Hortaz, esan genezake genero deseraikuntzarako joera lausoa dela oso eta
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ezberdina generoaren arabera, hau da, maskulinitatean gertatzen ari diren balizko aldaketek ez dute feminitatearen eraikuntzan eragin handirik izaten ari.
Laburbilduz, 1993tik 2013ra Euskal AEn, beste toki askotan bezala, emakumeek
nabarmen handitu dute euren parte hartzea lan merkatuan eta gizonek, nahiz
eta etxeko eremuan gehiago inplikatu, hala ere, ez dutela neurri berdinean egin
esan genezake.
Edozein kasutan, urteetan zehar gizon eta emakumeen arteko ezberdintasunak
mantendu dira eta, nahiz eta urteak pasa ahala txikituz joan diren, gaur egun
azpimarragarriak direla ondoriozta dezakegu. Era honetan, adierazle ezberdinen
bitartez ezberdintasun hauek ikustarazten saiatu gara eta emaitzen argitara,
hauek oraindik indarrez mantentzen direla baiezta dezakegu. Erabateko Lan
Zamari erreparatuz alderik handienak 60 urte eta gehiago dituztenen artean
gauzatzen badira ere, aipatzekoa da populazio gaztearen artean genero ezberdintasunak oraindik gertatzeaz gain, hauek areagotzeko joera ikus daitekeela.
Gainera, edadeko emakumeen artean azken hamarkadetan ELZ jaisteko tendentzia dagoen bitartean, gazteen artean igotzekoa ikus daiteke. Hori dela eta,
honek gizartea geroz eta gehiago berdintasunerantz doanaren premisa tentuz
hartzera eramaten gaituela deritzogu. Genero ezberdintasunak azaltzeko ikerketetan erabili ohi diren teorietara joz, gure emaitzek errekurtsoen premisarekin
baino, hots, gero eta errekurtso gehiago gero eta berdintasun gehiago, genero
rolen indarraren azalpenarekin bat datozela esan genezake. Zehazki, ikasketa
maila altuagoa izateak ez duelako erakutsi berdintasun gehiagorako joerarik,
emaitzetan ikus daitekeen moduan, emakumeek ikasketa maila igotzean hauen
erabateko lan zama arindu beharrean handitzeko joera ikusi baitugu azken urteetan.
Norberaren denborari erreparatuz ere, 1993an emakumeentzat geroz eta ikasketa gehiago izateak geroz eta norberarentzat denbora gehiago suposatzen
zuen bitartean, azken urteetan, emakume zein gizonentzat geroz eta ikasketa
gehiago izateak geroz eta norberarentzat denbora gutxiago izatea suposatu du.
Emaitza honek adinarekin duen lotura kontuan hartuz sakonago aztertu beharko bagenu ere, aztertutako epealdi osoan argi ikusi da 35 eta 59 urte arteko
emakumeek laneko ordu bakoitzeko ez dutela ezta ordu erdia askatasunez
kudeatzeko. Beraz, norberaren denboraren gabezi hau emakumeen “presentzia
bikoitzaren” (Hochschild and Machung 2003 [1989]; Balbo 1994, 505-513) seinale izan daitekeela uste dugu, hau da: emakumeek nahiz eta lan merkatuan
gehiago inplikatu, ez dutela zaintza eta etxeko eremuarekiko ardura alboratu,
gehitu baizik. Baliteke honen atzean dagoen arrazoia etxeko eremuaren pisu
sinbolikoa izatea, hots, feminitatearen eraikuntzarekin bat datorren heinean
emakumeek lan hauek burutzeko joera izatea. Hau guztia kontutan hartuz, esan
dezakegu denboraren disponibilitatearen azalpenak indarra hartu duela gure
emaitzetan: ikusi baitugu denbora disponibilitatea bestelakoa dela emakume
eta gizonen artean. Hortaz, denborak badu dimentsio politikoa (Legarreta, 2012)
eta hau norberaren denboraren gainean askatasunez erabakitzeko eskubidearekin erlazionatua dago. Zentzu honetan, emaitzak ez dira poztekoak, izan ere,
nahiz eta ikerketa ezberdinek zalantzan jarri duten emakumeek norberarentzako denbora gutxiago dutela (Gershuny, 2000 Bryson-en aipatua, 2008), guk
erabilitako adierazleek kontrakoa esaten digute: adin guztietan, emakumeek
norberaren denboraren gainean erabakitzeko ahalmen gutxiago dute.
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Fenomeno honek bizitzako beste eremu batzuetan eragina du, hala nola: gizarte-bizitza, aisialdia edota joan-etorriak. Ikuspegi orokor batetik, urteetan zehar

gizarte-bizitzari dedikatutako denbora murrizteko joera nabarmena ikus dezakegu, bai gizon zein emakumeen artean. Gizarte-bizitzari denbora gutxien eskaintzen diotenak erdiko adin tarteetan kokatuak daude eta honek, denbora
disponibilitatearekin zein ELZrekin harremana izan dezakeela uste dugu, hots,
gero eta lan zama handiagoa izan orduan eta denbora disponibilitate gutxiago
gizarte-bizitzari zein aisialdiari eskaintzeko. Eremu honen barruan, arreta berezia eskaini diogu borondatezko partaidetzari. Izan ere, uste dugu lan hauek
gizartearentzat onuragarriak izan daitezkeela, bai honen ongizatea orokorrean
hobetzera bideratuak daudelako baita demokraziaren kalitatea hobetu dezaketelako ere. Urteetan zehar eremu honi dedikatutako denbora handitu dela esan
dezakegu, batez ere azken urteetan krisiaren eraginez. Beraz, parte hartzea ez
da handitu geroz eta jende gehiago eremu honetan inplikatzen delako, bertan
parte hartzen dutenek orain denbora gehiago eskaintzen diotelako baizik. Jarduerei erreparatuz gero, ondorioztatu dezakegu generoaren arabera borondatezko lanetan rol banaketa gertatzen dela: gizonek parte hartze desinteresatuan
zein erakundeetako lan desinteresatuan gehiago inplikatzen diren bitartean,
emakumeek erakundeen bidezko lanetan egiten dute. Aisialdiari dagokionez,
esan dezakegu urteetan zehar gero eta populazio gehiagok burutzen dituela
aisialdiarekin zerikusia duten jarduerak, aldiz, jarduera hauei dedikatutako denbora jaitsi egin da. Orokorrean, gizonek aisialdi aktiboan handitu dute euren
parte-hartzea eta emakume nagusiek, aldiz, aisialdi pasiboan. Jarduerarekiko
harremana aztertuz gero, orokorrean bai enplegatu, langabetu, ikasle zein jubilatuen artean gizonek gizarte-bizitzari eta aisia aktibo zein pasiboari denbora
gehiago dedikatzen diotela esan dezakegu eta honek gerora norberaren denbora vs ELZ indizean bere isla du. Azkenik joan-etorriei erreparatuz, urteetan
zehar handitzeko joera ikus daiteke: emakumeek batez ere handitu dute euren
denbora dedikazioa eremu honetara, aldiz, adina kontuan hartuz ezberdintasunak aurkitu daitezke, izan ere, emakume nagusiak dira joan-etorri gutxien egiten
dituztenak. Honek, beraz, seinalatu dezake emakumeen joan-etorriak handitu
direla hauek lan merkatuan gehiago inplikatu diren heinean, beste ikerketa batzuek seinalatu duten joera (Ajenjo eta García, 2014).
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Honek guztiak, aukeratutako adierazleak genero ezberdintasunak denboraren
erabileraren bitartez aztertzeko egokiak direla ondorioztatzera garamatza. Erabateko Lan Zamaren erabilgarritasuna dagoeneko frogatuta bazegoen ere,
genero ezberdintasunak ikertzeko egokia dela berretsi dugu eta norberaren
denbora eta ELZren arteko erlazioa emankorra dela ere erakutsi dugu, emakumeek adin guztietan askatasunez kudeatzeko denbora urriago dutela baieztatu
baitugu harreman honen bitartez. Gauzak horrela, norberaren denbora versus
ELZ harremanari adierazle interesgarri bezain erabilgarria deritzogu. Era berean,
etxeko lanaren nolakotasun indizea genero eraikuntzara hurbiltzeko adierazle
kuantitatibo interesgarria dela erakutsi dugu eta, etxeko lanaren inguruan, feminitate eta maskulinitate erakitze/deseraikitze prozesuak batera ez doazela
ikustarazteko ere egokitzat jotzen dugu.
Amaitzeko, artikulu honetan laburbildutako azterketaren mugak anitzak direla
jakin badakigu. Horietako batzuei sarreran erreparatu diegu eta beste batzuk
etorkizuneko lan ildotzat jo ditugu testuan zehar. Horretaz gain, denboraren
erabileran oinarritutako bikoteen parekidetasun-indizea sortzea edota umeak
izateak genero ezberdintasunengan duen eraginaren ikerketa ditugu erronka
nagusiak, edadeko pertsonen artean zaintza lanek izaten ari diren eraginen
azterketarekin batera. Eta, denbora begi bistatik galdu gabe, gai horiei heltzeko
asmo irmoa dugu.
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