
Zientzia gizarteratzea



Eboluzioaren teoria

1859an, Charles Darwinek

Plazido Muxikaren hiztegia
(1965): darbinkeri

Ikerketa 2022an: gizarte 
berdinzaleago bat



Noiz: 1972an sortua

Zer: Kultura-elkartea

Helburua: frogatzea euskaraz 
ere egin zitekeela zientzia

"Electrón? Hori euskaraz ez da 
esaten"

Aldizkaria: 1974an

Hipotesia frogatutzat,
25. zenbakiaren editorialean

1974



1974



2020



Euskal gizartea garatzeko egiten dugu lan, 
euskaratik, mundura zabalik

Adimen artifiziala eta 
hizkuntza-teknologiak

Berdintasuna, 
partaidetza eta 
eraldaketa

Hizkuntza-zerbitzuak 
eta euskara-planak

Zientziaren gizarteratzea 
eta hezkuntza

Kultura zientifikoa sustatzeko lan egiten dugu. Erabaki teknozientifikoen aurrean, 
gizartearen ardura bultzatzen dugu, gizarte kritikoa, irizpideduna eta berdinzalea 
eraikitzen laguntzeko.
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Hipotesia: kultura zientifikoa, sindemiari aurre egiteko lagungarria



Ez da pandemia bat: sindemia bat da

osasun-krisia

gizarte-krisia

ingurumen-krisia



Baldintzatzaile sozialak eta osasunaren dimentsioak

fisikoa

psikikoa soziala



Osasun bakarra



Genero-ikuspegia



Zientziaren izarrak 
eta zulo beltzak

Ana Galarraga Aiestaran



Zirrikituetatik begira

Aukerak
KARMELE JAIO 16.04.2021 | 00:42

[...] Batzuetan, nire amak 
unibertsoko planetei buruz hitz 
egiten didanean, bata txuri batez 
jantzia imajinatzen dut, 
astrofisikako klaseak ematen 
unibertsitateren batean.



desberdintasuna zenbakitan



desberdintasuna zenbakitan



guraize-grafika



Zirrikituetatik begira

Aukerak
KARMELE JAIO 16.04.2021 | 00:42

Emakume horien lekukotzak agerian 
uzten du zenbatetan gutxietsi zuten 
haien lana, eta zenbat arazori egin 
behar izan zioten aurre. Hori dena, 
Etxebesteren estilo pertsonalean 
kontatuta, Manu Ortega 
marrazkilariaren marrazkiez horniturik.



Hezeeni ez zitzaion batere gustatu 
aurkikuntza hura. “Emakume-
ipuinak!”, bota zuen. “Ezinezkoa 
da. Kontinenteen jitoaren usain 
gehiegi du horrek!”.



Aurkikuntzaren egilea emakumea zen, 

gaztea eta polita. Kazetariek jakin nahi 

zuten Margaret printzesa baino 

altuagoa ote zen, zenbat mutil-lagun 

izan zituen...

"Haragi zati bat" bezala sentitu zen 

Jocelyn Bell Burnell.



“Edertasun-lehiaketa bateko partaide 

izandako eta John Swigert Jr. 

astronautarekin harreman erromantikoa 

izan duen emakume batek parte hartu 

du Apollo 13-ko eskifaia etxera onik 

ekartzen”, zioen hainbat egunkaritan 

argitaratu zen artikulu batek.



“Neska zintzoak ez dira auzo honetara 

etortzen”; eta Abbottek erantzun: “Ni ez 

naiz neska zintzoa. Argazkilaria naiz, 

eta edonora noa”.



Nobel sariak, 1901-2021



Katalin Karikó 
mRNA-txertoen ama

66 urte, Hungaria

Erabat baztertuta→ “mRNA-txertoen ama”

2010ean, Modernak patenteak erosi

2013an, Biontechek kontratatu

2020-2021: COVID-19rako lehen txertoak

mRNA-txertoen ama

Katalin Karikó



Emakume ikertzaileak COVID-19aren aroan

Bereziketa bikoitza:

1. Parte-hartze txikiagoa mintegi, jardunaldi, kongresu…)

2. Generoa ez da aldagaia ikerketetan

Espainiako txostena: Generoa eta zientzia koronabirusaren aurrean

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=3f82b2b061cb2710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f6909cd32604710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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2022ko partikula-azeleragailuaren nazioarteko biltzarrerako janzteko arauak



“Zientzia boterea da; feministok ezin dugu alde batera utzi”.                            
Uzuri Albizu Mallea



“Zientzia boterea da; feministok ezin dugu alde batera utzi”.                            
Uzuri Albizu Mallea

● Nolako zientzia nahi dugu?
● Nori egingo diona mesede?
● Posible da zientzia ona egitea, emakumerik 

gabe?

Erantzunak, iritziak, galderak, ekarpenak, zalantzak...



ESKERRIK ASKO!


