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BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Berdintasunaren aldeko Plataforma Zibikoa
Martikoena 16

ESKUZ-ESKU
Prestakun tza eta Garapenerako  
Emakumeen Elkartea
Puerto Orduña kalea, 16 baxua . 
48993 Ge txo
Tnoa. 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

GIZATIAR
Romo eta Areetako Emakumeen
Gizarte eta Kultur Elkartea
Gobelaurre parkea z/g
48930 GETXO
Tnoa. 944 635 012
gizatiar@hotmail.com

RODA
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 baxua esk. 
48930 Ge txo
Tnoa. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net

EMAKUMEEN AHOTSA
Etorkin eta bertako emakumeen topaketak
bul tza tzen dituen elkartea da
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Ge txoko
Emakume Elkarteak

“Tribial Feminista” sakelako telefonorako 
aplikazio gisa

“Tribial Feminista” sakelako telefo
noetarako aplikazioa erabilgarri dago. 
Euskarazko joko didaktiko horretan, 
emakumeek historian zehar izan duten 
paperari ikusgarritasuna ematen zaio. 
Internet eta GNU/Linux sistemekin lan 
egiten duen Bilboko Irontec enpresak 

Arrasateko, Basauriko, Ermuko, On
darroako eta Zierbenako udalekin eta 
Uribe Kostako Mankomunitatearekin 
egindako lankide tzaproiektua da, eta 
smartphone eta tablet gailuetan (iOS 
eta Android) doan deskargatu daiteke.
Proiektua “Tribial Feminista” (2010. ur

tean mahaijoko formatuan aurkeztu zen) 
egoki tzeko ekimen bat da; horrela, heda
tze handiagoa emango zaio, gailu mugi
korrek gure gizartean duten ezarpen tasa 
altuari esker. Aplikazioa historia beste 
ikuspuntu batetik ikasi nahi duten adin 
guztietako per tsonek erabil dezakete. 

Emakumeen Mundu Mar txaren ereite sinbolikoa  
Euskal Herrian

Emakumeen Mundu Mar txa Kurdistane
tik irten zen mar txoaren 8an, eta Euskal 
Herritik igaroko da irailaren 28tik urria
ren 4ra. Bero tzeariketa gisa, emakumeek 
egindako borroka guztiak agerian uzteko 
jarduerak antolatuko dira udan. Ge txon, 

lau elkarte ari dira mar txarako jarduerak 
koordina tzen: Bilgune Feminista, Muje
res con Voz, Ernai eta Haziak. 
Mar txak, ekin tza gisa, sinbolo komun 
bat du, hau da, haziak. Hain zuzen ere, 
elikagaiburujabetasuna lor tzeko egin

dako borroka gogora ekar tzeko modu 
bat.  Hori dela eta, ekin tza sinboliko bat 
proposa tzen diete, bai emakume eta 
feministen elkarteei, bai Euskal Herri
ko emakume guztiei, eta ekin tza hori 
egiteko emakumeen borrokak eta alda

rrikapenak hainbat tokitan erein behar 
dira, gero, argazki bat atera eta info@
emakumeenmundumar txa.eus helbi
dera bidal tzeko. Jarduera guztiak ikus
teko jo www.emakumeenmundumar
txa.eus helbidera, eta parte hartu!

Mamis Hockey Ge txo taldea harrobi bila dabil
Maia tzaren amaieran, hockeyan joka
tzen duten 350 amak, gu txi gorabehera, 
European Hockey Festival topaketaz 
gozatu zuten Terrassan, amataldeen 
artean joka tzen den nazioarteko tor
neoan. Han zeuden Mamis Hockey 
Ge txo taldeko kideak, Club Hockey 
Stick Ge txoko partaide direnak. 
Talde honek, gaur egun, 32 eta 50 urte 
arteko 14 jokalari dauzka, Faduran 
astearte eta ostegunetan 18:00etatik 
19:00etara entrena tzen dutenak. “Se-
me-alabak eramaten genituen entrena tzera 
eta emakume beterano ba tzuk ikusi geni-
tuen bolak bota tzen. Otu zi tzaigun hoc-
keyan joka tzen ikas genezakeela. Entrena-
tzen hasi ginen eta gustatu zi tzaigun”, 
gogora tzen du Yone Gómez Sara tsa 
Mamis Hockey Ge txo taldeko kideak. 
Ama hauen ekimenaren aurrean, klu
bak taldea antolatu zuen, haren hel

buruetako bat emakumeen artean ki
rola susta tzea baita. “Zailagoa egin ohi 
zaigu geure buruaren tzat denbora bila tzea, 
eta adin honekin are gehiago”, dio Veró
nica Grande klubeko koordina tzaile 
teknikoak. “Taldeko kirolak i tzelezko 
bizipenak ematen dizkigu. Denok dugu 
helburu bera. Ez duzu bakarrik zerbait 
lortu nahi; horrez gain denon artean lor-
tzea nahi duzu. Niri, behin tzat, optimismo 
handia ekar tzen dit”, esan du Gómezek. 
Bi denboraldi baino ez darama tzate 
baina oso argi daukate. “Emakume bo-
rrokalarien taldea gara. Zerotik hasi gara 
eta geure onena eman nahi dugu. Horre-
tarako babesleak, ama jokalariak eta harro-
bia, hau da, umeak, kluba hazi ahal izateko, 
behar ditugu”, animatu du Gómezek. 
Izena eman edo lagundu nahi baduzu, 
jarri kontaktuan beraiekin: 688619831, 
hockey.eskola.bf@gmail.com
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Euskal Herriko Ekonomia Feministako Eskolak  
kultura arteko jabekun tza espazioan parte  

hartu du Ge txon
Euskal Herriko Ekonomia Feminis
tako Eskolako (EFE) ikasleek Ge txoko 
kultura arteko jabekun tza espazioko 
azken saioan parte hartu dute, “Pa-
triarkatua eta neoliberalismoa emakumeon 
bizi tzan” izeneko aurkezpen batekin.
Saio honetan, Euskal Herriko Ekono
mia Feministako Eskolen I. Topaketei 
buruz aritu dira. Topaketa Mundubat 
fundazioak antolatu du duela gu txi, 
eta Biz kaia, Araba eta Gipuzkoako 
Ekonomia Feministako Eskoletako 
(EFE) 35 emakumek inguru parte hartu 
dute, besteak beste, Ge txoko jabekun
tza eskolako zenbait ikaslek. “Ideia zen-
bait jatorritako emakumeak elkar tzea izan 
zen, esperien tziak truka tzeko eta Euskal 
Herrian elkarrekin eztabaidatu ahal iza-
teko gaur egun sistema heteropatriarkal 
kapitalistaren barruan bizi dugun egoerari 
buruz”, azaldu du Silvia Felipe Mun
dubateko genero arduradunak.
Euskal Herriko Ekonomia Feministako 
Eskoletako proiektua Bizi tza Duinaren 
aldeko Erresisten tziako Erdialdeko 
Amerikako Sarearen esperien tziatik 
abiatu zen. “Oso ideia indar tsu eta balio-
tsua iruditu zi tzaigun eta Euskal Herrira 
ekar tzea erabaki genuen”, esan du Feli
pek. Hain zuzen ere, topaketa honetan 
Melba Reyes, Hondurasko Ekonomia 
Feministako Prestakun tzako koordina
tzaile pedagogikoa, egon da. “Lau urtez 
bere kideekin bizi izan duen prozesuan ze-
har aurkitu dituzten mugak, oztopoak eta 
arrakastak eraku tsi dizkigu bere esperien-
tziaren bitartez. Eta, batez ere, emakumeek 
euren burua birpen tsa tzeak eta bizi dugun 
testuinguru heteropatriarkal eta neoli-
beralak gugan daukan eragin negatiboa 
bistara tzeak dakar tzan etekinak azaldu di-
zkigu”, esan du Felipek.
Topaketa Garaion Kooperativan egin 
zen, Arabako Ozaetan dagoen Otaza 
auzoa biziberritu nahi duen emaku
meen ekimenean. Hasteko eta behin, 
Erdialdeko Amerikako EFEen topake
tetan egin ohi den errituala egin zuten: 
kandelarioaren ipuina irakur tzea eta 
kandelak piztea. “Gogoetarako une bat 
da, lurraren, uraren, airearen eta suaren 
energiarekin konekta tzen lagun tzen digu-
na, bizi tzaren ospakizunari lotuta dagoe-
na. Aldi berean, Iparrak Hegoari zerbait 
ikasteko esperien tzia zirraragarria da”, ze
haztu du Cony Carranza Euskal Herri
ko EFEaren dinamiza tzaileetako batek.
Jolasa eta gogoeta
Jardunaldi honetan zehar, parte har
tzaileek eskolaren kon tzeptuetako ba
tzuei heldu zieten, adibidez, patriar
katua, sistema neoliberala, ekonomia 

feminista, zain tza eta premiak, eta 
esperien tzia ekonomiko antikapitalis
tak. “Gero eskolan modu erreflexiboan bai-

na egunerokotasunetik lan tzen diren kon-
tzeptuak dira. Adibidez, erosketak egiteko 
moduan, edo geure lagunekin edo seni-
tartekoekin erlaziona tzeko daukagun mo-
duan. Finean, urrunekoak diruditen siste-
ma hauek hemen txe bertan dauzkagula eta 
egiten eta senti tzen duguna baldin tza tzen 
dutela azter tzen dugu”, esan du Felipek.
Gainera, zenbait dinamika, tailer eta 
erakusketa egin ziren, eskoletako lan
talde pedagogikoak koordinatuta, 
parte har tzaileei elkarrekin eztabaida
tzen eta hausnar tzen lagundu ziete
nak. “Zenbait tresna jarri ditugu komu-
nean, adibidez susmometroa, zenbait ideia 
desmunta tzen lagun tzen diguna, egu-
neroko bizi tzan horrelakoei aurre eginez, 
nork bere errebeldia puntu per tsonaletik”, 
azaldu du Carranzak.
Esperien tziatrukaketa honek “izu-
garrizko eraldaketa-ahalmena dauka, bai 
emakumeen bizi tzan, bai testuinguru 
zabalago batean”, ziurtatu du Felipek. 
“Emakumeen apustu politikoa da, mer-

katuak eta kon tsumoa ekonomiaren er-
digunetik ken tzen dituena eta zain tzari 
erabateko protagonismoa ematen diona, 
bizi tzaren zen tzua berreskura tzeko”, esan 
du Carranzak.
EFEek egiten duten lana ez da bakarrik 
sistema kritika tzeko, baizik eta aurki
tzen dituzten oztopoak gaindi tzeko 
alternatibak bila tzeko ere bai. “Oso in-
teresgarria da ingura tzen gaituen natura 
hobe tzea, horretarako bidezko merkatari-
tza, elikadura-burujabe tza edo komuni-
tateko lana sustatuz. Bizi tza zain tzea da 
munduari eusten diona; gaur egun oso 
ezagunak ez badira ere hainbat alternati-
ba sor tzen ari dira, zabal tzea merezi du-
tenak”, esan du Carranzak, amai tzeko.
Norbaitek Ekonomia Feministako Es
kolaren hurrengo edizioetan parte har
tu nahi badu, informazioa eska dezake 
Mundubat fundazioan, mundubat@
mundubat.org  helbide elektronikora 
ida tziz edo 944 162 325 telefonora dei
tuz.
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Homofobia, lesbofobia eta transfobia: etorkizuneko erronkak
“Begirada ausartak. Gay eta lesbianen bizi tza eta maitasun kontaketak 
frankismoan eta tran tsizioan Euskal Herrian” argitalpen berria homo-
fobiaren, lesbofobiaren eta transfobiaren aurka borroka tzeko tresna 
bat da, iragana ezagu tzera ematen duena eta gaur egungo egoerarekin 

ekar tzen duena, gaur egun ere erronka asko baitaukagu aurre egiteko: 
lesbianen ikusgarritasuna, sexu bereko per tsonen arteko sexu harrema-
nak legezta tzea, transexualitatea gaixotasun gisa ez sailka tzea, intersex 
per tsonei ebakun tza a tzeraezinak egiteari uztea, eta abar.

“Txema dut izena. 1952an jaio nin tzen. 
Beraz, orain 60 urte dauzkat eta mari-
txua naiz gogora tzen naizenetik hona. 
Zer esango dizut ba: neure lehen jaunar-
tzea Ortuellan, San Félix de Cantalicio 
elizan, egin nuen, mutil-lagunarekin. 
Asebete tzen ninduen eta nik asebete tzen 
nuen mutilaren eskutik jauna hartu nuen. 
Jauna hartu genuen, bai, baina aitor tza ez 
genuen egin, ez berak, ez nik. Ez genituen 
aitortu egiten genituen zirriak. Egia esan, 
ez genekien nobioak ginen edo ez, baina 
bagenekien izugarri maite genuela elkar. 
Eta 7 urte baino ez genituen”. Halaxe 
hasten da “Begirada ausartak. Gay eta 
lesbianen bizi tza eta maitasun kon
taketak frankismoan eta tran tsizioan 
Euskal Herrian” 
argitalpenean ja
sotako hamahiru 
t e s t i g a n  t z e t a k o 
bat. Testigan tza 
hauek ALDAR
TE Lesbiana, Gay 
eta Transexualen 
arreta zentroak 
eta Euskal Herri
ko Gay Askapen Mugimenduak (EH
GAM) bildu dituzte. 
Lan honek lesbiana, gay, bisexual eta 
transexualen (LGTB) oroimen histori
koa berreskura tzen du. Liburua ekai
naren 22an, astelehenean, aurkeztu 
zen Algortako Villamonteko Kultur 
E txean. “Haur tzaroa, nerabezaroa eta 
gaztaroa frankismoan bizi zituzten arren 
beren sexualitate disidentea testuinguru 
sozial zapal tzaile eta ikaragarri homofobo, 
misogino eta sexista batean gozatu ahal 
izan zituzten per tsonen testigan tza pla-
zaratu gura izan dugu”, azaldu du Lala 
Mujika ALDARTEko zuzendariak. 
“Beraien esperien tziak eta bizi tzak izan 
ziren 70eko eta 80ko hamarkadetako mugi-
menduaren euskarriak”, azaldu du Jaime 
Mendia EHGAMeko kideak.

Ikusezintasun lesbikoa
“Begirada ausartetako” testigan tzetan 
hiru bakarrik lesbianenak izatea ez da 
kasualitate hu tsa. “Frankismoan lesbianak 
uka tzeko eta ikusezin egiteko inposatu zen 
ereduak oso ondorio kaltegarriak izan ditu 
emakume hauengan: errua, lo tsa, muturreko 
ikusezintasuna eta errekonozimendu sozial 

eza, gaur egun ere manten tzen dena”, azal
tzen dute kapituluetako batean.
Emakundek berriki argitaratu duen 
“Lesbianak, legez eta bidez. Begiratu 
bat: EAEko gizarte baliabideei dago
kienez, emakume lesbianek dituz
ten aukerak eta erabilerak” lanean, 
emakume lesbianek zenbait eremutan 
bizi dituzten egoerak azal tzen dira: 
alor juridikoa, medikoa, ekonomikoa, 
hezkun tzakoa, lanekoa eta soziokul
turala. Emakume hauek bazterkeria 
senti tzen duten egoerak identifika tzen 
dira lan honetan. “Lesbianek gainerako 
per tsonek bezala erabil tzen dituzte gizarte 
baliabideak, baina beraien sexu-izaera era-
gozpena da egoera jakin ba tzuetan”, azal

du du Josune Ortiz 
lanaren egileetako 
batek.
“Jendearen tzat les-
biana izatea ez da 
aukera bat. Ematen 
du ez garela existi-
tzen. Jendartearen 
iruditegian bi lesbia-
na irudi daude: ba-

tetik maskulinotasunari oso lotuta dagoen 
ideia bat, bera maite duen gizonik aurkitu ez 
duenez gero lesbiana bihurtu den mari-mu-
tila, eta bestetik, pornoko neskak, gizonen 
begirada ase tzeko lesbiana direnak. Eta ba-
tzuen eta besteen artean benetakoak gaude, 
bizi garenok, lagunak eta familia dauzkagu-
nok, eta irudi horietatik oso ezberdinak ga-

renok. Horregatik, ikusgarritasuna izugarri 
garran tzi tsua da, erreferente naturalagoak 
sor tzeko”, aldarrikatu du Andrea Mo
moitiok, Píkara Magazineko kazetari 
eta Sare Lesbianistako kideak.

Gaur egungo egoera
Sexu orientazioa eta genero nortasuna 
oraindik ere jazarpenerako motibo 
dira. “Gaur egun gizarte heteronorma-
tiboan bizi gara, eta ezberdina dena oso 
gaizki kudea tzen dugu. Diber tsitatea ezin 
dugu eraman, ez gara kapaz hura onar tzeko 
eta berarekin batera bizi tzeko”, salatu du 
Momoitiok. Hain zuzen ere, munduko 
herrialdeen heren bat baino gehiago
tan oraindik ere legez kanpokoak dira 
sexu bereko per tsonen arteko sexu ha
rreman adostuak. 80 herrialdetan, ze
hazki. Herrialde horietako hamabitan 
herio tza zigorra ezarrita dago delitu 
horretarako, Gay eta Lesbianen Na
zioarteko Elkarteak egin duen “Esta
tuak sustatutako homofobia” urteroko 
azken txostenaren arabera.
30 herrialde baino gehiagok uste dute 
biktimen sexu orientazioa astungarria 
dela gorrotokrimenetan. “Araututako 
generoa edo sexua ez onar tzea gai tzesten 
duten erasoak, bai hi tzezkoak bai fisikoak, 
egunero gerta tzen dira mundu osoan ze-
har, baita Euskal Herrian ere”, esan du 
Mujikak. Esate baterako, apirilaren 6an 
eraso homofobo bat izan zen Algortan, 
Ki tzika kolektiboko kide baten kontra. 

“Jendearen tzat lesbiana 
izatea ez da aukera bat. 

Ematen du ez garela 
existi tzen”

Bizkaiko LGTB  
elkarteen mapa

ALDARTE 
Helbidea: Berastegi, 5 – 5. 8-9 dptuak, 
48001 Bilbo 
Tel.: 944 237296 
E-maila: aldarte@aldarte.org 
Web: http://www.aldarte.org 
Lan-arloak: sen tsibilizazioa, kultura, 
harrera, lagun tza-taldeak, dokumenta-
zioa, heziketa, osasuna eta prestakun-
tza. 

EHGAM
Tel.: 605712263 
E-maila: ehgambizkaia@gmail.com 
Web: http://ehgam2010.blogspot.com.
es/ 
Lan-arloak: sen tsibilizazioa, prestakun-
tza, lagun egitea, arreta eta osasuna.

HEGOAK
Helbidea: Maia tzaren bia, 7, behekoa - 
ezkerra. 48003 Bilbo 
Tel.: 944 156258 
E-maila: info@hegoak.com; asocia-
cionhegoak@gmail.com  
Web: http://www.hegoak.com 
Lan-arloak: sen tsibilizazioa, kultura, 
harrera, dokumentazioa, heziketa eta 
osasuna. 

ERRESPETUZ
Helbidea: Benidorm kalea, 1, solairu 
artea, ezkerra eskuina.  48015 Sarriko, 
Bilbo 
Tel.: 675 459317 
E-maila: errespetuz@hotmail.com 
Web: http://www.errespetuz.blogspot.
com 
Lan-arloak: sen tsibilizazioa, kultura, 
harrera, lagun tza-taldeak, heziketa eta 
osasuna.

MDMA (Mass Medeak)
Web: http://mass-medeak.blogspot.
com.es/ 
Lan-arloak: eragin politikoa eta sen-
tsibilizazioa.

SARE LESBIANISTA
E-maila: sarelesbianista@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/
pages/Sare-Lesbianista 
Lan-arloak: eragin politikoa eta sen-
tsibilizazioa.

KITZIKAN 
E-maila: info@ki tzikan.eus, uribekos-
ta@ki tzikan.eus,  
Facebook: https://ki tzikanuribekosta.
wordpress.com/ 
Lan-arloak: eragin politikoa eta sen-
tsibilizazioa.
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“Gure sexu eskubideak behin eta berriro 
urra tzen dituzte”, esan du ALDARTEko 
zuzendariak.
Azken bi urteetan estatistikaerregis
troak, poliziaprotokoloak, biktima
kon tseiluak eta abarrekoak sortu di
ren arren, oraindik ere ez dago araudi 
zeha tzik gorrotodelituen aurka. “Lo-
tsagarria da oraindik ez egotea Extremadu-
ran eta Katalunian berriki onartu dituzten 
legeen an tzekorik estatu mailan. Finean, 
transfobia, homofobia eta lesbofobia gorro-
to-delituak dira eta lege integral batek jaso 
behar ditu”, kritikatu du Momoitiok.

Aniztasun sexuala despatologiza
tzea
1990eko maia tzaren 17an, Osasunaren 
Mundu Erakundeak (OMEk) homose
xualitatea kendu zuen “gaixotasunen 
eta beste osasunarazo ba tzuen” zerren
datik. Hala eta guztiz ere, ez zuen berdin 
jokatu transexualitatearekin. Nahasmen
du mental gisa kataloga tzeak esan gura 
du transexualek ebaluazio psikiatriko 
bat egin behar dutela hormonen bidezko 
tratamendua jaso tzeko edo ebakun tza 
bat egin ahal izateko, baita agiri ofizia

letan sexua eta izena alda tzeko ere. “Ika-
ragarrizko tragedia da sexuz aldatu ahal iza-
teko gaixo mental tzat joa izan behar izatea”, 
gai tze tsi du Mendiak.
Medikun tzaren eremuan giza eskubi
deak urra tzen dituen beste kontu bat 
per tsona intersexualei a tzeraezinezko 
ebakun tza eta tratamendu medikuak 

ematea da. “Gure ospitaleetan benetako 
ablazioak egiten dira per tsona bat genital 
anbiguoekin jaio tzen den bakoi tzean”, sa
latu du Mendiak. “Giza Eskubideak 
eta per tsona intersexualak” txoste
nak, Europako Kon tseiluak duela gu
txi argitaratu duenak, ohartarazten 
du ebakun tzak eta tratamenduak hain 

goiz egiteak bizi tza osorako ondorioak 
ekar tzen dituela, adibidez, “esteriliza-
zioa, orbain tze larria, gernu-hodiaren in-
fekzioak, sen tsazio sexuala murriztea edo 
gal tzea, edo hormona naturalak desager-
tzea”. Gainera, adierazi du “per tsona in-
tersexualen % 8,5 - % 40a ez dela gara tzen 
kirurgiaz esleitutako sexuaren arabera

Gomendioak

“TTIP 2035:  
emakumeen odisea”

Mugarik Gabe GKEak bideo bat egin du, umore-ku-
tsuarekin, Estatu Batuek eta Europak Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP) ituna sinatuz gero 20 
urte barru emakumeen eta gizonen arteko desberdinta-
sunak nola areagotuko diren sala tzeko. 90eko hamar-
kadaren erdialdetik aurrera merkatari tza libreko itunak 
dauzkaten Latinoamerikako herrialdeen esperien tzia 
jarri du elkarteak adibide. “Politika komer tzial liberaliza
tzaileen ondorioek emakumeen eta gizonen arteko ez
berdintasunak larriago tzen dituzte ongizatea sorrarazten 
duten ondasun eta baliabideak eskura tzeko eta kontrola
tzeko orduan, enpleguarekin hasita”, ohartarazten dute-
nez. Bideoan egiten diren salaketen artean nabarmen-
tzekoa da TTIParen eta e txeko lanen eta zain tza lanen 
arteko erlazioa. GKE honen arabera, “zerbi tzu publikoen 
pribatizazioaren ondorioz, estatuaren eran tzukizunak eta 
bermeak familiei egoki tzen zaizkie, eta emakumeak dira 
hor kaltetu handiak”.
http://www.mugarikgabe.org/blog/2015/04/14/ttip-
2035-odisea-para-las-mujeres/

“Vírgenes catódicas,  
putas recalcitrantes” 

Katixa Agirre, Ira txe Fresneda, Josebe Iturrioz, Irati Ji-
menez eta I tziar Zigak kon tzien tzia-ariketa bat egin dute 
emakumeek telebista-saioetan joka tzen duten paperari 
buruz, Txalaparta argitale txeak atera duen “Vírgenes ca-
tódicas, putas recalcitrantes” liburu berrian. 250 orrial-
deetan zehar, bost egileok zenbait telebista-saio, besteak 
beste Expediente X, Buffy cazavampiros, Sexo en Nue-
va York, Forbrydelsen, Bron/Broen eta Mad Men sakon 
azter tzen dituzte eta beste saio ba tzuekin nahasten eta 
erlaziona tzen dituzte: La bola de cristal, Luz de luna, The 
walking dead, La hora de Bill Cosby eta beste askore-
kin. Kontakizun hauek erdi saiakera eta erdi ipuin dira. 
Beraietan, heteropatriarkatuak bereganatu dituen forma 
narratibo eta bisual ugariak erakusten dituzte, eta tele-
bistako entretenimenduaren i txuraren pean imaginario 
kolektiboan nola sartu diren ere bai.

“Balas y chocolate”
Lila Downs abeslari mexikar-estatubatuarraren azken 
diskoak, “Balas y Chocolate”, herio tza alaitasunez eta 
tristuraz ospa tzearen kontraesan mexikarra gorpuzten 
du. Herrialde horretan, hispaniarren aurretik ere, herio-
tzari modu alaian abesten diote, hil tzea beste mundu 
batera joatea delako, agian hobea, eta mina hildakoak 
gogora tzen dituztenen baitan gera tzen delako. Artista 
honi ere halaxe gertatu zi tzaion duela gu txi, senarra (Paul 
Cohen saxofoi jo tzaile estatubatuarra) zendu zi tzaionean. 
Diskoan dauden kantuak hauek dira: Humito de copal, 
Mano negra, Balas y chocolate, Una cruz de madera, La 
burra, Cuando me tocas tú, La casa de madera, La pro-
mesa, Son de difuntos, Dulce veneno eta Viene la muerte 
echando rasero.

OHARRA: Irlanda sexu bereko bikoteen arteko ezkontzak legeztatu duten herrialdeen zerrendan sartu da. Groenlandian urritik aurrera legeztatuko dute.

Ikuspegi

Munduko herrialdeen 
heren bat baino 

gehiagotan oraindik ere 
legez kanpokoak dira sexu 
bereko per tsonen arteko 
sexu harreman adostuak



Bizkaiko Jabekun tza Eskolen Sareak emakumeez eta 
musikaz eztabaidatu du ikasturtearen amaieran

Ermuak hartu du ekainean Bizkaiko Jabekun tza Es
kolen Sarearen ikasturteamaierako topaketa. Eki
taldian Basauri, Ge txo, Ondarroa eta Ermuko esko
lek parte hartu zuten. Aurten proposatutako gaia 
“Emakumeak eta musika” izan da.
Jardunaldian, musikaeszena alternatiboan, punk, 
rock, rap eta abarrekoetan, emakumeek daukaten 
presen tzia nolakoa den aztertu zen. Era berean, nes
kek musikataldeetan parte har tzeko eta eszenato
kietara igo tzeko dauzkaten zailtasunez eztabaidatu 
zen. Jabekun tza eskolek eta berdintasun zerbi tzuek 
egoera hori hobe tzeko zer egin dezaketen baloratu 
zen.
Eztabaidan I tsaso Gutierrez Retolaza, Jauko Barik 
eta On taldeetako gitarra jo tzaile, letraegile eta mu
sikaria; Miren Aranguren E txarte, Occhi di Farfalla 
bikotearen gitarra jo tzaile eta abeslaria eta  MEFSST 

– Musika feminista errebolta egitasmoaren susta
tzailea; eta Elena Caballero (La Basu) eta Ane San 
Miguelek (Aneguria), raperak eta raparen munduan 
emakumeak ikusgarri egin nahi dituen “La eskina 
femenina” priektuaren susta tzaileak parte hartu zu
ten. Ondorioa izan zen musikamunduan txoko bat 
aurki tzeko emakumeek borrokan gogor egin behar 
dutela. Bazterketa asko bizi izan dituzte, eta hasie
ran behin tzat, beren erreferente guztiak gizonezkoak 
ziren, emakume musikarien ikusezinagatik. Guztiek 
uste dute musikaeszenan eragitea beharrezkoa dela, 
eta horregatik musikaren eta emakumeen inguruko 
proiektuetan parte har tzen dute, esate baterako “ME
FSST!”, “Eten” eta “La eskina femenina” ekimenetan.
Hainbat proposamen egin ziren, besteak beste neska 
gazteen tzat (eta ez hain gazteen tzat) musikakanpa
lekuak antola tzea, emakumeak ahaldun tzea, musika 

ez dezaten baztertu, eta musikaagendetan gene
roikuspegia sar tzea. 
Jardunaldiak kon tzertu batekin jarraitu zuen Orbe 
Kardinalaren Plazan, Izaro Andrés Mallabiko abes
lariarekin, I tsaso Gutiérrez, eta Ane San Miguel eta 
La Basurekin. Kon tzertuaren ostean, per tsona askok 
berenberegi antolatutako “Rafaella antipatriarcal” 
flashmobean parte hartu zuten eta Mar txoaren 8ko 
plazan autogestionatutako bazkaria jan zuten.
Gainera, topaketa hau delaeta, Ermuko Udal Li
burutegiak “Emakumeak eta musika” izeneko irakur
gaien eta ikusen tzunezkoen gidaliburu bat egin du, 
generoikuspegi batekin eta ku tsu feministarekin. 
Esteka honetan deskargatu ahal da:
http://www.ermua.es/pagsbiblio/actividades/
guias_Archivos/EMAKUME_ETA_MUSIKA_
GIDA_04_06_2015_9_02_16.pdf

Jabekun tza eskola


