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dimen Urrikoen aldeko Uribe Kostako
Elkarteak (ADURKO) 1976az gerozƟk Uribe
Kostako eskualdeari talde hori artatzeko zerbitzu
multzoa eskaintzen dihardu. Irabazi asmorik gabeko
elkartea da eta adimen urriko pertsonen eta haien
familien bizi-kalitatea hobetzea du xede, banakako
gaitasunak opƟmizatzeko eta egokitzapen-mugak
txikiagotzeko beharrezko laguntzak eskainiz.
Zerbitzu horiek, neurri handi batean, Uribe
Kostan eskaintzen badira ere, ez da beharrezkoa
han bizitzea programa horietan parte ahal
izateko. Eskaintzen diren zerbitzuen artean,
Arreta Okupazionala nabarmentzen da, zeinak,
erabiltzaileen lan-eremuko eskariak artatzen dituen.
BesteƟk, Eguneko Artapen Zerbitzuak beste zenbait
jardueren artean, fisioterapia edo logopedia eskaintzen
ditu eta, Etxebizitzen Zerbitzuari dagokionez, adimen
urriko 25 bat pertsona helduk etxe komunitariora
sarrera dute. Aisialdi eta Gizarte-Partaidetza
Zerbitzuak eskainitako jarduerak ere nabarmentzen
dira, zeintzuek, adimen urriko pertsonen aisialdiaren
kalitatea hobetzeko zeregina duten.
Familiei dagokienez, Familiari Laguntza eta
Atsedena zerbitzua aipatu behar da, talde horretako
kideen familia-kideei beren bizi-kalitatea eta kide
bakoitzaren ongizatea hobetzeko beharrezko laguntzak
erraztea xede duena. Bukatzeko, elkarte honetan
lagundu nahiko luketen pertsona guzƟentzako
Boluntariotza-Zerbitzua dago, boluntarioak kudeatzeaz
eta trebatzeaz arduratzen dena.
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Dibertsitate funtzionala duten emakumeek jasaten dituzten berariazko
diskriminazioek, lan esparruan, parte-hartze poliƟko eta sozialean, indarkeria matxista
sufritzeko arrisku handiagoan, haien eskubide sexualetan eta ugaltzeko eskubideetan edo
osasunerako eskubide “unibertsalaz” gozatzeko zailtasunean daukate eragina, besteak
beste.
Nabarmendu nahi dugun diskriminazioko beste esparru bat da gorputzaren itxurari
eragiten dion desgaitasun motaren bat daukaten emakumeek sufritzen dutena; izan ere,
ezarritako edertasun ereduek emakume askorengan dauzkaten arren ondorio negaƟboak,
honako kasuan, edertasun eredu hori lortzeko ezintasunak zaurgarritasun handiagoa sor
dezake, autopertzepzioari eta autoesƟmuari dagokionez.
Desgaitasunari buruzko erreportajea osatzeko, Adimen Desgaitasuna duten Pertsonen
aldeko Uribe Kostako Elkartea izango da egiten dugun udalerriko elkarteen errepasoko
protagonista.
EMEKI aldizkariaren ale honetan, gainera, ikasturte hasieran egin ohi dugun bezala,
Emakumeentzako jabekuntza eskolaren ikasturte berriak (hamargarren ikasturtea izango
da), Repensando la masculinidad tailerra eta migratutako emakumeentzako elkartzeko
eta prestakuntzarako espazioa jaso ditugu agendan.
Ezin dugu amaitu aldizkariak agur esaten diola oraingo formatoari aipatu gabe,
hurrengo zenbakiarekin bide berriari ekingo baiƟo Getxoberriaren osagarri bezala, urteko
hiru zenbaki mantenduz.

Askatasunari beldur izaten erakutsi digute; beldurra erabakiak hartzeari, beldurra
bakardadeari. Bakardadeari beldur izatea eragozpen handia da autonomiaren
eraikuntzan”.
Marcela Legarde

editoriala

E

MEKI aldizkariaren ale honetan dibertsitate funtzionala duten emakumeengana
hurbilduko gara, sozialki ezkutuan eta bi aldiz diskriminatuta dagoen kolekƟbo
horrengana: emakume gisa eta desgaitasunen bat duten pertsona gisa.
Desgaitasuna duten emakumeen errealitate ezberdinei buruzko ezjakintasun handia
dago; horregaƟk, haien egoera eta aldarrikapenak ezagutu nahi izan ditugu Desgaitasun
Fisiko eta/edo Organikoa duten Pertsonen Federazio Koordinatzaileko (FEKOOR)
Berdintasunaren aldeko Emakumeen Batzordearen eskuƟk.
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IKUSPEGI
Desgaitasunak dauzkaten emakumeak:
diskriminazio bikoitza,
hobetzeko gaitasun bikoitza
Azken urteetan aurrera egin dugun arren, desgaitasuna duten emakumeek diskriminazio bikoitz delakoari egin behar diote aurre oraindik, emakume eta desgaitu izateagaƟk; izan ere, emakume hauek pertsona eta jendarteko kide gisa garatzeko eta
komunitateko eskubide, ondasun eta zerbitzuez gozatzeko aukera gutxiago dauzkate

Kirol-jarduera Fekoor federazioaren eskuƟk
Gutxitasun fisikoa eta/edo Organikoa duten Pertsonen BizkaikoFederazio Koordinatzailea

H

istorian
garrantzia
izan duten hainbat
emakumek,
Frida
Kahlo, Virginia Woolf, Hellen
Keller, Jane Bowles eta Alison
Lapperek,
adibidez,
desgaitasunak zeuzkaten eta
arrakasta handia izan zuten
literaturan, argazkigintzan eta
pinturan, besteak beste. Haien
bizimodua gaur egun estatuan 2,5
milioi emakumezkoek emakume
eta desgaitu izateagaƟk aurre
egin behar dieten zailtasunen isla
da; zenbateko hori Desgaituen

Ordezkarien
Espainiako
Batzordeak (gaztelaniaz CERMI)
emandakoa da. Dibertsitate
funtzionala duten pertsonen %60
emakumea da eta emakumeen
%16 desgaitua.
KolekƟbo ugaria den arren,
“desgaitasuna duten emakumeak ikusezinak dira, muga
asko gainditu behar dituzte
eta denbora askoan desberdin tratatu dituzte”; Izaskun Jimenezen, Bizkaian Gutxitasun
Fisiko edota Organikoa duten
Pertsonen Federazio Koordi-

natzaileko (FEKOOR) Berdintasun Teknikariaren hitzak dira
horiek. Jimenezek hainbat arazo
zerrendatu ditu: “datuen arabera,
desgaitasuna duten emakumeek
langabezia-tasa
handiagoak,
soldata
txikiagoak,
osasunzerbitzuetarako sarbide gutxi,
hezkuntza-gabezia handiagoak,
emakumeentzako programa eta
zerbitzuetarako sarbide eskasa eta biolentzia-egoera eta era
guzƟetako sexu-abusuak bizitzeko arrisku handiagoa dauzkate,
besteak beste”.
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IKUSPEGI
Desgaitasuna ez da
ahultasun gisa hartu behar,
ezta esperientzia pertsonalez
betetako kalitatezko
bizimodua izateko
oztopo gisa ere
ESPERIENTZIA PERTSONAL
ABERATSEZ BETERIKO BIZITZAK
Oro har, aniztasun funtzionala
duten emakumeentzat gorputza
baino oztopo handiagoak dira
haien mugak baloratzen ez dituen
jendartearen aurreiritziak, haien
buruaren gainean pertzepzio
negaƟboa
izatea
eragiten
dutelako. Ordea, desgaitasuna
ez da ahultasun gisa hartu behar,
ezta esperientzia pertsonalez
betetako kalitatezko bizimodua
izateko oztopo gisa ere. Muga
guzƟek
bezala,
dibertsitate
funtzionalak gaitasunak garatzea
ere eragin dezake.
Jessica Cox izan daiteke horren
adibide: hegazkintzaren historian
hegazkinak besorik gabe gidatzen
dituen lehen emakumea da. Coxen
hitzetan, “jendeak ikara unibertsal
bat dauka: gutxiegitasunaren
eta nork bere buruaganako
konfiantza faltaren beldur da.
Dena den, kontuan hartu behar da
zailtasuna zenbat eta handiagoa
izan, orduan eta handiagoa dela
loria”. Orain arte 130 ordu egin ditu
hegazkinak bakarrik gidatzen.
Aurrekaria ezarri berri duen
beste kasu bat ere badago:
Angela Bachillerrek zinegotzi
kargua hartu du Valladolideko
Udalean,
eta
Downen
sindromea dauka. Dena den, ez
da ohikoa kolekƟbo horretan
hain
bizipen
aberasgarriak
aurkitzea. “Desgaitasuna duten
emakumeak familian gehiegi
babesten
dituzte,
gizonak

ANIZTASUN FUNTZIONALA DUTEN EMAKUMEEN
PROBLEMATIKA BIZKAIAN
FEKOOR erakundeak antzemandako arazo nagusietaƟk Jimenezek
orain lantzen ari diren hiru hauek nabarmendu ditu:
• Ginekologiako eta familia-plangintzako zerbitzuen irisgarritasun
eta egokitasun falta. Zerbitzu horiek ez daude emakume desgaituen

premietara moldatuta: ginekologia-kontsultategiak ez dira irisgarriak;
kontsultategi horietako altzariak eta tresnak (esku-oheak, azterketak
egiteko ekipamendua, mamografoak, e.a.) ez daude moldatuta
mugitzeko zailtasunak dauzkaten emakumeen beharretara. Bizkaian
bizi diren eta mugitzeko zailtasunak dauzkaten emakume gehienak
(Bizkaian 7.000 baino gehiago daude) ez dira sekula ginekologiakontsultategira joan. Emakume horietako askori ez diete inoiz
mamografiarik egin. Sexualitatea garatzeko, ama izateko edo
haurdunaldia borondatez eteteko eskubideak mugatu egiten zaizkie.

• Udaletako berdintasun sailek emakumeentzat antolatzen dituzten
jardueretan desgaitasuna duten emakume gutxik parte hartzen
dute. Jarduera horiek, maiz, leku helezinetan egiten dituzte eta
emakume desgaituentzat oztopo besterik ez dira.

• Genero indarkeria kasu gehiago daude. Faktore pertsonal
eta sozialak direla eta, emakume desgaituen multzoak indarkeriaegoerak bizitzeko arrisku oso handia dauka: desgaitasunik ez daukaten
emakumeen multzoak daukan arriskuaren bi eta bost halako artekoa.

baino gehiago”, dio Jimenezek.
Emakume
horiek
guzƟek
har ditzatela Walter Bagehot
kazetariaren hitzak ahalduntzeko:
“Bizitzako gozamenik handiena
da jendeak egiteko gai ez zarela
esandakoa egitea”.
INDARKERIA MATXISTA
Desgaitasuna
duten
emakumeek
tratu
txarrak
jasotzeko arrisku handia dute,
haien gorputzean generoak
eta desgaitasunak bat egiten
dutelako. Genero Indarkeriaren
kontrako Behatokiaren azkeneko
datuen
arabera,
estatuko
emakume desgaituen %18k
bikotekideen edo bikotekide
ohien abusuak jasaten ditu;
gainerako emakumeen kasuan
portzentaje hori %10ekoa da.

Emakume hauen egoera biziki
arazotsua da, haien zaintzaileak
borrero bihurtu daitezkeelako.
EtxeƟk kanpo lan egitea ez da
hain ohikoa eta, ondorioz, etxean
bakartuta geratzen dira eta
ekonomia aldeƟk beste baten
mende egoteko probabilitate
gehiago dauzkate. Ezinbestekoa
duten zaintza galtzeko arriskua
dela eta, abusua salatzeko beldur
dira eta, horregaƟk, erasotzaileak
askotan zigorgabe geratzen dira.
Gainera, erasoak jasan dituzten
emakumeei
zuzendutako
informazio-, aholkularitza- eta
babes-programetan ez dituzte
kontuan hartzen desgaitasunak
dauzkaten
emakumeak;
horregaƟk, aniztasun funtzionala
duten emakumeek ezin dituzte
programa horiek aprobetxatu.
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IKUSPEGI
Desgaitasuna duten
Emakumeen %19,6k
bakarrik lortzen du lana;
gizon desgaituen kasuan
portzentaje hori %52,8 da

LANA
Legeriak
enpresaburuak
moldaketak egitera (esaterako:
hautaketa-prozeduretan parte
hartzeko erraztasunak ematera
eta
lantokia
moldatzera)
behartzen dituen herrialdeetan,
desgaituek lan produktiboa
egiteko dauzkaten gaitasunen
gaineko pertzepzioa aldatu
egin da. Estatuan, gaur egun,
Minusbaliatuak Gizarteratzeko
Legea (MGL) besterik ez
daukagu. Lege horren arabera,
50 langile baino gehiagoko
enpresa publiko eta pribatuen
langileriaren %2k, gutxienez,
desgaitasuna izan behar du.
Hala eta guztiz ere, enpresa
gutxik betetzen dute betekizun
hori; alde horretatik, oso-oso
kezkagarriak dira desgaitasunak
dituzten
emakumeen
lanmunduratzeari
buruzko
datuak. Emakume desgaituen
%19,6k bakarrik lortzen du
lan egitea; gizon desgaituen
kasuan, ordea, portzentaje
hori %52,8koa da (datu
horiek Osasunaren Mundu
Erakundeak
2011.
urtean
egindako
Desgaitasunaren
Munduko Txostenekoak dira).

Errealitate horren adibide
posiƟbo bat Leire Idarragarena
da: Oreka Sarea aholkularitzaenpresan eta Getxoko Udalean
lan egin du berdintasun teknikari
gisa. Idarragak eskerrak eman
dizkie elkarrizketa egin eta gurpilaulkia ikusi zutenean “arazoak
eta trabak alde batera utzi
eta prestatua zegoela eta lana
egin zezakeela” iritzi ziotenei.
Hori horrela izanagaƟk ere,
aitortu du “sekula ez dakizula
desgaitasun bat daukazulako
baztertu zaituzten ala ez, gauza
horiek ez direlako esaten, baina
mugak begien bistakoak direla.
Leku publikoetan irisgarritasuna
asko zaintzen dute, baina lekua
pribatua bada eta bitarteko
askorik ez badaukate, zu haien
intereseko izanda ere, lantokira
ezin baduzu joan esaten dizute
lan hori ez dela zuretzat”.
Kasu askotan, ordea, oztopo
nagusia familia da, gizarteak
ez baitu onartzen emakume
desgaituek
etxeƟk
kanpo
harremanak izatea. Jimenezen
aburuz, “familiek ulertu behar
dute desgaitasunak dauzkaten
neskaƟla, neska gazte eta
emakumeek prestatzeko eta
lan-merkatuan sartzeko desioa
eta eskubidea dauzkatela, eta ez
jendea zaintzeko betebeharra”.
Paradoxaz, desgaitasuna duten
emakumeak etxean zokoratu
dituzte beƟ eta etxeko lanak
egitera eta senideak zaintzera
behartu dituzte, bateƟk; eta
ez dituzte adoretu ama izateko
eskubidea egikaritzera, besteƟk.

AMATASUNA ETA
DESGAITASUNA: BATERAEZINAK
AL DIRA ORAINDIK?
Gure gizartean emakumeak
ez dira dauzkaten dohainengaƟk
baloratzen, itxura fisikoagaƟk
baizik, eta, ondorioz, aniztasun
funtzionala duten emakumeak
diskriminatu egiten dira. Familian
eta bikote-bizimoduan egoera
are mingarriagoa da, gizarteak
sexualitatea itxura fisikoaren
arabera epaitzen duelako eta,
ondorioz, emetasunaren eta
amatasunaren entzutea zikindu
egiten delako.

Alabaina, Alison Lapper arƟstak, margotzeko ahoa edo
oinak erabiltzen dituzten arƟsten elkarteko kideak, bere
bizipenei probetxua atera die.
Ama ezkongabea da eta, beraz,
desgaitasunak dauzkaten beste
emakume batzuentzako eredua.
Lapperrek dio “emakume desgaituak ama ezin dutela izan edo
ez dutela izan behar uste dutela
askok eta askok, kolekƟboaren
inguruko estereoƟpo negaƟboa
dutelako: uste dute emakumeen
zeregin nagusia ama izatea eta
seme-alabak zaintzea dela eta
desgaitasunak zeregin hori behar
bezala betetzea eragozten dietela”. Haren lanak edertasunaren
estandarrak zalantzan jartzen
ditu. Lapper bere obra digitalen modelo izan da, ez duelako
beldurtzen gorputza den bezala erakusteak: bere edertasuna
erakusten du, muga fisikoak izanagaƟk ere.
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INKESTA
Desgaitasuna daukaten emakumeek prakƟkan gainerako
herritarren eskubide berberak dauzkatela uste al duzu?
Ez dut uste, desgaitasuna daukaten pertsonekin lan egiten
dut eta, egiatan, oztopo ugari aurkitzen dituzte, batez ere
emakumeentzat, gaur egun oraindik dagoen esƟgma dela eta.
Bereizkeriaren, onarpenaren eta lan-merkatura sartzearen
arloan lan handia dugu oraindik egiteko.

Tania Camejo, 39 urte.

Uste dut baietz; aspaldi inor ez zen planteatzen desgaitasuna zeukan
emakume bat kontratatzea, gaur egun, baina, lanerako aukera askoz
handiagoa daukate, enpresek kontuan hartzen baiƟtuzte haiengandik
ematen dizkieten diru-laguntzak eta horrek independenteago izateko
aukera ematen die. Desgaitasuna daukaten emakume gehiago ikusten
dira udalerriko jardueretan eta erakundeetan kolaboratzen.

Itxaso Padín, 26 urte.

Teorian bai, haiek babesten dituzten lege asko daude eta lege
horiek desgaitasuna daukaten emakumeak kontuan hartzea
exijitzen diete enpresei, baina, prakƟkan, badakit asko dagoela
oraindik egiteko. Orain espazio sozial eta insƟtuzional askotara
irits daitezke, izan ere, derrigorrezkoa da espazio horiek
desgaitasuna daukaten
pertsonentzako egokitzea.
Asier Gimenez, 28 urte.

Inola ere ez dituzte eskubide berberak; ondo iruditzen zait desgaitasuna
daukaten pertsonak babesteko legeak ezarri izana, baina ez dira legeok
aplikatzen. Enpresa askok desgaitasuna daukaten pertsonak kontratatzen
dituzte eta gutxiago ordaintzen diete, ez dute kobratzen desgaitasunik
ez daukan pertsona batek adina; gainera, lan-munduan emakumeak
bigarren maila batean egoten jarraitzen du eta, are gehiago, desgaitasuna
daukan emakumeak. Eta jendarteak ere
Lucia Puerta, 53 urte.
diskriminatzen jarraitzen ditu.

Lan mailan, batez ere, desgaitasuna daukaten emakumeak oso
diskriminatuta daude, desgaitasunik ez daukaten pertsonek
baino hitzarmen askoz eskasagoak dituzte eta; gainera, haien
egunerokotasunean, orokorrean, muga handiagoak dituzte,
aldaketa ugari egin beharko litzateke.

Noemí Etxeberria, 41 urte.
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INTERESGARRIA

Bizkaiko lehenengo
Jabekuntza Eskola duela
hamar urte sortu zen

B

asauriko,
Ermuako,
Getxoko eta Ondarroako
udalerriek
osatzen
duten
Bizkaiko
Jabekuntza
Eskolen
Sareak
10garren
ikasturteari emango dio hasiera.
Lehengo eskolak, bitartean, 10
urte bete ditu eemakumeen
parte-hartze
soziopolitikoa
sustatzen.
Urte
horietan
guztietan, ikasleen kontzientzia
feminista garatzea bultzatu da,
eta tokiko bizitza publikoan
gehiago parte hartzea.
Proiektua
Basauriko
udalerrian sortu zen, eta
Bizkaiko lau udalerriak bildu
zituen, ezaugarri komun baten
pean: taldetan eta elkartetan
antolatuta zeuden emakume
ugari zituzten, baina kasu
askotan oso gutxi politizatuta
zeuden,
ez
zeukaten
proposamenak
egiteko
gaitasunik eta ez zuten euren
burua eragile soziopolitiko
aktibotzat hartzen.
Horrela, Bizkaiko Jabekuntza
Eskolen Sarea sortu zen,
oinarrizko bi estrategiarekin.

Batetik, Jabekuntza Eskolaren
estrategiak
azpimarratzen
du prozesua indibidualetik
kolektibora
eta
pribatutik
publikora doala. Emakumeek
ezagutzak,
gaitasunak
eta
jarrera lortzen dituzte, euren
errealitatea
eta
munduan
duten lekua kritikoki aztertzeko
eta hura hobetzeko urratsak
emateko.
Bigarrenez,
sarean lan egiten da, horrek
esperientziak, hausnarketak eta
ezagutzak trukatzeko aukera
handiagoak ematen dituelako
eta baliabideak eraginkorrago
bihurtzen
eta
hobeto
aprobetxatzen
laguntzen
duelako.
Azken
urteotan,
Sareak
hainbat
prestakuntza-egitarau
eskaini ditu, ildo hauek bateratzeko
asmoarekin: feminismoa / partehartze soziala eta poliƟkoa,
nortasun eta subjekƟbotasun
femeninoa, beste kulturetako
emakumeenganako elkartasuna
eta trukea, kultura berriz definitzea
eta autonomia suspertuz eta
komunikazioa indartzea.

Urte hauetan zehar, 600
emakume
inguruk
parte
hartu dute Getxoko eskolan,
eta
ia
1000
emakumek
aurre-inskripzioa
eman
dute
ikastaroren
batean.
Ildo orokorretan, eragin oso
positiboa izan duela esan
daiteke, parte-hartze soziala
eta politikoa areagotu baitu
sarearen udalerrietan. Zentzu
horretan, azpimarratzekoak dira
emakumeen interesen gaineko
jarrera aldatu izana, parte
hartzeko espazio berriak sortzea
(Etxelila Ondarroan, Marienea
Basaurin
eta
jabekuntzaeskolarako
lokala
Getxon),
Getxon zein Basaurin tokiko
eta migratutako emakumeez
osatutako elkarteak eratzea
eta horiek poliƟka publikoen
(kontseiluetan eta udalbatzetan)
eta/edo
elkartasun-gaien
jarraipenean parte hartzea,
Ermuan eta Ondarroan talde
feministak
berpiztu
izana
eta Eskoletako ikasle ugarik
udalerrietako
Berdintasun
Planen idazketan parte hartzea.

INTERESGARRIA

Agenda ...
MASKULINITATEA BIRPENTSATZEN. GIZONEZKOENTZAKO TAILERRA
Urriaren 7Ɵk azaroaren 11ra bitartean. Astelehenetan 19:00etaƟk 21:00etara.
Izen-emateak: irailaren 11Ɵk 20ra Berdintasun Zerbitzuan edo Getxoko Udaleko
web orrian www.getxo.net.

EMAKUMEENTZAKO JABEKUNTZA ESKOLA

. Jende aurrean hitz egiteko teknikak (20 ordu) EUSKERAZ EsƟ Redondo
. Indarkeria ate azpiƟk sartzen uzten al dugu? (20 ordu) Inma Merino
. Desprintzesatze tailerra (18 ordu) Irantzu Varela
. Feminismoarentzako erronka berriak: emakume migratzaileen ahotsak barnebiltzea
(8 ordu) Itziar Gandarias

. Jabekuntzarako kultura arteko gunea (21 ordu)
Cony Carranza Castro, Itziar Gandarias, Saioa Hernández eta Maya Amrane

. Autodefentsa feminista (12 ordu) Maitena Monroy
. Genero-indarkeriaren aurkako Lege integralaren aplikazio efekƟboaren azterketa
jende-eskubideen ikuspegiƟk (8 ordu) María Naredo

. Gazteak eta indarkeria matxista (20 ordu) Mila Amurrio
. Emakume arƟstak ikuspegi feministaƟk (34 ordu) Dora Salazar
. Bertso-eskola feminista (16 ordu) EUSKERAZ Uxue Alberdi eta Ainhoa Agirrezaldegi
. Zaindu geure burua zainduz (16 ordu) Kontxi López
. Zuk (oraindik) ez dakizun zer daki zure gorputzak? (27 ordu) Patricia Verdés
. Gure menopausia modu osasungarrian bizitzea (8 ordu) Laura Juarros
. Kotxe mekanika tailerra (6 ordu) Silvia Macho
Izen- emateak: irailaren 19Ɵk 25era Getxoko Udalaren Herritarren Arretarako Bulegoetan
edo www.getxo.net.

EMAKUME ETORKINENTZAKO TOPAKETA ETA FORMAKUNTZA TAILERRAK
Urriaren 5teƟk aurrera
Bi larunbatean behin izango dira saioak,17:00etaƟk 20:00etara
Izen-emateak: Irailaren 2Ɵk aurrera Getxoko Udalaren Herritarren Arretarako Bulegoetan.
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Libres, lehen mugikorrerako
aplikazioa gazteen artean
indarkeria matxista detektatzeko

L

ibres Libres Osasun,
Gizarte Zerbitzu eta
Berdintasun Ministerioak
aurkeztutako
smartphone
gailuetarako aplikazio berria
da, eta helburu du indarkeria
matxistaren lehen zantzuak
detektatzea eta emakumeei
indarra ematea, isiltasuna hautsi
eta egoera horretaƟk atera
daitezen.
Sei
atalez
osatutako
menua dauka, eta, horren
bidez, erabiltzaileek indarkeria
matxistaren bikƟma diren ikus
dezakete, tratu txarren lehen
seinaleez ohartzen laguntzen
dien test batekin.

Horrez
gain,
jarraitu
beharreko urratsei buruz informa
daitezke, eta aholkua hartzeko
eta salaketa jartzeko baliabideak
ezagutu, telefono bidezkoak zein
presentziazkoak. Halaber, Libres
aplikazioak norberaren eta semealaben segurtasuna babesteko hartu
ahal eta behar dituzten neurrien
berri ematen die emakumeei.
Azkenik, aplikazioak “TesƟmonios y mensajes contra la
violencia de género” izeneko atal
bat dauka, eta bertan, egoera
berdinean izan diren eta horrekin amaitzea eta indarkeriarik
gabe bizitzen hastea lortu duten
emakumeen tesƟgantzak ezagut

daitezke. Istorio horiek Cronicas
programak emandako “Mujeres
Supervivientes” dokumentalaren
parte dira.
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Laguntza bidezko
ugalketa-tratamendua
eskuratzeari buruzko polemika

oaneko
uztailean,
eztabaida
sortu
zen
Osasun
Ministerioak
aurkeztutako
zirriborro
bat
ezagutarazi
ostean.
Bertan
ezartzen zen bikoteek laguntza
bidezko ugalketa-tratamenduak
doan eskuratu ahal izateko,
emakumeak 40 urte baino
gutxiago eduki behar zituela, eta
gizonak, berriz, 55 urte baino
gutxiago. Horrez gain, agiriak
emakume ezkongabeak eta bi
emakumez osatutako bikoteak
kanpo uzten zituen.
Berri
horrek
sortutako
nahasmendua ikusita, Ana Mato
ministroak argitu zuen bikote

esaterakoan, kontuan hartzen
zutela gizonek nahiz emakumeek
izan ditzaketela antzutasunarazoak.
“Bikoteak hitza
pertsonak hitzarekin ordeztu
dugu” azaldu zuen, polemika
konpondu nahian.
Ordura arte, araudiak ezartzen
zuen zerbitzu hori finantzatuko
zela antzutasuna diagnosƟkatuta
dutenen kasuan edo “klinikoki
ezarritako agindu bat” denean.
Bigarren kasu horren pean,
zenbait erkidegok tratamendua
finantzatzen diete lesbiana-bikoteei
eta emakume ezkongabeei.
Horrelaxe egiten du, hain
zuzen ere, Osakidetzak, eta,

horri dagokiola, Jon Darpon
Osasun sailburuak azpimarratu
zuen “ezin direla pertsonak
euren orientazio sexualarengaƟk
baztertu”. Halaber, erantsi zuen
“Euskal Autonomia Erkidegoan
ugalkortasun-terapia
emango
zaiela osasun-zentroetara doazen
emakume guzƟei”.
Bitxia bada ere, zirriborro
polemiko hori Asturiasko JusƟzia
Auzitegi Gorenaren epaiarekin
batera atera zen argitara, eta
epai horren arabera, lesbiana
baƟ laguntza bidezko ugalketazerbitzua jasotzeko eskubidea
bermatzera kondenatu zuten
Printzerriko osasun publikoa.
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Hemen da Beldur Barik!

emen da Beldur Barik
kanpainaren 4. edizioa,
azaroaren 25eko programaren baitan (emakumeenganako indarkeriaren aurkako
nazioarteko Eguna), Berdinsarea,
Emakumeenganako Indarkeriaren aurkako eta Berdintasunaren
Aldeko Euskal Udalerrien Sareak
antolatuta. Beldur Barik kanpainaren xedea neskamuƟlek
emakumeenganako egungo
desberdintasun-jarrerei errespetuan,
berdintasunean, askatasunean eta autonomian, erantzunkidetasunean eta indarkeria
sexistaren gaitzespen
sendoan oinarritutako
jarrerekin eta portaerekin aurre nola egiten
dieten adierazten duten mota guzƟetako
adierazpen arƟsƟkoak
ezagutzea, baloratzea
eta bultzatzea da.
Horretarako,
ikus-entzunezko lehiaketa berri bat
antolatu da; bertan,
Euskal Autonomia
Erkidegoan
(EAE)
erroldatutako
1226 urte bitarteko
edozein gaztek hartu ahal izango du
parte.
Proiektuek
Beldur Barik jarrera islatu beharko dute, emakumeenganako
indarkeria-mota
desberdinak gainditzeko eta harreman askeak, errespetuzkoak,
berdintasunezkoak, anitzak eta
ez sexistak sortzeko konpromiso
pertsonala eta taldekakoa adieraziz. Kalitate teknikoaren edo
arƟsƟkoaren gaineƟk, mezuaren

kalitatea, nesken jabekuntzaƟk hausnarketak eta debatea
sortzeko gaitasuna eta muƟlen
matxismoaren aurkako konpromisoa baloratuko dira.
Horretaz gain, indarkeriaz
hitz egiterakoan erabili ohi diren
estereoƟpoak gainditzea ere baloratuko da, bikotearen arteko
indarkeria fisikora ez daitezela

mugatu (baizik eta, beste indarkeria- eta diskriminazio-mota
batzuk ere adieraz ditzatela),
dramaƟk ihes egin dezatela eta
emakumeak ez ditzatela ezereztutako bikƟmetara mugatu.
Proiektuak aurkezteko epea irailaren 10ean hasiko da eta azaroaren 15ean amaituko da.

Edozein motako adierazpenak onartuko dira, baina, beƟ
ere, bideo-formatuan aurkeztu
beharko dira: film laburrak, bideoklipak, lipdub-ak, dantza,
kamera aurrean errezitatutako
olerkiak edo hausnarketarako
testuak, proiektuak, argazkiak
edo arte-lanak bideoan aurkeztea, performanceak eta hiriko esku-hartzeak eta abar.
Lehiaketari begira,
14 orduko bideosormenerako tailerra
egin zen Gaztelekun
(Getxo). Tailer horri
esker, 4 neskek eta
2 muƟlek lehiaketara aurkeztuko duten
sormena
prestatu
dute, zeina, Gaztelekun
irailaren
20an
arratsaldeko
18,00etan proiektatuko den Beldur Barik bideo-hautaketa
batekin batera neska-muƟlak lehiaketan parte hartzera
animatzeko.
Euskal Autonomia Erkidegoko hiri
desberdinetan ere
jarduerak antolatuko
dira eta amaiera
aurtengo azaroaren
30ean
Marienean
(Basauri)
egingo
den topaketarekin
emango zaio; bertan egingo da sari-banaketa. Ez
galdu aurreko urteetan parte
hartu dutenen eta Beldur Barik
jarrera adierazi dutenen esperientzia ezagutzeko aukera. Xehetasunik ez galtzeko, albisteen
buletinera harpidetu zintezke
www.beldurbarik.org helbidetik. Animatu eta hartu parte!

