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Emakundek argitaratzen duen Emakume
ekin
t zaileentzako laguntzen EAEko mapa
enpresa-jarduera bat martxan jarri nahi duten emakumeei eta ekintzailetzaren inguruko
aholkularitza eskaintzen duten erakunde publiko zein pribatuei zuzenduta dago. “Krisi
ekonomikoaren eraginez, hazi egin da beharrak bultzatuta ekiten dioten pertsonen
kopurua, baina, kontuan hartu behar da arrazoi horregatik ekintzaile diren emakumeen
portzentaia gizonezkoenaren bikoitza dela;
hori, euren abiapuntuko egoeraren desberdintasunaren seinale argia da”, adierazi zuen
Izaskun Landaida Emakundeko Zuzendariak,
agiri berri honen aurkezpenean.
Emakumeak aintzat hartuko dituen ekintzailetzaren kultura sustatzeko helburuz sortu da
Mapa hau eta, zerbitzuaren izaeraren arabera, lau tipologia ezberdinetan sailkatzen ditu
laguntzak. Horietako bakoitzak eraginkortasun ezberdina dauka ekiteko prozesuan
zehar. Mapak 122 orrialde dauzka PDF formatuan, eta Emakunderen webgunean dago
eskuragarri.
Getxon, Getxolanek enpresa bat martxan jarri
nahi duten pertsonentzako aholkularitza zerbitzua eskeintzen du. Zerbitzua Getxon enpresa
jarri nahi duten getxotarrei zuzenduta dago.
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Antzerkia Yo, mi, me,
conmigo
Dordoka – La contracorriente konpainiaren eskutik. Utopian, arratsal
deko 20,00etan
Sarrera libre

EMAKUMEENGANAKO
INDARKERIAREN AURKAKO EGUNA
Genero
indarkeriaren
aurkako konzentrazioa
Bizkaia Zubia plazan,
19,30ean.
Gizatiar emakume taldeak antolatua.
Ekintza ibiltaria eta ekitaldia

Hitzaldia: Salaketa fal
tsuak: errealite juridikoa
hiri-kondairen aurka
Hizlaria: Patricia Verdes,
abokatua eta Forum Feministako kidea
Villamonteko Kultur Etxea,
19,00etan.

BELDUR BARIK
TOPAKETA 2014
(Zumarraga-Urretxu).
Tailerrak, Ekintza kolek
tiboa, musika eta sari
banaketa.
Informazio gehiago
www.beldurbarik.org.
Berdinsareak antolatua.

Antzerkia: Palabras
Hika teatroa konpainiaren eskutik
Andres Isasi Musika Eskolan, arratsaldeko 19,30ean.
Prezioa 5 €.
Sarreren aurretiko salmenta: Kutxabankeko orotarako kutxazainetan eta
www.bbk.es webgunean,
944 310 310 telefono zenbakiaren bidez eta Algortako Kultur Etxean.

Telletxe (Algorta), 19,30ean

Bilgune Feministak antolatua.
Haurtzaindegi zerbitzua behar izanez gero, gutxienez bi egun lehenago eskatu behar da, berdintasuna@getxo.net helbidean edo 94 4660136 telefonora deituz.

Staff

Argitaratzen du: Getxoko Udalaren Berdintasun Zerbitzuak. Fueros, 8. 48992 Getxo.
Tnoa.: 94 466 01 36.
e.posta: berdintasuna@getxo.net.
Erredakzioa: Kahlomedia S. Coop
Diseinua eta maketazioa: Flash Composition S.L.

Berriak
Hemen da Beldur Barik Topaketa!

Datorren azaroaren 29an ospatuko da Beldur Barik
programaren 5. edizioko Topaketa, Urola-Garaiko
Mankomunitatean (Ezkio-Itsaso, Lepazpi, Urretxu, Zumarraga). Aurten, ez itzazu gal honako tailerrak: Rap
feminista; Autodefentsa feminista; Geure gorputzaren jabe:
hilekoa bizitzeko moduak; eta Desioen laborategia. Zumarragan izango dira tailerrok; ikus-entzunezkoen lehiaketaren sari-banaketa, berriz, Urretxun egingo dute.
Beldur Barik Jarrera! ikus-entzunezkoen lehiaketa 12
eta 26 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago eta kultura matxista eta indarkeria sexistaren modu anitzak
eraldatzeko, neska-mutilek hartzen duten konpromiso pertsonalaren eta kolektiboaren erakusgarri diren
ikus-entzunezko formatuko adierazpide artistikoak
saritzen ditu.
Edizio honetan 223 lan aurkeztu dituzte, horietako
bat getxoztarrek egina da. Azaroaren 29ko topaketan
jakingo dugu nortzuk izan diren irabazleak.
Informazio eta xehetasun guztiak aurkituko dituzu
www.berdurbarik.org webgunean eta Beldur Barik-en Facebook, Twitter eta Tuenti-ko profiletan. Informa zaitez, animatu eta parte hartu!

Sombra Txostenak
berdintasun politikak
desegiten ari direla salatu
du NBE-aren aurrean
Emakumeen Aurkako Diskriminazio era guztiak Ezabatzeko Hitzarmenak (CEDAW) berdintasunaren egoerari buruzko memoria galdatu die gobernu guztiei eta
jendarteari bere dossier propioak egin ditzala (Sombra
Txostenak deritzenak) eskatu dio. Espainiako gobernuak
egindako 2008-2013 memoriari erantzunez, Espainiako
CEDAW Sombra Plataformak Sombra Txostena aurkeztu
du, Estatuak berdintasunari dagokionez egiten dituen
urraketak salatuz.
Txosten horretan adierazten denez, genero indarkeria
tzat bikotearen edo bikotekide ohien esparruan gertatzen
dena bakarrik jotzen da, bestelako indarkeria motak kontuan izan gabe, hala nola, bikote harremanetatik kanpoko
emakumeen aurkako hilketak, emakumeen genitalen
mutilazioa edo sexu indarkeria. Adibide gisa, “Etxe-zerbi
tzuaren esparruko sexu erasoak, batez ere, migratutako
emakumeek jasaten duten berariazko sexu indarkeria dira
eta guztiz ezkutatuta dago”, dio Luciana Davies-ek, Sombra Txostena lantzen parte hartu duten 50 elkarteetako bat
den Getxoko Emakumeen Ahotsa elkarteko kideak.
Txostenak ere gogorarazten du oraindik ez dagoela
emakume trafikoaren aurkako lege integralik.
Hezkuntzari dagokionez, txostenak azaltzen du hezkun
tza legeak (LOMCE) ez duela berdintasuna sustatzeari
buruzko aipamenik egiten. Lan esparruan, enplegurako
neurriak nagusiki sektore maskulinizatuetara bideratu
direla erakusten du, nahiz eta emakuzmezkoen langabezi
portzentaia handiagoa izan.
Osasun-sistemaren azken erreformek ere areagotu egin
dute emakumeen osasun-eskubideen alorreko desberdintasuna. Egoera irregularrean dauden pertsonentzako
osasun zerbitzuen murriztapenarekin, genero indarkeriako egoerak hautemateko esparru nagusiena kentzen
da, hots, lehen mailako osasun arreta.
Azkenik, berdintasuna bermatzeko ardura duten politikak eta organismoak, azken lau urteotan, erdira murriztu
direla nabarmentzen du. “Krisialdi garaian, emakumeen
eskubideekin eta haiei arreta eskaintzen dieten politikekin negoziatzen da lehenengo”, salatu du Davies-ek.

Ikuspegi
Pertsonen salerosketa:
esklabotza oraindik ez da deuseztatu

Pertsonen salerosketa jende eskubideen urraketa larrienetako bat da.
Oro har datuak falta diren arren, Lanaren Nazioarteko Erakundearen
zenbatespenen arabera munduan 2.500.000 lagunek jasaten dituzte
Pertsonen salerosketa antzematen
zaila da, alderdi asko dauzkalako,
besteak beste. Lehenbiziko definizioa
Palermoko Protokoloan jaso zuten.
2000. urtean adostutako nazioarteko
protokolo horren arabera, pertsonen
salerosketa da “pertsonak beregana
tzea, garraiatzea, lekualdatzea, hartzea
edo jasotzea, mehatxatuz, indarra balia
tuz, hertsatuz, engainatuz, nagusikeria
baliatuz, ahultasun-egoerak aprobetxatuz
edo aginpidea duen beste baten onespena
jasotze aldera dirua edo irabaziak emanez
edo jasoz; eta, hori, pertsonak esplotatzeko
asmoarekin. Esplotazio horrek barne har
tzen ditu, gutxienez, prostituzioa eta beste
sexu-esplotazio mota batzuk, bortxazko lan
edo zerbitzuak, esklabotza edo antzeko jar
duerak, morrontza eta organo-erauzketa.
Biktimaren onespena hutsala da aipatu en

Estatuek
antzemandako
pertsonen
salerosketaren
biktimen bi heren
emakumeak dira

gainu- edo hertsatze-metodoak erabiltzen
direnean.”
Hala eta guztiz ere, ez da arazo larri
tzat hartzen, “beste gai batzuei ez bezala,
ez zaiolako garrantzi globalik eman. Be
rriak entzuten ditugu behin eta berriz, bai
na jendea ez da konturatzen gure garaiko
krimenik larrienetako bat denaz”, dio antropologian doktore eta pertsonen salerosketa-sareei buruzko Cautivas eleberriaren egile den Miguel Pajaresek.

Biktima gehienak emakumeak
dira

Pertsonen salerosketa mota asko daudenez, delitu horren biktimen profilak ere askotarikoak dira. Emakume,
gizon, transexual eta haurrei eragiten
die. Dena den, Drogaren eta Delituen
kontrako Nazio Batuen Bulegoaren
(UNODC) arabera, estatuek antzemandako biktimen bi heren emakumeak
dira, eta kasuen %79an xedea sexu-esplotazioa da. Pajaresen hitzetan, “bikti
ma gehienak emakumeak eta atzerritarrak
direnez, oro har ez dago interesik arazoari
zor diogun garrantzia emateko eta krimena
prebenitzeko”.
Nazio Batuen Erakundearen (NBE)
arabera, estatu espainiarra da pertsonen salerosketa-sareen joan-etorrietarako eremu eta helmuga nagusietako

pertsonen salerosketaren ondorioak; izan ere, krimen antolatuaren hirugarren negozio errentagarriena da, arma-salmentaren eta narkotrafikoaren ondoren.

PERTSONEN SALEROSKETAREN
ASKOTARIKO ALDERDIAK
• Sexu-esplotazioa:

pertsona bat behartu, derrigortu edo engaina
tzen dute, prostituzioan jardun dezan.

• Bortxazko lana: pertsona batek beste bat hertsatzen du, lan egitera
behartzeko.

• Etxe-morrontza:

pertsona batek egoitza pribatu batean lan informala egiten du, borondatez kontra.

• Zor bidezko morrontza: pertsona bat hasieran zorren bat hartzera behartzen dute, enplegatzeko baldintza gisa.

•
Bortxazko edo morrontzako ezkontzak:

pertsona bat
ezkon dadin saldu edo behartzen dute edo/eta esklabotza-, indarkeriaeta isolamendu-egoeran bizi da.

• Organo-erauzketa:

pertsona bat esklabo bihurtzen dute borondatez kontra gorputzeko organo eta zatiak (odola, gibela, giltzurruna, obuluak, ehunak, haurrak, e.a.) kentzeko eta, gero, saltzeko.

• Haurrak soldadu izateko biltzea eta erabiltzea:

indar
armatuek neska eta mutil adingabeak hertsatzen eta erabiltzen dituzte
soldadu izan daitezen edo beste era bateko lan batzuk egin ditzaten.

bat. Eta horren adierazgarri da urtero
gero eta emakume gehiagok eskatzen
dutela asiloa arrazoi horregatik. Per
tsonen Salerosketaren kontrako Espainiako Sarearen balioespenen arabera,
estatuan 40.000-50.000 emakumek jasaten dute sexu-esplotazioa.

Babesa lortzeko eragozpenak

Genero-arrazoiengatik asiloa eskatzen
duten gehienek pertsonen salerosketaren biktima direla argudiatzen dute;
eskari horiek, ordea, atzera botatzen
dituzte. “Pertsonen salerosketaren bik
timak babesteko eragozpen handiena da
estatuak ez duela aintzatesten arrazoi
horregatik asiloa hartzeko eskubidea. Bik
timek bide hori hartzea debekatua dute
erabat”, dio Leire Lasak, CEAR Euskadiko Eragin eta partaidetza soziala
taldeko kideak.
Gaur egungo Asiloaren Legearen
(urriaren 30eko 12/2009 Legearen)
arabera, genero-arrazoiengatik eta

NORA JO DEZAKEZU PERTSONEN SALEROSKETA
KASU BATEN BERRI EMATEKO?
• 900 840 111: Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila, Gizarte Zerbiztuen Zuzendaritzaren
doako telefonoa da. Konfidentziala da, zentzumen-minusbaliotasunei egokitua dago eta aldibereko itzulpen zerbitzua
dauka (51 hizkuntza). Eskaintzen dituzte informazioa, orientazioa, akonpainamendua, bideratzea, entzuteko arreta
psikologikoa eta krisi edo larrialdi egoeretarako orientazioa; hori, gau eta egun.

• SOS DEIAK 112: Doako telefonoa da. Era guztietako larrialdietan jo daiteke telefono horretara, egunez nahiz
gauez.

• 016: Doako telefonoa da. Tratu txarren biktima direnentzako gau eta eguneko arreta.
• 900 19 10 10: Emakumeei informazioa emateko doako telefonoa da. Ordutegia: 9.00etatik 23.00etara, astelehenetik ostiralera, salbu estatuko jaiegunetan.

• 900 152 152: Emakumeei informazioa emateko doako telefonoa da. Ordutegia: 9.00etatik 23.00etara, astelehenetik ostiralera, salbu estatuko jaiegunetan.

• ASKABIDE:

Pertsonen salerosketaren biktimei eta/edo prostituzioan jarduten dutenei arreta osoa eta harrera
eskaintzen dizkiete. 944 164 828. info@askabide.org (Bilbo).

• LEIHO ZABALIK – OBLATAS: Pertsonen salerosketaren biktima diren eta/edo prostituzioan jarduten duten

Pertsonen
salerosketa
delitutzat hartzen da,
ez jende eskubideen
urraketa larritzat

sexu-joeragatik jazarria izanez gero
eska daiteke asiloa. Ordea, alde handia
dago eskubideen titulartasunaren eta
eskubide horiek baliatzeko aukeraren
artean. “Eskubidea dute, baina eskubidea
interpretatu egiten da eta gobernuak jarre
ra murriztailea du asiloaren inguruan”,
zehaztu du Pajaresek. Era horretako
eskariak bideratzen dituen Asilo eta
Babes Bulegoaren (OAR) arabera,
“pertsonen salerosketako jazarpena ezin da
Genevako Konbentzioaren esparruan sar
tu, jazarlea ez delako estatua eta estatuak
ez duelako indarkeria hori onartzen” eta

emakumeei arreta eta harrera osoa eskaintzen dizkiete. 660 926 870. oblatasleihoz@telefonica.net (Bilbo).

• ERREFUXIATUEI LAGUNTZEKO BATZORDEA – CEAR EUSKADI: Asiloa eskatzen dutenei arreta
eta babesa eskaintzen dizkiete: laguntza juridiko eta soziala, harrera. 94 424 88 44 (Bilbo).

• MUNDUKO MEDIKUAK:

Osasun-txartelik ez duten etorkinei gizarte- eta osasun-arreta eskaintzen diete:
kontsulta medikoa, kontsulta soziala eta buru-osasuneko taldea. 944 790 322. 608 218 396 (Bilbo).

esplotazio-egoera ez delako “jatorrizko
herrialdean gertatzen”.
Lasaren iritziz, benetan, “pertsonen sa
lerosketa delitutzat hartzen dute, ez giza
eskubideen urraketa larritzat; oinarria
kutsatua dago hasieratik”. Pertsonen salerosketaren biktimek atzerritartasunaren legeak ezarritako sisteman baino
ez dauzkate aukera legalak. Lege horren arabera, “biktimak esplotazio-sarea
salatu behar du babesa jaso ahal izateko”,
dio Lasak. Ordea, biktimek salaketa
egin dezaten lortzea zaila da, esplotazio-sareek haien kontra edo senideen
kontra errepresaliak hartuko dituztenaren beldur direlako. “Salaketa ez dute

biktimek bakarrik egin behar, ezinbestekoa
da gizarte osoa inplikatzea, biktimak bai
tira baliabide eta berme gutxien dutenak”,
azpimarratu du Pajaresek.

Pertsonen salerosketaren
trako borrokaren erronkak

kon-

Pertsonen salerosketaren kontrako
borrokaren erronka nagusia da jendarteak ulertzea esplotazio-sareek
egiten duten delitua oso larria dela.
Hori bezain garrantzitsua da, halaber, politika publikoetan biktimak
errazago identifikatzeko eta biktima horiei gero behar bezalako arreta
emateko neurriak jartzeko ahalegina

* Mercosur Solidariok eman ditu artikulu honen argazkiak

Jabekuntza eskola
Getxoko Jabekuntza Eskolan
600 emakumek baino gehiagok parte
hartu dute
Jabekuntza Eskolak ekin dio hamaikagarren ikastaroari. Aurrez, ordea,
emakumeen partaidetza politiko
eta soziala sustatzen egin dituzten
hamar urteen balantzea egin dute.
Azken hamar urteetan 600 emakume
inguruk parte hartu dute ikastaroetan, eta 1.000 emakume inguruk egin
dute aurretiko izen-ematea Eskolak
eskainitako 150 prestakuntza-jarduera baino gehiagotan. Ikasleen %35,1
elkarteren bateko kide zen. Orain arte,
partaideen batez besteko adina 48,4
urtekoa izan da, eta partaideen %12
30 urtetik beherakoa. Bestalde, ikasleen %52,41ek lan ordaindua izan du
jardueren aurreko sei hilabeteetan.

Oro har, eragina oso ona izan da, eta
oraindik zer egin handia badago ere,
Getxoko udalerrian partaidetza sozial
eta politikoa handitzea lortu da.
Hauek dira lorpen nagusiak: emakumeen interesei buruzko diskurtsoa
aldatzea eta bertako eta kanpotik
etorritako emakumeek elkarteak sor
tzea; izan ere, elkarte horiek politika
publikoen segimenduan eta elkartasun-gaietan parte hartzen ari dira.
Aurten Eskola martxan dago dagoeneko; 15 ikastaro eta tailer daude,
horietatik 10 berriak: “Aktibatu zure
ahotsa”, “Nire mugak sentitzea”,
“Sustraiak eta fruituak: Emakumezkoen genealogia tailerra”, “Mai-

tatzen ikasten”, “Jabekuntzarako
kulturarteko gunea”, “Emakume
beltzak Euskadin: nortasunak eta
jabekuntza”, “Autodefentsa feminista”, “Feminismo postkolonialak:
ahots disidenteak mugaldeetatik”,
“Hirigintza, generoa eta parte-har
tzea”, “Zaindu geure burua zainduz”, “Nire sexualitatea sasoi betean
jartzen”, “Krisiaren ahalmen senda
tzailea: doluak eta galerak”, “Maiteminak euskal literaturan”, “Generoa,
emozioak eta umorea” eta “Autoen
mekanikari buruzko tailerra”.
Informazio gehiago nahi baduzu,
web-gunera jo besterik ez duzu:
http://www.getxo.net

egitea. “Pertsonen salerosketaren bikti
mek bitartekoak behar dituzte bizimodua
lehengoratzeko, traumak gainditzeko eta
normaltasunez gizarteratzeko. GKE ba
tzuk ari dira lan garrantzitsu hori egiten,
borondate handiz baina baliabide eskase
kin, ordea”, dio Pajaresek.

Elkarrizketa

Gomendioak
Emakumeen euskal rocka

Ianire Estebanez: Psikologoa eta ziber-ekintzailea

“Feminismoa sareetan landu behar da,
batez ere, jende gaztearen plazak
direlako”

Mi novio me controla… lo normal gazteen artean harreman askeagoak sustatzeko Ianire Estebanez psikologo bilbotarrak erabiltzen duen espazio birtuala da. Belaunaldi gazteenen artean
indarkeria egoerak sortzen diren moduaren gaineko ikerketa egin ondoren, bikotekidearen
kontrol eta nagusitasun jokaerak maitasun erakusletzat ulertzen zirela ikusi zuen. Une hartan,
honako bloga sortzea eta sare sozialetan, estereotipoak desmuntatzeko eta indarkeria matxistaren aurrean jarrera kritikoa sustatzeko lan egitea erabaki zuen.
Zure ustez, gazteek ba al dakite euren maitasun
harremanetan jokaera matxistak identifikatzen?

Ez, orokorrean, ez dira antzematen, egoera oso sotilak izaten dira eta. Neska gazteek zailtasunak dituzte
beraien askatasun indibidualaren beharra aitortzeko
edo harreman baten alde dena ez dutela eman behar
ulertzeko. Are gehiago, neska askok maitasunaren
parte den zerbait positiboarekin nahasten dituzte
jokaera matxistak.

Zelan ulertzen dute gazteek bikote kontzeptua?

Bikote-pack-ak zaletasun propioak izateari edo
bakoitzak bere kabuz lagunak izateari uko egingo
balio bezala. Askotan, kontrola edo jeloak bezalako
jokaera matxistak azaltzen direnean, erabateko normaltasunez hartzen dira. Hala ere, garrantzitsua da
ulertzea bateragarria dela bikotekidea izatea nork
bere bizitza propioa izatearekin.

Gazteen arteko indarkeria matxistari buruzko
datuak gero eta kezkagarriagoak dira. Zer uste
duzu ari dela gertatzen?
Belaunaldi gazteenen artean ikusten ditugun jokaera
matxistek zerikusi handia dute komunikabideetan eskaintzen diren espazioekin. Mujeres y hombres y vicever
sa edo Gran Hermano bezalako programek, esaterako,
eragin handia daukate adin horietako gazteen artean,
eta oso erreferente sexistak eskaintzen dituzte: emakumeak objektu sexual hutsak dira, mutil gaiztoena desiratuena da eta oldarkortasuna pasio gisa identifikatzen
da eta izugarri gustatzen zaie. Telebistan edo Interneten
aurkitzen dutenak ikasgeletan egin dezakegunak baino
eragin handiagoa dauka beraiengan.

Horregatik aukeratu al zenuen blog formatua
alderdi horiek lantzeko?
Bai, gazteenengana gazteen modura hurbildu beharra dago. Espazio birtualetan bizi badira, hor egon
beharko dugu, indar handiz. Zerbait gertatzen zaienean egiten duten lehen gauza Google bilatzailera
jotzea izaten da. Hainbat gairi buruzko bilaketak egin
nituen sarean: zure bikotekideak zelan jantzi behar
zaren esatea normala al den, jeloak ona edo txarra al
diren… Eta eduki ikaragarriak aurkitu nituen. Interneten bidez denok parte har dezakegu eta feminismoa, kalean egiteaz gain, sareetan egin behar dugu,
batez ere, horiek baitira jende gaztearen plazak.

Zer aurkitzen dute Mi novio me controla... lo
normal blogean sartzen diren gazteek?
Espazio honetan ez da maitasun harremanei buruzko
leziorik ematen, baizik eta bikote barruan modu zo-

roan normalizatu ditugun egoerei buruz hausnartzeko gonbita egiten da. Feminismo erabilgarria ere aurkituko dute, eguneroko egoerak, komentarioak edo
erasoak gai pertsonalak ez direla, baizik eta emakume izatearekin zerikusia dutela eta denoi dagokigun
kontua direla ulertzen lagunduko dietenak. Adibidez, gauez atera eta etxera bakarrik itzultzeari izan
diezaiokegun beldurra ez da norberaren beldur gisa
identifikatu behar, espazio publikoetan egiturazko
indarkeria egoera gisa baizik.

Zer ondorio dauzka nerabezaroan jokaera matxistak ez identifikatzeak?

Gure bizitzako lehendabiziko harremanek, sexualek
zein afektiboek, gure bizitzan nahi dugunarengan
nolabaiteko eragina daukate. Nerabezaroan, hainbat
jokaera normaltzat jotzen baditugu, ez dugu harremanak aldatzen jakingo, heldutasunean harreman
horiek sanoagoak izan daitezen. Indarkeria matxistarengandik aldez aurretik babesten ikasi behar da,
zailagoa baita indarkeria egoera batetik irtetea.

Nola alda dezakegu egoera hori?

Gakoa hezkuntza emozionala berdintasunean eskaintzean datza. Justu garai horretan esku hartu behar da, nerabeak oraindik eraikitzen ari diren garai
horretan, beraien informazio-iturriak diren espazio
guztiak zainduz: ikasgelak, internet, telesailak... Lan
asko dago egiteko funtsezko zeregin horretan.

WhatsApp, Facebook, Twitter… Gaur egungo
gazteriak tresna gehiago al ditu eskuragarri,
bikotekidea kontrolatzeko?

Jeloak eta kontrola ez dira berriak, baina gaur egun
badaude babesik eza dakarkiguten tresna berriak,
besterik gabe, horren eskuragarriak izateagatik. Tresnak besterik ez dira eta, berez, ez dute indarkeria
modu berririk sortzen, baina bai indarkeria azaleratzen den modu berriak. Jende gazteak asko erabiltzen ditu sare sozialak, telefono mugikorrak eta,
batez ere, uneoro prest eta eskuragarri egoteko joera
dauka. Beste pertsona batzuentzako egunean 24 orduz konektatuta egoteko behar horrengatik – batzuetan, exijentzia ere bada – babesten ikasi behar da.

Jeloen eta kontrolaren aurka, zein da tresnarik
indartsuena?
Norberaren buruaren jabe egitea. Ulertu behar da ez
garela gutxiago bakarrik egoteagatik. Eta bikotean
baldin bagaude, argi izan behar dugu gure erabakiak
eta beharrak beste aldearenak bezain garrantzitsuak
direla.

Euskal Herrian musika munduan diharduten
emakumeen lana sustatzen duen EMAROCK elkarteak play list zoragarria proposatzen digu; zerrenda
horretan, Koke, Amaiur, Kerasy, Zea Mays, GOSE,
Amaia Zubiria, Gaur Ez eta Humus bezalako euskal
eszenako izenik nabarmenenak aurkituko ditugu eta
talde berriak ezagutzeko aukera ere izango dugu. Eta
ez daude abestiak bakarrik, musika-bideoez ere goza
dezakegu.
Eta onena: zerrenda ez dago itxita. Zerrenda horretan sartzeko Nafarroakoa, Bizkaikoa, Arabakoa, Gipuzkoakoa edo Iparraldekoa izatea eta norberaren
abestiren bat izatea besterik ez da eskatzen. Talderen
bat falta dela ikusten baduzu, bidali lotura emarock@
emarock.com helbide elektronikora. Oraingoz, 150
bat musika-pista daude! Ez itzazu gal!
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZ_oufJ0WM1FEbbQ6dy8-ogWt0NRYQxFW

Abortuaren legearen aurkako
martxari buruzko dokumentala
Dagoeneko Interneten ikusgai dago Nire erabakia da.
Askatasunaren trena dokumentala, abortuaren legearen erreformaren aurkako emakume zinegileen Kolektiboak egindakoa. Abortuaren legea aldatzeko
egin nahi izan den erreformaren aurkako lan honek,
2014ko otsailaren 1ean, Madrilen, Espainiako Estatuko historian egin diren manifestazio handienetakoan gertatutakoaren funtsezkoena jasotzen du. 80
zinegilek baino gehiagok hartu du parte film honetan, besteak beste, Gracia Querejetak, Angeles Gonzalez-Sindek, Mabel Lozanok, Iciar Bollainek edo
Isabel Coixetek. On line ikus dezakezue edo doan
deskarga dezakezue elkarteetan, batzarretan, ikastetxeetan etab. proiektatzeko, honako webgunean:
http://www.eltrendelalibertad.com/

Gorputza eta generoa
diskurtsoak eraikitzerakoan
Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) argitaratutako
bi liburu aurkezten dizkizuegu: Gorputza eta generoa:
teoria, didaktika eta esperientziak eta Diskurtsoak, erai
kuntzak, gorputzak.
Lehenengoak euskal literatura eta kultura generoaren ikuspegitik irakurtzeko proposamena egiten
digu; hainbat proposamen didaktiko, ikerketa eta esperientzia pertsonal jasotzen ditu artikulu eran, besteak beste, Meri Torrasek, Mari Luz Estebanek, Jone
Miren Hernandezek, Kattalin Minerrek, Gema Lasartek, Amaia Alvarez Uriak edo Mariate Vizcarrarenek
idatzitakoak.
Bigarren liburuak gorputzei buruzko diskurtsoek
gure egunerokotasuna nola osatzen, aldatzen eta
kontrolatzen duten aztertzen du. Alaitz Aizpuruk,
Bakarne Altonagak, Amaia Alvarezek, Nerea Arestik, Zaloa Basabek, Mari Luz Estebanek, Jone Miren
Hernandezek, Aintzane Rinconek eta Itoitz Rodrigok
feminitatea eta maskulinitatea ulertzeko sortzen ari
diren eredu berriak aurkezten dizkigute.
Liburu biak eros daitezke paperean (20 €) edo PDF
formatuan (13 €).

