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Berriak
Gazteen heren batek uste du bikotekidea
kontrolatzea ez dela indarkeria matxista

Gazteen heren baten ustez, “ekidin ezina
edo onargarria” da bikotekidearen ordu
tegiak kontrolatzea, senideak edo lagu
nak ikustea galaraztea, lan egitea edo
ikastea ez baimentzea, edo egin ahal di
tuen eta egin ezin dituen gauzak eraba
kitzea. “Genero-indarkeriaren pertzepzio
soziala nerabeen eta gazteen artean” ize
neko estatu mailako txosteneko datuak
dira. Txostena urte honetako hasieran

aurkeztu da, 15 eta 29 urte arteko 2.500
pertsonari inkestak egin ondoren.
Azterlana koordinatu duen Verónica
de Miguel soziologoak azaldu duenez,
adin horietako emakumeen % 96ak eta
gizonen % 92ak uste dute indarkeria
matxista “guztiz onartezina” dela. Hala
eta guztiz ere, “ikertzen denean, ikusten
dugu indarkeria-mota guztiek ez dutela
gaitzespen bera sortzen eta adierazpen

guztiak ez direla indarkeriatzat jotzen,
adibidez kontrola”.
% 97arentzat “guztiz onartezina” da
indarkeria fisiko eta sexuala, eta %
93arentzat hitzezkoa ere bai. Halere,
% 66ak bakarrik hartzen du halakotzat
kontrolaren bidez egiten dena. Gainera,
gazteek jokabide horiek gehiago onar
tzen dute helduek baino, helduen %
70ak justifikatu ezintzat jotzen baitute.
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Karabana Feminista martxan da. Ekintza
hau Emakumeen Mundu Martxak anto
latzen du bost urtean behin, 2000. urteaz
geroztik. Abentura feminista handia den
Nazioarteko IV. Ekintza honetan, milaka
emakumek 8 hilabetez Europa osoan
bidaiatuko dute, beren borroken elkarta
suna eta indarra konpartituz.
Karabana Kurdistanetik (Turkia) irten

berri da. Europa ekialdetik mendebalde
ra eta iparraldetik hegoaldera zeharka
tuko du. Euskal Herrira irailean iritsiko
da, eta Portugalen amaituko da, urria
ren 17an. Karabana hau furgonetaz eta
autoz osatuta egongo da. Halere, tarte
batzuk bizikletaz eta oinez egingo dira,
etapa bakoitzean parte hartzen duten
pertsonen energiaren arabera.

Datozen zortzi hilabeteetan ekital
di feminista asko egingo dira, toki
koak, estatukoak eta eskualdeetakoak,
emakumeen borroka eta erresisten
tzia politiko, ekonomiko, kultural eta
sozial ugarien berri emateko. Ez ezazu
huts egin! Jarraitu Karabana Feminista
internetez eta sare sozialen bidez, eta
parte hartu abenturan!
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Ikuspegi
Hezkidetzaren metodoak funtsezkoak dira indarkeria
matxista saihesteko
Hezkidetza hezkuntza jaso ahal izateko berdintasuna eta aukera-berdintasunerako heziketarekin nahasten zuen hezkuntza-sistema mistoan joan da bidea zabaltzen. Gaur egun sexismoa islarazten
Duela 45 urte, Villar Palasí Legearen
bidez eten egin zen guneak, irakasleak
eta irakasgaiak neskentzat edo muti
lentzat xedaturik egotearen arabera
bereizten zituen hezkuntza-eredua,
eta etendura horrek eskola mistoa
uniber
tsalizatzea eragin zuen. Dena
den, ereduaren eraldatze horrek na
hastu egin zituen hezkuntza atzitzeko
berdintasuna eta aukera-berdintasu
nerako hezkuntza. Eraldaketa horrek
mutilentzat diseinaturik zegoen kul
tura-eredu jakin batean murgilarazi
zituen neskak, eta egun ere, eredu
horrek neskentzat kaltegarriak diren
zenbait alderdi ditu.
Baldin eta hezkuntza-eredu misto
hori aztertzen badugu, emakumeen
presentzia ostentzen duten testu-li
buruak agertzen direla ikusten dugu;
are, testu-liburu horietan lengoaiaren
erabilera sexista egiten da eta eduki

misoginoak ere ematen dira; horrezaz
gainera, mutilen eta nesken arteko jo
lasguneak ez dira zuzen banatzen, eta
esan behar da jarrera androzentrikoa
nagusi den zenbait elementuk zipriz
tintzen duela eskola-antolamenduari
dagokion oro. “Hezkuntzaren subjektua
mutila da oraindik ere, eta horrela, modu

eta iraunarazten duten zenbait elementu bizi-bizirik daude ikasgeletan, eta kasu askotan, irakasleen boluntarismoari esker hainbat
urrats eman dira.
inkonszientean, bigarren sexua direla jakinarazten zaie neskei”, azaldu du Marina
Subirats Bartzelonako Unibertsitate
Autonomoko soziologia-katedradun
emerituak. Ikasturtez ikasturte, ikas
leek gizonezkoak eta emakumezkoak
maila ezberdinean jartzen dituen ideo
logia barneratzen dute.

Azken urteotan, hezkidetza oinarri du
ten beste eredu batzuk bideak urratuz
joan dira. Eredu horiek “gabezia horiek
orekatzen ahalegintzen dira”, azaldu du
Gijongo BHIn hezkidetzan aditua den
Marian Moreno Llaneza irakasleak.
“Eskola mistoak batu egiten du, eta baterako hezkuntza-ereduek, berriz, orekatu
egiten dute”, nabaritu du.

Hezkidetza eta indarkeria matxista
Hezkidetza funtsezko elementua da
indarkeria matxista saihesteko. Hala
erasotzen da gizonen eta emakumeen
arteko benetako berdintasunerako
2007ko Lege Organikoan, Genero-In
darkeriaren aurkako Babes Integrale
rako Neurriei buruzko 2004ko Lege
Organikoan eta, azkenik, egun ora
indik indarrean dagoen Hezkuntzari
buruzko Lege Organikoan ere (LOE).
Hala ere, “tresna horiek ez dute beren po-

Ikuspegi
tentzialtasun osoa garatu, ez baitira kultura aldarazteko jasotako zenbait hezkuntza-proiektu jarri ditu abian.
baliatu, eta hori da, hain zuzen ere, aldatu behar dena”, Ondoko hau da helburua: eskola mistoaren eredutik
hezkidetza oinarri duen eredu
kritikatu du Subiratsek.
rako urratsak egitea.
Hori gutxi balitz, Hezkuntzaren
Lehen plan hori ondo ezagutzen
Kalitatea Hobetzeko Lege Orga
Marina Subirats:
‘Zubiak Eraiki
tzen’ deritzon
niko berria (LOMCE) “berdinta“Hezkuntzaren subjektua du
taldeak. 2005etik aurrera, ber
sunaren alorrean 20 urte atzera egimutila da oraindik
dintasunaren arloa lantzen duten
tea xede duen lege oro-zapaltzailea
ere, eta horrela, modu
materialak biltzen eta materialak
da. Eta gero batzuk aitarenka hasten
dira gazteen artean indarkeria mainkonszientean, bigarren sareratzen jarduten du talde ho
txistak izan duen gorakadagatik;
sexua direla jakinarazten rrek. Planaren zirriborroan su
matu zituzten beharrak kontuan
pertsona horiek, baina, argazkian
zaie neskei”
hartuz, honako ideia hauek eman
irten behar direnean baino ez dira aizituzten. “Alde batetik, unibertsitatarenka hasten”, adierazi du More
tearen eta ikastetxeen artean komunok erantzuki gisa. “Sexu bakarreko eskolak itunpeko eskolak izatea onartzen da, baterako nikazio eta ikerketa feministaren alorreko bideak zabaltzea,
hezkuntzari dagokion eta emakumeak kontuan hartzen eta bestetik, autobabesaren eta maitasun erromantikoaren
dituen kultura ezberdina ezartzearekin loturik dagoen arlo desmitifikazioaren arloak jorratzea”, zehaztu dute Make
Irigoyen Perurena eta Marisa Otaduy Bengoa talde
osoa ezabatuz”, nabarmendu du Subiratsek.
Mutilak eta neskak ikasgeletatik at jendartea alda kideek. Beren ekarpenetatik lehena kontuan hartzea
razteko eragile bilakarazteko ahalmena du hezki erdietsi zuten.
detza, Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia izeneko azterlanean erakusten Hezkidetza proiektuak Getxon
denez; ikerlan hori María José López Aguadok ida Une honetan, lehen eta bigarren hezkuntzako 17 ikas
tzi zuen duela bost urte, eta Es
tetxe ari dira lanean hezkidetzaren
tatuko 335 ikastetxetako 11.000
eremuan, Getxoko Berritzeguneak
ikasle baino gehiago hartu zi
koordinatuz. Eusko Jaurlaritza
Marian Moreno: “Eskola
tuen lagintzat. Emaitzak aztertu
ren prestakuntza- eta berrikun
mistoak batu egiten du, eta tza-zentro honetan, besteak beste,
ondoren, ondokoa azpimarratu
hezkidetza, berriz, orekatu “ikastetxeen arreta-arloa lantzen dugu,
behar da: “genero-indarkeriaren
egiten dute”
arazoa eskolan beren beregi landu
ikastetxeetan bertan”, komentatu
izanak eta lan horrek gogoan izateko
dute Berritzegune honen jarduke
moduko aski eragina izateak hagitz
ta-eremuan hezkidetzari doakion
murrizten du mutilek genero indarplanaz eta genero-indarkeriaren
keria baliatzearen probabilitatea, eta txikiagoa izaten da prebentzioaz arduratzen diren Emilio Martínezek eta
neskek arazo hori jasateko duten arriskua ere”.
Adela Fernándezek. “Hezkidetza 2.0 egitasmoko mintegia
sartu dugu, eta mintegi horretan zenbait tresna digitalekin lan
egiten dugu irakasleek hezkidetza egitarau guztiak gauzatzea
Boluntarismo kontua
Legean ezarririk dagoen beharra gorabehera, hezki erdietsi dezaten errazte aldera”, gehitu dute.
detza ez da erakundeek modu sistematikoan bide
ratu duten hezkuntza-eredua. “Berdintasunak eskema
pertsonalak eta lanbide eta gizarte arloko eskemak apur
tzen ditu, eta jende askok ez du inola ere nahi hori arrunt
bilakatzea. Are, hezkidetza planak landuta dituzten autonomia erkidegoetan ere proiektuak ikastetxeen boluntarismotik abiatuz bideratzen dira”, kritikatu du Morenok.
Euskal Autonomia Erkidegoari (EAE) dagokionez,
Eusko Jaurlaritzak hezkidetza alorrean bultzatu
duen Lehen Plana dago indarrean; hain zuzen ere,
Eusko Jaurlaritzak Hezkidetzarako Plan Artezkarian
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Hezkidetza proiektuak jorratzen
jarduten duten Getxoko bi ikastetxek beren ateak zabaldu dizkigute arlo honetako hezkuntzaren
eguneroko jarduna zertan datzan
hurragotik ezagutzeko:

Ikastetxearen izena: Gobela Ikastola. Haur Hezkuntza
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa.
Ikasle kopurua, guztira: 210.
Hezkidetza proiektuaren markoa: Berdintasunari, begiruneari eta indarkeriarik ezari buruzko EMAKUNDEren ‘Nahiko’ egitaraua.
Zergatik egin duzue hezkidetza aldeko apustua?: genero bakoitzaren alderdirik onena hautatzeko helburua gustatu zitzaigun, pertsona hobeak hezteko
asmoz.
Nola ari zarete ezartzen hezkidetza eredua?:
- Jokoen bidez berdintasunaren arloko gaiak, ikasgeletan eztabaida sortzeko bidea ematen dutenak,
jorratuz.
- Gizartean onartzen diren erantzunetatik haratago joaten saiatuz, bai ikasleei dagokienez eta bai familiei
doakienez ere.
- Egoera estereotipatu eta sexisten aurrean espiritu kritikoa sustatuz.
- Denon aisialdirako guneetan astean futbolik gabeko bi
egun ezarriz. Dantzarako gune bat jarri nahi dute,
ikasleen eskariei jaramon eginez.
- 6. mailako ikasleek ikasle txikiagoen oheak presta
tzen dituzte, zaintza arloa pertsona guztiei dagokien
kontua dela ikaste aldera.
Zenbat denbora ematen duzue hezkidetza jarduerak
gauzatzen?: astero ordu eta erdi gutxienez.

Ikastetxearen izena: Geroa Ikastola. Haur Hezkuntza
eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa.
Ikasle kopurua, guztira: 215.
Hezkidetza proiektuaren markoa: hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentziorako Eusko Jaurlari
tzaren ereduzko plana.
Zergatik egin duzue hezkidetza aldeko apustua?: ez
duelako ezertarako balio Geroa Ikastolak bi sexu
en partaidetza bermatzen duen eskolaren aldeko
apustua egiten duela, baldin eta esateak hori erdiesteko urratsik ematen ez bada.
Nola ari zarete ezartzen hezkidetza eredua?:
- Tutoretza-Plana lau bloketan banatuz: pertsonen
identitatea eta duintasuna, harreman pertsonaletako ulermena eta begirunea, bizikidetza eta
gizarte-baloreak eta berdintasunaren zeharkako
tratamendua.
- Irakasle guztien eskura egongo dira idatzizko eta
ikus-entzunezko materialak oinarri hartuz.
- Baterako jolasguneak birbanatuz.
- Hezkidetza batzordea eratuz.
- Agirietan agertzen den lengoaia berrikusiz.
Zenbat denbora ematen duzue hezkidetza jarduerak
gauzatzen?: jarduera mota hau zeharka burutzen
da, baina ikasgelan ere denbora jakin bat ematen
dugu horretan (tutoretzako asteroko saioetan).

Elkarrizketa
ITZIAR ZIGA, IDAZLE FEMINISTA

“Kontatua izateko moduko bizitza izan duten
emakumezko antiheroien genealogia da Malditas”

Itziar Ziga kazetari eta feministaren laugarren liburuak, Malditas, una estirpe transfeminista izenekoak 8 emakumeren borroka
gorabeheratsua kontatzen digu: Valerie Solanas, Sojourner Truth,
Sylvia Rivera, Louise Michel, Annie Sprinkle, Olympe de Gouges,
roa bakarrik eraikitzen, sexua ere bai.
Beraz, zapalkuntza horrek ez dauka
euskarririk. Beste alde batetik, trans
aurrizkiak, nolabait, mugimendua eta
promiskuitatea barneratzen ditu gure
aliantza politikoetan eta elkar ulertze
ko moduetan.

Zer daukate berdin emakume
hauek?

Malditasen protagonistak leinu
transfeminista batean taldekatu
dituzu. Zer da zuretzat kontzeptu
hori?

Bi kontzepturen arteko aliantza da. Ba
tetik, feminismoa, hau da, beraiek egon
nahi duten lekua eta guk beraiek ego
tea nahi dugun lekua, eta bestetik trans
edo intersex borroka, emakume garen
aldetik jasaten dugun zapalkuntzaren
halabeharrezkotasunari eusten zion
azken zutabea, hau da, sexua, zarta
razi duena. Honezkero, ez da gene

Malditas abentura liburu moduko bat
da, zortzi akzio-emakumeren bizitza
epikoak kontatzen dituena. Antihe
roien genealogia bat da nolabait. Be
raien bizitzek kontatuak izatea merezi
dute, gorabehera handiak izan dituz
telako eta beti arriskatu direlako. Ez
zuten bakarrik genero zapalkuntzaren
aurka borrokatu; ulertu zuten inpo
saketaren eremu guztiak elkarri lotuta
daudela, beraiei bizitza izorratzeko.

Zer gustatu zaizu gehien bakoi
tzetik?

Sylvia Riverarengandik asko gusta
tu zitzaidan New Yorkeko Udaletxea
takoiekin eskalatzen ikustea, barruan
pertsona transexualen aurkako lege
bat eztabaidatzen zuten bitartean. Oso
emakume eskuzabala izan zen, ume
tokirik eduki gabe amatasun-instintu
handia sentitzeko kapaz zena. Louise
Michelengandik, haren anarkismoa
zoragarria iruditzen zait, bizitza osoan

Kathleen Hanna eta Laura Bugalho. Emakume horiek feminismo
handiaren sasikumeak diren arren, beraiei zor diegu gaur egun beraiek pairatu zituztenak baino zapalkuntza gutxiagorekin bizi ahal
izatea.

agintaritzaren aurka nola borrokatu
zen. Oso argi zeukan. Valerie Solanas
engandik, haren buru-argitasuna eta
ironia. Hura ezagutzea eta besarkatzea
hunkigarria litzateke. Annie Sprinkle
prostituta sendagilea da. Mundua ha
ren antzekoagoa balitz leku zoragarria
izango litzateke. Kathleen Hanna: asko
gustatzen zait kontzertuak hastean
esaten zuela “girls to the front, neskak
aurrealdera”, emakumeek punk kon
tzertuetan zeukaten lekua birdefini
tuz. Laura Bugalhoren konpromisoak
txunditzen nau. Gauzak ondo baino
ez daki egiten; nolabaiteko barne eti
ka dauka, etika genetikoa. Sojourner
Truthen esklabo-ausardia justiziazalea
maite dut, eta Olympe de Gougesen
adorea; nahiago zuen hil, isildu baino.

Zergatik sortu zitzaizun beste
emakumeak, Feminismoaren Historia Handiaren barruan ez daudenak, bilatu behar hori?
Azkenean, historia bakarra ezagu
tu dugu. Hau da, feminismo zuri eta
burgesarena, berdintasunaren feminis
moarena, bere historia idazteko gaita
sun handiagoa izan duena. Ez dut uste
nahita egin denik, baina azkenean fe
minismo hori gailendu da. Horregatik,
gure sustraien aniztasuna bilatzen aha
legindu naiz. Uste dut zerikusi handia
goa daukatela ni naizenarekin eta nik

neure buruarekin identifikatzen duda
narekin. Bestalde, liburuaren bidez nahi
nuke irakurleek maitasun gehiagoz be
giratzea beren buruari eta kalera burua
altxatuta, ahaldunduta, irtetea.

Zure ustez, gaur egungo feminismoan emakume batzuek besteak
isilarazten dituzte?
Bai, noski. Beste batzuk isilarazten
dituzten feministek hori egiten dute
maila sozial altuago batean daudelako,
eta hori kezkagarria da, burutik jota
daude. Oso mingarria egiten zait pros
tituzioaren abolizionistak prostituzioa
debekatzen saiatzea eta puten aurkako
legeak egitea, esateko daukatena en
tzun ere egin gabe. Ez dago hori baino
gauza antifeministagorik; bide batez,
esango dizut lerdokeria bat iruditzen
zaidala, emakumerik txiroenak men
deratzeko modu bat delako. Bestalde,
lotsagabekeria iruditzen zait europar
feminista zuriek emakume musul
manen ahotsa isilarazi nahi izatea.
Zergatik jarri behar dugu zalantzan
zergatik doazen jantzita beraiek nahi
duten bezala? Nola har dezakegu geu
retzat beraiei bakarrik dagokien kontu
bat? Galdetu ere ez diegu egin, baina
hemen ondoan dauzkagu. Eta gainera
antolatuta daude. Berriketa gutxiago
eta doazela beraiei entzutera Bidaya
emakume musulmanen elkartera.

Gaurkotasuna
La última gota

Niki de Saint Phalle, kolorea eta
feminismoa Guggenheim museoan
Niki de Saint Phalle artista feminista handiaren obrek, gutxi gorabehera 200, Bilboko Guggenheim museoko hamar
areto jantziko dituzte ekainaren 11ra arte. Artista autodidaktaren lana ikusteko aukera paregabea; margolaria, eskultorea, grabatzailea, performerra eta zinemagilea izan zen eta
emakumeak aukeratu zituen bere artearen ardatz izateko.
Kolorez eta feminismoz betetako 2.000 metro koadro baino
gehiago dituen erakusketa horretan Nanas seriea nabarmendu behar da, eskulturen lizunkeriak eta kolore biziek
emakumeen energia ikustera gonbidatzen zaituzte. “Gizonek gauza asko sortzen dituzte. Industria aroko makina
guztiak asmatu zituzten, baina mundua hobetzeari buruz ez
dakite tutik ere”, esan zuen Niki de Saint Phallek.
Artistak emakumeen mendekotasuna gaitzetsi zuen, ho
tzikara eragiten duen beste eskultura bilduma batean ikus
daitekeenez: Madres devoradoras (Ama gizon-jaleak), non
emakumeek senarrak txiki-txiki egin eta jan egiten dituzten
edo txakurrak balira bezala paseatzera eramaten dituzten.

Indarkeria matxista pairatzen duten emakumeei ins
tituzioetatik laguntza emateko, aurretik salaketa egin
behar dutela beharrezkotzat jotzen da. Alabaina, ba
dakizu zer gertatzen den salaketa jartzen denean?
Urrats hori behar-beharrezkoa al da? Ba al dago in
darkeria matxistatik ihes egiteko beste bideren bat?
Zer betekizun du sistema judizialak?
Film labur argigarri honetan, Las Tejedoras taldeak,
benetako kasuetan oinarrituta egindako birkrea
zioaren bidez, honako galdera honen inguruan sor
daitezkeen zalantzak erantzuten ditu: gaur egun,
indarkeria matxista pairatzen duten emakume ge
hienek zergatik ez dituzte erasotzaileak salatzen?
http://www.ciudaddemujeres.com/?p=3386 este
kan ikus daitekeen film laburraz gain, talde honek
film laburraren inguruan eztabaidatzeko eta lan egi
teko zenbait bide biltzen dituen gida bat partekatu
du helbide honetan: drive.google.com/file/d/0B_
zsjJ1lpoyrN2VQRGVTZkZsWk0/view?usp=sharing

Femces Flor Feminista
patriarkatuaren kontrako bilduma

Raparen eta hip-hoparen mundua gizonezkoez beteta
dago, baina badaude emakumeak ere, matxismoari eta
heteropatriarkatuari, hitzekin eta eszenatokietan agertuz, aurre egiteko prest daudenak. Hori da Femcees Flow
Feminista proiektu solidarioren kasua. Calala-Fondo de
Mujeres fundazio feministak La Tuerkaren laguntzarekin
bultzatutako rap bilduma da; bertan, Atlantikoko bi aldeetako femcees-ek (neska raperoek) parte hartu dute: BKC,
Efecto Doppler, La Furia, Inessa, Mai, La Omega, Phussyon
i BOCAdeBABA, Krudas Cubensi, Mare Advertencia Lirika,
Anita Tijoux, Rebeca Lane eta Caye Cayejera.
CD horrekin biltzen diren etekinak espainiar estatuko,
Latinoamerikako eta Karibeko giza eskubideen defendatzaileen eta emakume feministen taldeak eta
sareak laguntzeko erabiliko dira, oso-osorik. Informazio gehiago eskuratzeko: http://player.vimeo.com/video/107449753?api=1&autoplay=1

