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Berriak

Landa-sektorean emakumeen berdintasunerako legea
onetsi da

Gasteizko Legebil
tzarrak Emakume
Nekazariaren Estatutu Berriaren Le
gea one
tsi berri du, nekazari
tzaren
sektorean emakumeen eta gizonen ar
teko berdintasunaren printzipioa gau

zatu nahi duena. Lege honek Gizarte
Segurantzan afiliatzeko laguntzak
eskain
tzen ditu, emakumeak lan egi
ten duten ustiategietako titularrak edo
titularkideak izatea errazteko. Gainera,

Leku publikoetan bularra
ematea eskubide bihurtu
da

Euskal Osasun Sistemak (Osakidetzak)
Eskubide eta Betebeharren Gutun be
rria dauka, Eusko Jaurlaritzak berriki
onetsi duena. Bertan, estreinako aldiz
jaso
tzen da emakumeek euren ume
txoei edozein espazio publikotan bu
larra emateko daukaten eskubidea.
Gutunaren 9. artikuluan, zehazki, sexu
eta ugalketa osasunaren berariazko
osasun-laguntzari buruzkoan, adieraz

Staff

ten da emakumeek eskubidea dutela
“edoski
tze naturalari buruzko informazioa eta prestakuntza jasotzeko, edoskitzea
umeen elikaduran erabil
tzea susta
tzeko”
eta “seme-alabak edozein espazio publikotan edoski
tzeko eskubidea gauza
tzeko”.
Azpimarratu behar dugu Getxon, bai
Romoko Kultur Etxean bai Getxo An
tzokian, edoskitze aretoak egongo dire
la erabili nahi dituzten emakumeentzat.

erakundeek titulartasun konpartitua
ren formulari lehentasuna emango dio
te diru-laguntzak emateko orduan.
Gainera, legeak adierazten du neka
zari
tzaren alorreko elkarteek lau

urteko epea izango dutela erabaki-
eremuetan emakumeen presen
tzia
areago
tzeko eta Berdintasun Legeak
ezar
tzen duen ordezkari
tzaren gu
txieneko % 40ra iristeko.

Emakume nafarrek haurdunaldia
borondatez eten ahalko dute osasun
sistema publikoan urtea amaitu bai
no lehen, foru komunitateko gobernu
berriak aurreratu duenez. Une hone
tan, abortuak zentro pribatuetan edo
beste komunitate batzuetan egin be
har izaten dira. Neurri berri honekin,
beraz, Nafarroan abortuak histori
koki jasan dituen pribatizazioari eta
penalizazioari amaiera emango zaie.
Kontuen Ganberak txosten bat egin
zuen duela urte eta erdi, azal
tzen
“ez dela bideragarria haurdunaldien borondatezko etenak klinika pribatuetan
egitea, Nafarroako Osasun Sistemak bitarteko teknikoak eta osasun-langileak
dauzkanean horrelakoak egiteko”, gogo
ratu du Begoña Zabala Gonzálezek,
Nafarroako Aborturako Eskubidea
ren aldeko Batzordetik. Era berean,
azpimarratu du “garrantzi bera dauka-

la nahi gabeko haurdunaldiak ez gerta
tzeak. Horretarako beharrezkoa da bizi
tzaren etapa guztietan eta hezkuntzatik
oso bereizitako eremuetan sexu eta afektu
heziketa aintzat hartzen zuen hezkuntzaildoa berregituratzea”.

Nafar emakumeek osasun
sistema publikoaren barruan
abortatu ahalko dute
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ANTZERKI-FORUMA
El camino Belinda

Compañía Panpin-Panpox
Fadurako Areto nagusia, 19:00etan
Emakumeen Ahotsa emakume ekarteak antolatuta

HITZALDIA

¿Por qué hay vidas que valen más que otras?.
A propósito de las condiciones y vulneraciones de
las trabajadoras de hogar. Josefina Roco Sanfilippo,
Nazioarteko eta Kulturarteko Ikasketetan Doktorea eta
Zientzia Politikoan Lizentziatua.
Algortako Kultur Etxea, 19:00etan.

HITZALDIA

Conociendo la realidad sobre la violencia
contra las mujeres
Hizlaria: Sandra Arroyo, gizarte hezitzailea eta
Suspergintza elkarteko emakumeen kontrako indarkerian aditua. Romoko parrokiako lokaleen areto
nagusian, 18:15ean
Gizatiar Emakume Elkarteak antolatuta

Azaroak 25

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN
AURKAKO NAZIOARTEKO EGUNA
Genero indarkeriaren aurkako konzentrazioa
Bizkaia Zubia plazan, 19:30ean
Gizatiar Emakume Elkarteak antolatuta

Azaroak 28

Azaroak 27

HITZALDIA

El boom de la novela sentimental para
jóvenes
Hizlaria: Josune Muñoz, Skolastika
Getxoko Liburutegiak antolatuta
Algortako Kultur Etxea, 19:00etan.

BELDUR BARIK TOPAKETA 2015
Amurrio
Tailerrak, ekintza kolektiboa, musika eta sari
banaketa, 12tik 26 urtera bitarteko gazteentzat
Arratsaldeko 16:30etik 22:00etara
Autobusak doan, izena eman azaroaren 12tik 25era
bitartean
Informazio gehiago www.beldurbarik.org
Berdinsareak antolatua

Azaroak 29

ANTZERKIA

La máquina del dueño
Plataforma Tirante
Andrés Isasi Musika Eskolan, arratsaldeko 19:30ean
Prezioa 5 €. Sarreren aurretiko salmenta: Kutxabankeko
orotarako kutxazainetan, www.kutxabank.es webgunean,
eta Algortako Kultur Etxean

Gomendioak

BIDEOA

“Afghan Cycles”, askatasunaren
alde pedalei eragiten

Afghan Cycles dokumental berriak, Sarah Menzies argazkilari eta idazleak Afganistango emakume ziklismo-talde nazionalaren historia azaltzen du. Afganistango jendarteak ez du onartzen emakumeak bizikletan ibiltzea,
“hanken artean zerbait jartze hutsa ekintza lotsagarria
delakoan”, Menziesen arabera. Ziklismo-taldeak sortuz
agintaritzari aurre egiten ari diren emakumeetako ba
tzuekin harremanetan jartzea erabaki zuen zuzendariak.
Bi urte eta erdi lanean eman ondoren, kirol lehiaketa
bat baino kausa handiago baten alde borrokan ari diren
emakume hauetako hamabi eta beraien istorioak aukeratu ditu: euren komunitateetan aldaketa lortzeko asmoz
eragiten diete pedalei, bizikletak ahalduntze-tresna bihurtuz. Filma datorren urtean estreinatuko da, baina trailerra dagoeneko ikusgai da: http://www.afghancycles.
com/

LIBURUA

“La mochila violeta”: berdintasunean hezten duten liburuen gida

La mochila violeta gidaliburu bat da, haur eta gazte istorio ugari eskaintzen dizkizuna. Kontakizun hauetan, norberaren nahiz taldearen iruditeria modu parekideagoan
eraikitzeko moduak proposatzen dira. Gidaliburu honen
egileek, Natalia Enguix eta Cristina Lópezek, gidan sartu dituzten ipuinen gaiek genero rolak eta estereotipoak
hausten dituzte, emakumeak historian ikusgarri jartzen
dituzte, indarkeria matxista prebenitzen dute, berdintasunezko harremanak sustatzen dituzte, familia-askotarikotasuna eta sexu nortasun eta orientazioa aztertzen dituzte, maskulinotasun berriak jorratzen dituzte, heziketa
afektibo eta sexuala lantzen dute, heziketa emozionala,
autoestimua... Esteka honen bitartez La mochila violeta
dohainik deskargatu ahal duzu. http://www.dipgra.es/
uploaddoc/contenidos/11313/Gu%C3%ADa%20de%20
lectura%20infantil%20La%20mochila%20violeta.pdf

MUSIKA

“Beldur Barik Playlist”,
Spotify-n

Sin ti no soy nada, Vivir así es morir de amor... Abestiek hainbat drama erromantiko, indarkeria eta jelosia
elikatzen dituzte. Beldur Barikek beste abesti mota bat
jaso du: errebelatzen diren emakumeena, bikotea betiko
dela sinesten ez dutenena, zu gabe ere beraiek izaten
segi
tzen dutenena. Maitasun abestiak ere bai. Baina
elkarrenganako errespetuan eta askatasunean oinarritutako maitasuna. Proposamen hau Spotify musika-aplikazioan entzun daiteke, BBPlaylist izenarekin. Zerrenda irekia da, hainbat artistaren ia 100 abestirekin: Ana Tijoux,
Krudas Cubensi, Virginia Rodrigo, Liliana Felipe, etab.
Emma Goldmanek esan zuen: “Ezin badut dantza egin,
ez da nire iraultza”. Entzun, dantzatu, gozatu eta, batez
ere, konpartitu. https://play.spotify.com/user/beldurbarik/playlist/5nOPQl8ZNgz49sk4OynV6a?play=true&utm_
source=open.spotify.com&utm_medium=open

Ikuspegi
Aniztasun funtzionala duten emakumeak:
indarkeria matxistaren biktima ezezagunak
Desgaitasunen bat duten emakumeak indarkeria ma
txistaren au
rrean babesgabezia handiagoko egoeran daude. Arrazoi nagusietako
bat da erasotzaileen zaintzaren mende daudela. Horrez gain, erasoak
Generoaren aldagaia da indarkeria
matxista jasatea ekartzen duena. Al
dagai horri desgaitasuna gaineratzen
bazaio, eratzen den kolektiboak in
darkeria jaso
tzeko arrisku handia
goa dauka. Europako Legebiltzarrak
Europar Batasuneko gu
txiengoen
taldeetako emakumeen egoerari
buruz egin duen txostenaren arabe
ra, kolektibo horrek sexu-indarkeria
jasateko lau aldiz arrisku handiagoa
dauka gainerako emakumeek baino.
Munduan 250 miloi inguru emakumek
daukate desgaitasunen bat eta indar
keria matxista pairatzeko arrisku han
dia. Halere, kolektibo hau ikusezin
tasun egoera larrian dago. Hainbat
arrazoirengatik gertatzen da hori. Le
henik eta behin, “ez dituztelako betetzen
jendarteak emakumeei exiji
tzen dizkien
baldintzak; beraz, ez ditugu sexu subjektu/
objektu gisa ikusten. Hala eta guztiz ere,
desgaitasuna duten emakumeak sexuaren
aldetik emakume osotzat ez jotzeak ez du
esan nahi sexu erasorik jasaten ez dutenik.
Kontrakoa jazotzen da: gauza bat da gizartearen begietan estandar erotikoa zer den
eta beste gauza bat da erasoak nork jasaten dituen. Esan dezakegu eraso hauetan
norbait menderatzeak pisu handia duela;
hau da, sexualitateak ez du beti zerikusia
izaten, nahiz eta gizon batzuentzat gauza
bera den”, azaltzen du Beatriz Gimeno
idazle eta blogari feministak.
“Jendartearen
tzat ezinezkoa da desgaitasunak dituzten emakumeak indarkeria ma
txistaren biktima izatea, ai
tzakia
infantilizatzaile bat erabiliz: hain kolektibo
babesgabe bati ezin zaio honelako egoerarik gertatu”, salatu du Izaskun Jiménez
Gómez Gutxitasun fisikoa edota orga
nikoa duten Bizkaiko per
tsonen Fe
derazioko (FEKOOReko) berdintasun
teknikariak. Aitzitik, aitzakia horren
atzean kopuru izugarriak daude: des
gaitasunen bat duten emakumeen %
80ak indarkeria-ekin
tzaren bat jasan
du bizitzan, arestian aipatu dugun Eu
ropako txosteneko datuen arabera. Are

Desgaitasuna duten
emakumeen % 80ak
indarkeria-ekintzaren bat
pairatu du bizitzan zehar.
gehiago, kolektibo honetako emaku
meek ez dute beren burua indarkeria
matxistaren subjektu gisa ikusten, ho
rrelako egoerak normaltzat jotzen di
tuztelako beren bizitzetan, desgaitasun
bat eduki
tzeagatik halabeharrez sor
tzen direnak. “Gehienak ez dira kontura
tzen pairatzen ari diren horrek izena duela,
eta ez dela beraien mendetasun-egoeraren
berezko ondorio bat”, azpimarratu du Ji
ménezek.

ingurune itxietan gertatzen dira, ikerketaren eta gizarte zerbitzuen
zuzeneko ekintzaren babesetik kanpo, horrela erasoak ia ikusezin
bihurtuz.
erakusten digute kolektibo honetan %
78ko lan-inaktibitatea dagoela. Horrenbestez, per
tsona horiek independen
tzia
sozial eta ekonomiko gu
txiago daukate eta, ondorioz, tratu txarrak jasateko
aukera gehiago”, azaldu du Mª Paz
Giambastiani Discapacidad Sin Dis
tancia elkarteko lehendakariak.
Faktore horri beste arazo bat eran
tsi behar zaio: zaintzen gurpil zoroa.
“Zaintza-denborak luzeegiak dira. Frogatuta dago: lau ordu baino gehiago norbait zaintzen emanez gero, atsedenaldirik
gabe, zain
tzaileak erasokortasuna izan
dezake mendeko per
tsonaren aurka”,
azaldu du Giambastianik. Horrez
gain, eguneroko eginkizunak egiteko
norbaitenganako mendetasuna iza
tearen ondorioz, tratu txarrak jasate
ko arriskua areagotzeaz gain, eraso
tzaileak mendetasun harremanarekin
loturaren bat dauka. “Bizitzeko behar
duzun zaintza –hau da, elikadura, higienea, sendagaiak hartzea, eta abar– ematen dizun pertsona salatu behar izateak
ez du errazten desgaitasunak dituzten
eta indarkeria jasaten duten emakumeek
urratsa ematea erabakitzea”, zehaztu
du Jiménezek.

Erasotzaileak eta zaintzaileak,
ingurune itxia

Bestalde, txosten horrek dioenez,
desgaitasunak dituzten emakumeak
beren inguruko per
tsonen indarke
riaren mende daude batez ere, hau
da, osasun-langileen eta zaintzaileen
indarkeria jasateko arriskua daukate.
Erasoak ingurune itxietan, gainerako

esparruetatik bereizita daudenetan,
gerta
tzen dira, gizarte zerbi
tzuen
ikerketaren eta zuzeneko ekintzaren
babesetik kanpo. “Desgaitasuna duten
hiru emakumetik batek zailtasunak ditu
bere etxetik kanpokoekin harremanak izateko. Oro har, jendarte harremanak murriztu eta gutxitzen dira, ia-ia desager
tzeraino. Are gehiago, estatistikek

Guk defendatzen dugun
filosofia ez da geuretzako
politika bereziak sortzea,
baizik eta emakumeen
aniztasuna kontuan
izatea berdintasun
politiketan.

Berdintasun politikak

Oro har, aniztasun funtzionala du
ten emakumeen errealitatea eta be
harrizanak ez daude oso zabalduta.
Horrenbestez, arazo honen inguruko
sentsibilizazio eta prebentzio kanpai
nak, informazioa, arreta programa
eta zerbi
tzuak, eta indarkeria jasa
ten duten emakumeei harrera egite
ko baliabideak ez daude emakume
horiei ez beraien premiei egokituta.
“Guk defendatzen dugun filosofia ez da
geuretzako politika bereziak sortzea, baizik eta emakumeen aniztasuna kontuan
izatea berdintasun politiketan. Horregatik, FEKOORen hi
tzarmenak sinatu
ditugu Bilboko Udalarekin 2010ean eta
Bizkaiko Foru Aldundiarekin 2012an,
indarkeriaren biktima diren emakumeen
inguruko sentsibilizazio, prebentzio eta
arretan desgaitasuna irizpide gisa kontuan hartzea bultzatzeko”, azaldu du
Jiménezek.
Egia da azken urteotan kolektibo
honi ematen zaion arreta hobetu

dela, sexu erasoei dagokienez. Aitzitik, oraindik
ez da lortu salaketen ugari
tze batean isla
tzea.
“Gabezia asko daude arreta-protokoloetan. Prestakun
tza zehatza behar da, ez bakarrik maila juridikoan, baizik eta enpatiaren aldetik eta kolektibo honen aurkako
indarkeria sexistan eragiten duten faktore eta adierazleen ezagutzan”, kritikatu du Giambastianik.
Azkenik, azpimarratu behar dugu desgaitasuna
duten emakumeei buruz jendarteak daukan jarre
ra eta arkitekturako eta komunikazioko oztopoak
faktore garrantzitsua direla indarkeria matxistaren
aurrean daukaten babesgabezia areago
tzean.
“Polizia-e
txeetako, emakume biktimei arreta egiteko
zerbitzu askotako eta batez ere harrera-baliabideetako
irisgarritasun eza, azkenik, zailtasun erantsia da indarkeria-egoera bat bizi duen eta desgaitasuna duen
emakumearen
tzat, honelako egoeretatik irteteko orduan”, amaitu du Jiménezek.

Getxoko
Emakume Elkarteak

BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
bfalgorta@gmail.com
ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Berdintasunaren aldeko Plataforma Zibikoa

Martikoena, 16

Aniztasun funtzionala duten emakumeen aurkako
indarkeria matxistaren ezaugarri bereziak:
• Gizarte ikusezintasun nabarmena.
• Jendarteak ez ditu emakume osotzat hartzen.
• Ahalmen txikiagoa dute erasotzaileei fisikoki aurre egiteko.
• Beste pertsona batzuenganako mendetasuna dute, laguntza eta zaintza ematen dizkietelako, eta pertsona horiek besteekiko harremana oztopatu ahal diete.
• Tratu txarren berri emateko zailtasun handiagoa dute, batzuek komunikazio arazoak dituztelako.
• Informazio eta aholku guneetara joateko zailtasuna, arkitekturako eta komunikazioko oztopoen ondorioz.
• Lan-inaktibitateko tasa handia; ondorioz, indarkeria ekonomikoa jasateko aukera gehiago
eta etxeko eremuan isolatuta geratzeko aukera gehiago.
• Abusua salatzeko beldurra, lotura afektiboak eta zaintzak galtzeko beldurragatik.

ESKUZ-ESKU
Prestakuntza eta Garapenerako
Emakumeen Elkartea
Puerto Orduña kalea, 16 baxua .
48993 Getxo
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 Getxo
Tnoa. 94 463 18 96
asociacion_roda@telefonica.net
EMAKUMEEN AHOTSA
Etorkin eta bertako emakumeen topaketak

bultzatzen dituen elkartea
asociacionmujeresconvoz@gmail.com

Jabekuntza eskola
Jabekuntza
Eskolan
matrikula
egiteko azken
plazak
Jabekuntza Eskolak bere hamabigarren ikastur
tea hasi du. Aurtengoan 542 aurre-inskripzio
jaso ditugu, 243 emakumerenak. Guztien herena
lehen aldiz matrikulatu diren emakumeak dira.
Interes gehien piztu duten ikastaroak Aktibatu
zure ahot sa!, Gorput zaren eta emozioen kartografiak,
Zoru pelbikoa indart zea eta Jende aurrean hit z egin
izan dira.
Oraindik ere Emakumeak eta euskal komikigintza ikasta
rorako zenbait plaza daude. Urtarrilaren 13an hasiko
da eta 27an amaitu. Euskaraz emango da, asteazke
nero, 18:30etik 20:30era, Villamonteko Kultur Etxean.
Interesdunak harremanetan jar daitezke 944660136
telefono zenbakian edo e-mail bat bidaliz: berdinta
suna@getxo.eus
Aurreko ikasturteari dagokionez, parte hartzaileen
batez besteko adina 50,3 urte izan zen. Parte har
tzaileen % 51k ordaindutako lana egin zuten jardue
rak egin aurreko sei hilabeteetan. % 18,4ak etxean lan
egiten zuen batez ere, eta % 35a elkarteren bateko
kidea zen.

Elkarrizketa

MARIKA VILA, ILUSTRATZAILEA ETA KOMIKIGILEA

“Ezer ez da betiko irabazten; etorkizuna gaur eraikitzen da”
Marika Vila ilustratzaile eta komikigilea 70eko hamarkadan sartu zen
komikigintzan, hau da, emakumeak honelako gauzetan aritzen ez ziren
garai batean. Gizonek menderatutako alor batean aurrera egiten jakin
zuen. Besteak beste, Troya, Tótem, Interviú, Rambla eta El Jueves aldi
zkarietan argitaratu zuen. Haren lana estereotipo eta diskurtso nagusien
deseraikitzearen ingurukoa izan da beti. Bere militantzia feministan
emakumeek komunikabideetan betetzen duten papera aztertzeagatik
eta hausnartzeagatik nabarmendu da. Orain Euskal Herrira etorri da,

bere obraren atzera begirako erakusketarekin, Cómics Cornellá-k sor
tua, Kataluniako Generalitateko Kultura Sailarekin lankidetzan. Ge
txoartetik igaro ondoren, erakusketa Torrene aretoan ikusi ahal izango
da (Algortako Torrene kalea, 3), azaroaren 29ra arte. Erakusketan ze
har ibiltzea topiko eta estereotipo sexisten tunel batean murgiltzea da,
horiek suntsitzeko eta gogoeta egiteko. Izan ere, erakusketaren azken
esaldian gogorarazten digunez, “ezer ez da betiko irabazten; etorkizuna
gaur eraikitzen da”.

Bizi
tza osoa komikiari eskainia.
Nola erabaki zenuen alor honetan
jardutea?

tzak hor daude. Estereotipoek are indar
handiagoarekin eraman gaituzte berriro
ere irudiaren mendekotasunera; orain
goan mutilak ere sartu dira gorpu
tzobjektuaren itxurakerian. Finean, geure
buruaren erantzule izatean datza arazoa.
Geure jardun per
tsonalean autokritiko
izatean, estereotipo zahar eta berrien
aurka borroka egitean. Pertsonak nola
eraikitzen garen jakitean, eta gure arteko
ezberdintasunak errespetatu eta errespe
tarazi behar dugun aberastasun garran
tzitsuena direla ulertzean.

Marrazketa eta komunikazioarenga
nako maitasunak oso gazterik eraman
ninduten komikira, lehenik eta behin
lanbide gisa. Hemen, genero-bereiz
ketak amodio istorioak bakarrik uz
ten zien neskei. Espazio hori berehala
geratu zi
tzaidan txiki. Horregatik,
kristalezko sabaia hautsi nuen eta gi
zonezkoen eremuan sartu nin
tzen.
Horrela, Trantsizioan komikigintza
aldatzeko borrokatu zen belaunaldiko
partaide izan nin
tzen, komikigin
tza
heldu bihurtzeko asmoz, bere mezuen
eran
tzule, arte gisa eta lengoaia be
rrien sortzaile gisa.

Komikiaren munduan, gaur egun
ere, joera sexista nabarmena dago
emakumeen irudia objektu gisa
erabil
tzeko. Zergatik uste duzu
oraindik ere horrelako lengoaia onar
tzen eta erreproduzitzen dugula?
Sistemaren armetako bat, kon
tsumojendartean, aldaketa ezinezkoa dela
sinestaraztea da. Bere mezuak natural
tzat jo
tzen ditu eta kon
tsumi
tzaile
gisa daukagun boterea ahaztu araz

ten digu; botere horrek geure kon
tsumo-aukeraketen jabe egiten gaitu.
Komikiaren ildo nagusia bere propo
samenen onarpenak eraikitzen du, eta
proposamen horiek sexismoan eraiki
tzen gaituzte. Geure esku dago hori
dena aldatzea.

Nolakoa izan da komikigintzaren
barruan espazio feminista bat sor
tzeko prozesua?

Prozesu luze eta zaila izan da.
Komikigintzak berak ez dizkio eman
merezi dituen arreta eta errespetua
prozesuari, baina bere bidea etenik
gabe egin du, modu ikusezinean izan
arren. Orain komikigin
tza jabetu da
emakumezko egile berriak behar di
tuela bere mezua osa
tzeko; badirudi
zerbait aldatzen hasi dela.

A
tzera begirako erakusketa ho
netan zure lanek duela 30 urteko
borroka feministak aldarrikatzen
dituzte. Borroka horiek oraindik
indarrean daude. Zure ustez zein
da garrantzitsuena gaur egun?

Berdintasunaren aldeko borroka ez da
behar adina onartu. Esplotazioa, tra
fikoa, bortxaketak, erasoak eta herio

Nola aldatu edo eraiki ahal da
komikigintza emakumeek ahotsa
izateko?
Mundua oro har aldatu behar den
modu berean: egunero lan eginez,
ahaldun
tze beharra dugula jakinik,
kontsumitzaile, sortzaile, kritikari,
editore eta abar gisa daukagun eran
tzukizuna argi izanik. Nahi dugun
moduan aldatuko da. Gaur da gure
aukera.

Abiapuntu horretatik sortzea era
baki duten artista batzuk gomen
datu ahal dizkiguzu?

Claire Bretecher, Nuria Pompeia, Ro

berta Gregory, Trina Robins, Chan
tal Montellier, Alison Bechtel, Isabel
Franc (Samsamba eta Alizia mundu
erreal batean istorioen gidoilaria, Susa
na Martínek marraztuak), eta makina
bat gehiago. Baina komiki bat emaku
me batek sina
tzen duen bakoi
tzean
ekarpen berezia da gaur egun; nahiz
eta beren-beregi feminista ez izan,
ekarpen ezberdina egiten du. Ahots
berriak dira; diskur
tso tradizionala
modu berrian interpreta
tzen dute.
Horra hor historian daudenak: Mariel
Soria, Laura P. Vernetti, Ana Miralles,
Emma Ríos… eta 2008. urtetik aurre
ra egunero ager
tzen diren promesa
berrien zerrenda luzea. Talde hori an
tologia batean bildu dute: Enjambre
(Norma editorial, 2014).

Erakusketara datozenentzako hitz
batzuk?

Espero dut erakusketa gozatuko dutela
eta, batez ere, gaur egungo komikigin
tzaren gaineko ikuspegia aldatuko
duela. Ez bakarrik emakumezko ko
mikilariak bilatzeko, baizik eta proze
su historikoaren gaineko gogoeta bat
sortzeko, ereduak eta etiketak auzitan
jarri behar direla erakusten duena.

