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Berriak

BILGUNE FEMINISTA
Elkarte Feminista
bfalgorta@gmail.com

ENCLAVE DE CIUDADANAS POR GETXO
Berdintasunaren aldeko Plataforma Zibikoa
Martikoena 16
enclavege    txo@gmail.com

ESKUZ-ESKU
Prestakun    tza eta Garapenerako  
Emakumeen Elkartea
Martikoena kalea 16, 1. solairua. 48992 
Getxo
Tel.: 94 430 08 35
eskuz-esku@hotmail.com

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

RODA
Kultur Elkartea
Areetako Etorb., 10 behea esk. 
48930 Ge     txo
Tel.: 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

Madrilgo Uniber tsitate Konpluten
tseak UCMentiende zerbi tzua jarri du 
mar txan, hau da, Sexu Aniztasuna eta 
Genero Nortasuneko Bulegoa. Horrela, 
bada, diber tsitate afektibo, sexual eta 
generokoan espezializatutako arreta, 
prestakun tza eta ikerkun tzako unitate 
bat daukan lehenbiziko uniber tsitate 
publikoa da estatu osoan. Apirilean 
mar txan jarri zenetik, gaiari buruzko 
kontuak eztabaida tzera hurbildu dira 
hainbat ikasle. “Armairutik irten ez diren 
eta norbaiti kontatu beharra senti tzen du-
ten per tsonetatik, zuzenean jazarpen ara-
zoengatik datozen per tsonetaraino. Izan ere, 
uniber tsitatea, jendarteko esparru guztiak 
bezala, ez dago homofobiatik libre”, esan 
du José Ignacio Pichardo Antropologia 
Sozialeko Departamentuko irakasleak. 
Bulego honen helburuetako bat gra
duetan eta graduondokoetan gai honi 
buruzko ikasgaiak sar tzea izango da.

Liburu-denda feminista berria Bilbon

Louise Michel liburuak liburudenda 
feminista berria da. Abandon dago, 
Elkano kaleko 27.ean. Gizarte ekime
neko kooperatiba txiki bat da, bi per
tsonaren artean koordinatua. Batetik, 
Cristina, Ekologistak Mar txaneko 
aktibista izan zena eta Bilboko Desaz
kundea elkartean feminismo taldean 

parte har tzen duena. Bestetik, Ene
ko, urte luzez Komite Internaziona
listakeko militante eta bazkide izan 
dena. Liburudendaren izena Louise 
Michel hezi tzaile, poeta eta idazle 
frantsesagatik, Parisko Komunan fi
gurarik garran tzi tsuenetako bat izan 
zena, aukeratu dute. Lokal hau ez da 

bakarrik liburudenda izateko sortu. 
Horrez gain, kultur jarduerak egin 
daitezke, tailerrak eskaini, eztabaidak 
antolatu eta alternatibak sortu. Kon
taktuan jar zaitezkete email bidez: 
louisemichelliburuak@gmail.com, eta 
telefonoz, Eneko: 618090597 eta Cristi
na: 628257552.

I tsuen tzako 
literatura 
erotikoa

I tsuek a tzamarretan erretinak 
dauzkatela jakinik, merkatu edito
rialak merkatuesparru berria aurki
tu du: ha tz puntekin irakur tzen den 
literatura erotikoa. Beharrizan hori 
a tzeman zuen lehenbiziko per tsona 
Nina Linde suediar artista izan zen, 
eta Occasionally Blind izeneko lana 
sortu zuen braillez. Liburu horretan 
hirukoteak, gay harremanak, sexu 
lesbikoa straponarekin (bibradorea 
gerriko batean) eta eszena sadoma
sokistak uki daitezke. Tactile Minds 
da merkatura iri tsi den bigarren li
burua. Egileak, Lisa Murphy kana
darrak, azpimarratu duenez, “i tsuak 
baz tertuta daude  sexu-irudiz gainezka 
dagoen gizarte honetan”. Haren li
buruak i tzulingururik gabe zakilak 
eta aluak deskriba tzen ditu eta gus
tu guztietarako eszena feti txistak 
konta tzen ditu. 

Fadura LHIIren Berdintasun  
Planaren aurkezpena

Fadura LHIIk bere lehenbiziko Ber
dintasun Plana aurkeztu du, ikaste
txean berdintasun politika eta prak
tikak ezar tzeko. Plan hau 2020. 
urtera arte egongo da indarrean eta 
beraren bidez ikaste txeak gai honetan 
dauzkan betebeharrak modu estrate
gikoan zehaztu nahi dira. Plan hau 
egiteko helburuz, iaz ikaste txearen 
berdintasun egoerari buruzko par
te har tze diagnostiko bat egin zen. 
Diagnostikoaren alderdirik esangura
tsuenetako bat da heziketaeskain
tzan oso ziklo maskulinizatuak dau

dela (automozioa, elektronika etab) 
eta beste ba tzuetan ikaslerik gehienak 
emakumezkoak direla (haur hezkun
tza eta osasungin tza, esate baterako). 
Ikasleen artean, irakasleen artean 
eta ikaste txeko egituretan gerta tzen 
da segregazio hori, lanen banaketa 
sexuala erreproduzituz. Horregatik, 
plan honen helburu orokorra hezki
detzako eredu batean aurrera egitea 
da,  ikasleen eta langileen artean eta 
ikaste txeko hezkun tza eta kudeaketa 
jardueretan berdintasunezko eduki, 
balio eta jarrerak hedatuz.

LGTB per tsonen tzako lehenbiziko  
arreta zerbi tzua uniber tsitate publiko 

batean



Ikuspegi

Amatasun migratuak: estereotipoetatik harago
Emakumezkoen prozesu migra tzaileak genero harremanetan eragiten ari 
dira bai jatorrizko herrialdeetako familietan bai eta emakume migra-
tuengan ere. Maskulinitateari eta feminitateari buruz jendarteak eraiki-
takoa abiapuntu hartuta, amatasun kon tzeptua eta amatasunaren bizi-

pena oso eraldatuak suerta tzen dira. Dirua berehala eduki tzeko aukerak 
e txeko lanen sektorean lan baldin tza negargarriak onar tzera darama tza 
emakume horiek, eta baldin tza horiek bizi tza jasangarri baterako bi-
zi-behar ia guztiak urra tzen dituzte.

Emakume migra tzailea eta ama iza
teak kolektibo horretako emakume 
gehienek ahal duten moduan eta ez 
egiazki nahi luketen bezala bizi tzea 
dakar. Kasu ba tzuetan, urrutiko ama 
direlako; beste ba tzuetan, distan tzia 
fisiko hurbilean ingurune ezezagun 
batean direlako ama; eta beste zenbai
tetan, ez dutelako posible ikusten ama 
izateko beren desioa kon tzilia tzea, 
lana gal tzearen beldur baitira. 

Amatasun transnazionala
Emakume migra tzaileek a tzerriko he
rrialde batean lan egitea, haurrak jato

rrizko herrialdean bizi diren bitartean, 
amatasunaren antolaera birdefini tzen 
ari da, urrun tze fisikoa eramangarria 
izan dadin, amatasun transnazionala 
deri tzon eredu horretan.
Emakumeen emigrazioak emaku
me eta ama rolei buruz izan ohi den 
irudia hausten du, tradizionalki uste 
baita ama baten lehentasunezko be
tekizuna bere familia zain tzea dela. 
Baina irudi soziala ez da alda tzen den 
bakarra, emakumearen banako nor
tasunaren fun tsezko dimen tsioetako 
baten oinarriak ere goitik behera alda
tzen baitira.

Amatasun eredu berri honi buruz gi
zartean bada estigma orokor bat: bere 
umeak baztertuta uzten dituen ama 
eskasarena. Uste horrek errua sor tzen 
du emakume talde honetan. Ondo
rioz, sufritu egiten dute eta zalan tzan 
jar tzen dute ongi edo gaizki joka tzen 
ari diren: “Umeak sorterrian uzteari 
buruzko diskur tsoak ez du ain tzat har tzen 
testuingurua. Emakume asko indarkeria 
egoeretatik ihesean datoz eta beste senide 
ba tzuen zain tzapean uzten dituzten haur 
horiek ere biktimak dira. Bestalde, migra-
zioak emakume migra tzaileengan eta jaio-
terrian gera tzen diren senideengan dituen 

onurak ez dira inoiz kontuan har tzen”, 
salatu du JeanneRolande Dacougnak, 
BILTZEN Gizartera tzea eta Kulturar
teko Bizikide tzaren Euskal Zerbi tzuko 
emakume eta gizonen arteko berdinta
sunaren arduradunak.

Bi eginkizun baldin tza ezegonko-
rretan
Hainbat ama migratuk beren prozesu 
migra tzaileen eta amatasun prozesuen 
a tzean ezkuta tzen diren ezaugarriak 
argitara atera dituzte Maternidades 
migradas koadernoan. Mujeres con 
Voz elkarteak eta berdintasun gaiei 
buruzko Sor tzen aholkulari tzak argita
ratu dute proiektua. Beraien istorioek 
isla tzen dutenez, “amatasun rolak ez du 
barne har tzen bakarrik afektua; amaren 
zain tza baldin tzarik gabeak eran tzukizun-
dosi handia dakar berekin”, aipa tzen du 

Emakume etorkinek beren 
familien zain tzaile eta  

horni tzaile eginkizunak 
bete tzen dituzte eta, 

eskuarki, bi eginkizun 
horiek baldin tza 

ezegonkorretan bete tzen 
dituzte.

E txeko langileen tzako amatasun bajarako  
eskubidea 

Iturria: ATH-ELE  
(E txeko Langileen Elkartea)

•  16 asteko a tsedenaldirako eskubidea. Erdi tzea anizkoi tza bada, a tsedenaldia beste bi astez luzatuko da haur bakoi tzeko, bigarre-
netik hasita. Horietatik 6 aste erdi tzearen ondoren hartu behar dira nahitaez. Gainerako 10 asteak langileak nahieran har di tzake, 
erdi tzearen aurretik edo ondoren, eta aitarekin parteka dezake a tsedenaldia (edo beste amarekin, sexu bereko bikoteetan). 16 
asteetan zehar prestazioaren zenbatekoa kotizazio oinarriaren % 100 izango da. 

•  Beharrezkoa da Gizarte Seguran tzan alta emanda egotea amatasun bajaren hasiera datan, eta gainera, adinaren arabera, kotiza-
zio-aldi hauek bete behar dira: 21 urtera arte: ezer ez. 21etik 26ra: 90 egun aurreko 7 urteen barruan edo 180 egun bizi tza osoan 
zehar. 26 urte baino gehiago: 180 egun aurreko 7 urteetan edo 360 egun bizi tza osoan zehar.
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Staff

Ikuspegi
Norma Vazquez psikologoak aldizka
riaren sarreran. Marielak, protagonis
tetako batek, hauxe azpimarra tzen du: 
“Gizonek ez dute erru sentimendu hori, 
badirudielako beraiei ez zaizkiela gauzak 
iristen edo ez dutelako guk, emakumeok, 
bezala pasa tzen. Erru sentimendu hori 
ezin dugu erabat geure baitatik atera, 
ahalegin tzen garen arren”.
Jatorrizko familien zain tzaile eta 
horni tzaile eginkizunak aldi berean 
bete behar izatea da ama migratuek 
onartu behar duten beste aldaketa bat. 
Eta eskuarki, bi rol horiek baldin tza 
ezegonkorretan har tzen dituzte bere 
gain. Hau da, ugalketa rola gehi urrun 
egoteak eragindako erruduntasuna 
bere gain har tzen dute alde batetik, eta 
bestetik, ekoizle rola, jatorrizko beren 
familien beharrak ase tzeko, soldata 
murri tzekin eta lansaio amaigabeekin.
“Hona iri tsi nin tzenean, 855 euro irabaz-
ten nituen. Neure tzat 50 gorde eta gaine-
rakoa familiari bidal tzen nion. Pen tsa zer 
egitera iri tsi garen hemen etorkin izanik, 
han direnen beharrak ase eta gure tzat oke-
rrena gera dadila”, dio Luciak arestian 
aipatutako aldizkarian. Amaliak ere 
bere esperien tzia kontatu du eginki
zun bikoi tz horretan:“Nik semea ez dut 
inoiz alde batera u tzi, beti egon naiz hari 
begira, eta min ikaragarria ematen dit bera 
nigandik urrun egoteak. Aita baino gehia-
go ardura tzen naiz ni semeaz, baina jaki-
na, hiru hilabetetik bitan semea ikustera 
joatearekin berak jada primerako aita tzat 
du bere burua. Halere, semearen ondoan 
inoiz ez zen egon haginetako mina zuenean 
edo gauero negarrez i tzar tzen zenean, edo 
eskolan ematen zizkioten lanak egiteko nik 
loa galdu behar izaten nuenean. Baina 

 orain, ni urrun nagoenez, dena irudi tzen 
zaio gaizki.
Ama etorkinek beren familietan pre
sente egoteko beste modu ba tzuk 
ezagu tzen dituzte eta, urruntasun sen
tsazioa egunero paira tzen duten arren, 
urrutiko amatasuna beste amatasun 
mota bat besterik ez dela ikusten has
ten dira: “Feminismora hurbildutakoak 
daude hoberen, aldizka eta beste emakume 
talde antolatuekin batera tailerretan edo 
hi tzaldietan parte har tzen dutenak, nola 

migratuak hala bertakoak. Beren eginkizun 
berriaren kontraesan guztiak hoberen bar-
neratu di tzaketenak dira eta urrutiko ama-
tasuna edo hurbileko amatasun gatazka-
tsua lan tzen ikasten dute”, zehaztu du 
Vazquezek.

E txeko langileak eta familia-
plangin tza
Ama baldin tza duinetan izateko es
kubidearen urraketa bai ama migra
tzaileek bai eta bertako amek ere 

paira tzen duten beste fun tsezko gai 
bat da. Ama izateko eskubide askea 
oso mugatua dago kasu hauetan, 
haurdun geldi tzen diren emaku
meak, eskuarki, lanetik kanpora tzen 
baitituzte. “Hirugarren edo laugarren 
hilabetean haurdunaldia nabarmen tzen 
hasten zaielarik, gehienei uko egiteko 
paperak sinarazten dizkiete edo lanetik 
kanpora tzen dituzte beste edozein arra-
zoi argudiatuz”, salatu du Josefina 
Roco Sanfilippok Brujas y diversas 
erakundearen izenean.
A tzera egitea enplega tzaileak lan kon
tratua iraungi tzeko daukan aukera bat 
da e txeko langileen sektorean. Arrazoi
rik gabeko kalera tze askearen pareko
tzat har tzen da eta baldin tza hauek 
bete behar  ditu:  aurrez jakinaraztea, 
ida tziz ohartaraztea eta kalteordai
na ematea, kalera tze bidegabe batena 
baino txikiagoa. “Haurdun dauden lan-
gile askok, beldurragatik, konfian tzagatik 
edo arazoak sortu nahi ez izateagatik, 
paper hauek sina tzen dituzte, zer diren 
jakin gabe. Sinatu ondoren, automatiko-
ki, bidegabeko iraizpeneko kalte-ordainak 
jaso tzeko eskubidea gal tzen dute” esanez 
amaitu du Rocok. 

“Feminismora 
hurbildutakoak daude 

hoberen, aldizka eta beste 
emakume talde antolatuekin 

batera tailerretan edo hi-
tzaldietan parte har tzen 
dutenak, nola migratuak 

hala bertakoak”.



Gomendioak

Jabekun    tza eskola

BIDEOA
Bilboko emakumeak. Nosotras contamos

Bilboko emakumeak. Nosotras contamos dokumentalean, Bilboko jendarteak azken 50 urtean bizi izan dituen aldaketa 
handien lekuko eta protagonista izan diren hamaika emakumeren testigan tzak bil tzen dira. Hauek dira: Carmen Urrue-
la, feminista eta irakaslea; Pili Gil, Bizkaiko E txeko Langileen Elkarteko sor tzailea; Begoña Arnaiz, Erriberako merkatuko 
postu baten jabea; Mª Ángeles Villa, Julia tabernaren jabea; Milagros García Crespo, Ekonomian katedraduna; Adela Asua, 
Zuzenbideko katedraduna eta Auzitegi Konstituzionaleko kidea; Mer txe Martin, industria-sektoreko langilea; Benita Gon-
zález Mi txelena, langilea, e txekoandrea eta uniber tsitateko ikaslea; Matilde Renobales, langilea eta e txekoandrea; Carmen 
Mijangos, kimikaria eta ikerketa-irakaslea CSICeko Polimeroen Institutuan; eta Mari Puri Herrero, margolaria eta Marijaia-
ren sor tzailea. Berrogei minututan jaso tzen dira elkarrizketak eta, besteak beste, emakumeek jendartean daukaten papera 
nola aldatu den azter tzen dute.

LIBURUAK
Espe txeratutako emakumeen maitasun-harremanak

Relaciones amorosas de las mujeres encarce-
ladas lan ai tzindaria da. Espe txeratuta dauden 
emakumeen bizi tzaren nondik norakoak azter-
tzen ditu, eta gu txi ikertu den gai batean murgil-
tzen da: bikote eta ama maitasunaren garran tzia 
emakume hauen tzat. Estíbaliz de Miguel Calvo da 
egilea, Soziologiako doktorea UPV/EHUn. Kontu 
urra tzaile bat du min tzagai, ho ts, maitasuna gil-
tzapera tze-eremuetan, emakumeen kar tzeletan 
oro har, horren inguruan egin diren analisi zien-
tifikoak, eta emakume presoen kolektiboetako 
kasurik estereotipatu eta baztertuenak. Hama-
bost hilabetez landa-lan i tzela egin zuen espe-
txeratutako emakumeekin. 2013. urtean Micaela 
Portilla saria eskuratu zuen, UPV/EHUko ikasketa 
feministei edo genero-ikasketei buruzko tesirik 
onena egiteagatik. Liburuak 258 orrialde dauzka 
eta 14 euroko prezioa du.

Begirada feminista emakume errefuxiatuen  
egoerari

Ekainaren 11n egin zen Marienean, Basaurin, Bizkai
ko Sareko Jabekun tza Eskolen ikasturte amaierako 
topaketa, 2015 / 2016 ikasturteari agur esateko. Aur
ten, urteroko hi tzorduak arda tz izan zuen emaku
me errefuxiatuen egoerara hurbil tzea ikuspuntu fe
minista batetik, sarea osa tzen duten lau udalerriak 
(Basauri, Ermua, Ge txo eta Ondarroa) gai horretan 
jardun baitira urtean zehar era desberdinetan.  Hi
tzaldiak, plataformen era tzea, kon tzentrazioak, ma

nifestuak… baita gaubeila feministak ere, Marienean 
mar txoaren hasieran antolatutako i txialdia, kasu
rako.
Amnistia Internazionaleko emakume taldeko kide 
den Begoña Freire Crespok jardunaldian hi tz egin 
zuen eta emakume eta neskato errefuxiatuen pro
blematika agerian jarri zuen.  Ondoren, Ongi Eto
rri Errefuxiatuak izeneko plataforma aurkeztu zen 
eta honakoak eztabaidatu ziren: Zergatik paira

tzen dute emakumeek gehiago Europako politiken 
gizaeskubideen krisia? Zer gako kokatu beharko 
lirateke per tsona guztien giza eskubideen erdian 
migrazio eta asilo politiketan? Zein da gure rola fe
minista gisa?
Amai tzeko, Plataforma Tirantek San Fausto plazan 
zeuden guztien aurrean “Tras la frontera” erakustaldia 
egin zuen eta, ondoren, Bizkaiko Sareko Jabekun tza 
Eskolek autokudeatutako bazkaria egin zen bertan.  

MUSIKA
Punk mugimendu feminista 

Maia tzean MEFSST! jaialdiaren (Musika Errebolta 
Feminista/Revuelta de Música Feminista) laugarren 
edizioa egin zen Pu tzuzulo Zarauzko gazte txean. Gau-
za bat argi geratu zen ohol tzan: emakumeen ahaldun-
tze mugimendua punkean, Riot Grrrl deri tzona, inoiz 
baino biziago eta freskoago dago. Laugarren edizio 
honetan Perlata, Baula eta Drumkopters taldeek jo zu-
ten. Lehenengoa Arrasatekoa da eta Maialen (baxua 
eta aho tsa), Jaione (gitarra eta biolina), Ane (gitarra 
eta aho tsa) eta Ander (bateria) ditu partaide. Bigarre-
na HxC Punk talde bat da, Bar tzelonan 2013an sortu 
zena. Hirugarrena jaialdi honetan aritu zen estreinako 
aldiz, eta Txinik (bateria), Mirenek (gitarra) eta Kortak 
(baxua) osa tzen dute. Jo zuten taldeez gain badaude 
punk talde feminista gehiago lanean, deskubri tzea 
merezi dutenak, adibidez Pottors ta Klito, Meconio, 
Las Odio, Agnes, Sangre, Genderlexx, Chroma eta Las 
Witch. En tzun behar dituzu!



Elkarrizketa
SILVIA PALUMBO JAIME, KANTAUTOREA ETA MUSIKA-TREBATZAILEA

“Emakume danbor-joleok gune publikoetan 
adierazteko askatasuna ematen digun gure diskur tso 

propioa, erritmikoa eta ahalduna sor tzen dugu” 

Nola elkar topatu zuten aktibis-
mo feministak eta musikak zure 
bizi tzan? 
Argentinako azken diktadurako les
biana nerabe bat izan nin tzen ni, herri 
oso a tzerakoi eta zapal tzaile batean 
bizi zena. Horrek emakumezko guz
tiak markatu gintuen eta, ahal izan 
nuen bezain laster, Buenos Airesera 
ihes egin nuen. Garai hartan, kantau
torea nin tzen ni eta feminismoranzko 
bidea eraku tsi zidaten emakume asko 
ezagu tzeko aukera izan nuen, hala 
nola, Diana Bellessi olerkaria. Idazketa 
eta abesti tailerreko nire irakaslea izan 
zen Bellesi. Harrezkero, feminismoa 
eta musika uztar tzea izan zen nire pa
tua. 

Zertan da tza La banda lavanda?
Azken hamabi urteotan gara tzen 
ari naizen adierazpenjabekun tza 
proiektu bat da, ikuspegi feminista 
batetik. Alderdi fisikoan, emozio
nalean, energetikoan eta arnaske

tan  geure buruarekin  birjabe tze 
eta birtopa tze lan bat egitean oina
rritua dago. Gero, hori guztia gure 
adierazpenhi tzen zerbi tzura jar
tzen dugu musika erabiliz baliabide 
moduan. 

Zenbat emakume dira partaide 
proiektu honetan? 
Baditugu bandak Argentinan, Mexi
kon eta hemen. Egia esan, proiektu 
honek baditu bi beso. Alde batetik, 
Lesbian banda, bakarrik emakume les
bianek osatutako bandak dira eta ba
dira bat Valen tzian eta beste bat Gijo
nen. Proiektuaren beste ildoa Mujeres 
en bandada da, Euskal Herrian jorratu 
duguna. 

Zertan da tza danborrak jo tzeko 
irakasten duzun metodologia fe-
minista? 
Gorpu tzetik  lan egiten duen meto
dologia da, gure artean lotura bat lor
tzea bila tzen duena. Sororitatea lan

tzean dago oinarritua, konpin txeo bat, 
Argentinan esango genukeen bezala, 
ahizpatasunharremana gure borroka 
feministan. Gero, adierazpenjabekun
tzaren tresna guztiak lan tzen ditugu. 
Emakumeen aho tsa, zeina kulturagatik 
aho ts elbarria den gune publikoetan 
gehien bat, eta danborrak, zein tzuk 
kultura patriarkalagatik toki guztietan 
emakumeen tzat debekaturik egon zi
ren, orain gure zerbi tzura jar tzen ditu
gu.  

Zer erritmo mota lan tzen duzue?
Proiektu honetarako berariaz sortu
tako fusio erritmikoak ikasten ditu
gu. Bidaiatuz joan naizen herrietako 
tradiziozko erritmoetan inspiratu
tako nahasketak dira. Testuaren edu
kia aldarrikapen feministei lotuta 
dago. Emakumeak gure diskur tso 
propioa, erritmikoa, ahalduna eta, 
fun tsean, eremu publikoetan adie
razteko askatasuna ematen diguna 
sortuz goaz. 

Zer desberdintasun dago batuka-
darekin?
Batukada Brasildik dator eta erritmo 
patriarkalak dira, nahiz eta badagoen 
beste eduki ba tzuk jar tzen dizkion jen
dea, baina jatorrian sanba eskoletako 
musika generoak dira eta emakumeen 
gorpu tzak gauza bihur tzen dira horie
tan. Guk ahaldun tzea toki kon tziente 
batetik lan tzen dugu. Fusio erritmi
koek, adibidez, chacha boliviarrean 
har tzen dute inspirazioa. Erritmo oso 
boliviarra da chacha, gerrazalea baina 
ez borti tza, murgan, Buenos Airesko 
genero bat, chacarera argentinarra pe
rutar erritmoekin nahasia, aragoiar jo
tak afrikar erritmoekin guru tzatuak… 
Nortasun erritmikoak ez daude ze
hazki lotuta lurraldeko toki batetara. 
Musika nahasketan, aniztasunean eta  
mestizajean dago bi txitasuna.

Zer da garran tzi tsuagoa: danbor 
erritmoak edo aho tsak? 
Danborra gure aho tsak lagun tzen dituen 
tresna da. Argentinan ni Bahia Blancako 
Desbandadas Bandako partaide naiz. 
Han baditugu arazo ugari. Egun bakoi
tzeko badugu feminizidioak eragindako 
hildako bat, badugu polizia ustela eta 
per tsonen salerosketaren eta narko sa
reen gaizkide dena.  Duela hilabete, gu
txi gorabehera, hamabi urteko neska txa 
bat desagertu zen, Micaela Ortega, ban
dako gure danborjole baten laguna. Se
gurtasun kameratan mutil batek Micaela 
nola eramaten duen ikus daiteke eta inor 
ez da deus egiten ari neska aurki tzeko. 
Ez dira ezta bila tzen ari. Guk hauxe egi
ten dugu: gure aho ts eta danborrekin 
sala tzera kalera tzen gara. Alaba edo 
ahizpa zein arreba akabatu dieten fami
liei uneoro lagun tza eskain tzen ari gara. 
Energia eta ahaldun tze handia eska tzen 
ditu horrek guztiak, arrisku handia bai
tago. Eduki aldetik bada karga handia. 
Hemen ez da abesten. Han etengabe ari 
gara abesten. 

Silvia Palumbo Jaime kantautorea 
eta musika-treba tzailea da. Bira 
egin berri du Euskal Herrian Ensa-
yo de señoronas musika emankizu-
na eta La banda lavanda, cuaderno 
de creación, metodología y expe-
riencias liburua aurkezten. Arte 
feministaren baliabide gisa sor-
tutako bere adierazpen-jabekun-
tzako proiektuaren jatorria, gara-
pena eta agerpena azal tzen ditu 
liburu horretan: danborrak jo tzen 
irakastea eta emakume-bandak 
era tzea. Ez da etortzen den le-
henengo aldia. 2010ean danbor 
tailerrak, beste ba tzuen artean, 
eman zizkion Ge txoko jabekun-
tza eskolako emakume talde bati. 
Oroi tzapen kutuna du emaku-
me haietaz eta beraiei eskaini die 
elkarrizketa hau.


