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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 

Ge txo

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

Emakume Elkarteak

-

-

-

-

-

-

-

Epaiketa, Algortan izandako eraso 
homofoboa dela-eta

INSPIRA, nesken artean 
zien tzialari-bokazioa 

pizteko programa

-

-

-

-

-

-

Ge txoko IV. Berdintasun Plana urte 
amaiera baino lehen bukatuko da

-

-

-

“Ez da ekin tza isolatua. Ai tzitik, ez dago 

protokolorik eraso homofoboen aurka. Pro-

tokoloak par txeak baino ez dira, ordea; erre-

gimen heterosexuala eraldatu behar dugu

-

-

“Ez 

dago borondate politiko nahikorik honelako 

ekin tzei aurre egiteko. Homofobiari amaiera 

emateko, ezinbestekoa da hezkun tza sisteman 

aldaketak egitea, per tsonen gaitasun kritikoa 

urritu beharrean

 

Azterlan batek adineko  
per tsonen tzako lankide tza- 
etxebizi tzak azter tzen ditu

-

-

“Auke-

ra-sorta berri bat ireki da elkar zaindu eta 

babesteko sareak sor tzeko, zaindua izateko 

eta zain tzeko espazio berriak eraiki ahal 

izateko, e txekoak edo ospitalekoak ez dire-

nak, diruaz beste modu batean balora tzen 

direnak”

-

konpon tzeko gaiaz jardun behar dugu, 

konponbide asko behar ditugulako. Per-

tsonak oso ezberdinak gara, eta ez zaigu 

gusta tzen berdin zainduak izatea. Denok 

planteatu behar dugun gauza bat da”



Ikuspegi

Edertasunaren diktadura: begirada ma txista 
emakumeen gorpu tzei

Edertasunaren diktadurak mundua mendera tzen du, batez ere emakumeak. Edonora 
begira tzen dugula ere, bertan dago. Ikusi nahi duzue? Erraza da: piztu telebista, ireki al-
dizkari bat, irten kalera, joan arropa-denda batera. Push-up bularretakoetatik eta ororen 

aurkako kremetatik, hurrupaketa bidezko ezpain-dilata tzaileetara, azken joerak ahaztu 
gabe, adibidez ezpain baginalak txikiago tzea edo abdomeneko ab cracka. Indarkeria ma-
txistaz zipriztindutako industria, edertasuna ezinezko kanonetara ekar tzen duena.  

-

“gorpu tzaren gorrotoaren merkata-

riek -

-

-

-

-

-

-

 “Edertasun eredu jakin baten 

inposaketa berdintasunik gabeko espazio 

handia da, heteropatriarkatuak sortua, 

geure gorpu tzekin zer egin nahi dugun 

aukera tzen dugunean libre izan ez gai-

tezen. Indarkeria mota honek hobeto fun-

Izan ere, zu, zapaldua zaren arren, zeure 

zapal tzailearen konplize zara. Modu li-

brean egiten dugula esaten dugu, zapal-

tzen zaituztela onar tzea mingarria de-

lako. Baina benetan uste al dugu jendeak 

modu librean egiten dituela ebakun tzak, 

bizia arriskatuz, ipurdia meheago edo lo-

diago eduki tzeko?

-

-

-

-

-

“Gure jendartea 

ablazioagatik asalda tzen da baina ez du 

uste bularra handi tzeko ebakun tzak egi-

tea astakeria denik. Dena da berdin: gure 

gorpu tza manipula tzea, kontatu digutena-

ren arabera eduki behar omen duen i txura 

izateko, autoestimu sendo bat eraiki beha-

rrean, geure gorpu tza den moduan onar-

tuz”

Kontrol soziala: edertasunaren 
alde ezkutua

“Emakumeek euren auto-

estimua birrinduta ikusten dute eta euren 

burua etengabe zen tsura tzen dute, euren 

izaeran, gustuetan eta erabaki tzeko gaita-

sunean eragin negatiboa izanik”

Edertasunaren larderiari aurre egiteko tresna  
feministak:

Liburuak:
• “El mito de la belleza” (1991), Naomi Wolf. Estetikaren industriak inposatutako edertasunaren kon tzeptua emakumeen aurrerapena 
eteteko arma sozio-politikoa da.
• “Tu cuerpo es tuyo” (1997), Almudena Albi Parrarena. Autoestimu ona nola izan azal tzen diguten errezetak.
• “La tiranía de la belleza” (2000), Lourdes Fernández-Venturarena. Beti eder egon beharrak hedonismoa larderia bihur tzen du. 

Tailerrak:
Faktoria Lilan edertasunaren inposaketa lan tzeko bi tailer proposa tzen dituzte. 
• “Desprincesamiento” tailerra: maitasun erromantikoa, edertasunaren inposaketa, desioa eta lana-enplegua binomioa lan tzen ditu.
•  “Bellas a lo bestia” tailerra: edertasunaren inposaketa emakumeengan eta horren a tzean dagoen desaktibazio politikoa. Nola ikasi 

nork bere burua maita tzen, bakoi tzak dauzkan aurpegi eta gorpu tzarekin.

Internet eta sare sozialak
STOP Gordofobia: edertasun-kanonekin kritikoak diren per tsonen tzako orrialdea da, gorpu tz idealen kontra, estetikaren larderiaren 
aurka, eta gorpu tz-askotarikotasunaren kontrakoa den ororen aurka. Sare sozialetan milita tzen dute.
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Ikuspegi
-

-

“posible baldin bada emakume batek bere 

anatomiaren atal bat gorrota tzea, mer-

katuaren kanonen arabera gramo ba tzuk 

sobera dituelako, erraza izango dela beste 

edozein alorretan manipula tzea”.  

-

-

“beren gorpu tzei buruzko 

erabakiak hartu ahal izatea, inposaketa 

sozial, kultural, politiko eta ekonomikorik 

gabe”

-

Emakumeek beren 

-

sioa berdintasunaren aldeko borrokan jokoz 

kanpo u tziak izateko beste modu bat baino 

ez da”,

-

“Denoi gusta-

tzen zaigu ispiluari begira tzea eta ikusten 

duguna a tsegina izatea. Edertasuna ez da 

negatiboa, baina ederra izateko betebeha-

rra, bai. Ez dago ezer txarrik argala izatean, 

takoiak janztean edo aurpegia margo tzean, 

txarra dago horrelakoa ez bazara zeure 

burua gu txiago maite duzunean. Horixe da 

benetan larria dena, autoestimua kalte tzen 

duena eta politikoki desaktiba tzen gaitue-

na”

lurralde mugatua izan 

beharrean, hau da, nire eta besteen arteko 

muga espaziala, norberaren espazioa, dau-

den espazioetatik pribatuena eta u tziezine-

na -

“Kalera irtetean, beste 

ba tzuek gure gorpu tzari buruzko iri tziak 

ematen dituztenean, gogorarazten zaigu 

gorpu tz sexualizatuak garela eta besteen 

zerbi tzutan gaudela, hau da, gure gorpu-

tzak patriarkatuaren jabe tza direla” -

Markatutako kanonak haustea
-

“Tradizionalki ama 

edo ahizpak imita tzeko ume-jokoa izan 

dena gaur egun objektibazio-prozesu bi-

hurtu da. Neskatoek begirada publikoaren 

pean erakargarri izateko modua ikasten 

dute, haur tzarotik aurrera besteen begira-

daren objektu izanik

-

-

-

“Banakako 

lan bat egin behar da, baina baita taldeko 

lana ere, ez baitugu nahi bizi edertasun-ka-

non jakin bat bete tzen ez duten emakumeak 

ikusezinak diren mundu batean. “Lodifobia-

ren” mugimendutik, esate baterako, oso lan 

interesgarria egiten ari dira denok barruan 

daramagun per tsona lodifobo hori atera tzeko. 

Eta hori dirudiena baino iraul tzaileagoa da”

 “Nire gorpu tza gerra-eremua 

da: gorpu tz jazarria da, boterearen indarke-

riak murriztutako eta behartutako espazioa, 

“Aski da!” esaten duen eta errebela tzen 

den gorpu tza, arauak urra tzen dituen eta 

iraul tzen den gorpu tza. Hemen barruan 

ez dago neska argal bat, irteteko desira-

tzen; neu naiz, daukadan gorpu tza maita-

tzeko eskubidea dudala oihuka tzen. Hona 

hemen errebeldia: botereak gorrota tzeko 

esaten didanean, nik maita tzen dut; i tsusi-

tasuna soilik dagoela esaten didanean, nik 

edertasuna baino ez dut ikusten; agin tzen 

didanean kon tsumoaren mende jar nadi-

la ni naizena alda tzeko, horrela boterearen 

edertasun-estereotipo irreal eta autoritarioa 

PIKUTARA!!! Ni naizena naiz. Ez dut 

zure arauan sartu nahi. Nire azken mende-

“Posible baldin bada 
emakume batek bere 
anatomiaren atal bat 

gorrota tzea, merkatuaren 
kanonen arabera gramo ba-
tzuk sobera dituelako, erraza 

izango da beste edozein 
alorretan manipula tzea”.

Edertasunaren larderiak 
emakumeak eder izatera 

behar tzen ditu eta aldi 
berean eder direla sinestea 

galarazten die.



Gomendioak

Jabekun     tza eskola

LIBURUAK

Nola informatu indarkeria 
 matxistari buruz

Jose Mª Calleja kazetariak ida tzi duen “Como informar sobre vio-
lencia machista” liburuak erakusten digu indarkeria ma txistari ko-
munikabideetan ematen zaion tratamendua ez dela bere garran-
tziaren pareko. “Liburuaren egiturak albistea eraiki tzean dauden 

interes-elementu guztiak azter tzen ditu, hilketa baten aurreko sa-

laketei buruzko informazioa barne. Gainera, emakumeak indarke-

riatik irteteko urra ts positiboak ematera anima tzerakoan kazetari-

tzako kontakizun batek nolako eragina izan dezakeen azal tzen 

du”, adierazi du indarkeria ma txistan aditua den Ángeles Álvarez 
feministak. Liburuan kasu errealak azter tzen dira eta epaileek 
honelakoetan ematen dituzten eran tzunak analiza tzen ditu. Era 
berean, inkoheren tzia bati hel tzen dio: kazetari tzako kontakizunek 
eraso ma txisten biktima izan diren emakumeak susmagarri tzat 
har tzen dituzte maiz. Liburu hau, komunikazioan profesionalki 
jarduten duten per tsonen tzat ez ezik, beste aldean kontakizunak 
jaso tzen dituztenen tzat ere da baliagarri. 

MUSIKA

“Estima’m lliure”, ma txismoaren aurkako rapa
“Ez, emakumeekin ez da jolasten; jo tzen zaituena ez da gizon ausarta. Emakumeok indar-

tsuak gara eta ma txistei hor tzak erakusten dizkiegu. Betebehar bat daukagu, eginkizun 

bat: ikasi, egoera aldatu. Ez pen tsatu gehiago, erreakzionatu behar duzu; emakume bat jo-

tzen dutela ikusten baduzu erreakzionatu behar duzu. Isiltasuna hau tsi beharra dago; sala 

ezazu, ez gorde barruan. Ez dugu pasiborik ez biolentorik nahi; gizon justu eta zin tzoak 

nahi ditugu”. Halaxe hasten da “Estima’m lliure (maita nazazu libre)” rapa, Lluis Vives 
ikaste txe valen tziarrarena, sare sozialetan munduari buelta eman diona.  Errimak indar-
keria ma txistaren aurkako zuzeneko mezuz beteta daude, gazteei zuzenduak. Ikaste txe 
horretako 16 ikaslek ida tzi dute kanta, “Los Chikos del Maíz” taldeko kidea den Toni Me-
jíasen eta gizarte eta hezkun tza esku har tzea lan tzen duen Sura elkartearen zuzendari tza 
pean. Ezin duzu galdu! https://www.youtube.com/watch?v=Wo3Wal8_7y0.

Emakume Saharauien memoria 
historikoa berreskura tzeko gida 

 didaktiko berria
-

-

-

Beste kultura ba tzuetako emakumeekiko 

trukaketa eta elkartasunaren

-

-

-

-

-

-

BIDEOA

“Klitoria. Ezezagun hori”
Zertarako balio du klitoriak? Zeren an tza dauka? Nola dabil? Dokumental honek emakumeen 
plazeraren sinbolo den organo gu txie tsi honi buruz ezkutatu dena agerian uzten du. Klitoria 
da, per tsonen gorpu tz osoan, plazera emateko fun tzio hu tsa daukan atal bakarra; horregatik 
bakarrik, berezia da.  Etimologikoki, klitoria gil tza da latinez. Tabuetatik eta jendarte konben-
tzionalismoetatik urrun, medikun tzako, sexologiako eta abarreko profesionalek emakumeen 
sexualitatearen klabeak aztertu dituzte. Hellen O’Connell doktoreak, besteak beste, azaldu 
du neskei sarritan esaten zaiela ez daukatela zakilik, baina ez da hi tz egiten daukatenaz; 
badirudi zerbait falta zaiela. Izan, klitoria giza gorpu tzeko ehunik sentikorrena da; beste 
edozein organok baino nerbio-bukaera gehiago dauzka. 8.000 nerbio-zun tz apendize txiki 
batean amai tzen dira, iceberg handi eta ezezagun baten punta baino ez dena.
https://www.youtube.com/watch?v=cTUA4Hl2hVg.



Elkarrizketa

Virginia Imaz, Ohiulari Klownen sor tzailea

“Gizaki oro da sor tzaile; gerta tzen dena da ez dutela 
denek ahalmen hori gauza tzen”

Nolatan da sormena ahaldun tze 
estrategia bat?

-

-

-

-

Artista izan beharra dago sorme-
na eduki tzeko?

-

-

Ze muga daude sormena gauza-
tzerakoan?

-

-

Ze proposamen egiten diezu 
emakumeei tailerrean?

El camino del artista 

-

-

Nondik hasten gara sor tzaile iza-
ten?

-

Sormena erabil daiteke egoera 
zailetatik irteteko tresna gisa?

-

-

-

Nola lagun tzen ditu emakumeak 
joeren aldaketak eta sormena 
gauza tzeak?

-

“Nik neure izenean hi tz egiten dut, nik senti-

tzen dudanaz eta niri gerta tzen zaidanaz, eta 

ez zure ustez gertatu beharko li tzaidakeenaz”. 

Eta plano indibidualago batean?
-

-

“Berdin zait. Nik baleta egiten dut. 

Gorpu tz hau neu naiz, eta mugi tzen dut 

eta bizia beraren bidez ospa tzen dut, ezber-

dina izateko eta naizen moduan eder senti-

tzeko eskubidea daukadalako”. 

Virginia Imaz pailazoa, komikoa, idazlea, ahozko narra tzailea, eta 
Oihulari Klown an tzerki-taldeko zuzendari eta sor tzaile da, beste 
hamaika gauzaren artean. Une honetan ikastaro bat ematen ari da 
Ge txoko Jabekun tza Eskolako hogeita bost emakumeri, sormena 

ahaldun tze estrategia gisa azter tzeko. Arte-adierazpena gara tzen 
hiru hamarkada baino gehiago eman ondoren, sormenak eguneroko 
bizi tzako tresna gisa erabil tzen denean ekar tzen dizkigun onurak 
azaldu ditu.


