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Bideoak
Feminismoa

Sexu Aniztasuna

EL TORNILLO - LOS HOMBRES FEMINISTAS
https://youtu.be/CgUkgbI2McE

EZBERDINAREN BATASUNA
https://youtu.be/XWYa6Jh43Dc

Ligoteo sanoa

Game Over
https://youtu.be/nTq_NCN9JJM

Who will you help
https://youtu.be/fAGTpQvMALs

Barney Stinson
https://youtu.be/UJrqXnqIQxk
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ZER EGIN ZIDATEN NIRI FEMINISTEK
24/05/2016

Beldur Barik Post-ak Feminismoa

http://beldurbarik.org/eu/2016/05/zer-egin-zidaten-niri-feministek
gauza zituzten komunean, eta nahi zutela horretan
gehiago pentsatu. Denbora asko pasatzen genuela
elkarrekin eta gauza asko egiten genuela elkarrekin,
ez zela hain larria une batzuetan gu ez egotea
presente. Esan ziguten beharra eta nahia zutela
emakumeen artean leku hori konpartitzeko.

Askotan kontatzen dut oso gaztetan topo egin nuela
feministekin. Nire herrian asko ziren garai horietan
bueltaka zebiltzanak: gauza piloa antolatzen zituzten,
beraien bilerak, manifak, pankartak eta festak. Klaro,
herriko mutilontzako hori nahiko egoera arraroa zen,
urduri jartzen ginen, batzuk besteak baino gehiago.
Gogoratzen naiz gure herriko gaztetxean festa bat
egin zutenekoa, esan zigutenean haientzako bakarrik
zela, neskentzat. Ouch! Uste dut lehengo aldiz esan
zidatela ezin nintzela nonbaiten egon mutila
nintzelako. Esana zidaten ezin nintzela sartu
tabernetara gazteegia nintzelako, baina nire lagunak
ziren horiek esatea mutila izateagatik ezin nintzela
joan?
Nirekin batera festatara eta kontzertutara etortzen
ziren haiek esaten bazidaten nahiago zutela haiek
bakarrik egon, argi eta garbi ezin zen izan
gorrotoagatik. Lagunak ginen. Beste esplikazio bat
egon behar zen. Azken finean guk bat egiten genuen
beraien mobida feministekin, super ondo iruditzen
zitzaizkigun egiten zituzten gauzak... Buelta gehiago
eman genizkion eta amaitu genuen galdetzen. Ez
kexatzen. Ez haserretzen. Galdetzen. Esplikatu
zizkiguten beraien ideietako batzuk: egunerokoan
mutilok egiten genituen gauza askok sortzen zutela
beraiek eroso ez egotea elkarrekin geunden
batzutan. Gure jarrera batzuen ondorioz ezin zirela
erabat gustora aritu gaztetxean, ez zeudela gustora.
Beraien artean asko hitz eginda ikusi zutela zenbat
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Esan ziguten, esan gabe, ez ginela guk pentsatzen
genuena. Ez ginela super enrollatu eta
errespetuzkoak denbora guztian. Niri, barkatuko
didazue, bizitza izorratu zidaten: nire buruari buruz
galderak egin behar nituela pentsatzen hasi nintzen,
esaten nuena eta egiten nuena ez zela beti berdina.
Eta gaur, ez-dakit-zenbat urte beranduago, oraindik
horrela naukate. Galdera eta galdera, pentsatu eta
pentsatu. Zenbat gauzatan (batzutan jakin gabe)
pribilegioak dauzkadala pentsatzen, baina baita
emakume horiek beraiena egiteko duten botereaz
jabetzen. Garai horretako lagun haiek lagun oso
maiteak dira oraindik. Eta gurekin konpartitu zuten
feminismoa oraindik ere gertuan izan nahi dut beti.
Galdera dexente eman dizkidalako, baina ingurua
eta ingurukoak ulertzeko erantzun asko ere.

BESTE POST BATZUK:
Guretzako ere bada, gurea ziur aski ez
http://beldurbarik.org/eu/2016/05/guretzako-ere-bada-gurea-ziuraski-ez
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Nor gara gu? Zer gara gu?
16/06/2016

Beldur Barik Post-ak Sexu aniztasuna

http://beldurbarik.org/eu/2016/06/nor-gara-gu-zer-gara-gu%e2%80%a8
sentitzeko. Eta ingurune hartako asko gaur egun ere
babesleku dira, eta asko hitz egiten dugu gauza
hauetaz. A ze mobida batzuen ustez "ezberdinak"
garelako hainbeste kontu eta komeri izatea: gure
buruei etiketa jarri behar izatea, gay, lesbiana, trans
garela; lagunekin sentitzen dugunari buruz
kontatzeko kontuz ibili beharra, gure sexualitateen
inguruan apenas deus entzutea sexu heziketaz hitz
egiten denean ikasgelan...

Zenbat aldiz egin nion nire buruari galdera hau
hamabi, hamalau, hamasei urte nituela. Egia esan
galdera "zer naiz ni" izaten zen. Nire izateak
galderak sortu zizkidan momentu batzutan eta
arauez betetako inguru batean, eskolan, kalean,
etxean, oso zaila zen arauak haustea. Mutilek
mutilekin egon behar dutela, eta ni gehienetan
neskekin gustorago egoten nintzen, lasaiago, ez
nituen asko gozatzen mutilek egiten zituzten gauza
gehienak, sortzen zen giroa. Beste lagun bat nuen,
Joseba, esaten zuen ez zitzaiola gustatzen gelako
mutilek nola tratatzen zuten elkar, ezta nola hitz
egiten zuten nesken inguruan. Harekin ibiltzen
nintzen askotan, baina nire lagunik onenak neskak
ziren.
Hamabost urte nituela beste gelako mutil bat izugarri
gustatzen zitzaidala konturatu nintzen. Eta hori
esatea, mutila esanda, arazo puxka bat zen. Orduan
hasi ziren galderak. Ez banaiz mutilen artean gustora
egoten igual ez naiz erabat mutila? Mutil batek
erakartzen banau gay izango naiz? Zer nahi dut
izan? Baina gehienbat, zer izan naiteke? Tontakeria
litzateke esatea "izan nintzela nik nahi nuena". Ez
ba, izan nintzen (eta naiz) ahal izan nuena. Hasteko,
alboko gelako mutilari esan nion gustoko nuela, eta
ligatu ez genuen arren, oso ondo joan zen. Lagun
handiak izan ginen handik aurrera. Nik behar nituen
inguruneak bilatu nituen, lasai egoteko, babestua

Agian galdera okerra egin genuen. Kontua ez da zer
garen gu, horrek ez du axola. Galdera ona da: nor da
inor esateko bere harreman eredua eta portatzeko
forma egokia dela eta besteena ez? Zuen
sexualitateei buruz galdezka bazabiltzate, galdetu
lasai, baina arazoa ez da zuena. Heterosexuala eta
gizon/emakume "normala" izatea aukera bakar
bezala jartzen digutenek dute arazoa, eta arazo hori
gure arazo bilakatzeko pribilegioa, zoritxarrez. Eta
horren aurrean ez gara munduko ausartenak izango,
baina elkarrekin egon, lagun onen basbeslekua bilatu
eta ahal dugun eta ondoen erantzungo ditugu
buratzen zaizkigun galderak.

BESTE POST BATZUK:
Ligatzera aterako naiz
http://beldurbarik.org/eu/2016/06/ligatzera-aterako-naiz
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Beldur Barik Post-ak Ligoteo sanoa
Ez da txantxa
14/07/2016

http://beldurbarik.org/eu/2016/07/ez-da-txantxa

Seguru nago zuri ere askotan pasa zaizula burutik.
Norbaitek esaten dizunean gauzak horrela direla, eta
horrela izango direla amorratzen zarela. Ezetz ezetz
eta ezetz esaten duzula norbaitek aurpegiratzen
dizunean ezin direla gauzak aldatu, ezin dela ezer
egin. Zuk badakizu baietz, posible dela zerbait
egitea, baina batzutan ez dakizu zer. Askotan ez
dakigu zer egin.
Esate baterako, emakumeen kontrako indarkeriaren
inguruan, eta orokorrean matxismoaren inguruan,
zenbat aldiz pentsatu duzu ez zaudela gustura
gertatzen diren gauza batzuekin? Ez zaizula
gustatzen zure ingurukoek neskei buruz hitz egitea
haragi puxkak soilik bailiran? Edo errespetuz ez
jokatzea? Edo emakume bat erasotua izan denean
“zerbait egingo zuen ba” esatea? Ez zaude lasai, ez
zaizu gustatzen. Badakizu ez dagoela ondo, eta
gaizki dagoena aldatu egin behar dela.
Eta hala ere zenbat aldiz isildu zara? Klaro, eske
mutilak bagara ba ez gara beste mutilen kontra
jarriko. Noski, agian orduan zure kontra hasiko da
norbait. Edo igual esango dute, badakizu, apur bat
marikoia zarela. Edo txantxa bat bakarrik zela... eta
zuk nahi ez duzun arren barre egiten duzu, barrutik
tripak minduta izan arren, ez dizulako inolako
graziarik egiten. San Ferminetan gertatutakoak ikusi
dituzulako eta badakizulako ez dela txantxa.

Galdera ez da hain sinplea eta erreza erantzuten,
baina noren alboan egon nahi dugu? Erasotzen duen
lagunarekin edo erasotua izan den lagun horrekin?
Egunero hitzen, komentarioen eta indarkerien bidez
erasotua denaren alboan egon nahi badugu, harek
nahi eta behar duena entzun eta ahal dugun heinean
lagundu behar dugu: salatuz, erantzunez,
protestatuz. Eta erasotzen duenaren aurrean jarriz
eta ezetz esanez. Ez gaudela berarekin.

Who will you help
https://youtu.be/fAGTpQvMALs
Zer dugu galtzeko? Agian ez garela hain “mutilak”
izango? Ba gaitzerdi. Niri behintzat ez zait hainbeste
inporta. Asko dugu ikasteko eta entzuteko,
hobetzeko eta kuestionatzeko eta “mutila izatea” edo
“gutariko bat izatea” oztopo bat bada, utikan! Ez
zaigu alboan jenderik faltako.

BESTE POST BATZUK:
Defenda nazazu gutxiago, entzun nazazu
gehiago
http://beldurbarik.org/eu/2016/07/defenda-nazazu-gutxiagoentzun-nazazu-gehiago

¿Y si no me apetece ligar? Mutil ehiztarien
estereotipoa
http://beldurbarik.org/eu/2012/09/%c2%bfy-si-no-me-apeteceligar-mutil-ehiztarien-estereotipoa
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