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Eskerrik asko istorioez eta istorioen barruko istorio txikiagoez betetako 
hamarkada horietako ibilbidea egiten laguntzeko denbora eta maitasuna 
eskaini diguten pertsona eta kolektibo guztiei. 

Eskerrak eman nahi dizkiegu pertsona hauei hizketaldiengatik, 
materialengatik eta laguntzagatik: Amparo Villar (Aldarte); Andrea Momoitio 
(Pikara); Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa; Maite Irazabal; 
Dunia Muti (MDMA) Jessica Domínguez (Mosuak); Bea Macías (Ozen); Rosa 
Pintor (Bizkaiko Lesbiana Feministen Kolektiboa); Duen Sacchi; Leire Gómez 
(Sare Lesbianista) Marisol Ramírez (Ladyfesta); eta Yolanda Martínez. 

Eskerrik asko lerroa denon artean eraikitzeko espazioetan parte hartu duten 
pertsona guztiei.

Halaber, mila esker, denbora-lerroaren horma-irudia erakusteko eta elkarren 
artean eraikitzeko lekuak eskaini dizkigutenei: La Karpinteria, Karmela, Salda 
Badago eta Hika Ateneo.

Eskerrak
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---------------------------------
Denbora-lerroa mugimendu 
lesbofeministan parte hartzen dugun 
pertsona guztion artean eraikitzen 
ari gara, horregatik, informazioa 
gehitu nahi duten pertsonek 
dokumentua egiten lagun dezakete.

Ekarpen edo iruzkinen bat egin nahi 
izanez gero, edo zalantzak argitzeko 
helbide elektroniko honetan izango 
gaituzu:

info@histeriak.org

---------------------------------

Denbora-lerro honek Bizkaiko mugimendu lesbofeministaren historia biltzen 
du sorkuntzaren alorreko une gogoangarrien bidez, 70eko hamarkadatik 
gaur egunera arte. Datak, irudiak, kartelak, argitalpenak, bideoak eta testuak 
erakusten ditugu, lesbofeminismoaren ekintza politiko eta sormen-ekintzen 
garrantzia azpimarratzeko asmoz.

Artea eta sorkuntza hartuko ditugu abiapuntutzat, izan ere, baliabideok 
bestela abstraktuak gera daitezkeen diskurtso eta ideiak zehazten baitituzte. 
Hala, lesbianek sormenezko hizkuntzarako duten gaitasunak beste erreferente 
batzuk sortzeko beharrizan soziopolitikoari erantzuten dio, erreferente 
hegemoniko zisheteropatriarkalak alde batera utzita. 

Zeintzuk dira kolektiboak sortu dituen imajinarioak? Zein tresna artistiko 
erabili ditu horretarako? Nola bideratu dira diskurtso lesbofeministak 
sormenezko adierazpenen bidez?

Partekatu eta denon artean sortu dugun prozesua izan da. Irakurri, 
artxibategietan bilatu eta Bizkaiko kolektibo lesbofeministekin lotura duten 
pertsonekin izandako elkarrizketen haritik tira egin dugu. Euren bizitzarekin, 
aktibismoarekin eta sormenarekin, guztion artean idazten dugun mugimendu 
lesbikoaren denbora-lerro horri ekarpena egin dioten pertsona guztien artean 
medium lanetan aritu da Histeria. Eta ez da ahuntzaren gauerdiko eztula 
sistematikoki gure bizitza ikusezin bihurtzen duen gizartean itzala uztea.
Beraz, biziki eskertzen diegu, aurreko lesbiana feministei, oraingoei eta, aldez 
aurretik, etorkizunekoei, euren lan sortzaile eta politikoa. 

“Salda Badago” Euskal Herriko V. Jardunaldi Feministak direla eta, 
Bizkaiko denboraren lerro horren ikerketa Hego Euskal Herriko gainerako 
probintzietara zabaldu genuen, jardunaldietarako lau «espazio-denborak» 
barne hartzea egokia iruditu zitzaigulako. Ez dugu behar adina baliabide izan 
horietan guztietan sakontzeko, eta hortik sortu den horma-irudia eskuragarri 
dago nolabait osatu, partekatu, ezagutarazi edo zaindu nahi duzuenontzat. 
Alde horretatik, denbora-lerroaren horma-irudian informazioa gehitu nahi 
duen edonork esku hartu dezake.

Esku artean duzun proposamen hau 2018ko azaroan Bilbon antolatu zen Puro 
Bollo arte eszeniko lesbofeministen jaialdiaren ekoizpen-prozesuan zehar 
sortu zen. Geure burua aktibismo lesbofeministaren genealogian kokatzeko 
beharra genuen, mugimenduaren ibilbidea eta bertan dugun parte-hartzea 
ulertzeko. Orain, prozesu honen amaieran, Bizkaiko aktibismo lesbikoaren 
bidea liburu honetan jasota geratzen da, beste batzuek berriz eguneratu arte… 
 

Goza ezazue.

Sarrera
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Erregimen diktatorial frankistaren gainbeheran kokatu genuen bilduma 
honen hasiera, moral kristauan oinarriturik, homosexualitatea jazarri eta 
desagerrarazi behar zela uste zen garaian, gizartearentzako arriskutzat jotzen 
baitzen. Horretarako, arau-multzo bat sortu zuten, eta 5.000 pertsona inguru 
auzipetu zituzten. Horietatik, gutxi dira kondenatutako lesbianen kasuak, 
erregimenak ez zuenez lesbianismoa onartzen erabat ikusezinak baikinen. 
Kondena hori jasan zutenak LGTB mugimendua askatzearen aldeko jarduera 
politikoekin lotura izateagatik zigortu zituzten . 

Etapak

1

1  Argitalpen honetan ez dugu hausnartuko frankismoaren urteetan gertatutakoari buruz; hala 
ere, borrokan lagun ditugun beste kide batzuek horren inguruan egin duten bilketa-lana aintzatetsi 
nahi dugu, eta, horregatik, Aldarte elkarteak egindako “Begirada ausartak” ikerketa irakurtzea 
gomendatzen dizuegu (Mujika, Sánchez, Bilbao, & Villar, 2016).
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1969-1979
Sorrera 

Emakume lesbianen asoziazionismoa 
70eko hamarkadan hasi zen, elkarte 
feministetan, langile-taldeetan, 
Bizkaiko, Gipuzkoako, Arabako 
eta Nafarroako Emakumeen 
Asanbladetan edo EHGAM bezalako 
elkarte gay batzuetan sartu ziren 
lesbianen talde txikien bidez. 

Hauek ziren garai hartako 
aldarrikapenak: sexu-askatasuna 
eskubide zibiltzat hartzea, amnistia 
orokorra espetxe-sisteman eta 
sexu-heziketa hezkuntza-sistema 
formalean.

Militantzia mistoko taldeetan 
agertzen diren desberdintasun 
ideologikoek eta ikusgarritasun 
faltak erakunde espezifikoak sortzera 
bultzatu zituzten lesbianak, beren 
aldarrikapenak ezagutzera emateko 
eta proposatzeko: sexu-askatasuna 
eskubidetzat hartzea, kolektibo 
lesbikoaren ikusgarritasuna, 
lesbianen zapalkuntza emakumeen 
zapalkuntzatzat hartzea.
Despenalizazioaren alde borrokan 
ari zen gay kolektiboa ez bezala, 
lesbianak euren burua agerian 
jartzeko borrokan ari ziren, haien 
existentzia ez baitzen gizartearen 
imajinarioaren barruan sartzen; 
horren ondorioz, bizi izandako 
errealitateak eta zapalkuntzak 
oso desberdinak ziren. 1979an 
ESAM sortu zuten EHGAMeko 
(Euskal Herriko Gay Askapenerako 
Mugimendua) kide ziren emakume 
lesbianek. Garai hartan, ESAM zein 
EHGAM talde ilegalak ziren une 
hartako legedi frankistarentzako. 

Etapa horretan zehar testuak eta 
kartelak erabiltzen ziren batez 
ere sormenerako euskarritzat. 
Manifestuak eta dosierrak 
dibulgazio-kutsu nabarmenarekin 
argitaratzen ziren, errealitate 
lesbikoa ezagutarazteko. 

Aurkitu dugun arte bizien lehen 
erregistroa ere badago: Yolanda 
Martinezen performance bat, 
Monique Wittig idazlearen “Le 
Corps lesbien” (Gorputz lesbianoa) 
liburuan oinarritua.

1969
Stonewelleko matxinadak

LGTB kolektiboaren eskubideen 
aldeko historiako lehenengo 

manifestazioa (New York), aurreko 
urteko gertaerak gogoratzeko.

1969 -
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1977

Emakumearen Euskadiko I. 
Jardunaldiak (EHU, Leioa) 
Bizkaiko Emakumeen Elkarteko 
emakume homosexualen 
taldeak lesbianismoari buruzko 
hitzaldia aurkeztu zuen. 

Estatuko lehenengo Gay 
Harrotasunaren manifestazioa 
(Bartzelona, ekainak 28), Front 
d’Alliberament Gai de Cataluña 
(FAGC) elkarteak deituta.

EHGAM elkartearen 
barruan antolatuta 
zeuden lesbianek 
“Demos la cara” 
artikulua idatzi 
zuten Gay Hotsa 
aldizkariaren 0 alean. 
Testu horren bidez, 
gay kolektiboarekin 
alderatuta, 
lesbianen bazterketa 
espezifikoaren berri 
eman eta gogoeta egin 
zuten.

1969

Historian, oro har, 
emakumeei ematen zaien lekua 
ñimiñoa bada, lesbianak 
agertu ere ez dira egiten 
(...) Badakigu dena dugula 
oraindik egiteko eta gure 
artean elkartasun handia 
izateko beharra ikusten 
dugu. 

(ESAM, 1977)

“Aldizkari hau hainbat 
emakumeren berezko 
adierazpena da, baina 
horrek ez du esan nahi 
talde antolatzaile 
guztiak eta parte hartzen 
duten emakume guztiak 
artikuluen edukiarekin ados 
daudenik, eta JARDUNALDIAK 
ere horrelakoak izatea 
nahi dugu: adierazpen-
askatasunaren erakustaldi 
sakona; guztiok, gure 
iritzia edozein dela 
ere, gure bizipena, gure 
esperientzia, beldurrik 
gabe, errurik gabe, 
gutxiagotasunik gabe 
adierazi ahal izatea nahi 
dugu.”

Emakume #1, azala.

1982

Emakumearen 
Euskadiko I. 
Jardunaldiak Leioan. 

Bizkaiko Emakume Asanbladako 
emakume homosexualen taldeak 
hitzaldi bat eskaini zuen lesbianismoa 
aukera politiko gisa hartzeari 
buruz. Garaiko kroniken arabera, 
lesbianismoa gizabanakoen arteko 
afektibitate modu bat bezala tratatu 
zen gehienbat 
(Elu de, 2019).

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.
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1977
Jardunaldiotan, 
Yolanda Martínezek 
“Cuerpo lesbiano” 
performancea aurkeztu 
zuen.

76an LKIko kidea nintzen 
Otxarkoagako auzoko 
taldean. Antzerkiarekin eta 
emakumearekin zerikusia 
zuen zerbait egin nahi 
izan nuen, eta alderdiko 
taldeen batzar batera mimoz 
makillatuta joatea bururatu 
zitzaidan,Vangelisen musika 
jarri eta “Le Corps lesbien” 
liburuko poemak irakurri 
nituen. Arrakasta izan 
zuen, eta bat-batean, beste 
herri batzuetan ikuskizunen 
bat gehiago egiteko deitu 
zidaten, Elorrion esaterako. 
Poemak irakurtzen nituen, 
gero beste emakume batekin 
batera “Es mi hombre” (Sara 
Montielek abesten du) abesti 
ikaragarria abesten genuen 
eta amaitzeko mahai-ingurua 
egiten genuen. Gero Leioako 
jardunaldiak izan ziren, eta 
ordutik aurrera emakumeek 
bakarrik osatutako antzerki-
taldea sortu genuen, MARIA 
URRIKE izenekoa. Antzerki-
taldean zenbait antzezlan 
sortu genituen guk geuk, 
eta horietako batzuk gai 
lesbikoa zuten. Gero 1978. 
urteko manifestazioa heldu 
zen…   

Yolanda Martínez

EL CUERPO LESBIANO 
LA CIPRINA LA BABA 
LA SALIVA EL MOCO 
EL SUDOR. LAS LÁ
GRIMAS EL CERUMEN 
LA ORINA LAS NALGAS 
LOS EXCREMENTOS LA 
SANGRE LA LINFA LA 
GELATINA EL AGUA EL 
QUILO EL QUIMO LOS 
HUMORES LAS SE
CRECIONES LA PUS 
LAS SANIES LAS SU
PURACIONES LA BILIS 

LOS JUGOS LOS ÁCI
DOS LOS FLUIDOS LOS 
ZUMOS LAS EMANA
CIONES LA ESPUMA 
EL AZUFRE LA 
UREA LA LECHE LA 

- -

ALBUMINA EL OXIGE-
NO LAS FLATULENCIAS 
LAS BOLSAS LAS PA
REDES LAS MEMBRA
NAS EL PERITONEO, 
EL EPIPLÓN, LA PLEU
RA LA VAGINA LAS 
VENAS LAS ARTE-

“El cuerpo lesbiano”, Monique Witting, Pre-textos argitaletxea, 1977.

Yolanda Martínezek lan eszeniko 
lesbikoak sortzen jarraitu du. Hemen 
maitasun lesbikoari buruzko alegoria 
poetiko baten argazkia, laurogeiko 
hamarkadan Areatzan ikusgai izan 
zen hitzik gabeko lana. 

1982

Iturria: Yolanda Martínez.

Emakumearen Euskadiko I. 
Jardunaldiak (EHU, Leioa) 
Bizkaiko Emakumeen Elkarteko 
emakume homosexualen 
taldeak lesbianismoari buruzko 
hitzaldia aurkeztu zuen. 

Estatuko lehenengo Gay 
Harrotasunaren manifestazioa 
(Bartzelona, ekainak 28), Front 
d’Alliberament Gai de Cataluña 
(FAGC) elkarteak deituta.



17

1979-1989
Barne-antolakuntza

Hamarkada honetan 
homosexualitatea despenalizatzeko 
eta elkarteak legeztatzeko 
borrokan jarraitzen da. Etapa 
honetan, kolektibo eta asanbladak 
barne-antolakuntzan zein sare-
antolakuntzan aritu ziren, tokian, 
estatuan eta nazioartean. 

Lesbianok talde feministetan parte 
hartzen genuen, gure aldarrikapenak 
erdigunean jarri nahian, nahiz 
eta orduan talde feministetan 
sexualitatea eta heterosexualitatea 
erdigunean egon. Hala, feminismotik 
antolatzeko joera areagotu zen, baina 
Mugimendu Feministatik kanpo. 
Feminismoaren barruan sistema 
heterosexuala erdigunetik kentzea 
zen erronka.

Lesbianen Euskadiko Lehenengo 
Topaketa 1983an egin zen, eta 
1987. urterako Lesbiana Feministen 
Kolektibo guztiak eratu ziren, 
Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboa (BLFK) barne.

Lesbianen nazioarteko sareetan, 
arrazadun emakumeak arrazakeria 
instituzional eta gizarte-zapalkuntza 
guztiak osotasunean aztertzeko 
beharrari buruzko lehen eztabaidak 
eta hitzaldiak ematen hasi ziren, 
bazterketa-moduak sistemaren 
barruan elkarri lotuta baitaude.

80ko hamarkadaren erdialdean 
HIESak hartu zuen garrantzia 
LGTB mugimenduaren borrokaren 
helburuen artean. 

Garai honetako sorkuntzarik 
nabarmenena Euskadiko 
Lesbiana Feministen Kolektiboak 
argitaratutako Sorginak aldizkaria 
izan zen. Sorginak aldizkariak 
garaiko lan lesbiko gehienak bilduko 
ditu: poesia, argazkigintza, umorea, 
hausnarketa teorikoa… Argitalpen 
honek errealitate lesbikoak bistaratu 
zituen eta elkarrizketarako espazioak 
sortu zituen, teorikoak zein 
informalak. Aldizkarian, feminista 
lesbianen testuak itzuli ziren, Audre 
Lorde edo Monique Wittig eta 
beste zenbait egile lesbianen testuak 
esaterako. Gainera, unean uneko 
topaketa eta jarduera lesbofeministen 
agenda jasotzen zuen, albiste 
interesgarriak partekatzen ziren, 
eta beti egitura soil, sortzaile eta 
formalismo askorik gabekoaren bidez.
Marrazki formako eduki horiek 
guztiek, argazkiek, testuek eta 
egileek eskuz egiten zituzten 
material horiek guztiak 
editatzerakoan erabiltzen zuten 
estiloak, berezko irudikapen-modua 
eratu zuten pixkanaka, sortzen ari 
zen kultura lesbikoa osatu zuten.

1979 -
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1979
Emakumearen Sexual
Askatasunerako
Mugimendua (ESAM)
lesbianen taldea sortu
zen.

Manifestuan, sexu-askapenaren eta 
feminismoaren esparruaren barruan 
kokatu zen ESAM, lesbianen eta, 
ondorioz, emakumeen askapenaren 
aldeko talde gisa. Homosexuala, 
lesbiana, heterosexuala eta rol 
maskulino-femeninoa, aktibo-pasiboa 
eta arra-emea kategoria ideologikoak 
baztertzearen alde egin zuten. 
Ideologia patriarkal menderatzailea 
transmititzen duten ezkontza- eta 
familia-erakundeen desagerpena 
defendatzen zuten.

ESAMek Dossier 
Lesbianismo argitaratu 
zuen. 

Emakumearen Sexual 
Askatasunerako Mugimendua-
ESAM lesbianen taldea sortu 
zen. 

Arriskutsutasun eta Birgaitze 
Sozialerako Legea aldatu 
zen. Homosexualitatea 
despenalizatzea lortzen da, 
“homosexualitate-ekintzak” 
aipatzen dituen artikulua 
kenduta.

“ESAM con vosotras” aurkeztu 
zen Gay Hotsa aldizkariaren 4. 
zenbakian.

ESAMek taldeko militanteek 
idatzitako poesiak argitaratu 
zituen, aldarrikapen-plataforma 
bat egin zuen, errebindikazio-ildo 
iraultzaile batean kokatu zena, 
eta bere helburuak zehatz-mehatz 
azaldu zituen, eraldaketa-klabean 
planteatuta. 

(López, 2008)

Beharrezkoa zen agerian jartzea 
nagusi zen erregimen sozialak 
madarikazioan giltzapetutako 
gai tabu, ezkutu eta laidoztatua. 
Informazio toxiko ugari zegoen eta 
erreferente lesbiko gutxi.

(ESAM, 1979a)

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

1982 19881986

Pertsona bakoitzaren
sexualitate anitza
aintzatestea dugu
helburu, eta horren
barruan homosexualitatea
sexu-desiraren beste
aldaera bat baino ez da.
Ez dugu homosexualitatea
integratzerik nahi,
baizik eta homosexuala,
lesbiana, heterosexuala
eta rol 

maskulinofemeninoa,
aktibopasiboa,
arra-emea kategoria
ideologikoak suntsitzea.
Patriarkatuaren aurka
borrokatzeko, desagertu
egin behar dira
ezkontza- eta 
familiaerakundeak
(egun dituzten
forma eta ondorioak)
ideologia patriarkal
menderatzailearen
zapalkuntza eta
transmisioaren euskarri
baitira. Lesbiana
guztiak kontzientziatu
nahi ditugu batetik
emakume izateagatik,
eta bestetik homosexual
izateagatik jasaten duten
zapalkuntza bikoitzaz,
eta borrokatzeko
beharraz, gure eskubideak
exijitzeko eta inguratzen
gaituen isolamendua
hausteko. Azken horri
dagokionez, emakumeen
arteko komunikazio-giroa
sortzeko beharra dagoela
pentsatzen dugu, gure
gizarte-ingurunearen
kontrakotasuna dela eta
(...) Bizitza bikoitzaren
errealitatea ahalik eta
modurik eraginkorrenean
suntsitu nahi dugu: une
oro garen bezala bizi eta
agertuz.

(ESAM, 1979b)
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1984
Bizkaiko Lesbiana 
Feministen Kolektiboa 
(BLFK) sortu zen.

BLFK eratu zuten emakumeak 
ESAMetik zetozen (...) 
eta beste batzuk Bizkaiko 
Emakume Asanbladatik edo 
Mugimendu Feministatik. 
Baina argi utzi nahi 
dugu, BLFK berez, ez zela 
inoiz Bizkaiko Emakume 
Asanbladaren parte izan. Hau 
da, Mugimendu Feministaren 
barruan geunden eta batzuk 
Bizkaiko Emakume Asanbladako 
kide ginen, baina BLFK-
ko kide guztiak ez ziren 
Bizkaiko Emakume Asanbladako 
kideak. 
Beti izan ditugu gure 
gorabeherak Mugimendu 
Feministarekin politikaren 
arloan; izan ere, 
orain mundu guztiak 
heteropatriarkal terminoa 
erabili nahi duen 
arren, lehen, lesbianek 
beraiek esaten ziguten 
erredundantzia bat zela 
eta ez zetorrela harira, 
patriarkala esanda nahikoa 
zela. Lesbianismoa ez zen 
bide politiko gisa onartzen, 
gaitzetsita zegoen sexu-
aukeratzat bakarrik hartzen 
zen, gizarteak onartzen 
ez zuena eta, beraz, 
Mugimendu Feministak babestu 
behar zuena; baina ez zen 
defendatzen aukera politiko 
gisa.

[…]

Beti exijitu dugu Mugimendu 
Feministak onar dezala 
heteropatriarkatua arau 
politiko, ekonomiko eta 
sexuala dela, emakume 
guztiei eragiten diguna.

Lehen, lesbianak soinekoan 
orban bat ginen Mugimendu 
Feministan, baina orain, 
nire ustez, badago Mugimendu 
Feministaren zati bat 
zikinduta sentitzen ez 
dena edo, behintzat, ez du 
ezer esaten. Oraindik ere 
gauza batzuei beste batzuei 
baino garrantzia handiagoa 
ematen zaie, lesbianak 
kontuan hartu behar direla 
esaten da, baina ez dela 
haien lehentasuna. Zaila 
da barneratzea, baina asko 
aldatu da, eta hori ederki 
ikusi da Euskal Herriko V. 
Jardunaldi Feministetan: 
gaiak, nortzuek hitz egin 
zuten…

Rosa Pintor (BLFK)

Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboa (BLFK) sortu zen. 

1985
Euskadiko Lesbiana Feministen Kolektiboa sortu 
zen: Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa (BLFK)

Euskadiko Lesbianen Kolektiboa 
(ELK) sortu zen: Bizkaia, 
Gipuzkoa + Nafarroa.

Euskadiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboa sortu zen. Bizkaia, 
Gipuzkoa eta Nafarroako kolektiboak 
biltzen zituen. Egin zuen sormenezko 
ekarpenik nabarmenena Sorginak 
aldizkaria argitaratzea izan zen, 
laurogeiko eta laurogeita hamarreko 
hamarkadetako mugimendu 
lesbofeministan ezinbesteko 
erreferentzia izan zena. 

Gainera, kolektibo horrek 
aldarrikapenerako hainbat kanpaina 
eta ekintza sortu zituen E28 eta M8 
egunetarako .

Txokolanda sortu zen

Txokolanda sortu zen, EHGAMen 
Bilboko lokala. Egun Zazpi Katu 
Gaztetxea dagoen lekuan zegoen, 
Bilboko Zazpi Kaleetan. Jai-girorako 
erreferente esanguratsua izan zen 
emakume lesbiana guztientzako. 
Jaiak hilabetean behin egiten 
ziren, eta 1993an jaiak Convento 
tabernan egiten hasi ziren, barran 
BLFK-ko kideak baitzeuden. Jai eta 
aisialdiaren arloa garrantzitsua zen 
sozializatzeko.

2

2  «E28» ekainaren 28a da, LGTB+ Eskubideen Aldarrikapenaren aldeko Nazioarteko 
Eguna eta «M8» martxoaren 8a da, Emakumeen Nazioarteko Eguna. 

1982

Iturria: Egham Gipuzkoaren bloga.

Txokolandan sortu zen.
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Bizkaiko Emakume Asanbladak argitaratutako 
“Geu Emakumeok” aldizkari feministak 
lesbianismoari eskaini zion 3. alea.

1985

Euskadiko Lesbianen Kolektiboa 
(ELK) sortu zen: Bizkaia, 
Gipuzkoa + Nafarroa.

Geu Emakumeok 3. 
zenbakia: lesbianismoa 
(Bizkaiko Emakume 
Elkartea).

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

1982 1988
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1986
“SORGINAK” sortu 
zuen.

Euskadiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboak Sorginak aldizkaria 
sortu zuen 1986an. Kolektiboek 
1995. urtera arte argitaratu zuten 
aldizkaria, eta ondoren bigarren 
etapa bat izan zuen, 1998 eta 2000 
urte artean, Bizkaiko Lesbiana 
Feministen Kolektiboak argitaratu 
baitzuen.

Nolakoak ziren lesbianen bizitzak 
laurogeiko hamarkadan Euskal 
Herrian? 

Erantzunak artikulu, komiki, 
denbora-pasa, txikikeria, iragarki 
eta abarren bidez agertzen dira 
Sorginak aldizkarian. Argitalpenetan, 
ekintzaile lesbiana haien bizitzetako 
gai nagusiak agertzen dira: 
lesbianismoa aukera sexual eta 
politiko gisa ikusaraztea, gizarte-
estamentu guztietako diskriminazioa, 
identitate lesbikoa, politika 
lesbofoboak, elkartzeko espazioak, 
amatasuna, HIESa, arrazismoa, 
elkartzeko beharra, eliza kristauaren 
lesbofobiari kritika, kulturalki 
inposatutako genero-rolak, eskubide 
zibilak, aisialdia, kirola, kultura...

Aldizkariek garaiko ardura eta 
eskaerak islatzen dituzte: 

- bistaratzea
- aintzatespena 
- erreferenteak sortu eta 
partekatzea, egunerokotasunekoak 
zein erreferente soziokultural eta 
politikoak.

Aldizkariek euskarazko zein 
gaztelaniazko testuak dituzte, 
eta freskotasuna eta umorea dira 
aldizkarietako protagonista nagusiak. 
Umorea desdramatizatzeko, elkar 
ezagutzeko, kritikatzeko eta 
hausnarketarako.

Goian, “SORGINAK” 5. alearen azala. Behean, 19. orrialdeko posterra.

1982

“Lesbianak, zergatik ez?” 
(Euskadiko Talde Feministen 
Koordinakundea-ETFK)

“SORGINAK” sortu zen. 

“Lesbianismo noski 
baietz! Rompamos la 
norma!” (CLFE)

“8M Ligar es un milagro “ 
(CLFE)

“Ama como quieras” 
BLFK, BEA eta 
EHGAMekin batera.

“Matarraskak” sortu zen.

Goian, “SORGINAK” 5. alearen  22 eta 23. orrialdeak. 
Behean 24. orrialdeko irudia.

1988

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.
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Ezkerrean, “SORGINAK” z/g, 20 eta 21. 
orrialdeak. Lesbigrama. 

Eskuinean, “SORGINAK” z/g, 10. orrialdea, 
Elizari buruzkoa.

Maite Albiz Emakumeen 
Dokumentazio Zentroan online aurki 
ditzakezu Sorginak aldizkari ugari, 
bidaia interesgarria izan daiteke 
80ko hamarkadan hemen egon ez 
bazinen... 

https://emakumeak.org/

1982 1988

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

“Lesbianak, zergatik ez?” 
(Euskadiko Talde Feministen 
Koordinakundea-ETFK)

“SORGINAK” sortu zen.

“Lesbianismo noski 
baietz! Rompamos la 
norma!” (CLFE)

“8M Ligar es un milagro” 
(CLFE)

“Ama como quieras” 
BLFK, BEA eta 
EHGAMekin batera.

“Matarraskak” sortu zen.
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1982

“SORGINAK”, 10. alea, 19 eta 20. 
orrialdeak. Emakume beltz separatistei 

egindako elkarrizketa.

1988

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

“Lesbianak, zergatik ez?” 
(Euskadiko Talde Feministen 
Koordinakundea-ETFK)

“SORGINAK” sortu zen. 

“Lesbianismo noski 
baietz! Rompamos la 
norma!” (CLFE)

“8M Ligar es un milagro” 
(CLFE)

“Ama como quieras” 
BLFK, BEA eta 
EHGAMekin batera.

“Matarraskak” sortu zen.
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1982

“SORGINAK”, 12. alea, 6 eta 7. orrialdeak. 
Politika Lesbikoa.

1988

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

“Lesbianak, zergatik ez?” 
(Euskadiko Talde Feministen 
Koordinakundea-ETFK)

“SORGINAK” sortu zen. 

“Lesbianismo noski 
baietz! Rompamos la 
norma!” (CLFE)

“8M Ligar es un milagro” 
(CLFE)

“Ama como quieras” 
BLFK, BEA eta 
EHGAMekin batera.

“Matarraskak” sortu zen.
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1986
M8 “Ligar es un milagro”.

Eliza luzaroan kritikatu den 
erakundea izan da, lesbianak egotea 
gaitzesten zuen botere faktikoa 
baitzen. Garai hartako lesbianek 
kristautasunaren mezu lesbofoboak 
deuseztatzen saiatu ziren, eta 
EFTK-k “Ligar es un milagro” 
kanpaina abiarazi zuen 1986ko 
M8rako.

Manifestazioan zehar egin zen 
performance-ekintzan EFTK-ko 
aktibistak mojaz jantzi ziren. 

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

Iturria: Elena Sarasolak BLFKren desagerpena zela eta editatu zuen bideoa.

1982

“Ama como quieras”.

Urte berean, BLFK-k, Bizkaiko 
Emakume Asanblada eta 
EHGAMekin elkarlanean, Maite 
ezazu zeuk nahi bezala leloa prestatu 
zuten. Kartelaren euskarri testuala 
manifestazioan zehar espazio 
publikoan egiten diren esku-hartze 
grafikoekin osatzen da.

1988

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

Iturria: Elena Sarasolak BLFKren desagerpena zela eta editatu zuen bideoa.

“Lesbianak, zergatik ez?” 
(Euskadiko Talde Feministen 
Koordinakundea-ETFK)

“SORGINAK” sortu zen. 

“Lesbianismo noski 
baietz! Rompamos la 
norma!” (CLFE)

“8M Ligar es un milagro” 
(CLFE)

“Ama como quieras” 
BLFK, BEA eta 
EHGAMekin batera.

“Matarraskak” sortu zen.
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“Lesbianak, 
zergatik ez?”

Euskadiko Talde Feministen 
Koordinakundeak kanpaina hau 
argitaratu zuen: Lesbianak, zergatik 
ez? Argazkien bidez biluzik dauden 
bi gorputz erakusten dira, harreman 
lesbikoak agerian uzteko, sexu-
osagaia eta emakumeek beste 
emakume batzuekiko duten desioa 
normalizatzeko.

“Lesbianismo noski 
baietz! Rompamos la 
norma!” (Euskadiko 
Lesbiana Feministen 
Kolektiboa eta Bizkaiko 
Emakume Asanblada)

Bestalde, Bizkaiko Lesbiana 
Feministen Kolektiboak eta Bizkaiko 
Emakumeen Asanbladak Lesbianismo 
noski baietz! ¡Rompamos la norma! 
kanpaina abiarazi zuten E28rako.

Aldarrikapen lesbikorako kanpaina 
honetan gizarte patriarkalari kritika 
egiteaz gain, sexu-eredu bakarra 
inposatzea ere kritikatzen da, hau da, 
heterosexualitatea.

Kartela, “Lesbianismo noski baietz! Rompamos la norma!”

Kartela, “Lesbianak zergaitik ez?”

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

1982 Zinema gay-lesbikoari 
buruzko maratoia Ayala 
antzokian.

Zinema gay-lesbikoari buruzko 
maratoia Ayala antzokian.

ETB katean lesbiana bat 
agertu zen lehen aldiz.

Margaret Thatcher-en 
aurkako elkarretaratzea 
lesbianen kolektiboek 
jasaten zuten errepresio-
politikengatik.

E28.”Lesbianas porque sí” 
“Atrévete tú también” “Tu 
miedo es su fuerza” BLFK.

Euskadiko Lesbiana 
Feministen II. 

Jardunaldiak (ETFK)

1988
“Matarraskak”, Bizkaiko 
Emakume Asanbladako 
emakume gazteen 
taldeak.

Matarraskak, Bizkaiko Emakume 
Asanbladako emakume gazteen 
taldeak, lesbianismoari buruzko 
eduki hau argitaratzen du. Collage 
tekniken, marrazkien, artisau-testuen 
eta fotokopia-estiloko egikeraren 
arteko nahasketa da, laurogeiko 
hamarkadako berezko estiloa hain 
zuzen.

Kartela, “Matarraskak”, Bilbo, 1988.

Iturria: Aldarte.
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1989-1999 
Mugimendua banatu 
egin zen

90eko hamarkadako lehen urteetan, 
kolektiboak antolatuta zeudenean 
eta nolabaiteko esperientzia lortu 
zutenean, eztabaida biziak hasi ziren 
eskubide zibilei, sexu-aniztasunari 
eta borroka kolektibo misto gisa 
antolatzeko komenigarritasunari 
buruz.

Eskubide zibilei buruzko eztabaidak 
mugimenduaren banaketa ekarri 
zuen. Batetik, Europako herrialde 
batzuetan (Danimarkan, adibidez) 
onartzen hasiak ziren eskubide 
zibilak lortzeko alderdi eta 
sindikatuekin politikan eragitearen 
alde zeudenak. Eta, beste alde 
batetik, eskubide horiek defendatzeak 
eta lortzeak sistemaren barruan 
sartzea ekarriko zuela uste zutenak, 
haien iritziz, gizarte-sistema baitzen 
deuseztatu behar zena, ezkontzaren, 
familiaren eta arau heterosexualaren 
ideia hautsita. Bizkaiko Feminista 
Lesbianen Kolektiboa azken ildo 
horretan kokatu zen, eta horregatik 
ez zen sartu Euskal Herriko gay 
eta lesbianen eskubideen aldeko 
koordinakundean.

Hamarkada horretan, mugimendua 
aberastu zuten elkarte gehiago sortu 
ziren, bakoitza bere ikuspegiarekin, 
hala nola Matarraskak. Elkartea 
emakume gazte feministen kolektibo 
gisa definitu arren, lesbiana gisa 
idatzi eta lesbianatzat hartu zituzten 
euren buruak.

Antzeko zerbait gertatu zen
@lila.coño kolektiboarekin hurrengo 
hamarkadan.

Aldarrikapenen agendan lan-arloko 
berdintasuna, antimilitarismoa eta 
eliza katoliko homofoboaren aurkako 
apostasia-kanpainak agertu ziren. 
Mugimenduaren ekintza-eremu 
garrantzitsuetako bat lesbofobiaren 
aurkako borroka izan zen.

Etapa honetan antzerkia erabili 
zen gehienbat sorkuntzarako 
euskarri gisa, eta lehen erregistro 
bideografikoak agertu ziren. 
Etapa honetan (eta aurrekoan) 
aisiarekin, jaiarekin eta kirolarekin 
lotura handiagoa zuten jarduerak 
ere antolatu ziren, kolektiboa 
sozializatzeko guneak sortzeko, 90eko 
hamarkadaren amaieran lesbianen 
mugimendua heterogeneoagoa 
bihurtu zen arte. 1989 -
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1989

“Nos estamos cargando la 
norma”. (ETFK)

E28 “Lesbianak edonon. 
Contra la norma heterosexual” 
(Matarraskak, BLFK, BEA)

E28 Zigor Kodea erre zen 
sinbolikoki Justizia Jauregiaren 
aurrean. EHGAM eta BLFK-k 
deituta.

Txomin Barullo irratian “Izar 
Beltzak” saioa sortu zen 
(BLFK)

E28rako Matarraskak, BLFK, eta 
Bizkaiko Emakume Asanblada 
elkartu ziren kanpaina hau egiteko: 
“Lesbianak edonon. Contra la norma 
heterosexual”. Lesbianismoa kalera. 
Politika Antidiskriminatzailearen 
alde.  

Kartela eta diptikoa egin zituzten, 
eta Euskadiko Lesbiana Feministen 
Koordinakundeak sinatu zuen.

Kartela, “Lesbianak Edonon”.

E28 “Lesbianak 
edonon. Contra la 
norma heterosexual”.

Garai honetan kolektiboek irrati 
libreetako programetan parte hartzen 
zuten. Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboak Txomin Barullo Irratian 
“Izar Beltzak” programa egiten zuen 
astelehenero.

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

“Nos estamos cargando la norma”. 

Kartela, “Nos estamos cargando la norma”.

Euskadiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboek egutegi bat argitaratu 
zuten hamarkada berria honako 
mezu honekin hasteko: zergatik zara 
heterosexuala? Nos estamos cargando la 
norma.

Oso garai bizia gogoratzen 
dut, eztabaida sutsuekin, 
oso sortzailea eta 
oso kolektiboa. Orain 
kolektiboari buruzko 
diskurtsoa badagoen arren, 
dena ikuspegi indibidual 
eta egiletza oso finkatu 
batetik egiten da. Eta garai 
hartan guztiz kontrakoa 
zen, ez genuen kolektiboa 
zenari buruz hitz egiten, ez 
genuen horri buruz teorizatu 
beharrik, dena kolektiboki 
egiten genuelako benetan. 
Asko eztabaidatzen genuen, 
estrategia desberdinak 
genituen, baina horregatik 
gogoratzen dut hain 
bizitasun handiarekin. 
Asko haserretzen ginen, 
baina gure bizitza 
militantziarekin ere 
nahasten genuen, amodioak 
sormenarekin. Benetan 
zerbait sortzen ari ginen, 
eta sortu genuen guztia 
bakoitzak zekiena oinarri 
hartuta sortu genuen, oso 
autogestionatua zen.

Amparo Villar (Aldarte)

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.
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1990

“SORGINAK” aldizkarian 
Lesbiakunde kanpaina 
argitaratu zen.

“SORGINAK” aldizkarian 
Lesbiakunde kanpaina 
argitaratu zen.

“SORGINAK” aldizkarian 
Lesbiakunde kanpaina agertu zen, 
eskatzeko Emakunderen Ekintza 
Positiboko Planean (egungo 
Berdintasun Plana) esperientzia 
lesbianoa txertatzea. Izan ere, 
Emakundek, 1988tik martxan dagoen 
Emakumearen Euskal Erakundeak, 
ez ditu emakume lesbianak aipatuko 
1999-2005 urteetarako Ekintza 
Positiboko III. Plana egin arte. 

Umorea eta kritika soziopolitikoa 
erabiltzen zuten SORGINAK 
aldizkarian, eta hala, 
LESBIAKUNDE, Emakumearen 
Institutu Lesbianoa, sustatzeko 
kanpaina argitaratu zuten.

Aldi berean, 1991n, Emakundek 
egindako Emakumeentzako Ekintza 
Positiboko EAEko Planaren 
Berrikuspen Kritikoa idatzi zuten 
Euskadiko lesbianen kolektiboek. 
Planak ez zituen kontuan hartu 
lesbianen beharrak, eta, beraz, 
Ekintza Positiboko Planean sartu 
beharreko gomendio eta ekintzen 
bilduma bat aztertu eta idazteko 
bildu ziren kolektiboak. 

“SORGINAK” 11. alearen azala. Lesbianak eta HIESa.

ETFK. Iturria: Aldarte.

“SORGINAK” aldizkariaren 11. 
aleko editorialean, dokumentua 
Emakunderi entregatu zitzaiola 
eta Diskriminazioaren aurkako 
Plataformako Hamabi Puntuak 
lantzen jarraituko zutela argitaratu 
zuten.

“SORGINAK” 11. alearen 3. orrialdea. Berrikuspen kritikoaren entregari buruzko editoriala.

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.
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8 eta 9. orrialdeak. “SORGINAK”, DOCE PUNTOS Diskriminazioaren aurkako plataforma.

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

“SORGINAK” aldizkarian 
Lesbiakunde kanpaina 
argitaratu zen.
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1991

1989 

M8  “Heterosexualidad 
obligatoria, lesbiana insumisoak. 
Heterosexismorik ez” (ETFK)

E28, Antzerki-ekintza “Las novias”, 
Esperantza frontoia. Karraka 
konpainiak eta kolektiboetako 
pertsonek antolatu zuten ezkontza.

“Las novias” (Yolanda 
Martínez, BLFK, 
EHGAM)

Ekainaren 28an, manifestazioaren 
ondoren, “Las novias” antzezlana 
egin zen Bilboko Esperantza 
frontoian. Lesbianen ezkontza 
anitza antzeztu zuten heteroaraua 
kritikatzeko, LGTB kolektiboaren 
eskubide zibilen aldeko eztabaida 
mahai gainean zegoen unean, besteak 
beste, ezkontzarena. Ekintza Yolanda 
Martinezek antolatu zuen eta hiriko 
lesbianen eta gayen kolektiboetan 
parte hartzen zuten pertsonek 
antzeztu zuten.

Frontoian bazkaldu genuen 
eta ondoren antzezlana 
egin genuen. Lesbianen 
kolektiboko kide batzuk 
modu sinesgarrian antzeztea 
lortu zuten eta pertsonaia 
sinesgarriak sortu 
zituzten. Une magiko eta 
oso dibertigarria izan zen. 
Une horretatik aurrera, egin 
dudan guztian Elena Sarasola 
aritu da ekoizle lanetan.

Yolanda Martínez.

“Lesbiana, que no te 
discriminen”. (ETFK, BEA)

Lesbianismoari buruzko 
dosierra (ETFK)

Iturria: Elena Sarasolak BLFKren desagerpena zela eta editatu zuen bideoa.

Ekintza hau bideo honetako 5.30 eta 
9.30 minutuen artean agertzen da. 
Bideoa Elena Sarasolak filmatu eta 
editatu zuen BLFKren amaierarako 
2005ean. 

LINK https://bit.ly/2sWlAOq
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1989 1990 

1992

E28, Santiago plazan “I Convención 
Internacional por las libertades, 
sobre todo la sexual” antzerki 
parodia antzeztu zen, BLFK eta 
EGHAM

“Encarceladas. Pasión 
entre rejas”.
Yolanda Martínez, 
Nerea Calonge eta 
Idoia Bilbao.

Martxoaren 8an “Encarceladas. 
Pasión entre rejas” antzezlana 
estreinatu zen. Yolanda Martínez, 
Nerea Calonge eta Idoia Bilbaoren 
jatorrizko testu honetan, trametako 
bat azkenean amodio bihurtzen den 
istorio lesbikoa da. Sarrerak 500 
pezeta balio zuen eta Bilborocken 
egin zen lehen kultur jarduera izan 
zen; berez, hilabete batez taldea 
beheko solairuan eta koruan lau 
espazio eszeniko sortzeko lanean 
aritu zen “Casilda Iturrizar” izeneko 
kartzela esperimentalerako.

“Encarceladas. Pasión entre 
rejas” martxoaren 8rako 
egin genuen Mesedeetako 
elizan, egungo Bilborocken. 
Bizkaiko Emakume Asanbladara 
joan ginen antzezlana 
finantzatu zezan eta 
asko eztabaidatu genuen 
kulturan inbertitzearen 
edo ez inbertitzearen 
komenigarritasunari buruz. 
Antzezlana egitea lortu 
genuen, baina eztabaida 
latza izan zen. 

Antzezlanak “Almodovarren” 
kutsua du. Ederra. Arrakasta 
hutsa.

Aktore batzuk Asanbladako 
kideak ziren.

Yolanda Martínez.

Iturra: Yolanda Martínez.

8M “Encarceladas” (emakume 
espetxeratuak) antzezlana 
Bilborrocken, trama lesbiko 
bat dago, beste istorio 
batzuekin batera.

Euskadiko lesbianen kolektiboek 
Emakundek 1991n egindako 
Emakumeentzako ekintza 
positiborako EAEko Planaren 
Berrikuspen Kritikoa idatzi zuten. 

8M “Desde nuestra acera”. 
(ETFK)

Argazkiak: “Encarceladas. Pasión tras la rejas”.
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1989 1990 

“Desde nuestra acera”.

Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboak “Desde nuestra acera“ 
kanpaina argitaratu zuen martxoaren 
8rako. Kartelean bertan, urte 
haietako aldarrikapen edo eztabaidak 
aipatzen ziren: izatezko bikoteak, 
lan diskriminazioa, errefuxiatuaren 
estatutua, homofobia hezkuntzan, 
lesbianen ikusgarritasun eza, 
pentsioak, adopzioa, herentziak, 
ezkontza.

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

“I Convención 
Internacional por 
las libertades, sobre 
todo la sexual”.
(Askatasunaren, 
batez ere askatasun 
sexualaren aldeko 
Nazioarteko 
I. Konbentzioa)

E28rako, Santiago plazan “I. 
Convención Internacional por las 
libertades, sobre todo la sexual” 
antzezlana antzeztu zen, Bizkaiko 
Lesbiana Feministen Kolektiboak 
eta EGHAMek antolatuta. Yolanda 
Martínez aktore, antzerkigile 
eta antzerki-zuzendaria Raffaella 
Carráren estiloko zeremonia-
irakasle aritu zen, eta Plutonetik ere 
iristen ziren hizlariei bide ematen 
zien, LGTB mugimenduko kideek 
parte hartzen duten sketx sorta 
dibertigarria osatuz. Hizlariek 
une hartako gai kezkagarrienak 
darabiltzate ahotan: sexu-
askapena, ezkontza, monogamia, 
ikusgarritasuna, arau sozialen 
haustura...

Iturra: Yolanda Martínez.

E28, Santiago plazan “I Convención 
Internacional por las libertades, 
sobre todo la sexual” antzerki 
parodia antzeztu zen, BLFK eta 
EGHAM

8M “Encarceladas” (emakume 
espetxeratuak) antzezlana 
Bilborrocken, trama lesbiko 
bat dago, beste istorio 
batzuekin batera.

Euskadiko lesbianen kolektiboek 
Emakundek 1991n egindako 
Emakumeentzako ekintza 
positiborako EAEko Planaren 
Berrikuspen Kritikoa idatzi zuten. 

8M “Desde nuestra acera”. 
(ETFK)
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1989 1990 

BLFK banatu egin zen 
eta Agerian sortu zen 
zatiketatik. 

“Lesbianentzako gida 
praktikoa” (ETFK)

Txokolandan egiten 
ziren nesken jaiak El 
Conventon egiten hasi 
ziren.

LINK https://bit.ly/2RrGXk1

Onena Elena Sarasolak grabatutako 
bideoa ikustea da.

Iturria: Elena Sarasolak BLFKren desagerpena 
zela eta editatu zuen bideoa.

“Tu miedo es su fuerza” 
(ETFK) 

“Tú con don, yo con doña” 
(ETFK) 

1993
Agerian sortu zen.

“Lesbianentzako gida 
praktikoa.”

Euskadiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboak “Guía práctica para 
lesbianas” (Lesbianentzako gida 
praktikoa) argitaratu zuen. Mafalda 
zen gidako protagonista, eta 
aholkuak ematen zituen familian, 
lagunartean, kalean armairutik 
ateratzeko moduari buruz... Agerira 
atera eta kolektiboaren bizitzan parte 
hartzeko gonbidapena zen. 

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

BLFK-ko sei emakumek Agerian 
sortu zuten. Izan ere, BFLKn, 
90eko hamarkadaren hasieran, 
gay eta lesbianen eskubide zibilei 
buruzko eztabaidak sutsuak izan 
ziren, bai eta sexu-identitateei eta 
identitate lesbikoei buruzkoak ere, 
eta, ondorioz, ekintza politikoaren 
inguruko hainbat jarrera sortu ziren.
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“Tú con don, yo con 
doña”.

Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboaren E28rako “Tú con 
don, yo con doña“ kanpainak 
aukera lesbikoa hautatu ahal izateko 
askatasuna nabarmendu zuen 
berriz ere.

Iturria: Elena Sarasolak BLFKren desagerpena zela eta editatu zuen bideoa.

1989 1990 

1994

ALDARTE, Gai eta lesbianen 
arretarako zentroa sortu zen. 
Agerian taldeko sei emakumek 
sortu zuten erakunde hau, eta egun, 
oraindik ere jardunean dirau. Arreta 
psikosozialerako eta lege-arloko 
arretarako, hezkuntza- arloko eta 
sentsibilizaziorako hainbat baliabide 
sortu ditu LGTB pertsonei arreta 
emateko eta LGTBfobia formen 
aurka borrokatzeko. 

«Sexu-askatasunen aldeko ikasketa- 
eta dokumentazio-zentroan» 
kontsulta daitezkeen proiektu eta 
argitalpenetan emakumeen sexu-
aniztasunari buruzko istorioak jaso 
dituzte4.

Dibulgazio-proiektu horietan 
sormenezko hainbat euskarri erabili 
dituzte, hala nola komikia.

ALDARTE, Gai eta 
lesbianen arretarako 
zentroa sortu zen. 

4 http://www.aldarte.org/es/biblioteca.asp

Aldarte sortu zen.

Izatezko Bikoteen Lehen Erregistroa Gasteizen.

Geu Emakumeok  
kolektiboak mahai-ingurua 
antolatu zuen Agerian eta 
BLFKrekin batera.

Gay eta lesbianen 
eskubide zibilei buruzko 
I. Jardunaldia (Agerian 
Lesbianen Taldea, EHGAM, 
Arabako Lesbianen 
Elkartea, Gasteizko 
COGAL)

Agerian taldeak lesbianen arteko 
sexu seguruari buruzko tailerrak 
antolatu zituen Txokolandan.

E28 “Aquí vamos a ser un millón 
como en Güasintón” (Agerian, 
Ehgam, BLFK)

E28 “Celebra las mejores 
elecciones de tu vida” (BLFK)
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1999-2009
Heterogeneotasuna eta 
eztabaida berriak mahai 
gainean

Urte horietan eraldaketa 
teknologikoak, diskurtsiboak eta 
belaunaldi-aldaketak gertatu ziren. 
Lesbianak ikusgarritasun handiagoa 
izaten hasi ziren, eta 2005ean 
homosexualen arteko ezkontzen 
legea onartu zen. 

Feminismoa instituzionalizatu egin 
zen aurreko hamarkadan, eta sexu-
aniztasunaren esparruan, gizarte-
mugimenduez gain, elkarte batzuk 
gero eta indar eta egonkortasun 
handiagoa lortu zuten. 

Aurreko hamarkadetan jardunean 
egon ziren kolektiboek beren 
jarduera geldiarazi zuten pixkanaka 
eta kolektibo berriak sortu ziren, 
aktibismo lesbofeminista egiteko 
modu desberdinekin. Horretarako, 
beste sormen-euskarri batzuk 
erabili zituzten, hala nola bideoa, 
performancea eta musika.

Hamarkada honetan, aktibismo 
transfeminista sortu zen, eta, 
hori oinarritzat harturik, MDMA 
bezalako talde berriek jardun 
zuten. Ladyfesta ere sortu eta 
gauzatu zen. Proposamen horren 
helburua zen praktika lesbikoak 
zituzten emakumeentzako espazio 
alternatiboa sortzea, eduki politiko 
feministak dituzten jarduera ludikoak 
eta kulturalak antolatzeko. 

1999 -
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2001
Lil@.koño

“Lil@.koño” kolektiboaren 
parodia bideografikoa.

“La gran hermana también es 
lesbiana” (BLFK)

Belaunaldien arteko 
eztabaidatik eta geneuzkan 
eskaerei erantzuteko 
sortu zen “Lil@.koño”, 
Bizkaiko Emakume Asanbladak 
ez baitzien gazte 
lesbofeministok genituen 
eskaerei erantzuten. 
Tailerrak, bideo-forumak, 
kantutegiak, pegatinak eta 
jarduera ludiko-politikoak 
antolatzen genituen BEAren 
lokalean, jarduerak eta 
eztabaidak sortzeko, 
gazteak hurbil zitezen. 
Mamiki txosna kudeatu eta 
antolatzeaz ere arduratu 
ginen Lil@.koño taldea sortu 
baino urtebete lehenago.

2000. urtean Kordobako 
jardunaldietara joan ginen, 
eta jakin genuen lesbiana 
feminista gazte gisa egiten 
genituen eskaerak beste 
leku batzuetan ere eskatzen 
ari zirela… Urtebetez aritu 
ginen elkarrekin lanean izen 
hori hartzea erabaki baino 
lehen. 

Egia esan, militantzia 
dibertigarria zen. Gogoan 
dut VHS bideo-zinta bat 
grabatu genuela orduko 
programak imitatuz, 
esaterako «El Diario de 
Patricia» programaren 
antzekoa eginez. Izan 
ere, programa horretan 
beti agertzen ziren beren 
alaben lesbianismoa arazo 
bihurtzen zuten familiak... 
eta programan elkartu nahi 
izaten zuten «akats» hori 
onartu zutela esateko. Guk 
horri buelta eman nahi 
izan genion; heteroarauari 

Ez dugu kolektibo horren jardueren 
dokumentu grafikorik aurkitu.

Lil@.koño Bizkaiko Emakume 
Asanbladako gazte feministen 
taldea zen, eta jarrera 
kritiko samarra zuten 
ekintza bolleroak egiten 
genituen gehienbat.

Dunia Muti 
(MDMA)

“The Tyranny of 
Structurelessness” (Freeman, 
2003)(Egitura faltaren 
tirania) liburuak eta 
Kataluniako lesbianek 
Granadako jardunaldietan 
eskaini zuten hitzaldiak 
BEA eta Mamikirekin genuen 
harremana erabat aldatu 
zuten. 

Une horretan sortu genuen 
Lil@.koño. Ikusi genuen gu 
manipulatzen ari zirela 
ez zegoela belaunaldi-
aldaketarik, gure hitzak ez 
zuelako balio euren hitzak 
bezainbeste, eta, gainera, 
bolleren aldarrikapenak ere 
ez ziren kontuan hartzen 
ari. Planto egin genuenean, 
dagoeneko jende gazteak 
hiru txandatan Bizkaiko 
Emakume Asanblada utzi zuen. 
Matarraskak izan zen txanda 
horietatik lehena... eta 
nik hirugarren txandan utzi 
nuen.

Leire Gómez 
(Sare Lesbianista)

“La gran hermana 
también es lesbiana”.

Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboak E28rako “La gran 
hermana también es lesbiana” 
kanpaina abian jarri zuen; 
kolektiboaren lanean ohikoa den 
bezala, umore kritikoa erabili zuen 
lesbianen egoera aldarrikatzeko.

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

buruz ironiaz mintzatu 
eta zalantzan jarri nahi 
izan genuen, emakume 
guztiak lesbianak ziren 
unibertso bat sortuz, alaba 
nerabe heteroa izan ezik, 
zeinak programan bere ama 
bolleraren lesbianismoa 
arazo bihurtzen zuen. 
Beste esketx bat fetuen 
sexualitatea arrautza 
gordin batekin zehazteko 
esperimentu zientifiko 
batena zen... zientzia 
eta medikuntza zalantzan 
jarriz ezagutzaren erakunde 
absolutu gisa. Era berean, 
ustezko heterosexualitatea 
zalantzan jarri genuen, 
kalean «Zergatik zara 
heterosexuala?» galdetuz. 
Jendeak ez zuenez galdera 
oso ondo ulertzen, ezohiko 
erantzunak ematen zituen... 
mundu guztiak galdera 
alderantziz ulertzen zuen; 
izan ere, badirudi inork 
ezin zuela zalantzan jarri 
ustezko heterosexualitatea, 
eta, beraz, erantzunak oso 
ezohikoak eta dibertigarriak 
ziren lesbianontzat: 
«Ez, ez ... ni ez naiz 
heterosexuala», «badauzkat 
lagun heterosexualak» edo 
«ez zait axola norbait 
heterosexuala izatea»...

Leire Gómez 
(Sare Lesbianista)
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2004
“Neska maite ahal nuenez”.

Euskadiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboak He podido amar a otra 
mujer. “Neska maite ahal nuenez” 
kartela argitaratu zuen martxoaren 
8rako.

2000. urtetik hona, zerbitzu 
asko sortu dira, eskubide 
guztiak abiarazi dira, eta 
ez da gutxi, pertsonen 
bizitzak erabat aldatu 
baititu.

Amparo Villar 
(Aldarte)

Iturria: Maite Albiz Emakumeen Dokumentazio Zentroa.

M8 “He podido amar a otra 
mujer Neska maite ahal nuenez” 
(Euskadiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboa)

2005

Espainiako Estatuak Kode Zibila 
aldatu zuen (13/2005 Legea, 

uztailaren 1ekoa) sexu bereko 
bikoteentzako ezkontza-eskubidea 

barne hartzeko.

BLFKren desagertze-jaia Hika Ateneo.

Lesbianismoa eta Generoa saria 
sortu zen Zinegoak-en.

Bizkaiko Lesbiana 
Feministen Kolektiboa 
desagertu zen.

Bizkaiko Lesbiana Feministen 
Kolektiboa desegin zen, 20 urtez 
aktibismo lesbofeministan jardun 
ondoren eta egindako ibilbideari 
amaiera eman zion. Elena Sarasolak 
ibilbide osoa jaso zuen bideo batean, 
eta Maite Albiz Emakumeen 
Dokumentazio Zentroko Youtubeko 
kanalean hiru kapitulutan ikus 
daiteke. Lehenengo bi kapituluei 
buruzko erreferentziak jarri 
ditugu dagoeneko, eta hona hemen 
hirugarrenarena.

LINK https://bit.ly/2uqLcmR

Iturria: Elena Sarasolak BLFKren desagerpena zela eta editatu zuen bideoa.
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2007
“Ladyfesta” Bilbora 
heldu zen. 

Ladyfesta DIY (Do It Yourself) 
filosofian oinarritutako lesbiana 
feministen proiektu independente, 
feminista eta lesbianoa da. 
Ez dugu inongo erakunderen 
menpe egon nahi, ez dugu 
sinesten sistema instituzional 
heterosexual eta patriarkalean 
horregatik autogestioa da gure 
ezaugarri nagusia. Gainera, 
gure topaketetan lesbianek 
eta emakumeek bakarrik parte 
hartzen dute.

Azken urteotan lesbianen 
aldarrikapenak indarra galduz 
joan dira, ideia oker baten 
ondorioz, legeriak gure eskubide 
guztiak bermatzen dituela uste 
baita (2005ean onartutako 
homosexualen arteko ezkontzen 
legea). Urte horretan desagertu 
zen soilik lesbianena zen Bilboko 
talde bakarra, Bizkaiko Lesbiana 
Feministen Kolektiboa. Lesbianak, 
orduan, talde mistoetan 
militatzen hasi ziren, eta haien 
aldarrikapenak gay kolektiboaren 
aldarrikapenekin nahastu 
ziren, lesbiana gisa dugun 
esperientziaren berezitasunak 
kontuan hartu gabe. Aldi berean, 
emakumeentzat bakarrik 
ziren elkarguneak desagertu 
egin ziren, espazio misto 

Iturria: Ladyfesta

Mass-Medeak sortu zen.

Lehenengo  Ladyfesta antolatu zen.

bat partekatuz lesbianismoa 
ikusarazteko unea iritsi zenaren 
ideiarekin; baina benetan 
gertatu zena ikusezintasunerako 
eta nortasuna galtzeko modu 
sotilago bat izan zen. Testuinguru 
horretan sortzen da emakume 
eta lesbianentzako espazio 
alternatibo bat berreskuratzeko 
kezka eta beharra, eduki politiko 
feminista duten jarduera ludiko eta 
kulturalak egiteko. Ladyfesta sortu 
zen Bilbon. Gure ekarpena da 
emakumeentzat eta lesbianentzat 
egina dagoela; izan ere, guk uste 
dugu oraindik ere beharrezkoa eta 
aberasgarria dela gizonezkoen 
esku-sartzerik gabeko leku propio 
bat izatea, gaur egun kontzeptu 
hau zuzentzat hartzen ez den 
arren. Horrek areagotu egin ditu 
horrelako jaialdi bat antolatzeak 
berez dituen zailtasunak, hala 
nola jarduerak egiteko lokal bat ez 
lagatzea, gizonezkorik ez badago.

(Fernandez Ramirez, M.; Arana 
Serrano, M., 2009)

Iturria: Ladyfesta
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“Mass-Medeak” sortu 
zen. 2009an MDMA 
izena hartu zuen.

“Mass-Medeak” 2007. 
urtean jaio zen, Gehituk 
Donostian antolatutako 
Lesbianen jardunaldien 
ondoren. Jardunaldi 
horietan konturatu ginen 
LGTBI eremuan eraikitako 
identitate lesbikoari 
buruzko diskurtsoak ez zuela 
ikuspegi feministarik. 
Ikuspegi hori gabe ez genuen 
lesbianismoa ulertzen, eta 
geroago transfeminismorantz 
aldarazi gintuen. 

90eko hamarkadaren amaieran 
pentsamendu feminista 
bakarraren berregituraketaz 
jabetu ginen, haren 
banaketaz. Ez zen atzera 
bueltarik izango. Inoiz 
ordezkatu ez gintuen emakume 
hori zalantzan jartzen hasi 
ginen, paradigma aldatzea 
eskatzen zuten ahots gehiago 
zeuden, begirada gehiago.

2000. urteko Kordobako 
jardunaldiak aldaketa 
horren adibide argia izan 
ziren, inflexio-puntua bide 
berri horretan. Subjektu 
bakarra jada ez zen 
zuria, klase ertainekoa, 
heterosexuala, femeninoa, 
ZIS; jada ez gintuen 
ordezkatzen. Jardunaldi 
horietan Laura Bugalhok 
horrela erantzuten zion 
ZIS nagusitasun-egoeratik 
transek feminismoari zer 
eskatzen zioten galdetu zion 
norbaiti: «Ez diot ezer 
eskatzen feminismoari, ni 
feminista naiz». 

Taldea bi beharrez ohartu 
ondoren eratu zen: lehena, 
norberaren lanaren 
beharra da, ordura arte 
mugimendu feministaren 
barruan posible ez ziren 
disidentzia-espazioena, 
ez ziren posible, 
behintzat, sexualitate ez-
heterosexualaren esparruan. 

“Pasos, Carlinhos and 
a Super 8”.

Eva Mateosen film laburra estreinatu 
zen. 2008an film labur onenari 
publikoaren saria jaso zuen Zinegoak 
jaialdian. 

Bilbon gertatzen den umorezko lana 
da.

LINK https://bit.ly/39SnAb7

Iturria: Eva Cámararen Youtubeko profila

Ladyfestaren egutegia

Yolanda Martínezek “De compras 
con mi madre” film laburra aurkeztu 

zuen.

Tania Arriagak “La espinita” filmatu zuen.

2008
“Ladyfestaren” egutegia

Ladyfestaren egutegi bat argitaratu 
zen Marisol Ramirez Fernandezen 
argazkiekin. Bilboko inguru 
lesbofeministako emakumeek parte 
hartu zuten bertan. 

Feminismoa eta lesbianismoa 
uztartzen zituen lan 
artistikoa osatzen duen 
egutegi bat argitaratu 
genuen, Monique Wittigen 
“Brouillon pour un 
dictionnaire des amantes” 
(Maitaleen hiztegirako 
zirriborroa) laneko testuen 
bidez eraikitako sinbologia 
lesbianoa berreskuratzeko.

(Fernandez Ramirez, M.; 
Arana Serrano, M., 2009)

APIRILA. TRANSFORMAZIOA: 
amazona zaharrak, urrezko aroan, 
gorputz batetik bestera pasa 
zitezkeela konturatu ziren. Beren 
piztiarik gogokoenen gorputzera ere 
pasa zitezkeen.

Iturria: Ladyfesta

ABENDUA. AMAZONAS: hasieran, 
noizbait hasiera bat izan bazen, 
amazonak deitzen ziren maitale 
guztiak. Eta elkarrekin bizi ziren 
elkar maitatuz, ospatuz, jolasean, lana 
oraindik jolasa zen garaian.

Bigarrena LGTBI mugimenduari 
buruzkoa da: feminismorik 
gabe ez dago LGTBI 
ekintzarako akordiorik, 
inposatutako generoak 
elkarrengandik urruntzen 
gintuen, eta dena berriz 
eraiki behar zen. 

Azkenik, eta konturatu 
gabe, bi lehentasun 
horietan kokatu ginenok 
transfeminismoari forma 
ematen ari ginen, eta 
bilakaera horrek ordura 
arte ukatutako ekintza- 
eta pentsamendu-eremu 
berriak ematen dizkie, bai 
pentsamendu feministari,
bai LGTBI mugimenduari.

Taldearen hastapenetan, 
“Mass-Medeak” taldeak  
aliantza bat osatzen zuen 
Medeak kolektiboarekin, 
lurralde-eremu ezberdineko 
koalizio moduko bat ginen, 
Medeak Gipuzkoan, Mass-
Medeak Bizkaian. 

Denboraren eta distantziaren 
poderioz, AP-8ak inposatzen 
duen distantziaren jakitun, 
MDMA izena hartu genuen, 
bai, MDMA, 90eko LSD talde 
madrildarraren antzeko hitz-
jokoa eginez. 

13 urte hauetan, MDMA 
hainbat erakunde, kanpaina 
eta ekintzarekin aritu 
da lankidetzan, aldaketa 
soziala eta askatasunak 
sustatzeko. Lana, batez 
ere, sareko plataforma 
edo formatuetan egin da, 
kolaborazio-lankidetzako 
plataformetan. Borroka asko, 
aldatu beharreko gauza asko 
eta beti presente egon dadin 
saiatzen garen borroka bat: 
heteroarauaren sistema 
zapaltzailea suntsitzea.

Leire Gómez 
(MDMA)
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“Brouillon pour un 
dictionnaire des 
amantes” (Maitaleen 
hiztegirako zirriborroa). 
Monique Witting

https://vdocuments.site/witting-borrador-para-un-diccionario-de-las-amantes.html

Yolanda Martínezek 
“De compras con mi 
madre” film laburra 
aurkeztu zuen.

Iturria: Lesbianlips webgunea.

Tania Arriagak “La 
espinita” filmatu zuen, 
«zera horri» buruzko 
film laburra. 2009ko 
Zinegoak jaialdian 
film labur onenaren 
publikoaren saria 
irabazi zuen.

Iturria: Klaketa.net

LINK https://bit.ly/2R6gPLy

Ladyfestaren egutegia

Yolanda Martínezek “De compras 
con mi madre” film laburra aurkeztu 

zuen.

Tania Arriagak “La espinita” filmatu zuen.
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2009-2019
Benetako 
intersekzionalitatearen 
bila

Hamarkada honen amaieratik idazten 
dugu. 

Euskal Herriko V. Jardunaldi 
Feministak oraindik ere soinean 
jantzi berri ditugunean idazten dugu. 
Jardunaldietatik Sare Lesbianistaren 
testua nabarmendu nahi dugu:

Horregatik, guk eredu hegemoniko 
horren gorputz disidenteak 
izatea aukeratzen dugunean, 
kontzienteki bazterretara joaten 
gara, eta hortik, desberdintasuna 
aldarrikatzen dugu, toki legitimo 
gisa, arautzearen aurka 
borrokatzen gara, jokabide sexual, 
sozial, kultural, ekonomiko eta 
politikoei buruzko arau batzuk 
betetzeko derrigortasunaren 
aurka matxinatzen gara.  Susy 
Shockek dioen bezala: «Munstro 
bat izateko dugun eskubidea 
aldarrikatzen dugu. Beste batzuk 
izan daitezela normalena».

Izan ere, ertzetan eroso sentitzen 
hasten zarenean, zentrora 
begiratzeari uzten diozu, 
(hetero) araua jada ez baita 
zure erreferentea. Ulertzen duzu 
beste gorputz disidente batzuekin 
harremanak izateko beste modu 
batzuk ehuntzeko aukera eta 
beharra, espazio propioak, 
komunitate lesbofeminista 
autosufizienteak sortzeko 
aukera eta beharra, gure artean 
ditugun beharrak eta zaintzak 
partekatzeko eta betetzeko gai 
izango garenak, gero eta gehiago 
urrunduz bakardadera eta 

ostrazismora mugatzen gaituen 
sistema harraparitik.

Horregatik esaten dugu ez 
dagoela iraultza handiagorik 
gure artean larrua jotzea baino, 
erresistentzian dauden gorputzak.

Bakarrik nahi gaituztelako eta 
elkarrekin jarraitzen dugulako. 

Salda Badago jardunaldietan 
aurkeztutako hitzaldi horrek eta 
2019ko martxoaren 8ko manifestuak, 
non ez baita soilik emakumeei 
buruz hitz egiten, baita bollerei eta 
transei buruz ere, azkenean aditzera 
ematen dute feminismoak berariaz 
barneratzen duela lesbianen tokia, 
80ko hamarkadatik erreklamatutako 
lekua.

Baina badaude feminismoari 
egindako aldarrikapen zehatzak 
oraindik ere, zeharkakotasun 
handiagoz txerta daitezen..

Hamarkada honetan, aktibismo 
lesbofeminista, Mugimendu 
Feminista bezala, aldatu egin zen, 
eta kolektiboaren inguruan sortzen 
diren talde, sare eta norbanakoen 
aniztasuna ugaritu egin zen.

Identitate sexual/lesbikoaz 
gain, beste zapalkuntza batzuen 
ahotsek indarra hartzen dute, eta 
bazterrak partekatuz agertzen 
den aukera-espaziotik sortzen da 
“Degeneratuak”, pentsamendu 
dekolonialeko eta praktika 
artistikoetako programa, Duen 
Sacchik antolatuta eta Histeria 
Kolektiboak ekoiztuta. Artista, 

pentsalari eta poeta lesbiana, 
feminista, migratzaile, beltz, 
sudaka, kuir, transen* eta haien 
aliatuen topaketa. Prozesu politiko, 
bisual, dramatiko eta eskultorikoen 
historia kritikoak sortzeko 
topaketa; adierazpen-gerrillak, 
dantza paganoak, bandalismoa, 
kontra-akademia esperimentala, 
sorginkeriak, queerzineak eta 
mikropolitika performatibo 
antikolonialak egiteko lekua.

Eta emakume bisexualak? Ez dugu 
aktibismo zehatzaren aztarnarik 
aurkitu. Luzaroan lesbianen 
kolektiboetako kide izan dira, 
batzuetan pixka bat ezkutuan. Orain, 
besteak beste Ozen edo Iris Sestao 
kolektibo gazteen sorrerarekin, 
militantzia mistorako joera ikusten 
dugu, eta pertsona bisexualen 
aldarrikapenek beren espazio 
espezifikoa dutela.

Horri buruzko eztabaida izango 
litzateke bisexualitatea esplizituki 
izendatzea, LGTB kolektiboek egiten 
duten bezala, edo lesbiana edo bollera 
jarreran sartzen badira erabakitzea, 
praktika lesbikoak dituztelako, Sare 
Lesbianistak edo Mosuak taldeek 
(lesbianentzako taldeak) proposatzen 
duten bezala. 

Emakume lesbianentzako topagune, 
aisialdi eta kultur guneak sortzeko 
beharretik jaio den taldea da Mosuak. 
gune horiek oinarritzat harturik, 
ikusarazteko ekintza zehatzak egin 
dituzte, hala nola En abril, lesbianas 
mil edo gehiengoaren kultura-
esparruan parte hartzea, hala nola 
txikitero egunean Bilbon, “Txikitera 
eguna” izenarekin.

2009 -



69

Ladyfesta eta MDMAren arteko 
lankidetzatik sortu zen Ladyfesta I. 
Topaketa Lesbofeminista.

Hiruki Gunea sortu zen. 

Izen aldaketa: Mass-Medeak izatetik 
MDMA izatera igaro zen.

Ladyfesta

2009
Ladyfesta eta 
MDMAren arteko 
lankidetzatik sortu zen 
Ladyfesta I. Topaketa 
Lesbofeminista.

2009ko martxoan, Ladyfesta 
I. Topaketa Lesbofeminista 
antolatu genuen, MDMA, 
Bilboko beste lesbianen 
talde batekin batera; 
abentura batean murgildu 
ginen, mugimendu feministen 
barruan lesbianismoari 
buruzko eztabaida mahai 
gainean jartzeko beste 
urrats bat ematera ausartu 
ginen, eta programan gai 
horri buruzko mahai-inguru 
bat sartu genuen. Mahai-
inguruak ikusmin handia 
sortu zuen, eta betiko 
eztabaida mahai gainean 
jarri zuen berriz ere. Gure 
iritziz, eta sortu zuen 
oihartzuna kontuan hartuta, 
ezatabida oraindik ez dugula 
gainditu uste dugu.

Topaketaren barruan, 
ordezkaritza artistiko-
sortzailerako eta festarako 
tartea egon zen, eta horrek 
lesbianen ikusgarritasun-
ekintza eraginkorra ekarri 
zuen, kaleak okupatuz.

(Fernandez Ramirez, M.; 
Arana Serrano, M., 2009)

Iturria: Ladyfesta

BFAren kanpainako kartelaren esku-
hartzea (MDMA, Duen Sacchi, Itoiz 
Rodrigo)

Hiruki Gunea Federazioaren 
Ekintza. Ekintza horretan, 
lesbofeminismoarentzat 
garrantzitsuak diren pertsonen 
izenak jarri zitzaizkien kaleei.

Pankarta transfeminista 
Kukutzaren aldeko 
manifestazioan (MDMA eta Duen 
Sacchi)

Performance-ekintza: “La noche 
de cristales rotos” (MDMA eta 
7menos20) Ladyfesta, azaroa

Ladyfesta, maiatza

28J “La desobediencia civil es 
apología de libertad”  (Duen 
Sacchi, MDMA) 

”Tango e insurrección política” 
(Duen Sacchi)

2011
Martxoak 8, III. Topaketa 
Lesbofeminista 
(Ladyfesta, MDMA)

Ladyfestak eta MDMAk II. Topaketa 
Lesbofeminista antolatu zuten 
berriro eta hainbat jarduera artistiko 
antolatu zituzten: bertsoak, zuzeneko 
musika, Maite Albiz Emakumeen 
Dokumentazio Zentroko lesbianen 
kartelen erakusketak...

Iturria: Ladyfesta

“Elogio de la revolución y tango
bollero” (Duen Sacchi)
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Duen Sacchi, Bilbora 
emigratu berri. 

7 menos 20 

7menos20 kolektiboak “Juicio al 
patriarcado” performace-ekintza 
egin zuen Unamuno plazan. 
E28 koordinakundeak eta Bilbao 
antifaxista mugimenduarekin 
elkarlanean kudeatutako  ekintza 
izan, 1938ko Kristal Hautsien 
Gaueko mezua aldarrikatzeko, eta 
Alemania nazian LGTBI kolektiboak 
bizitako sufrimenduaren bidez 
memoria historikoa berreskuratzeko.

Iturria: Sare Lesbianista

Duen Sacchi, Bilbora emigratu 
berri zuen artista, ikertzaile, idazle 
trans* eta aktibista antirrazista 
kalean aurkitzen zituen irudikapen 
lesbikodun karteletan esku hartzen 
hasi zen.  Testuingurua ulertzeko eta 
elkarreraginean aritzeko bere lehen 
modua da. Hala, Zinegoak 2011ko 
jaialdiko kartelean esku-hartzea 
burutu zuen.

Gainera, BFAk 2001eko E28rako 
egin zuen kanpaina ofizialean esku-
hartzea gauzatu zuen. Dunia Muti 
(MDMA) Itoitz R. Josué eta Duen 
Sacchiren lana da.

Bi kasu horiek aukeratzen ditu 
deigarria egiten zaiolako harreman 
lesbiko asexuala irudikatzea, hain 
urrutitik irudikatzea, ia modu 
ikusezinean. Hain zuzen ere, izaki 
ikusezin horretan kokatu gaitu 
sistemak urteetan; beraz, (bere 
burua) (gu) agerian jartzearen alde 
egiten du.

Iturria: Duen Sacchi

Iturria: Duen Sacchi

Acción de Hiruki Gunea en 
la que se renombran calles 
con figuras relevantes para el 
lesbofeminismo.

Pankarta transfeminista 
Kukutzaren aldeko 
manifestazioan (MDMA eta Duen 
Sacchi)

Performance-ekintza: “La noche 
de cristales rotos” (MDMA eta 
7menos20) Ladyfesta noviembre.

Ladyfesta mayo.

28J “La desobediencia civil es 
apología de libertad”  (Duen 
Sacchi, MDMA) 

BFAren kanpainako kartelaren esku-
hartzea (MDMA, Duen Sacchi, Itoiz 
Rodrigo)

”Tango e insurrección política” 
(Duen Sacchi)

“Elogio de la revolución y tango
bollero” (Duen Sacchi)
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Desobedientzia 
zibila askatasunaren 
apologia da…

Urte horretan zehar, MDMAren 
laguntzarekin, kaleko beste esku-
hartze sortzaile batzuk egin zituen, 
oraingoan pankartak. Lehenengo, 
E28rako bere maindireekin egin 
zuen pieza honako hau aldarrikatuz: 
Desobedientzia zibila askatasunaren 
apologia da. Ez gaude denok. Presoak, 
eraildakoak, isilarazitakoak, pobreak, 
gaixoak, beren burua hiltzen dutenak, 
tratu txarrak jasan dituztenak, ilegal 
bihurtutakoak falta dira. 

Manifestazioaren ibilbidea amaitu 
zenean, maindirea Santiagoko 
Katedralean zintzilikatu zuten.

Iturria: MDMA

Duenen lan bisualean garrantzitsua 
da (bere burua) (gu) izendatzeko 
ariketa, eta kaleko esku-hartzeetan, 
artista bisual bezala egiten 
dituen lanetan eta uda amaieran 
Kukutzaren aldeko manifestazio 
transfeministarako pankartan 
gauzatuko du. Manifestaziorako 
pankarta horretan geure burua 
izendatzeko hainbat izen aipatzen 
ditu: bollera, puta, emagaldua, arraroa, 
tortillera, promiskuoa, marimutila, 
zikina, limurtzailea, atzelaria... 
Kukutza bagara.

Izendatzen gaituzten hitzei, 
izendatzeko erabili dituzten hitzei, 
guk geure burua izendatzeko 
erabiltzen dugun hitzei, gu 
ezkutuan edukitzeko erabili dituzten 
hitzei, komunikatzeko erabiltzen 
ditugun hitzei buruzko lan honek 
zazpi hilabete geroago izango 
du jarraipena, Ikusgarritasun 
Lesbikoaren Eguna lehenengoz 
ospatu zenean. Ez dugu ekintza 
horren erregistrorik aurkitu.

Iturria: MDMA

Acción de Hiruki Gunea en 
la que se renombran calles 
con figuras relevantes para el 
lesbofeminismo.

Pankarta transfeminista 
Kukutzaren aldeko 
manifestazioan (MDMA eta Duen 
Sacchi)

Performance-ekintza: “La noche 
de cristales rotos” (MDMA eta 
7menos20) Ladyfesta noviembre.

Ladyfesta mayo.

28J “La desobediencia civil es 
apología de libertad”  (Duen 
Sacchi, MDMA) 

BFAren kanpainako kartelaren esku-
hartzea (MDMA, Duen Sacchi, Itoiz 
Rodrigo)

”Tango e insurrección política” 
(Duen Sacchi)

“Elogio de la revolución y tango
bollero” (Duen Sacchi)
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2012

Itziar Zigaren “Sexual Herria” 
liburuaren aurkezpena eta 
MDMAren performance-ekintza.

Topaketak lesbianistak 
(7menos20,MDMA)

Hiruki Gunea desagertu zen.

Lesboegutegia (Ladyfesta)

“Se busca” (Duen Sacchi)

Eva Mateosen “Folklóricas lesbianas” 
film laburra.

“Se busca”

A26a 2012an ospatu zen lehenengo 
aldiz eta musukatze bollero 
kolektiboa egin zen Santiago plazan. 
Ondoren, Pikarak antolatutako festan 
Se busca esku-hartzea egin zen. 

2011 izan zen ni Bilbora 
iritsi nintzen lehen urtea, 
eta 2012an Pikaratik 
gonbidatu ninduten A26rako 
zerbait egin nezan, 
martxoaren 7a Lesbiana 
Errebeldeen Nazioarteko 
Eguntzat hartzeko 
proposatzen zuten kartelak 
kaletik itsasten aritu 
nintzelako. 

Kartel horietan Nicole 
Eisenmann artista 
iparramerikarraren “Alice in 
Wonderland” koadroa agertzen 
zen. Koadro horretan, 
Lurralde Harrigarriko Alizia 
hau Wonder Womani potorra 
jaten agertzen da.

Duen Sacchi

Iturria: Pikara Magazine webgunea.

E28 Ekintza artistiko politikoa “Yo
no te perdono” (L. C./ Itoitz R. 
Josué / Duen Sacchi /Andrea 
Momoitio)

“Imajinario heteronormatiboaren 
okupazio bisuala eta top manta” 
(Duen Sacchi)

Martxoaren 7a proposatu 
nuen, egun horretan 
Cordobatik (Argentina) 
emigratu nuelako eta 
aurreko urtean, 2011n, egun 
horretan Natalia «Pepa» 
Gaitán erail zutelako han. 
Erailketa lesbofoboa izan 
zen. Argentinan, ordutik, 
Ikusgarritasun Lesbikoaren 
Eguna martxoaren 7an izaten 
da.

Zenbait ekintza proposatu 
nituen, horietako bat 
katedralaren aurrean 
egindako musukatzea eta Pin 
Up tabernan egin zen Se 
busca esku-hartzea izan zen.
Ni lesbianen barruan askoz 
identitate gehiago zeuden 
testuinguru batetik nator, 
eta hemen bakarra zegoen, 
lesbiana edo ezer ez. 
Orduan, kartel asko egin 
nituen mugatzen ari ziren 
edo dagoeneko gertatzen 
ari ziren identitate 
horiek lantzeko, eta «Se 
busca» ekintzan jolastea 
proposatzen nuen, geure 
buruak nola izenda 
genitzakeen ikusteko. Hego 
Amerika osoko izenak eta 
hemengo forma zaharrak 
erabili nituen, lesbiana edo 
bollera izendapenen azpian 
geratu zirenak. 

Hainbat etiketa inprimatu 
genituen eta emakume 
bakoitzak bere burua 
izendatzeko modua aukeratu 
eta osatzen zuen: lesbiana, 
marikoia, bollera, chongo, 
puta zu gustuko zaitudalako, 
bollicao, herratua, zantar 
itzela, kamioizalea, butch, 
homosexuala, tortillera, 
zikina, arraroa zu gustuko 
zaitudalako, bollotzarra, 
lizuna, safikoa, femme, nenu, 
marimutila, potor-jalea, 
lipstick lesbian, lumaduna, 
neskazaharra, tomboy, 
tribada, trola.

Duen Sacchi

Iturria: Duen Sacchi

LINK https://bit.ly/2QH9hyJ

Iturria: Pikara Magazine webgunea.
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Topaketa 
Lesbianistak

2012an, MDMA, Ladyfesta eta 
7menos20 kolektiboek “Topaketa 
Lesbianistak” antolatu zituzten 
Diman. Bertan, lesbianen sareei 
buruz, geure burua izendatzeko 
moduari buruz eta monogamiari 
buruz eztabaidatu zuten. Hori 
guztia jolasteko eta kirola egiteko 
jarduerekin batera.

Hortik sortu zen Sare 
Lesbianista, parte hartu 
nahi izan zuten lesbiana 
guztiei irekia, baina 
hasi-hasi kolektiboetan 
egon ginenak hasi ginen. 
Batzuk Ladyfesta eta MDMA 
kolektiboetakoak, eta 
Bilboko jende gehiago.

Maite Irazabal

Iturria: MDMA

Topaketen deialdia zabaltzeko, 
umore handiko bideo bat argitaratu 
zen, umorea baita mugimendu 
lesbofeministaren adierazpenen 
barruan gehien erabiltzen den 
tresnetako bat. 

Irudiek animalia espioien trama 
bat kontatzen dute, entzuten 
dugun audioarekin bat ez datozen 
azpitituluen bidez. Audioan 1973an 
Monique Wittigek, imajinario 
lesbikoaren ikonoak, idatzitako “Le 
Corps lesbien” eleberriaren laburpena 
entzuten da ingeles perfektuan. 
Irudiak, azpitituluak eta audioa 
bat ez etortzeak harridura efektua 
sortzen du, eta hori komikoa da.

Baldomero superagentea, chihuahua 
arrazako txakurra, topaketetara 
bidaltzen dute infiltratu bezala 
bideo-tailerrean zehar. Misioa 
burutzea lortu al zuen? Topaketen 
ondoren argitaratutako bideo batean 
kontatzen da, gogoratzeko laburpen 
umoretsu moduan, aurreko bideoko 
estilo eta baliabide estilistiko 
berberak erabiliz.

(TRAILER) Y/o soy montada a 
pelo por ti. Tus muslos aprietan 
m/is flancos. Y/o estoy cubierta 
de sudor. El olor de m/i pelo raso 
se esparce. Y/o siento deslizarse 
tu piel desnuda sudorosa. Tus 
brazos m/e sujetan por el cuello. 
Tus senos tu vientre están sobre 
m/i espinazo. M/i piel es invadida 
de sobresaltos. Tú palpas mis 
músculos con tus anchas manos, 
tú m/e dices ooh dulcemente 
dulcemente. Y/o m/e quedo 
inmovilizada con m/is orejas 
y m/is narices temblorosas. 
M/i cabeza se agita cuando 
tus manos tiran de la crin. Veo 
oblicuamente las altas hierbas 

LINK https://bit.ly/2t3TtwH

de los taludes las gramíneas en 
flor las grandes digitales malva 
extremadamente lujuriosas. Tú 
espoleas m/i vientre para hacer/
m/e avanzar. Y/o permanezco 
inmóvil. Tú m/e golpeas con 
más fuerza. Y/o resisto m/e 
quedo rígida. Entonces armas 
tus talones y tus piernas. Tú m/e 
presionas con toda tu fuerza y 
tu voz estridente, tú laceras m/
is flancos con tus numerosos 
pinchos de acero, los desuellas, 
los pones en carne viva, vas 
y vienes encolerizada arriba y 
abajo, tú gritas, te armas las 
manos, m/e trabajas el cuello, tú 
m/e muerdes a la altura de los 
trapecios, la sangre mana sobre 
m/i piel por todos sus orificios, 
centenares de moscas se pegan 
a ella devorando/m/e. Entonces 
y/o atormentada de este modo 
en todas m/is partes m/e lanzo 
a un galope furioso, m/is cascos 
martillean la tierra con violencia 
m/is relinchos son interminables, 
y/o aúllo con todas m/is crines 
erizadas, y/o te arrastro. Tú 
m/e tienes muy estrechamente 
abrazada mientras que y/o 
negra de pies a cabeza con el 
negro invadiendo m/is ojos m/e 
lanzo mientras que tú te quitas 
las armas de los talones de las 
manos de los brazos mientras que 
tú deslizas con precaución tus 
miembros sobre m/is llagas.

El cuerpo lesbiano
Monique Wittig

Iturria: MDMA

Itziar Zigaren “Sexual Herria” 
liburuaren aurkezpena eta 
MDMAren performance-ekintza.

Topaketak lesbianistak 
(7menos20,MDMA)

Hiruki Gunea desagertu zen.

Lesboegutegia (Ladyfesta)

“Se busca” (Duen Sacchi)

Eva Mateosen “Folklóricas lesbianas” 
film laburra.

E28 Ekintza artistiko politikoa “Yo
no te perdono” (L. C./ Itoitz R. 
Josué / Duen Sacchi /Andrea 
Momoitio)

“Imajinario heteronormatiboaren 
okupazio bisuala eta top manta” 
(Duen Sacchi)



79

“Encuentros 
Lesbianistas” 
bideo-posta.

Tú asistes a la ceremonia de las 
vulvas perdidas y reencontradas, 
Recién llegada a la isla tú no 
conoces el ritual. Y/o te hago 
sentarte en la hierba junto a mi, 
y/o intento ponerte al corriente 
con m/i voz que apenas se 
hace oír en medio del ruido 
de los tambores de las flautas 
de las voces estridentes. Las 
vulvas están representadas 
por mariposas azules amarillas 
verdes negras violetas rojas, 
los cuerpos son el clítoris, las 
alas son los labios, su batir 
representa el latido de las vulvas. 
Como tú m/i reencontrada m/i 
muy querida las mariposas 
vuelven de un largo viaje. Los 
morios marrones y amarillos 
los bellos parnasianos violeta y 
rosa parma las humildes alucitas 
gris amarillento los bómbices 
de nieve los uranios gigantes 
naranja azul ultramar amarillos 
rosas violetas verdes apenas 
visibles un instante de lo rápido 
que es su vuelo. las sacerdotisas 
los reciben en la playa de la isla. 
Ellas visten dalmáticas violeta. 
Ellas bailan dando palmadas con 
sus pies desnudos sobre la arena 
ascendiendo y descendiendo 
lentamente. Las mariposas 
reclamadas suplicadas de no 
realizar el mortal viaje caen sobre 
los hombros de las presentes. 
Tus brazos están cubiertos de 
ellas. Y/o te enseño entonces 
m/i adorada m/i muy viajera 
cómo cogerlas sin deteriorar sus 
alas, y/o lamo sus cuerpos con 
delicadeza para volver a darles 

LINK https://bit.ly/2tJoPJ4

Iturria: MDMA

fuerza y vigor. Cinco argos azules 
se posan sobre tus dedos, tú los 
separas. Los gritos las risas los 
cantos hacen que y/o apenas te 
oiga cuando tú te pones a cantar 
con voz muy dulce.

El cuerpo lesbiano
Monique Wittig

“Yo no te perdono”.

E28rako Ez dut barkatzen ekintza 
artistiko-politikoa egin zen, Itoitz 
R. Josué, Duen Sacchi eta Andrea 
Momoitiok sinatua. Ekintzaren 
edukiak testu honetan adierazten 
diren eguneroko lesbofobia-
adierazpenak aipatzen ditu. 

Nuestra piel es el lazo tangible 
entre las palabras y los sentidos. 
Los estigmas, la discriminación 
o las experiencias traumáticas 
marcan nuestros cuerpos. 
Inevitablemente.

Esas marcas forman parte de 
nuestras pieles.Pero no somos 
observadoras pasivas del dolor 
que se inflige contra nuestros 
cuerpos y respondemos desde 
cada poro. Todas y cada una 
de nuestras cicatrices forman el 
mapa de nuestra rebeldía, de 
nuestra insumisión. Nuestras 
pieles responden, también con su 
propia inscripción: Yo no perdono. 
No perdonamos el daño que nos 
habéis hecho porque vuestras 
acciones no son involuntarias ni 
inocentes. Nuestros poros no os 
perdonan.

Estamos hartas de discursos 
disculpatorios: es la Iglesia, es el 
Estado, es la Sociedad. Es fácil 
olvidar que las instituciones las 
forman ciudadanos y son estos, y 
no el sistema al que representan, 
los que nos agreden. También 
son nuestras familias: incluso 

las que dicen ser “progres”, las 
que no aceptan, las que dicen 
que prefieren no enterarse. Son 
muchos de nuestros amigos y 
amigas: los que no se involucran 
en nuestra lucha, los que creen 
que exageramos y lo sacamos 
todo de contexto. Son también 
nuestros compañeros gais que 
disfrutan de sus privilegios 
patriarcales y binaristas. Son 
también algunas feministas que 
siguen aún creyendo que la 
sexualidad forma parte del ámbito 
privado.Son también nuestros 
conocidos y conciudadanos 
heteronormados que consideran 
que la heterosexualidad no es 
una identidad con privilegios 
que se vuelve opresiva en su 
obligatoriedad para todos y cada 
uno de nuestro cuerpos bolleros, 
marimachas, camioneros, 
mariconas, lesbianos, nuestras 
identidades como más 
profundamente las sentimos. Son 
los periodistas que nos niegan 
un espacio en sus textos. Son 
ellos y ellas, en las pequeña 
acciones de la vida cotidiana, los/
as responsables de producir un 

cambio que permita una sociedad 
comprometida con el cuidado de 
la fragilidad de la vida.

“Yo no perdono” que hagas de 
nuestra piel un campo de batalla 
con tus ideologías opresivas. 
Nuestra piel común y lesbiana no 
os perdona, porque nuestra piel 
es un lugar de placer y rebeldía.

Iturria: Duen Sacchi

Itziar Zigaren “Sexual Herria” 
liburuaren aurkezpena eta 
MDMAren performance-ekintza.

Topaketak lesbianistak 
(7menos20,MDMA)

Hiruki Gunea desagertu zen.

Lesboegutegia (Ladyfesta)

“Se busca” (Duen Sacchi)

Eva Mateosen “Folklóricas lesbianas” 
film laburra.

E28 Ekintza artistiko politikoa “Yo
no te perdono” (L. C./ Itoitz R. 
Josué / Duen Sacchi /Andrea 
Momoitio)

“Imajinario heteronormatiboaren 
okupazio bisuala eta top manta” 
(Duen Sacchi)
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Kapitala eta patriarkatuaren arkako 
jardunaldiak (Sare Lesbianista)

Titi Fun Festival (MDMA, 
Ladyfesta)

Sare Lesbianista sortu 
zen, pertsona eta taldeen 

koordinakundea. 

2013
Sare Lesbianista 
sortu zen.

2013ko “Patriarkatuaren eta 
kapitalaren aurkako jardunaldiak” 
antolatu ziren. Jardunaldietan 
zehar Ladyfestako “Amazonas” 
argazki erakusketa bat ikus zitekeen. 
Erakusketako gauzarik nabarmenena 
bere garaian gutxi ezagutzen 
ziren lesbiana batzuen argazki 
bidezko interpretazio berria izan 
zen; lesbiana horiek XX. mendeko 
lehen hamarkadetan Europako 
testuinguruan euren inguruneko 
ordena heteropatriarkala hautsi 
zuten. Lan horretan, hainbat 
lesbianek parte hartu zuten, eta 
horiek izan ziren argazki-sail 
honetako ereduak.

Iturria: MDMA

Iturria: Sare Lesbianista

2014
“SCUM manifestua” 
omentzeko bideoa.

Urte honetako A26an Sare 
Lesbianistak bideo-omenaldia egin 
zion “SCUM Manifesto” (SCUM 
Manifestua) liburuari(Solanas, 
1988). SCUM Manifestua, bideo-
pieza honetan adierazten den bezala, 
bere lanik ezagunena da, dogma 
heteropatriarkaletik ulertutako 
«gizon» kontzeptuarekin 
amaitzeko hausnarketa bat, 
emakumeei zama hori kendu ahal 
izateko. Obra hori enpatiatik soilik 
uler daiteke, eta ez abstrakziotik. 
Bideoaren hasieran, lanaren asmoa 
azaldu eta sorrera testuinguruan 
kokatzen dute: Solanas eta 
SCUM ideia-sorta omendu nahi 
ditugu. Ukatu diguzuen amorrua. 
Testuingurua ulertzen dugu, 
idazterakoan sentitzen duen 
amorrua, jasan zuen indarkeria. 
Umorea baliabide bat besterik 
ez da, obra deskargatu (ez 
luke Solanasek bere liburua 
liburu-denda batean erostea 
nahiko), irakurri eta SCUM ideia-
sortak oinarrian mina duela uler 
dezazuen.

Iturria: Sare Lesbianista

Bolleren Dimako 2012ko 
Topaketan sortutako energia 
Sare Lesbianista, kolektibo 
eta lesbiana feministen 
plataformaren sorreran 
gauzatzen da. Aktibista 
lesbianen elkarbizitzarako 
sarea.

▼SARE LESBIANISTA bollera 
transfeministen kolektiboa 
da. Erakunde politiko 
autogestionatua, egoitza 
Bilbon duena. Ekintza 
lesbofeministak egiten ditu 
identitate lesbikoarekin 
lotutako data garrantzitsu 
eta/edo sinbolikoen 
inguruan. Identitate 
lesbikoa, betiere identitate 
ez-estanko eta kategoria 
ez-estankotzat hartzen dugu 
(esentzialismotik urrun dago 
eta transfeminista da). 
2013an sortu zen, nahiz eta 
emakume gehienek aurretik 
beste kolektibo feminista 
eta/edo lesbianen talde 
batzuetan lan egin izan 
duten.

Agenda feministaren eta 
LGTBQI+ politiken barruan 
hainbat ardatz lantzeaz 
gain, beste jarduera 
askoren artean, kale-
ekintza oinarritzat harturik 
kontrakultura sortzeko 
antolatzen dira, hainbat 
ekitaldiren bidez. Ekitaldi 
horien helburua da, hainbat 
eremutan, atzoko eta gaurko 
lesbianen ahotsak erakutsi, 
aldarrikatu eta oroimenetik 
erreskatatzea.

Talde honen agenda 
urteroko data finko hauetan 
oinarrituta erabakitzen da: 
Martxoaren 8a lesbianizatu, 

Apirilaren 26a agerian jarri 
eta Ekainaren 28a feminista 
bihurtu.

Ekitaldi horietako batzuk 
beste modu posible 
batzuetan egiteko/izateko 
balio dute, eta baita 
diskurtso kapitalista, 
hegemonikoa, androzentrikoa 
eta heteronormatiboa 
osatzen duen ISILTASUN 
zentsuratzaile hori 
hausteko ere: hitzaldiak, 
kalejirak, poteoak, poesiak, 
antzerkiak, jardunaldiak, 
kantutegiak, tailerrak, 
bideoklipak, kale-ekintzak, 
jaiak...

Leire Gómez 
(Sare Lesbianista)
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Obra garrantzitsua da feminismoaren 
bigarren olatuaren feminismo 
erradikalarentzako, eta Sare 
Lesbianistak berrinterpretatu 
egin zuen, XXI. mendeko “señora 
eta señoroek” antzeztutako 
eta protagonizatutako testua 
irakurriz. Bideoa Pussy Riot 
estiloko sarrerarekin hasten zen. 
Kaputxadunak pertsonaiak banaka 
bultzatzen agertzen dira, haien 
ahoetatik Solanasen ahotsa atera 
zedin. Canijo José Celak sarrera egin 
eta kapitulu batzuk zetozen jarraian: 
gerrarena Vladicagüen Putinek 
irakurri zuen. Sexualitatearen 
kapitulua torero batek antzeztu 
zuen. Mesfidantzarena Hay caspa en 
Alaskak Arte Handia eta Kulturarena 
Sanchez Tragók irakurri zuen. 
Mario Va!qué Rizo! delakoak Lehia, 
ospea, estatusa, hezkuntza arautua, 
ezjakintasuna eta klase sozial eta 
ekonomikoen kapitulua irakurri 
zuen. Elkarrizketarako ezintasunaren 
kapitulua Duquesa que Mangak 
irakurri zuen, eta horrela bata 
bestearen atzetik pertsonaia hauek 
agertzen ziren: Miramiano Rajao, 
Dame Papito Dame, Ann Botle, 
Paquito el chocolatero Umbral eta 
Fazkuna (azken pertsonaia horrekin 
Kukutzari erreferentzia egin nahi 
zitzaion).

Beti umorea erabiltzen zen arma 
gisa, eta hemen, amorrua zornatzen 
zuen satira.

LINK https://bit.ly/2s80nRa

Iturria: Sare Lesbianista

Ladyfest, urtarrila.

A26 Ikusgaitasun lesbikoa (Sare Lesbianista)

Ladyfest, maiatza.

Ladyfest Mamiki E28.

Bunga Bunga Bollofest (MDMA, Ladyfesta)

Jardunaldia: “Deseo lesbiano como política 
sexual y placer en la resistencia” Yuderkis 
Espinosaren eskutik (Sare Lesbianista)

Sare Lesbianistak 
“Deseo lesbiano como 
política sexual y placer 
en la resistencia” 
jardunaldia antolatu 
zuen Anti San 
Valentin egunerako, 
La Maisoneko 
etxe okupatuan 
(Bilboko Zazpi 
kaleetan) Yuderkis 
Espinosarekin.

Iturria: Sare Lesbianista
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“Degeneratuak: praktika 
artistikoak eta feminismo 
koloniala”.

“Degeneratuak: praktika artistikoak 
eta feminismo koloniala” programa 
sortu zen, eta Duen Sacchi izan zen 
komisarioa. 

“Degeneratuak” lau urtetan zehar 
egin zen, testu teorikoetara eta 
praktika artistiko feministetara 
hurbiltzeko lau leku, klasearen, 
arrazaren eta identitate sexu-
afektiboen arteko harremana landuz. 
Lehenengo urtean Rosa Parma de 
Puertaren ekoizpenari esker sortu 
zen 2014an, eta Histeria Kolektiboak 
ekoiztu zuen 2015, 2016 eta 2017. 
urteetan.

PROGRAMAK

http://histeriak.org/degeneradxs/

Iturria: Histeria webgunea.

2015

Pride-aren aurkako
komunikatua Bilboko
tabernetan zehar (Sare 
Lesbianista)

“Ciutat MortaPoeta Morta” 
aurkeztu zen, Patricia de las 
Herasen oroimenez (Sare 
Lesbianista, BEA)

A26 Lesbianen
Ikusgaitasunaren Eguna 
(Sare Lesbianista)

Txokorrok A26ari buruzko 
bideoa egin zuen. Itziar Zigaren “MALDITAS: 

una estirpe transfeminista”  
liburuaren aurkezpena 
(MDMA, Ladyfesta, CDM)

Viruta FM abeslariaren
kontzertua (Sare Lesbianista)

E29 Kabaret Ekintza (Histeria)

Ohiuk okupatu eta sortu zen.

Ladyfesta

LGTB liga sortu zen 
EHUn.

Txokorro Kolektiboak

Txokorro Kolektiboak bideo bat 
egin zuen espresuki Ikusgarritasun 
Lesbikoaren egunerako. 
Lotsagabekerian eta nolabaiteko 
kabaret-estetikan oinarrituz, 
Chayanneren Torero musika hartu 
eta zentzu guztiz berria eman zioten, 
letra bollero ganberroaren bidez 
garaiko gai batzuk islatuz: Brenda 
aplikazioaren bidez neskatan egitea, 
poliamodioa, twitter edo Facebooken 
erabilera…

Hay que ser bollera
Sacar la pluma pa’fuera
No importa lo que se venga
Si hay una Miss Tortillera

¡Gora!
Y hoy es 26 de abril

LINK https://bit.ly/35wPwxW

Iturria: Perfil Youtube Txoko Feminista Bilbo.

Une hartan, Histerian, kabaret 
kuirraren inguruko praktikak 
probatzen ari ziren Una teta sacada 
de contexto obran, Suspiros en el 
vertedero antzerki-konpainiaren 
zuzendaritzapean. Aldi berean, 
Ernesto Sanchezek kabaretari 
buruzko egonaldia eta ondorengo 
tailerra egin zituen Tailer honen 
amaieran, hain zuzen ere, jardueran 
parte hartu zuten pertsona taldeak 
E28ko manifestaziora elkarrekin 
ateratzea erabaki zuen tailerreko 
azken ekintza gisa.

Iturria: Histeria webgunea.

“Acción Kabaretera”
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2016
Sare Lesbianistak 
regeatton bolleroa 
dantzatzeko deia egin 
zuen Guggenheim 
inguruan azaroaren 
26an.

Iturria: Sare Lesbianista

Iturria: Sare Lesbianista

Ikusgaitasun lesbikoa reagetton 
bolloa sortuz (Sare Lesbianista)

“Nuestras aliadas: amazonas
gudaris de ayer y de hoy”
programa kulturala (Ladyfesta)

E28 Lesbofeminismo erradikala 
(Sare Lesbianista)

Queer komikiari buruzko hitzaldia (Sare Lesbianista)

Sare Lesbianistaren asanblada irekia Ohiuk-n.

“Nuestros aliadas: 
amazonas gudaris de 
ayer y de hoy”.

Ladyfestak Gure aliatuak: gaurko 
eta etorkizuneko amazona gudariak 
izeneko kultur egitaraua antolatu 
zuen Sarean tabernan, Maite 
Albiz Emakumeen Dokumentazio 
Zentroarekin batera. 

Aipagarria da “Hacia dónde va el 
humo” poema-liburuaren aurkezpena 
(Blanco, n.d.). Poesia xume, jostagarri 
eta lesbianoa biltzen duen bigarren 
liburua.

Sólo sé que no quiero saber nada 
de ella...
ahora borro su número,
y se acabó.

Ixa Blanco

Programazioak hiru erakusketa 
ere baditu: Euskadiko Lesbianen 
Mugimenduaren kartelen erakusketa, 
Bilboko Ladyfestako “Amazonas” 
argazki-erakusketa eta Olatz 
Ezenarroren atzoko eta gaurko 
lesbianen akuarela erretratuen 
erakusketa.

Iturria: Sarean webgunea.
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2017
“Inundación” 

Duen Sacchirekin Karpinterian 
egindako tailer batean, Mag de 
Santoren “Inundacion“ antzezlanaren 
zati bat irakurri genuen ozen. 
Histeriako Maria Salazarrek berehala 
sumatu zuen obraren egokitasuna, 
eta lanean hasi zen obra euskal 
testuinguruan muntatu ahal 
izateko finantzaketaren bilatzeko. 
Zinegoak eta La Fundición aretoaren 
laguntzarekin, 2017an estreinatuko 
da lesbianen reading hau.

Inundación antzezlanean, Kikita 
(Estíbaliz Villa), Emilia (Leire 
Ucha) eta Teo doktorea (Maite 
Fombellida), XXI. mendeko 
kontinente amerikarreko 
hegoaldeko kultura lesbiano eta 
feministetakoak dira, eta bizi 
nahi dituzten bizitzak elkarrekin 
eraikitzen dituzte edo eraikitzen 
saiatzen dira, La Plata hiriko 
uholdearen erdian 2013an. Gure 
kulturek kalte emozional, sozial 
eta politikoen tradizio luzeak 
dituzte; hondamendiak, krisiak, 
matxinadak eta iraultzak dira 
eraikitzen gaituzten ezaugarriak.

[…]

Inundación antzezlanak guri 
buruz hitz egiten du azkenean, 
lekua egiten digu berdintasunaren 
errepresentazio unibertsalean. 
Uholdearen erdian, Kikitak, 
Emiliak eta Teo doktoreak 
eraikitzen ditugun kontraesan, 
irrika eta fantasien nahaspila 
azalarazten dute: identitate-
aitorpenerako esparru etikoek 
arrazializazioaren eta bazterketa 
ekonomikoaren indarkeriarekin 
egiten dute topo; familia 
lesbianoaren adierazpen 
emantzipatzaileek gure diktadura 
zibiko militarretako haurtxoen 
lapurretaren historiarekin 
egiten dute topo; kontsigna 
iraultzaile ilustratuek nazio 
nahiarekin eta konponbide 
eugenesikoekin egiten dute topo; 
autonomia feministaren konkista 
subjektiboek hauskortasunaren 
patologizazioarekin egiten dute 
topo; maitasunezko adierazpenei 
zentzu politikoa emateko bilaketek 
subjektuen arteko harremanen 
eraikuntza matxistarekin egiten 
dute topo.

(Sacchi, 2017)

LINK https://bit.ly/2RNDD1Q

Iturria: Pikara Magazine webgunea.

“Inundacion” antzezlana (Histeria 
Kolektiboa)

Jardunaldi lesbofeministak (Sare 
lesbianista)

Mosuak sortu zen.

Ladyfesta

Bollopop (Sare Lesbianista)

Izen aldaketa: Liga izatetik Ozen 
izatera igaroko da.

Jardunaldi 
lesbofeministak.

Gizarteko hainbat arlotako 
praktika politiko lesbikoei ahotsa 
emateko: unibertsitatea, osasuna, 
landatartasuna, artea eta kultura, 
aktibismoa … Sare Lesbianistak 
2017ko Jardunaldi lesbofeministak 
antolatu zituen, eta bideoklip 
kolektiboarekin amaitzen dira.

Iturria: Sare Lesbianista

Bollopop plataforma

Bollopop plataforma aurkeztu zen, Sare 
Lesbianistaren ekimena. Hitzez hitz: 

Bollopop proiektuak gure arteko 
kontaktu eta informazio tresna 
izan nahi du, gure komunitate 
propioa eratzea ahalbidetuko 
duena eta sistema kapitalista 
gailenduz alternatiba bat 
emateko asmoz sortua.  Eratu 
nahi dugun komunitate hau, 
ekonomia feminista edota bizitza 
eta pertsonen inguruko teoria 
feminista desberdinak izango ditu 
oinarri.

(Sare Lesbianista, n.d.)

LINK http://bollopop.com/
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Ozen!

Urte horretan, ordura arte UPV-
EHU Liga bezala ezagutzen 
zenak izena aldatu eta Ozen! izena 
hartu zuen. Bere ibilbidean zehar, 
zisheteroarauko disidenteentzako 
kolektibo mistoaren jarrera hartu 
zuen, eta, bertatik, mugimendu 
feminista eta bolleroari eskatzen 
dio generoaren begirada bitarra 
berrikusteko; aldi berean, 
espazio lesbikoen barruan eta 
lesbianen artean eman daitekeen 
transmisoginia agerian jartzen du. 

Ozen LGTB kolektibo 
mistoa da, izan ere, 
feminismorantz urrats bat 
egiten saiatzen nintzen 
bakoitzean, bollerentzako 
bakarrik ziren elkarteetara, 
esterako, nik nolabaiteko 
gaitzespena sentitzen nuen, 
nire lagunak ni bezain 
bollerak ziren arren, 
emakume transak zirenez, 
ez zitzaielako espazio 
horietara sartzen uzten; eta 
ez hori bakarrik, espazio 
horietan eraso egiten 
zieten. Ez nuen neure burua 
horrela parte hartzeko gai 
ikusten. Nik ere izan ditut 
generoari buruzko zalantzak, 
genitalak erdigunean zeudela 
zirudielako, eta ni ez 
nengoen gustura genitalekin, 
ez nireekin, ezta nire 
lagunek genitalei buruz 
zeuzkaten sentipenekin ere. 
Horregatik, oso baztertuta 

sentitzen nintzen eta ez 
nuen nire lekua aurkitzen; 
hala ere, gaur egun 
ikusten dut aldatzen ari 
dela kontua, eta korronte 
horiek birbideratzen eta 
espazio horiek sortzen ari 
direla. Agian elkarrizketa 
hori izatea falta zen, eta 
badirudi adostasun-puntu 
hori iristen ari dela. Ni 
beti egon naiz espazio ez-
mistoen alde. Nire ustez, 
bolleren espazio ez-mistoek 
ez dute zertan beste espazio 
batzuk baino transmisogino 
edo bortitzagoak izan 
behar; berez, ulertu egin 
beharko lituzkete, euren 
espazioak ere badirelako. 
Hau defendatzen nuen, eta, 
aldi berean, bizipen bat 
nuen, espazio hauetara 
joaten ziren bakoitzean 
atea ixten baitzieten, eta 
frustrazio handia sentitzen 
nuen horrekin. Orain beste 
era batera ikusten ditut 
gauzak. Hurbildu egin gara. 
Ez gaude ibilbidearen leku 
berean, baina erdibidera 
hurbildu gara.

Bea Macías Montoya 
(Ozeneko kidea)

“I Abril Lesbianas Mil” (Mosuak)

E28 “Gora LGTBko emakumeen 
borroka” (Bizkaiko E28 

Koordinakundea)

Puro Bollo arte eszeniko 
lesbofeministen jaialdia. Bertan 

jaio zen denbora-lerro hau (Histeria 
Kolektiboa)

Film labur dokumentala: “La rara 
de la familia“, (Sare Lesbianista)

Lesbofoniak “Una de cal y otra
de arena” (Sare Lesbianista, 

SÖKOLÉ)

2018
40 urte borrokan.

Bizkaiko E28 koordinakundeak 
LGTB mugimenduko emakumeen 
borroka izan zuen ardatz urte 
horretako kanpainan, sexu-
askatasunaren alde Bilbon 
egindako lehen manifestazioaren 
40. urteurrenean. Jarduera 
soziokulturalen programa bat 
eta Euskadiko mugimendu 
lesbofeministaren manifestazio, 
lelo eta ebakinen irudiz osatutako 
kartel bat zabaldu ziren. E28 horren 
edukiaren bidez emakumeen ekintza 
ikusarazi, eskertu eta nabarmendu 
zen, kolektiboaren eskubideak 
defendatuz eta aldarrikatuz.

Manifestazioari amaiera eman zion 
manifestuan, lesbofobia, bifobia 
eta transmisoginia erakunde, 
senide eta pertsonen arteko 
hainbat esparrutan eta esparru 
aktibistetan oraindik ere gertatzen 
diren indarkeriatzat hartzen ditu. 
Amaitzeko, elkartzeko eta erdigunean 
biltzeko gonbidapena luzatu 
zuten, zisheteropatriarkatuaren, 
nagusitasun zuriaren, 
kapitalismoaren, kapazitismoaren 
eta abarren aurkako ahots ahulenak 
entzun ahal izateko.

Iturria: Perfil Facebook 28J.

LINK https://bit.ly/38I5lUC
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Puro Bollo

“Inundación” antzezlanaren 
ekoizpenean zehar, Histeriak 
Kancaneo Teatrorekin hitz egin 
zuen eduki/ikuspegi lesbofeministak 
jorratzen dituzten obra eszenikoen 
eskasiarekiko kezkari buruz. 
Elkarrekin, Puro Bollo arte eszeniko 
lesbofeministen jaialdia antolatu 
zuten, pieza artistikoak erakusteaz 
gain, obra berriak ekoizteko aukerak 
eskaintzeko. Hala, deialdi publikoa 
abiarazi zen Estatuan, eta 40 
proposamen baino gehiago jaso ziren. 

Jaialdiko astean zehar, honako 
ekintza hauek antolatu ziren, 
besteak beste: topaketak mugimendu 
lesbofeministako kolektiboekin, 
performanceak, antzezlan laburrak, 
musika, poesia…

Astebeteko programazio zabala 
antolatu zen; bertan, mugimendu 
lesbofeministako eta artistikoko 
kolektiboekin solaserako guneak eta 
elkarrekin partekatu eta gozatzeko 
espazio eszenikoak uztartu ziren.

Puro Bollo artibista lesbofeministen 
genealogian kokatzeko beharrak 
ekarri zuen denbora-lerro honen 
sorrera.

Iturria: Histeria

ARGAZKI ALBUMA

https://bit.ly/2Gpo9vG

PreZG2019 “Munstrokeriak” 
(Sare Lesbianista)

E28 “Harrotasuna ez dago salgai” 
(Pride-aren aurkako ekintza)

2019
Martxoaren 8ko 
manifestaziorako bloke 
bolleroa sortzeko 
deialdia egin zen, 
lesbianak, bollerak eta 
transak batu zitezen. 
Lehenengo aldiz 
adierazi zen hain argi.

Iturria: Sare Lesbianista
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“Grandma” 

Ozenek E28 koordinakundearekin 
batera, “Grandma” filmaren 
proiekzioa eta ondoren filmean 
agertzen ziren gaiei buruzko mahai-
ingurua antolatu zuten A26rako, 
transmisoginiak lesbofobiarekin duen 
elkarreraginari buruz hitz egiteko. 

Film bat eman genuen, 
eta, ondoren, lagun trans 
lesbiana batek komentatu 
zuen nolakoa zen berarentzat 
emakume sentitzeko prozesua 
eta gero emakumeak gustatzen 
zitzaizkiola konturatzea. 
Nola izango zara emakume, 
emakumeak gustatzen 
bazaizkizu? Eta horren 
guztiaren atzean dauden 
konplexutasun guztiak. Ustez 
bereak izan behar ziren 
espazio askotatik kanporatu 
zutela ere salatu zuen. 
Beste elkarte batzuek ere 
egin ditzaketen proiektuak 
egiten ditugu, baina 
batzuetan behar izaten den 
ikuspegi hori ematen diegu, 
gauza horiekin ere kritikoak 
izatearena.

Bea Macías Montoya 
(Ozeneko kidea)

Iturria: Redes Sociales Ozen

Kartelaren irudiak eta jarduerak 
berak istiluak eragin zituen sare 
sozialetan, eta Ozenek honela 
erantzun zuen:

ADI!!! 

Zirika iraintzen duten txio 
batzuen ondorioz, Ozen! LGTB 
Ligak komunikatu hau idatzi 
behar izan du. Apirilaren 26an, 
ikusgarritasun lesbikoaren eguna 
dela eta, proiekzio eta mahai-
inguru bat antolatu genuen 
Zirika! Espazioan, Bilboko E28 
Koordinadorarekin. Ekitaldi 
hori iragartzeko, artista trans 
lesbiana batek kartel bat egin 
zuen besarkatzen ari ziren bi 
emakume lesbianaren irudiarekin, 
eta horietako batek «Punch 
a TERF» (“Eman ukabilkada 
TERF bati”) zioen tatuajea zuen 
besoan. Hori izan da oraingo 
honetan oportunisten haserrealdi 
patetikoaren arrazoia, izan ere, 
ez dituzte TERF bat eta lesbiana 
edo feminista bat bereizten. 
Ganorabako batzuek Zirika! 
sare sozialen bidez jazarri dute, 
eta misoginia edo lesbofobia 
leporatzen diote, baita indarkeria 
bultzatzea ere, salaketa 
zentzugabeak eta faltsuak eginez, 
emakume lesbiana gehienak ez 
baitira transmisoginoak; gainera, 
lesbiana asko emakume transak 
dira. Beren kabuz eta beren 
gogoz kontra sortua, TERF 
(Trans-exclusionary radical 
Feminist) akronimo anglosaxoi 
bat da, premisa bioesentzialista 
oinarritzat hartzen duten 
feminista transmisoginoak 
biltzen dituena: zakila duten 
pertsonak gizon mozorrotuak 
dira, emakumeen espazioak 
inbaditu nahi dituztenak, eta ahal 

dutena egiten dute eskura duten 
emakume trans oro erasotzeko 
eta zigortzeko. Feminismoaren 
adar ustel eta traidore 
horrek denok zigortu gaituen 
bioesentzialismo bera erabiltzen 
du bereziki trans emakumeak 
menderatu eta emakumeen 
elkarteetatik baztertzeko, eta 
indarkeria patriarkalaren esku 
uzten ditu, indarkeria horrek 
eragindako erasoak salatzea 
eta identifikatzea eragotziz. 
Beste era batera esanda, zabor 
erreakzionario hori feminismo 
liberal oinarrizkoenak eta 
sistemarekiko kolaborazionistak 
ere hamarkadetan borrokatzen 
saiatu den ideia patriarkalez 
elikatzen da. Indarkeria 
transmisoginoaren eragileak 
dira, eta, beraz, lehen mailako 
indarkeria patriarkala denez, ez 
dute lekurik gure espazioetan. 
Emakume transak haserrarazi 
egiten dituzte, armairutik nahitaez 
atera, eta egunero jazartzen 
dituzte sistematikoki. Indarkeria 
horri ez erantzutea faxismoaren 
aurrean dagoen isiltasunaren 
pareko arduragabekeria da. 
Mugimendu feminista horiek  
beren borrokarekin eta guztiok 
hiltzen gaituen patriarkatuarekin 
zerikusirik ez duen «bestea» 
bezala ikusten gaituzte oraindik 
ere emakume transak, eta 
patriarkatuaren ezkutuko 
ordezkari horiek kolektiboetan 
babesten jarraitzen dugun 
bitartean, iruzur hutsa baino ez 

da izango. Gorroto diskurtso 
horiek ez entzutea eta ez 
partekatzea eskatzen dugu, eta 
mugimendu feministek haien 
aurkako jarrera hartzea, indarkeria 
patriarkalak zeharkatzen dituen 
eta feminismoaren beharra duten 
emakume trans eta gainerako 
pertsona transfemeninoei espazio 
seguruak eskainiz.

«Feminismoaren bigarren 
olatuaren oinarria galtzeko 
arriskuan gaude, emakumearen 
askapenaren bigarren olatu osoa, 
hau da: “biologia ez da patua”. 
“Emakumea ez da emakume 
jaiotzen” esan zuen Simone de 
Beauvoirrek, “bilakatu egiten da”. 
Ibilbideko puntu batean, emakume 
transexualak eta gainerako 
emakumeak elkargunera iristen 
gara. Determinismo biologikoa 
mendeetan erabili izan da 
emakumeen aurkako arma gisa, 
bigarren klaseko estatusa eta 
zapalkuntza justifikatzeko. Nola 
demontre hartuko duzu orduan, 
determinismo biologikoaren arma 
eta zu askatzeko erabili? Tresna 
erreakzionarioa da». Leslie 
Feinberg, 1995.
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Euskal Herriko V. 
Jardunaldi feministak.

Salda Badago, Euskal Herriko V. 
Jardunaldi Feministetan azken 
hamarkadetan mugimendu 
feministetan egondako aldaketak 
gauzatzen dira. Dekolonialitateari 
buruzko mahaia eta Gorputz eta 
sexualitateei buruzko mahaia 
nabarmendu ziren. Horietan, 
lesbianen hiru erakundek hartu zuten 
hitza: Sare Lesbianista, Bala eta 
Medeak. 

LINK https://bit.ly/2uzdYSk

Iturria: Blog MDMA
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