
BERDINTASUNEZKO GIZARTEAK ERATZEKO

FAMILIA GIDA 
 



Proiektua eta edizioa

Asociación MATIZ
info@asociacionmatiz.org

Koordinazioa eta idazketa
Sara Maza Bustamante

Talde teknikoa
Irati Padilla Valenzuela
Jorge A. Correa Quintero 
Nahia Eneka Toledo Irigoras

Disinua eta maketazioa 
2ados

Edizioa
2019ko abendua

Babeslea



Aurkezpen laburra...

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago… 
Marrazki bizidunen telesailen eta 
umeentzako ipuinen heziketa 
ahalmena 
Zer transmititzen dute zure gustukoen 
marrazki bizidunek?
Eta, zer ipuinei dagokienez?
Baina… nola atzeman daiteke 
sexismoa marrazki bizidunetan eta 
umeentzako ipuinetan? 
Gomendiorik al duzu marrazki 
bizidunak eta ipuinak 
berdintasunezkoagoak izan daitezen? 

Zer esan nahi du berdintasunean edota 
ikuspegi feministatik hezteak? 

Zer egin dezakegu etxean berdintasunezko 
hezkuntza sustatzearren? 

Bibliografia 

2
3

14

15

21

4

4

10
11

12

1



    ure eskuetan duzun gida laburra interesdun gurasoei zuzenduta dago 
berdintasunezko eta estereotipo sexistarik gabeko hezkuntza bultzatzeko  
bere seme-alabengan. 

Hori izatekotan zure egoera, bertan zure seme alabeei berdintasunezkoagoa 
den errealitatera hurreratzea ahalbidetzen dieten funtsezko elementuak aurki 
ditzakezue, bere gustukoan aisialdirako produktuen eta marrazki bizidunen 
bidez, hala nola IPUINAK ETA MARRAZKI BIZIDUNEN TELESAILAK eta, horrez 
gain, bildu hainbat ideia edo aholku zure egunerokotasunera gehitzeko, bai 
hezitzaile gisa bai beraiekin duzuen jarreretan. Aintzakotzat hartu behar 
duzue zuek zaretela bere eredu eta erreferente nagusia eta, hortaz, zure 
jarrerak balio handia du… 

Oso zaila den ataza horretan lagundu ahal izateko, 2 eta 6 urte arteko umeen 
gustukoen marrazki bizidunen telesailak eta ipuinak aztertu ditugu eta, hain 
zuzen ere, gure umeak laguntzea ikusten edo irakurtzen dituzten bitartean 
lagungarria dela konturatu gara horiek transmititzen dituzten mezu asko 
zalantzan jartzeko eta beste errealitateak daudela ikusarazteko. 

Gida honetan umeei zuzendutako aisialdirako produktuetan sexismoa 
atzemateko funtsezko elementu batzuk  eta berdintasunezko irakurketa eta 
animazio telesailei buruzko gomendio batzuk aurki ditzakezu ere. 

.

Aurkezpen
laburra...

2



Denbora-pasa
sinple bat
baino gehiago… 

    uraso gisa, gure umeengan ikus-entzunezko hedabideen eraginaz eta, 
zehazki, telebisioarenaz izan ohi gara. Egia da haurtzaroan telebisioa eta beste 
plataforma digitalak kontsumitzen dituztela oso gaztetik, heldu berri diren 
mundua ulertzeko eta atzemateko modu ezberdinei buruzko informazioa 
xurgatuz. 

Horrela, bere formazio fisikoaren, garapen mentalaren eta ohitura eta jarreren 
sorreraren aro erabakigarrienean pertsonaia ezberdinen bidez jarrera, 
portaera, gizarte arauak eta balioak jasotzen dituzte, zer egin behar duten 
eta nola izan behar diren esaten dietelarik. 

Berez, ikerketa askok egiaztatu dute medio horiek aisialdirako erabiltzeaz 
gain, bere gizartea nolakoa denari buruzko informazioa jasotzen dutela, bere 
burua identifikatu ahal duten ereduak eta patroiak bilatzen dituzte ere bai 
bere jarrera horietan oinarritzeko 

Zentzu horretan, ikusi dezakegu nola bere gustukoen pertsonaia izatera 
jolasten dutenean, bere jarrera eta itxura hartzen dute, nahiz eta bere ekintzen 
zentzu osoa ulertzen ez duten oraindik, ezta bere zergatia eta helburua ere. 

GURASO GISA JABETU BEHAR GARA HORIEN BIDEZ HAUR IKUSLEEK 
ZUZENKI BEREGANATZEN DITUZTEN JARRERA EREDUAK EZARTZEN 
DIRELA, EDONOLAKO HAUSNARKETARIK EDO IRITZI KRITIKORIK EGIN 
GABE. 
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Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…

Marrazki bizidunen telesailen eta umeentzako 
ipuinen heziketa ahalmena 

Modu horretan marrazki bizidunen eta ipuinen bidez helarazten diren istorioek 
gizarteratze zeregin garrantzitsua dute eta gure umeentzat gizarte errealita-
tearen irudia eratzeko lagungarriak dira. Funtsezko gaien artean… 

• Ideiak, sinesmenak, balioak, itxaropenak eta 
abar helarazten dituzte. 

• Jarrera jarraibideak ematen dituzte eta 
portaerak bideratzen dituzte. 

• Irudimen ahalmena eta sormena garatzen 
laguntzen dute. 

• Emozioen adierazpena sustatzen dute. 

• Gatazkak konpontzen laguntzen dute 
konponketa jarraibideak eta aurre egiteko 
modua ematen dituzte.  

Zer transmititzen dute 
zure gustukoen marrazki 
bizidunek? 

Zoritxarrez, bai marrazki bizidunek bai umeentzako ipuinek neska edo mutila 
izatea zertan datzan jarraibide oso zehatzak transmititzen dituzte jadanik. 
Sexu bakoitzarentzako bereiztutako portaerak, jantziak, rolak eta jarrerak 
bere buruetara heltzen dira beraientzako egokiena dela suposatzen dela 
ikusaraziz. 

Horren erakusgarri lez honako hau dugu. Gure umeen gustukoen marrazki 
bizidunen telesailen azterketaren bidez, 2 eta 6 urteen arteko umeek hautatuak, 
jasotzen dituzten jarrera jarraibide nagusi batzuk zehatzago ikusi ahal ditugu.  
IKUS DITZAGUN >>
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Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…

ANIMAZIO TELESAILAK
ADIERAZLEAK Peppa

Pig
La

Patrulla 
Canina

Masha
y el Oso

Doraemon

Gizonezko eta emakumezko pertsonaien 
zenbakiaren oreka. 

Emakumezko eta gizonezko pertsonaien 
garrantzia (protagonistak eta bigarren 
mailakoak)

Istorioan esleitutako rolak 

Pertsonaien sexuaren araberako 
ogibideen edota profilen esleipena. 

Sexuaren arabera garatzen diren 
ekintzak edo ariketak (kirola, zientzia, 
etxeko lanak, abenturak, etab.)

Estereotipoen araberako ezaugarri 
fisikoak (objektuen esleipena, jantzi 
motak eta kolorea, etab.) 

Mezuen edukia eta komunikazio estiloa 

Sentimenduen eta emozioen eta horiek 
adierazteko moduen esleipena 

Emakumezko pertsonaien arteko 
harremana 

Emakumezko eta gizonezko pertsonaien 
arteko harremana 

Emakumezko eta gizonezko pertsonaiei 
gertatzen zaizkien egoera/abentura 
motak 

Sexuaren arabera pertsonaiei esleitzen 
zaien musika mota 

Gizonezko pertsonaien indarkeriak 
jarrerak 

Hizkuntza sexista

  |   Egokia    Hobetu daiteke  | 
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2004
Egileak: Neville Astley eta Mark Baker

Zalantzarik gabe txikien artean ospe nagusiena duen telesaila 
ez dago estereotipotik aske. Emakumezko eta gizonezko 
pertsonaien zenbakia orekatua dirudien arren, batzuk eta 
besteek hartzen dituzten rolak modu tradizionalagoekin 
bat etorri dira. Modu horretan, familia tradizionalaren edo 
normatiboaren eskemaren barnean emakumezko pertsonaia 
gehienak etxeko andreak dira, aita rolak beti etxetik kanpo lan 
egiten du eta sarriago gidatu ohi du. Rabbit andreak ogibide 
ezberdinak ditu eta Mamma Pig-ek egoera hori arindu egiten 
dute hein batean. 

Objektuak, jantzien koloreak eta arropak desberdinak dira ere 
bai neskentzat eta mutilentzat: gonak eta soinekoak arrosa 
kolorekoak edo gama horretakoak neskentzat eta kolore 
urdinekoak mutilentzat. Kapitulu batetan Papa Pig-ek ez du 
janzten bere futbolerako jantzia ikuzgailuan tindua galdu 
duelako arrosa kolorea hartuz. George-k re uste du arrosa 
kolorea ikaragarria dela botakaren plantak eginez.1  

Pertsonaia ezberdinen arteko harremanak, abenturak eta 
egoerak nahiko berdintasunezkoak dira, nahiz eta batzuetan 
egoera zehatzak aurkitzen ditugun, adibidez George ezin 
da zuhaitzeko etxetxora sartu “mutila delako” Peppa bere 
lagunekin dagoenean. Elkarrizketaren bidez konpontzen diren 
haserre batzuk alde batera utzita, orokorrean indarkeria 
jarrerarik ez dira ikusten. Deigarria iruditzen zaigu Pepparen 
aita isekaren objektua izatea kapitulu ezberdinetan bere pisua 
eta itxura fisikoa direla eta. 

1. Peppa Pig (Washing) English episode 2016 “Dads football shirt”.

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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2013
Egilea: Keith Chapman

Animazio telesail horrek salbamendu txakur talde bat 
aurkezten digu, gizonezko bost pertsonaiek eta emakumezko 
pertsonaia bakar batek osatuta. Bigarren sasoitik aurrera, 
mendi salbamenduaren arduradun den beste txakur-eme bat 
gehitzen da, telesailean protagonismo maila txikiagoa duen 
arren eta kapitulu batzuetan bakarrik ateratzen den. Desoreka 
hori agertzen diren gizaki pertsonaien artean gertatzen da ere 
bai. 

Emakumezko pertsonaiek bigarren mailako eta ez hain 
aktiboak diren rolak izan ohi dituzte gizonezko pertsonaiekin 
alderatuta edo, zuzenean, laguntza jasotzea espero dute kezka 
eta larritasun maila handiago eta txikiagoan. Skye, txakur-
eme protagonista, salbuespen bakarra da. Patruilaren kidea 
da eta hegazkinlaria eta oso aktiboa, ausarta eta gogotsua 
da, pinpirina eta eztia den aldi berean, eta, jakina, arrosa 
kolorea maite du. Nabarmendu behar da parte hartzen duen 
salbamendu misioetan gidaritza oso gutxitan hartzen duela. 

Emakumezko pertsonaiak arrosa eta more koloreko jantziekin 
agertu ohi dira eta, komunikazio estiloa egokia izan ohi 
den arren eta, orokorrean, talde-lanaren eta lankidetzaren 
aberastasunarekin zerikusia duten balioak transmititzen 
diren arren, batzuetan gizonezko pertsonaiek bere emozioen 
adierazpenari uko egiten dioten mezuak eta jarrerak ikusi 
ahal dira, bereziki beldurra eta tristura eta negarra, neurriko 
moduan adierazten dituztelarik. 

Pertsonaien arteko harremana ona da eta pertsonaien aldetik 
indarkeria eta jarrera lehiakorrak gaiztoa denean bakarrik 
atzeman daitezke (“alkatea”). Pertsonaia gaiztoek haserre, 
zapuztuta edo amorrua dela eta negarrez bukatu ohi dute.

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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2008
Egilea: Oleg Kuzovkov

Marrazki bizidunen telesail horretan protagonistak neskatila bat eta hartza 
bat dira eta, printzipioz, genero estereotipoekin ez datoz bat. Masha neskatila 
aktiboa da eta irudimen handia du, bihurri eta bromazalea dirudi eta, horrez 
gain, ausarta eta segurua da. Hartza, bestalde, pertsonaia serioa, zentzuzkoa 
eta oso lasaia da eta neskatilarekiko zaintzale rola hartzen du. 

Bigarren mailako beste pertsonaiak agertzen dira eta, gehienetan, sexu 
maskulinoko animaliak irudikatu ohi dituzte, besteak beste erbi bat, txerri bat, 
katagorriak, otsoak eta beste hartz bat. Batzuetan hartz-eme bat agertzen da 
ete Hartza berarekin maiteminduta dago eta berarekiko jarrera lehiakorrak 
eta indarkeria agertzen ditu, bere maitasuna lortzeko lehiatuz. 

Masharen arropak arrosa kolorekoak 
izan ohi dira eta batzuetan estereotipoen 
araberako objektu eta jostailu batzuk 
agertzen dira, batez ere Mashak ama 
izatera jolasten duenean. Horrez gain, 
nahiz eta animaliek ez duten hitz egiten, 
Masharen abestietan eta adierazpen 
batzuetan berdintasunezkoak ez diren 
mezuak eta ezaugarri sexistak dituzten 
mezuak atzeman daitezke. 

Mashak hausnarketa egiteko gonbitea 
luzatzen du kapitulu bakoitzean eta 
laguntasun, adiskidetasun, leialtasun eta 
elkarkidetasun balioak transmititzen ditu 
beste pertsonaiak orekatzen saiatzean 
bere bihurrikeriak direla eta. 

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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1969
Egilea: Fujiko Fujio

Haurren artean eskari handiko telesaila da eta 
indarkeria handiko eta estereotipoz betetako 
errealitatea transmititzen du. Emakumezko pertsonaia 
gutxi daude eta, horrez gain, agertzen direnak neskatila 
zintzoaren rolean guztiz sailkatuta daude (Shizukaren 
kasuan) eta etxekoandrearena (Nobitaren ama). 
Sexuaren araberako objektuen, arroparen, koloreen 
eta eguneroko ekintzen esleipen argia dago, adibidez 
Shizukak pianoa jotzen du baina ez du kirolik egiten, 
beti gona laburrak janzten ditu, ikasle ona da eta 
besteenganako kezka du; mutilek kirolak eta jarduera 
fisikoak  egiten dituzten bitartean, kolore ilunagoak 
janzten dituzte, gutxi ikasten dute eta bere helburuak 
lortzeko ez dute ahalegin handirik egiten, bere 
gatazkak indarkeriaren bidez konpontzen dituzte eta, 
gainera, guztiak Shizukarekin maiteminduta daude eta 
bere maitasuna lortzen saiatzen dira. 

Nabarmendu behar da gizonezko pertsonaiek bere 
emozioak argi eta garbi adierazten dituztela, bereziki 
bere protagonista Nobita, nork bere frustrazioak eta 
kexak partekatzen dituen negarraren bidez kapitulu 
gehienetan, aldi berean iseka eta jazarpena pairatzen 
ditu beste pertsonaien aldetik besteak beste Erraldoi, 
telesailean jazarlearen rola duelarik. 

Animazio telesailaren iraupenak batzuetan kirola egiten duten edo istorioan 
rol aktiboagoak dituzten emakumezko pertsonaiak aurkitu ahal ditugun arren, 
mezuaren eduki orokorra ez da oso berdintasunezkoa. 

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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Ikerketek bizitzaren lehen urteetan nesken eta mutilen gustukoen ipuinak 
abentura, fantasia, maitagarri eta heroien ipuin berberak direla egiaztatzen 
dute. Istorio eta ipuin mota horrekin lotutako ezaugarriak, ekintzak eta 
pertsonaia motak aztertzen baditugu, atzeman dezakegu ipuin klasikoen 
bidez honako hau jasotzen dutela:2 

GIZONEZKOAK EMAKUMEZKOAK
• Borrokatzen dira, erreskatatzen dute, 

salbatzen dute, negoziatzen dute, 
bidaiak egiten dituzte… 

• Gaiztakeria boterearekin, zikoizkeriare-
kin, maltzurkeriarekin eta agresibitatea-
rekin lotzen da. 

• Pertsonaiak ausartak dira (zintzoa) edo 
koldarrak (gaiztoa normalean). 

• Sarritan, protagonistak leiala eta diberti-
garria edo traketsa den lagun bat du. 

• Ehuntzen, garbitzen, negar egiten, 
orrazten eta erreskatatuak izatea 
espero dute. 

• Gaiztakeria itsuskeria fisikoarekin, 
jeloskortasunarekin, inbidiarekin etab. 
lotzen da. 

• Zintzotasuna edertasunarekin, gozota-
sunarekin, samurtasunarekin, sineskor-
tasunarekin eta babes beharrarekin 
lotzen da.

• Protagonistek  ez dituzte lagunik (gehie-
nez, konfiantzazko zerbitzari bat). 

Kontuan izanda ipuinen bidez gizarte bakoitzean balio nagusiak irakasten 
direla hurrengo belaunaldiei, portaera jarraibideak emanez eta jarrerak 
gidatuz, bada garaia gure seme-alabei irakasteko errealitatea batzuetan ez 
datorrela bat marrazki bizidun eta ipuin horietan aurkezten denarekin. 

Eta zer ipuinei dagokienez? 

2. MAZA, S. (2017): “EQUALITY: sexuen arteko berdintasuna sustatzeko eta genero indarkeria saihesteko gida nerabeen eta gazteen artean”, 
Bilbao, Matiz elkartea.

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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Baina… nola atzeman daiteke sexismoa marrazki 
bizidunetan eta umeentzako ipuinetan? 

Erraz ikusi ahal diren zehaztasunak daude eta aurreneko 
pista jadanik eman ahal digutenak haurrentzako animazio 
telesailak ikustean edo ipuin tradizional batzuk irakurtzean. 
Gure umeei irakurri edo beraiekin ikusten ditugun bitartean 
egin ditzakegun galdera sinple batzuk proposatzen 
dizkizuegu. Ziurtasun osoz, besteren bat aurki ahal duzue. 

Pertsonaiei buruz
Nor da istorioaren protagonista? Zenbat emakumezko pertsonaia eta gizonezko 
pertsonaia agertzen dira?, istorioan garrantzi berbera al dute?, nork dira pertsonaia 
arrakastatsuenak eta ospetsuenak?, ze rol irudikatzen dute emakumeen eta gizonen 
pertsonaiek?, zeintzuk dira emakumeen et gizonen jantzien koloreak?, amantala 
emakumezko pertsonaien objektua soilik al da?, ze objektu mota erabiltzen dituzte 
gizonezko eta emakumezko pertsonaiek?, emozioen adierazpena antzekoa al da 
pertsonaia guztiengan?, ze zaletasun eta gustu dituzte pertsonaiek sexuaren arabera?, 
emakumezko pertsonaien ezaugarri fisikoak handitu edo nabarmentzen al dira?...

Pertsonaien jarrerei buruz
Ze jarduera mota garatzen dituzte emakumeek eta gizonezkoek?, nork bereganatzen 
ditu jarrera aktiboagoak?, nor egiten du lan etxetik kanpo?, nork egiten ditu kirol 
jarduerak edo jarduera zientifikoak?, nork bereganatzen ditu agintaritza, ausardia eta 
erabakiak hartzeko rolak?, nork erreskatatzen du edo arazoak konpondu sarriago?, 
nor kezkatzen da gehiago bere itxuragatik?, nork egiten ditu etxeko lanak eta janaria 
prestatu?, nork zaintzen ditu neskak eta mutilak?, bakarrik gizonezko pertsonaiek 
egunkaria irakurtzen edo gidatzen al dute?, emakumezko pertsonaiak beti maitasunari 
buruz pentsatzen ari dira?...

Lortutako erantzunetan orekarik ez badugu aurkitzen, zehaztasun 
handiagoarekin aztertu beharko dugu interes, jarrera edo portaera 
ezberdinak ze sexuari esleitzen zaizkien transmititzen diren mezuei buruzko 
ideia zehatzagoa izateko eta sexistak izan ahal direla aztertu ahal izateko. 

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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Jakina, lehenengoz zure azterketa propioa egitea gomendatzen dizuegu 
eta egokien iruditzen zaizuen hautaketa egitea. Ez da ataza erraza gizarte 
desoreka islatzen ez duten, hein handiago eta txikiagoan, aisialdirako eta 
kultura produktuak aurkitzea. Hori dela eta, garrantzitsua da, gutxienez, 
funtsezko elementu batzuk zaintzea gure seme-alabek gizartean duten rolari 
buruzko berdintasunezko mezuak jaso ditzaten. Honako elementu hauetan 
arreta jarri:

• Emakumezko eta gizonezko pertsonaien arteko oreka egotea eta 
istorioan duten protagonismoari dagokionez. 

• Rol aktiboak, ausartak edo agintaritzakoak izatea emakumezko 
pertsonaiek. 

• Zaletasun ezberdinak dituzten emakumezko pertsonaiak erakutsi, bere 
irudian, itxura fisikoan edo maitasunean soilik arreta jarrita ez dutenak. 

• Etxetik kanpo lan egiten, gidatzen, taldeak gidatzen, kirolak egiten 
(eta ondo gainera!), bidaiatzen, mendiak eskalatzen, liburuak idazten, 
hitzaldiak ematen, ikertzen, harreman ederra duten lagunak dituzten 
etab. emakumezko pertsonaiak sartu. Benetako emakumeak!! 

• Emakumezko pertsonaien hipersexualizaziorik ez egitea. 

• Etxeari eta zaintzari dagokienez erantzukizun partekatua adieraztea. 

• Bai emakumezko pertsonaiek bai gizonezkoek bere emozioak 
adieraztea, bere emozio guztiak, tristura eta haserrea barne. 

• Talde lana eta lankidetza orekatua sustatu 
pertsonaia ezberdinen artean.

• Gatazkak konpontzeko tresna gisa 
indarkeria ez islatzea. 

• Estilo ezberdinekin eta kolore guztiekin 
janzten diren pertsonaiak izatea, bere 
sexua kontuan hartu gabe. 

• …

Gomendiorik al duzu marrazki bizidunak eta ipuinak 
berdintasunezkoagoak izan daitezen? 

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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Ikusi dezakezuen moduan, ez da nahikoa jarraibide bakarra betetzea. 
Modu horretan, neskak protagonista lez dituzten animazio telesailak aurkitu 
ditzakegu, heroi gisa ere, baina salbamendu eta balentrien bitartean bere 
ametsetako mutilari buruz soilik pentsatzen dutenak… Beno, bazirudien 
azterketa txarto hasten ez zela baina beharbada hori ez da gure alabei 
transmititu ahal diegun eredurik onena bizitzan bikotea aurkitzea kezka 
gehiago bait daude… 

Beste batzuetan, gidoiak mutilek edo neskek soilik protagonismoa izatea 
ezarriko du. Horrek ez du garrantzi handirik izango bera bakarrik beste 
irizpideak aztertzean berdintasunezko tonua dagoela uste badugu. 

Laburpen gisa, saia dezagun transmititu nahi ditugun berdintasunezko balioak 
hein handiagoan biltzen dituzten marrazki bizidunak eta animazio telesailak 
aurkitzen. 

Haurrentzako literaturari dagokionez, gehiago aurreratu da eta pixkanaka-
pixkanaka genero berdintasunari eta aniztasun sexualari buruzko balioak 
modu zehatzean kontuan hartzen dituzten titulu gehiago aurkitu aha ditugu. 
Proposatzen dizkizuegu jarraian zure umeekin lehen irakurketak erraztu ahal 
dizueten titulu batzuk, nahiz eta azpimarratu nahi dugun zure aurretiazko 
azterketa filtrorik onena izango dela beti. 

2 URTETIK aurrera 
“Feliz”, Mies Van Hout

“Con locura”, Émile Jadoul

3 URTETIK aurrera 
“Anton y las chicas”, Ole Könnecke
“Diez deditos”, Mem Fox eta Helen 

Oxenbury

4 URTETIK aurrera 
“Arturo y Clementina”, 

 “La historia de los bonobos con 
gafas”, 

Adela Turin eta Nelia Bosnia

5 URTETIK aurrera 
“Rosa Caramelo”, 

 “Una feliz catástrofe”, 
Adela Turin eta Nelia Bosnia

6 URTETIK aurrera 
“Ni un besito a la fuerza”, Marion Mebes

“El príncipe ceniciento”, Babette Cole

Denbora-pasa sinple bat baino gehiago…
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  ERTSONEN SEXUA BALDINTZATU GABE HEZTEA DA. Hezkidetza, bai 
eskubideen berdintasunean bai aukeren berdintasunean, tradizionalki 
emakumezkoak edo gizonezkoak diren balioak eta jarrerak edozein sexuko 
pertsonan bereganatu ahal izatea da.3

Hau da, pertsonak sexuaren arabera hierarkizatuta edo mugatuta ez dagoen 
balio, portaera, arauen eta itxaropenen sisteman berdintasunez trebatzea. 

Horretarako, emakumezkoei eta gizonezkoei lotutako estereotipoak atzeman 
behar ditugu gure umeengan dituzten eraginaz jabetu eta ahal den heinean 
murriztu edo guztiz deuseztatzeko neurri zehatzak abiaraziz.

Kontuan hartu behar dugu INOR EZ sentitu behar dela diskriminatuta bera den 
moduan agertzeagatik, bere emozioen, gustuen, interesen eta lehentasunen 
arabera. 

Hau gure lanean funtsezkoa da… familia gizarteratzearen lehen eragilea da, 
non txikitatik ikasten dugun “zer den gizona edo emakumea izatea”. 

3. OCAÑA, R. (2008): “Muévete por una educación en igualdad”, campaña MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA, organizada por 
Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed y apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). p. 44.

Zer esan nahi du 
berdintasunean edo 
ikuspegi feminista 
aintzat hartuta hezteak? 

Pertsona
anitzak
soilik
daude.

Ez dago ez
neskatilak diren 

mutilik ezta
mutilhaundi diren

neskarik! !!

Utzi diogun izaten! 
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Zer egin ahal 
dugu etxean 
berdintasunezko 
hezkuntza sustatzeko?  

     ure etxea, beraz, funtsezko gunea da eta beraren bidez gure seme-
alabak generoari buruzko pertzepzioa eratzen hasten dira; hori dela eta, 
garrantzitsua da gure ekintzekin eta jarrerekin etxean benetako genero 
berdintasuna sustatzea, estereotipo tradizionalak  erreproduzitzea saihestuz. 

Ez dugu gure burua engainatu behar, hau lehenengo pausu apala baino ez 
da, baina ez gara desesperatu behar. Etxean berdintasunezko hezkuntza 
sustatzeak borroka espiritu irmoa eta jarraia behar du kontrako balioen 
transmisioa gure umeei helduko bait zaie hainbat bideen bidez: lagunen eta 
pareen taldearen bidez, komunikabideak, eskolan, parkean, beste senideak… 

Aldaketa etxean hasten da eta, nahiz eta une batzuetan 
ezintasun baten kontra borrokatzen dugula dirudien, itzala 
uzten ari gara eta bide berri bat zehazten. Hori da balio 
duena! 

Hemen aurkitu ditzakezue etxean hezkidetza sustatzeko ideia eta gomendio 
batzuk. Ziur aski, zure eguneroko bizitzaren parte dira beraietako asko:
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ETSENPLUAREN BIDEZ PREDIKATU: ahal duzuen bertsiorik 
onena izan. Badakigu umeek behaketaren bidez ikasten dutela, gure hitzak 
eta adierazpenak errepikatzen dituztela eta gure jarrerak imitatzen dituztela. 
Gure ingurugiroarekin, familiarekin, bikotearekin, lagunekin harremanak 
izateko ditugun moduak ikusten dituzte. 

Ariketa hori ez da batere erraza, helduak gizarte matxista batetan hezi egin 
gaituzte eta askotan gure jarrera sexistez ez gara jabetzen. Kontzientziazio 
eta hausnarketa kritiko ariketa hori egin behar dugu. Eutsi goiari! 

ETXEAN SENTIMENDUEN KOMUNIKAZIOA ETA 
ADIERAZPENA SUSTATU. Garrantzitsua da umeei bere 
sentimenduak naturaltasunez adierazi ahal dituztela erakustea ez bait daude 
“nesken” eta “mutilen” emozioak. Ezabatu behar ditugu modu honetako 
adierazpenak: “mutilek ez dute negarrik egiten”, “negar egitea nesken 
gauza da”, “mutilek ez dute gauza horiei buruz hitz egiten”… Kontuan izan 
sentimenduak komunikatzea eta ulertuak izatea begirunea praktikatzeko 
lagungarriak direla, baita indarkeria ekiditeko ere. 

NORBERA IZATEA AHALBIDETU, bakoitzaren ezaugarriekin: 
bere gustuekiko, ahalmenekiko edo lehentasunekiko leialak izatea sustatu, 
bere sexua aintzakotzat hartu gabe. 

EZBERDINTASUNAK ERRESPETATZEA IRAKATSI: ez 
dago gorputz “normalik” eta gutxiago ere “perfekturik”. Garrantzitsua da bere 
gorputzetan eroso sentitzea eta beste pertsonen aniztasuna errespetatzen 
ikastea, gizarteak ezarritako edertasun patroiak edo kanonekin bat ez 
datozen pertsonekiko jarrera diskriminatzaileak izatea saihestuz. 

NOLA HITZ EGITEN DIEZUEN 
MODUAZ JABETU genero estereoti-
poak indartzen dituzten iruzkinak edo deiturak 
saihestuz (“printzesa” edo “”txapeldun”, bes-
teak beste). 

Zer egin ahal dugu etxean berdintasunezko 
hezkuntza sustatzeko? 
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HIZKUNTZA ZAINDU HAIN ERRAZ 
IRTETEN ZAIZKIGUN  GENERO ES-
TEREOTIPOAK ETA IRUZKIN SE-
XISTAK SAIHESTEKO.  Ez ditugu barka-
tu edo aintzakotzat ez hartu behar bere aurrean 
egindako txantxa, iruzkin, sarkasmoak edo pasa-
dizo sexistak. 

ARROPA EROSOA EROSI EZAZUE
OHIKO GENERO ESTEREOTIPOEKIN
BALDINTZATUTA IZAN GABE. Apaindura edo motibo neutroak 
dituzten koloreak edo beraiek gustuko dutena aukeratu, bere sexuaren 
arabera mugatu gabe. Egoera bakoitzean egokiena den arropa mota 
aintzakotzat hartuz, utz diegun kolore, motibo, ehundura edo beira-ale 
aniztasuna probatzea, mutilak edo neskak diren kontuan izan gabe. 

Jaio aurretik arrosa edo urdinarekin etiketatzen utzi behar diogu. Jantzi horien 
erabilerarekin zerikusia duten klixeek min handia egiten diote mutilei, hein 
handiagoan seinalatzen bait dituzte purpurina, arrosa koloreak edo gonak 
janzten dituztenean. Non dago arazoa?! 

BERE TREBETASUNAK GARATZEN DITUZTEN JOS-
TAILUAK AUKERATU BERE LEHENTASUNEN ARABE-
RA. Jostailu motak guztiak probatzea sustatu eta ahalbidetu behar dugu rol 
ezberdinak izanda. Horrez gain, beti asmatuko duzue sormena eta irudimena 
sustatzen duten jostailuak erostean, baita pentsamendu logikoa eta kontzen-
trazioa, jarduera fisikoa edo partehartzea eta lankidetza ere. 

Adituen ustez, sexu biologikoaren arabera ekintzak zehazteak 
umeen garapena mugatu dezake, tradizionalki mutilei 
zuzendutako jostailuek trebetasun espazialak garatzen 
bait dituzte eta “emakumezkotzat” jotzen diren jostailuek 
gizarteratze eta zaintzarekin lotuta dauden trebetasunak 
sustatzen dituzte. Beraz, mota batetara mugatzen direnean, 
trebetasun batzuk garatzeari uzten diote.4 UTZ DIEZAIEGU 
GUZTIA PROBATZEN!

Zer egin ahal dugu etxean berdintasunezko 
hezkuntza sustatzeko? 

4. ROMANO, G (2018): “Cómo educar niños para un mundo con igualdad de género. Prácticas introducidas en la primera infancia 
promueven una educación con menos estereotipo y discriminación”, Believe Earth, 20/12/2018. Disponible en: https://believe.earth/es/
como-educar-ninos-para-un-mundo-con-igualdad-de-genero/
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TALDEAN JOLASTEKO “UNISEX” JOKOAK SUSTATU. 
Badaude joko tradizional asko, adibidez itsumandoka, ezkutaketa, zapia, 
zelai errea edo baloi gatibua, altxorraren bilaketa etab. apartekoak direnak 
lankidetza eta talde-lana sustatzeko eta, gainera, oso dibertigarriak dira. 

FAMILIAREKIN KIROL EGIN EZAZUE. Bere lehentasun 
pertsonalen arabera aukeratu ditzagun gure seme-alaben kirol eta aisialdirako 
jarduerak, eta ez gizartearen arabera egokienak direlako neskak edo mutilak 
direlako.

SAIA EZAZUE BETI ETXEKO LANAK PARTEKATZEN.  
Kontuan hartuta familiako kide bakoitzaren adina eta gaitasuna. Neska-
mutilen autonomia pertsonala eta etxeko lanetan berdintasunezko 
partehartzea sustatzea lortuko dugu. Horrez gain, garrantzitsua da gure 
seme-alabek atzematea zure aldetik eskakizun jarrera berbera etxeko lanetan 
parte hartzeko orduan. 

Zer egin ahal dugu etxean berdintasunezko 
hezkuntza sustatzeko? 

5. CUNNINGHAM, M. (2001): The influence of parental attitudes and behaviors on children’s attitudes toward gender and household labor in 
early adulthood. Journal of Marriage and Family, 63(1), 111–122. 

Neska-mutilek behatzen 
dute eta azkar eguneroko 
bizitzan ikusten eta 
nabaritzen dituzten portaerak 
erreproduzitzen dituzte. 2001 
urtean argitaratutako ikerketa 
batek egiaztatu zuen gazteek 
emakumeen eta gizonen 
artean etxeko lanak banatzen 
dituzten moduak hazi ziren 
etxean egiten zen moduarekin 
zerikusi zuzena dutela.5
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BERE MOTIBAZIO PERTSONALAREN ETA KEZKEN 
ARABERA EKINTZAK GARATZEKO AUKERA EMAN 
IEZAIOZUE, alde batera utzita generoarekin lotutako gizarte 
estereotipoak. Bere ahaleginak sustatu arlo guztietan eta ahalbidetu gehien 
gustatzen zaizkien eskolaz kanpoko ekintzak aukeratzea bere eguneroko 
bizitzan eta, batez ere, bere erabakiak babestu eta sendotu joeraren kontra 
doazela diruditen arren. 

Ikerketa batzuk frogatu dute haurtzaroan 
zenbaki gehiago erabiltzen direla eta 
zenbakizko eduki gehiago lantzen 
direla semeekin alabekin baino eta 
horrek, neurri batean, azaldu dezake 
zergatik emakumezko nerabeek eta 
gazteek duten gaitzustea goi-ikasketa 
zientifikoei dagokienez. Gomendagarria 
litzateke neskekin eguneroko bizitzan 
zenbaki gehiago erabiltzea jolasak 
erabiliz objektuak zenbatzeko, eragiketa 
matematiko errazak, asmakizunak, etab. 
horrela bere gaitasun guztiak sustatuz, 
bere sexua kontuan izan gabe.6

AUKERATU ESTEREOTIPO SEXISTARIK TRANSMITI- 
TZEN EZ DUTEN AISIALDIRAKO ETA KULTURA PRODUK- 
TUAK (LIBURUAK, IPUINAK, TELEBISTA PROGRAMAK, 
ETAB.). Saihestu ezin dugunean, sarritan gertatzen den bezala, bere espiritu 
kritikoa sustatzeko aukeraz profitatu dezagun nabarmenduz transmititzen 
dituzten estereotipoak eta bere egiatasuna zalantzan jarriz. Gure gizartean 
desorekak daudela erakutsi behar diegu eta hori bidegabea dela eta 
aldatzen saiatu behar garela.

Gauza ez da zeharo ipuin eta istorio tradizionalak desagerraraztea 
gure apalategietatik, bere irakurketan laguntzea baizik sarritan dituzten 
bidegabekeriak eta mezu sexistak edo arrazistak nabarmenduz, bere espiritu 
kritikoak eta enpatia gaitasuna sustatuz. 

6. CHANG, A; SANDHOFER C.M.; Brown C.S. (2011): “Gender Biases in Early Number Exposure to Preschool-Aged Children”, Journal of 
Language and Social Psychology, Volume: 30 issue: 4, pages: 440-450. Tomado de Brown C.S. (2014): “Parenting Beyond pink and blue: How 
to Raise Your Kids Free of Gender Stereotypes”, Ten Speed Press, New York. 

*BITXIKERIA

Zer egin ahal dugu etxean berdintasunezko 
hezkuntza sustatzeko? 
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AURREIRITZIAK DESERAIKITZEN LAGUNDU PENTSA-
MENDU KRITIKOA SUSTATUZ: Aurreiritziak arrazoitu nahi ditu-
gunean, agerikoak dira: “zergatik diozu bakarrik andreek garbitu ahal dutela?, 
gizonek ez al dute eskurik?, uste al duzu dirurik ez dutela erratzik erosteko? 
Gainera, gizon askok garbitzen dute adibidez aitak… berak etxea garbitzen du 
ere bai, ezta?” 

ANIZTASUNA BALIOESTEN IRAKATSI EZAZUE. Genero, 
nazionalitate, kultura, erlijio… ezberdineko pertsonekin bizikide gara, aniztasuna 
giza-naturari atxikita dago eta balioztatu behar dugu. Izaki bakarrak eta 
errepikaezinak gara eta gure seme-alabak estereotipo eta aurreiritzietan 
jausarazi egingo dieten sinplifikazioen eta orokortzeen erabilerek gure burua 
bultzatzen ezin diegu utzi.

BESTE PERTSONEN ERABAKIAK ERRESPETATZEN 
IRAKATSI IEZAIOZUE, ezagutza eta une historiko ezberdinetan 
neskei eta mutilei berdintasunezko ereduak eskaintzeko. Aurkitzea erraza ez 
denean, beti ere horren arrazoiak azaldu ahal dizkiegu. 

EMAKUMEZKO ERREFERENTEAK ETA EMAKUMEEK 
EGINDAKO EKARPENAK BILATU ezagutza eta une historiko 
ezberdinetan neskei eta mutilei berdintasunezko ereduak eskaintzeko. 
Aurkitzea erraza ez denean, beti horren arrazoiak azaldu aha dizkiegu. 

ZURE TXIKIENTZAT ERREFERENTE EZBERDINEN 
ARTEA KONPLIZEAK BILATU ITZAZUE: senideak, lagunak, 
zaintzaleak… Zure helburua kontatu eta bere laguntza eskatu. 

Zer egin ahal dugu etxean berdintasunezko 
hezkuntza sustatzeko? 
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