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Espero dut dokumentu hau irakurriko duenak guk ibilaldi, tailer
edo ekintza bat antolatzean izan dugun ilusio bera izatea; espero
dut dokumentua irakurtzean udako kanpamentuetara joateko
antolaketak sortzen duen gozamena izatea, ahaztezinak baitziren
eta elkartasun-sentimenduak indartzen baitzituzten: mundu
berri bat nahi genuen eta pozik samar sentiarazten gintuzten. Era
berean, espero dut hezkuntza ez-formalaren eremu aberasgarri
honetan zabiltzaten guztiok, eta ez zabiltzatenok, (baterako)
hezkuntza aplikatzeko eta heziketaren eremu hau arakatzeko
hainbat modu aurkitzea.
Hasieran boluntarioa eta monitorea izan nintzen eta, gero,
ezagutzen eramailea. Esperientzia luze edo motz horri esker,
ikuspuntuaren arabera, maskulinotasun alternatiboko hainbat
mutil ezagutu ditut, eman digutena eraldatu, berdindu edo
aldatu nahi dutenak; eta esanekotasun eta mendekotasunetik
urrun dauden hainbat feminitaterengandik ikasi dut. Neska hauek
gune berriak ikertzen eta irabazten dituzte, euren diskurtso eta
aldarrikapenez baliatzen dira euren buruak ahalduntzeko eta
prest daude gizartearen aldaketaren alde borrokatzeko.
Neska eta mutil hauek berdintasunean eta elkarrekin bizitzen ikasi
dute eta konfiantza osoa dute egiten duten lanean. Laburbiltzeko,
pertsona hauek aurretik emandako arauak urratzea lortu dute eta
beste kode batzuk sortzen dituzte, ez-formala den formatutik
abiatuta. Bazterretatik, gaitasun sozial eta emozionalak ikastea
eta finkatzea ahalbidetzen duten gune hauek sortu dituzte,
poliki-poliki, eta gune hauek, aldi berean, elkarbizitza soziala eta
nortasun alternatiboen garapena ahalbidetzen dituzte. Azken
nortasun hauek ere komunitateetan hartzen dute parte eta
dituzten desio, printzipio eta idealen alde borrokatzen dute.
Hezkuntza ez-formala aberatsa da, espiritu, elkarbizitza eta
esperientziei dagokienez. Partekatzeko eta hazteko guneak sortzen
ditu, baita komunitate eta kideen arteko harreman sendoak ere.
Dibertsiorako guneak eta ezagutzaren guneak batzen ditu eta, aldi
berean, elkarkidetasun, adiskidetasun edo tolerantzia bezalako
ezinbesteko balioak sustatzen ditu. Zer esanik ez, berdintasuna
ere elikatzen du. Gauzak horrela, hezkuntza ez-formala gizartea
aldatzeko tresna sendoa da; giza-harremanetan ezartzen diren
hierarkiak eta rolak aldatzea eta dekonstruitzea ahalbidetzen du,
sexismo eta matxismoarekin gertatzen den moduan.
Agian, dokumentu hau irakurriko duenak parte hartu du erakunde
batean boluntario gisa, udako kanpamentu edo ludoteka batean.
Bada, gune hauek guztiek, garatzen dituzten ekintza txiki,
portaera edo jokabideen bidez, bidea ematen diote kontzientziazio
sozialari. Gune horietatik, hausnartzera eta kritika egitera
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gonbida dezakegu, baita mugatzen eta atxilotzen gaituzten
egiturak, eta rolak eta eskema estatikoak sortzen dituzten
estruktura sozialak zalantzan jartzera ere, egitura horiek nesken
eta mutilen desioak, gustuak eta jomugak murrizten dituztelako.
Eredu horiek hausteko eta dekonstruitzeko mekanismo hezitzaile
sendo eta indartsuak behar ditugu. Ildo horretatik, heziketak
bateratu egin beharko lituzke eremu formala, informala eta ezformala, eremu bakoitzaren abantailak eta gaitasunak ahalik eta
gehien ustiatzeko.
Lana komunitarioa izan behar da, eta gune ez-formalak
borrokatzeko eta kontzientziak pizteko plataformak izan behar
dira, generoen rol, eredu eta estereotipoen aldaketa errazteko.
Gauzak horrela, zentzu handia dauka baterako hezkuntza eta
genero-indarkeriaren prebentzioa hezkuntza ez-formalaren
eremuetan gehitzeak, aldarrikapenak eta aldaketak egiteko
guneak baitira. Gune hauek hausnarketa, kritika eta baterako
hezkuntzaren estrategia berriak ahalbidetzen dituzte, eta
estrategia berri horiek lagungarriak izango dira berdintasunean
elkarrekin bizitzeko eta kontzientzia hartzeko: genero-indarkeria
oso finkatuta dago gizartean, eta normaldu egin da, baina
desagertu behar da.
Ezinbestekoa da hezkuntza ez-formalak batera hezteko duen
gaitasuna onartzea, eta beharrezkoa da monitoreak aldaketarako
eragileak direla onartzea: berdintasunezko gune orekatu bat
eskaini ahal diete neska eta mutilei, arau, jokabide eta rol berriak
ikas ditzaten, betiere harreman-eredu berrietatik abiatuta.
Hau guztia kontuan hartuta, gida hau unibertso bat da, arakatzeko,
ikasteko eta zeure burua aberasteko, betiere berdintasunean
elkarrekin bizi ahal izateko. “equality“ hausnartzera eta ulertzera
gonbidatzen duen gune bat da, baita elkarri ulertzeko eta
jokatzeko era berriak partekatzeko.
Margaret Meadek hauxe utzi zigun idazkietan: “Ez izan
zalantzarik: lagun-talde konprometitu eta pentsalari batek
mundua aldatu ahal du. Izan ere, lortu duten bakarrak izan dira”.
Beraz, egin dezagun lan elkarrekin, jarduera, ekintza edo tailer
txikien bidez; saia gaitezen konprometitu eta pentsalari izaten.
		

Estíbaliz Linares
Emakumeen kontrako Indarkerian Esku hartzeko
Masterraren koordinatzaile kidea. Bilbo.
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Zer da

?

“equality“ sexu-berdintasuna sustatzeko eta genero-indarkeria saihesteko gida bat edo
kontsulta-eskuliburu bat baino gehiago da. Hori eskaintzen du, noski, baina beste zerbait
ere ematen du. Gida honi esker, hezitzaileek paper aktibo, kontziente eta arduratsu bat
hartu ahal izango dute, gure nerabe eta gazteentzako gizarte orekatu bat eraikitzeko.
Erronka liluragarria da.
Gazte eta nerabeak pertsonen arteko harremanak eta bikote harremanak izaten dituzte
lehen aldiz bizitzaren aro honetan eta guk, aisialdi- hezitzaileak izanik, hausnartzeko
eta irakasteko balio duten guneak dibertigarri eta magiko horiek haiekin partekatzeko
pribilegioa dugu. “equality“ gidaren bitartez, berdintasunaren ikuspegitik abiatuta
lagunduko diegu harreman horiek garatzen. Nork bere eskarmentua ekarri ahal izango
du, gazte hauek, azkenik, euren nortasun personal eta afektiboa gara dezaten, era askean,
kontzienteki eta indarkeriarik gabe.
duIN!1 gida jarraituz, “equality“ hezkuntza-proiektu ezberdin bat da. Proiektu hau
hainbat erakunde eta diziplinetatik etorritako profesionalek izandako esperientziek eta
ezagutzak osatu eta egiaztatu dituzte. Parte hartzen duten lagunak indarkeriarik gabeko
eta berdintasunezko gizarte bat lortzeko inplikatu dira, eta gazte eta nerabeei laguntzen
diete generoarekin eta amodio erromantikoarekin loturiko estereotipoak, topikoak eta
aurreiritziak zalantzan jartzen, eta horien inguruan hausnartzen. Era berean, topiko hauek
indarkeria matxista justifikatzeko unean izaten duten papera aztertzen dute lagun hauek.

Nori zuzendu diogu gida?
Aisialdian edo heziketarako gune ez formaletan, gazte eta nerabeekin lan egiten duen
edozein hezitzaile edo profesionali.
Batez ere, gida hau zuzengabeko errealitatea aldatu egin behar dela dakiten hezitzaile
horiei dago zuzenduta, errealitate horrek generoaren arabera ezberdin kokatzen
baititu neskak eta mutilak, etorkizuneko gizon eta emakumeak, bere helburua lortzeko
abiapuntuari dagokionez mugak ezartzen baitizkie.

Nola jaio zen?
Matiz elkarteko taldeak premiazko alarmaren seinalea entzun du, eta horregatik jaio
da “equality“. Gure kezka nagusia ezberdintasunezko egoera hau desagerraraztea da,
bikotekide nerabe eta gazteen arteko genero-indarkeriari aurre egiteko. Gida hau kezka
horren fruitua da.
Oso sinplea da: zenbakiak beldurtzeko modukoak dira. Euskadin, 2019an, genero-indarkeria
jasan zuten emakumeen % 39,8k 30 urte edo gutxiago zituzten eta ia %11,6 adingabeko
neskak izan ziren.2 Zenbakiak oso adierazgarriak dira eta erronka bat proposatzen digute
heziketaren arloko profesionalei: lagundu behar diegu etorriko diren emakumezko eta
gizonezko belaunaldiei, indarkeriarik gabeko eta berdintasunezko harreman askeak eraiki
ditzaten.
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Eta interes hori, zergatik?
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna giza eskubideen auzi bat delako. Era berean,
berdintasuna ezinbestekoa da justizia soziala lortzeko.
Hezitzaileak gara eta parte hartu behar dugu berdintasunean oinarritutako eta
bereizkeriarik gabeko harreman sozial eta pertsonalen eredu berriak eraikitzeko prozesuan.
Ezberdintasuna elikatzen eta sustatzen duten egiturak eta mekanismo patriarkalak
suntsitu eta zalantzan jarri behar ditugu etengabe, baita egitura eta mekanismo horiek
mantentzeko tresna nagusia, hau da, genero-indarkeria.
Etorkizuneko neskei, nerabeei, gazteei, emakumeei eta helduei aukera eta eskubide
berberak eta errealak bermatuko dizkien gizarte bat eraiki behar dugu eta ezin dugu
betebehar hau gauzatzeke dauden auzien erretiluan utzi.

Zertarako balio du gida honek?
•
•
•

Hezkuntza ez-formalean ere, premiazkoa da ezberdintasunarekin loturiko auziak
eta genero-indarkeria ekiditeko auziak gazte eta nerabeekin lantzea, eta gida
honek hori ikusarazten die hezitzaileei.
Gidak kontzeptu-tresnak, esperientziak eta baliabide praktikoak eskaintzen dizkie
hezitzaileei. Baterako hezkuntza proposamen pedagogikoa da, gure taldeak
hezteko.
Gida honi esker, hezitzaileek, euren lanetan, nerabe eta gazteei lagundu ahal
izango diete hausnartzeko, kritika egiteko eta enpatia sortzeko gaitasunak
lantzen, betiere berdintasunezko balioak erabiliz.

Nola egingo dugu?
“equality“ gidak mugimendu feministaren izaera borrokalariaz kutsatu nahi ditu nerabe
eta gazteen heziketaren arduradunak, aisialdian eta eremu ez-formaletan lan egiten
dutenak. Guztiok hartu behar dugu parte berdintasunezko heziketa-erronka honetan.
Horretarako, “equality“ gidak informazioa eta datuak eskaintzen ditu, askotan desitxuratuta
edo nahasturik jasotzen ditugun kontzeptuak edo terminoak aztertzen ditu, hausnarketak
proposatzen ditu eta ideiak, aholkuak, esperientziak eta laguntzeko baliabideak ematen
ditu argi eta garbi, hezitzaileek hori guztia erabil dezaten nerabe eta gazteen taldeekin
lan egitean.
Hasieran, gida honek gizartearen gaitz honetarako gerturatze deskriptibo, kontzeptual
eta terminologiko labur bat egiten du, guztiok uler ditzagun arazoaren laztasuna eta
ondorioak. Helburua gu prestatzea, sentikor bihurtzea eta kontzientziatzea da, aldaketa
martxan jartzeko.
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Gero, gidak hurbilagoa eta pedagogikoagoa den gerturatze bat eskaintzen du. Horretarako,
izaera praktikoagoa duten hainbat auzi aurkezten ditu, taldeekin lan egitea errazagoa izan
dadin. Hau guztia aurkituko dugu:
•
•
•
•

Aholku eta xehetasun metodologiko batzuk,
hainbat erakunde eta profesionalek sustatutako esperientzia berri eta arrakastatsu
batzuk,
Interneten bidez atzigarri dauden hainbat baliabide pedagogiko eta
beste profesional batzuekin harremanak sortzeko aukera, informazioa eta
esperientziak partekatzeko.

Har dezagun parte borroka feministan... berdintasunerako borroka baita.

Egilearen oharra

Matiz erakundeko talde teknikoan saiatu gara emakumeek, edo bere burua
emakumetzat dutenek, jasandako indarkeria izendatzeko kontzeptu bakar
bat hautatzen. Genero-indarkeria, ziur aski, giza eskubideen urraketarik
ohikoena da eta, hala ere, nahiz eta gaitz sozial hau oso larria izan, ez dago
arazo honi izen zehatz eta bakar bat emateko adostasunik.
Genero-indarkeria, indarkeria matxista, emakumeen aurkako indarkeria,
etxeko indarkeria, familia-indarkeria, feminizidioa... Kontzeptu hauek
guztiek euren aurkakoak eta aldekoak dituzte. Batzuek arrazoi gramatikal
edo semantikoak aipatu dituzte eta, beste batzuek, irizpide ideologikoak,
legezkoak edota juridikoak.
Gida honetan, orokorrean, genero-indarkeria kontzeptua erabiliko dugu.
Indarkeria matxista edo emakumeen aurkako indarkeria bezalako kontzeptuek
ere ondo islatzen dute indarkeriaren sorburua emakume eta gizonen arteko
ezberdintasuna dela, baita emakumeek eta gizonek duten boterearen desoreka
ere. Hala ere, ñabardura batzuk hartu behar dira kontuan.
Erabaki hau hartzeko, funtsezko bi arrazoi izan ditugu kontuan: alde batetik,
genero indarkeria kontzeptua erreferentziako arau-esparru nazionalean
erabiltzen den kontzeptua da, hau da, abenduaren 28ko 1/2004 Lege
Organikoan, genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei
buruzkoa; beste alde batetik, ziur aski, gizartean gehien erabili den eta gehien
ezagutzen den kontzeptua da, arazo honi erreferentzia egiteko. Testu honi
eman nahi izan diogun izaera pedagogikoa kontuan hartuta, aipatutako
bigarren arrazoia erabakigarria izan da.
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B.1. Giza eskubideen urraketa globala

“Azken batean, non hasten dira giza eskubide unibertsalak?
Bada, toki txikietan, gugandik hurbil;
hain hurbilak eta txikiak dira toki horiek,
mapetan ere ez dira agertzen. Baina eremu horiek
eratzen dute banakoen mundua: banakoek
bizitoki dituzten auzoak; ikastoki dituzten eskolak
edo unibertsitateak; lantoki dituzten fabrikak, sailak edo
bulegoak. Leku horietan izan nahi dute gizonezkoek,
emakumezkoek eta haurrek berdin legearen
aurrean, aukeretan, diskriminaziorik gabeko
duintasunean, eta eskubide horiek toki horietan
esanguratsuak ez badira,
inon ere ez dira esanguratsuak”.
Eleanor Roosevelt. Nazio Batuak, 1953-3-27

Genero-indarkeriak ez du mugalderik ezta, antza, mugarik. Hori dela eta, ez da desagertzen
edo arintzen etnia, kultura edo klase sozialaren arabera. Asko jota, egiaztatu dugu, batzuetan,
arazoaren intentsitatea, erak edo seinaleak aldatu egiten direla herrialdeetako testuinguru
soziopolitikoaren arabera.
Arrazoi batzuk aipatu dira indarkeria hau azaltzeko, baina, antza, bat-etortze zabal bat dago
azalpen honen inguruan: emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak eta indarkeriaren
erabilerak, gatazkak konpontzeko unean, lotura handia dute bikotekideak eragindako generoindarkeriarekin, baita edonork eragindako indarkeria sexualarekin.
Gaur egun, aberatsagoak diren gizarteetan berdintasunaren maila altuagoa delako ustea dugu.
Gizon eta emakumeen arteko eskubide eta aukeren berdintasun erreala oraindik urrun dago
baina, beste herrialde behartsu batzuekin alderatuta, hobekuntza garrantzitsua da, azken
herrialde hauetan emakumeen esplotazioa eta bazterketa are nabarmenagoa eta larriagoa baita.
Hala ere, ezin gara fidatu, berdintasun handiagoko herrialde hauetan3 ere, indarkeria fisiko edo
sexualaren zenbakiak altuak izan daitezkeelako. Horrela, Genero Berdintasunaren Europako
Institutuak argitaratutako 2021eko Genero Berdintasunaren Indizearen arabera, 2018an 600
emakume baino gehiago hil zituen bikotekideak, senideak edo ahaideak EBko 14 estatutan.
Zehazki, Malta, Finlandia eta Suedia izan ziren bikotekideek egindako feminizidio tasarik
altuenak erregistratu zituzten estatu kideak, eta, senide edo ahaide batek egindako hilketen
kasuan, Letonia, Malta eta Austria izan ziren nagusi.

3. Munduko Ekonomia Foroaren arabera, aberastasunaren banaketa, heziketa, osasuna eta botere politikoa hartu dira kontuan.
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Europar Batasuneko emakumeek pairatzen duten indarkeria fisiko eta
sexualaren maila oso larria da, eta Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen
Agentziak egindako ikerketa baten arabera “Emakumeen kontrako generoindarkeria: EB mailako inkesta” emakumeen % 8k indarkeria fisikoa edota
sexuala pairatu izan zuten 2014. urtean inkestaren aurreko 12 hilabeteetan
eta heren batek edonolako eraso fisiko edo sexuala jasan izan du 15 urte
zituztenetik.
Zenbatespen gisa,
munduko emakumeen % 30ek
indarkeria fisikoa edota sexuala
jasan dute noizbait.

Sakon dezagun datu hauetan...
Aurre egin behar diogun arazoaz kontziente izateko. Datu adierazgarriak:
Europar Batasunak mundu osoan egindako ikerketen arabera, hauxe jakin izan dugu:
• Oraindik bizirik dauden 650 milioi emakume baino gehiago 18 urte baino gutxiago zituztenean
ezkondu ziren. Urtero 12 milioi inguru.4
• Guztira 87.000 emakume hil zituzten 2017an. Emakume hauen %58a bikotekideek edo familiako
beste kide batzuek hil zituen. Horrek esan nahi du, mundu mailan, egunero 137 emakume hiltzen
dituela normalean konfiantza izan beharko lukeen norbaitek.5
• 2018an, munduan detektatutako gizakien salerosketaren 10 biktimetatik 5 emakume helduak ziren
eta 2 neskatilak.
• UNICEF-en datuen arabera, 200 milioi neska eta emakume inguruk (15 urtetik beherako 44 milioi)
emakumeen mutilazio/ablazio genitalen bat jasan dute praktika hori kontzentratzen den 31
herrialdeetan.6
Osasunaren Mundu Erakundeak (OME, aurrerantzean) 194 herrialdetan egindako ikerketa7 bati esker,
hau egiaztatu ahal izan dugu:
• 736 milioik (ia hirutik batek) inoiz jasan du indarkeria fisikoa edo sexuala bikotekide baten eskutik,
edo sexu-indarkeria bikotekidea ez zen baten aldetik.
• Bikotekidea izan duten emakumeen ia heren batek bikotekideak eragindako indarkeria fisiko edo
sexuala jasan du.
“Emakumeen kontrako genero-indarkeria: EB mailako inkesta” txostenaren arabera, Europan:
• 13 milioi bat emakumek indarkeria fisikoa jasan dute ikerketan parte hartu eta aurreko 12
hilabeteetan.
• Epe horretan, 3,7 milioi emakumek indarkeria sexuala jasan zuten.
• Europar Batasuneko estatu kideetako emakumeen % 43k bikotekideak eragindako indarkeria
psikologikoa jasan dute noizbait.8
• 10etik, emakume batek ziberjazarpena jasan duela aitortu du, 15 urtetik aurrerantzean. Arrisku
handiena 18 eta 29 urte arteko emakumeek izaten dute.
4. UNICEF, 2018ko datuen arabera.
5. UNODC (2019): Global Study on Homicide 2019. Vienna.
6. UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020.
7. World Health Organization (2021): Violence against women prevalence estimates, 2018: global, regional and national prevalence
estimates for intimate partner violence against women and global and regional prevalence estimates for non-partner sexual violence against
women. Executive summary.
8. Herrialdearen araberako informazio gehiago lortzeko, ikusi The World’s Women 2020, Trends and Statistics, Violence against Women and
the girl child, Nazio Batuen Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Departamentua, 2020.
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Iturria: Europa Press (2014). Genero-indarkeria jasan duten emakumeak, eskualdearen arabera.

Gainera, estatistika honetako emakume batzuen kasuan, nabarmendu behar da euren egoera
are larriagoa dela, hori posible bada. Pobreziaren ondorioz, munduko herrialde batzuetako
emakumeek baliabide eza dute, ez dute ikasketarik edo analfabetoak dira, ez dute ogibiderik eta,
kasu batzuetan, emigratu behar dute. Hori dela eta, munduko herrialde batzuetan, emakumeak
zaurgarriak dira, bereziki, eta bazterketa anizkoitza jasan dezakete.
Era berean, funtzionaltasunarekin loturiko arazoak dituzten emakumeak ere zaurgarriagoak dira,
euren sexuaren eta desgaitasun fisiko, mental, psikiko edo sentsorialaren esklaboak baitira.
Zer esanik ez, homosexualitatea edo bisexualitatea azaltzeak estigma soziala dakar eta zaurgarri
bihurtzen ditu automatikoki izaera horiek aitortzen dituzten emakumeak. Emakume hauek
bazterketa anizkoitza jasateko aukera asko dituzte.
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Emakumeen beste talde batzuekin alderatuta, aurreko paragrafoetan aipatutako emakumeek
indarkeria jasateko aukera gehiago dituzte. Itzul gaitezen datuetara eta “Emakumeen kontrako
genero-indarkeria: EB mailako inkesta” txostenera, errealitatearen berri emateko:
•

•

2014an, Europar Batasunean elkarrizketatutako emakume ez heterosexualen % 23k
(lesbianak, bisexualak edo beste aukera batzuk) indarkeria fisiko edo sexuala jasan dutela
adierazi zuten, erasotzailea emakumea edo gizona izanda. Emakume heterosexualen
kasuan, berriz, portzentajea % 5 da.
Beste alde batetik, osasun arazoak edo desgaitasunaren bat duten emakumeen artean,
% 34k adierazi zuten bikotekideak eragindako indarkeria fisiko edo sexuala jasan dutela
noizbait. Osasun arazorik edo desgaitasunik ez duten emakumeen artean, portzentajea
% 19 da.

Emakumeen banakako ezaugarriek (sexu-orientazioa, desgaitasuna edo etnia), faktore
ekonomikoek (errenta, erosteko ahalmena, prestakuntza akademikoa, edo baliabideak eta
zerbitzuak atzitzeko ahalmena) eta testuinguruko faktoreek (krisi humanitarioak, gatazkak
eta gatazkaren ondorengo egoerak) emakumeen zaurgarritasun maila areagotu dezakete
indarkeriaren aurrean.

Baina, zeintzuk dira emakumeen aurkako indarkeria honen ondorioak?
Esan gabe doa: genero-indarkeria lesio fisikoen sorburu nagusia da, baita beste osasun arazo
fisiko, mental eta sexual batzuk edo ugalketako arazoak izateko arrisku-faktore argia.
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OMEk argi utzi du: bikotekideen indarkeriak eta indarkeria sexualak arazo fisiko, psikologiko,
sexual eta ugalketako arazo larriak eragiten dizkiete biktimei eta seme-alabei, epe laburrean
eta epe luzean. Horrez gain, gizarteari begira, indarkeriaren kostu ekonomikoa oso altua da.
Jarraian, ondorio batzuk aipatuko ditugu:
ONDORIOAK OSASUNEAN
• Ondorio hilkorrak, hala nola gizahilketa edo suizidioa.
• Hainbat lesio fisiko (zefaleak, lunbalgiak, abdomeneko mina, fibromialgia,
nahasmendu gastrointestinalak, mugikortasunarekin loturiko arazoak eta,
orokorrean, osasun txarra) eta psikologiko (depresioa, trauma osteko estresaren
nahasmendua eta antsietatearen beste nahasmendu batzuk, loezina, elikadurarekin
loturiko nahasmenduak eta suizidio-saioak).
• Bikotekideak eragindako indarkeriak eta indarkeria sexualak, besteak beste, nahi
gabeko haurduntzak, abortuak, hainbat arazo ginekologiko eta sexu-transmisiozko
gaixotasunak eragin ditzakete.
• Haurdunaldian bikotekideak eragindako indarkeria jasateak nahi gabeko abortuak
izateko aukerak handitzen ditu, fetuaren heriotza edo erditze goiztiarra eragin
dezake eta, horrez gain, baliteke haurtxoak oso gutxi pisatzea jaiotzean.
ONDORIO SOZIOEKONOMIKOAK
• Gerta liteke indarkeriaren biktimek lan egiteko edo ardurarik hartzeko gaitasunik ez
izatea, edo lanera ez joatea.
• Lana eta soldata galtzea.
• Hainbat baliabide publiko eta zerbitzu sozial behar dira genero-indarkeriaren
biktimak zaintzeko: osasunerako, biktimak babesteko, sistema polizial eta judizialak...
• Genero-indarkeriak eragina dauka biktimek egiten duten kontsumoan, aisialdiarekin
loturiko ekintzei, aisialdiari eta kirolei dagokienez.

ONDORIOAK HAURTZAROAN
• Familian indarkeria badago, bertan hazten diren haurrek hainbat jokabide- eta
emozio-nahasmendu gara ditzakete, hala nola diziplinarekin loturiko arazoak,
heldutasunik eza, beldurren garapena edo ardurak hartzeko gaitasunik eza.
• Eskola-porrota.
• Bost urte baino gutxiago dituzten haurrei dagokienez, bikotekideak eragindako
indarkeria heriotza eta gaixotzearen tasa altuarekin lotuta dago. (OMEk beherakogaixotasunak eta malnutrizioa aipatu ditu).
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Besterik...?
Gainera, kontuan hartu behar da emakumeen aurkako indarkeria (batez ere bikotekideak
eragindako indarkeria eta indarkeria sexuala), arazo sozial, ekonomiko edo osasun publikorako
arazo larri bat izateaz gain, giza eskubideen urraketa agerikoa dela.
Hala ere, ez da agerikoa izan beti, eta
horregatik uste dugu nabarmentzeko
beharra dagoela. Gaur egun baliteke
eskubideen urraketa hau oso bistakoa
izatea baina, duela oso gutxi arte,
gizarteak arazo hau onartzen zuen eta,
eremu pribatuarekin lotuta zegoenez, oso
gutxi hitz egiten genuen horren inguruan.
Ez zen jakitera ematen eta, ondorioz, ez
zen existitzen.

Orain bai... Zergatik? 9
Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala (1948) edo Emakumeen aurkako Indarkeria
Desagerrarazteari buruzko Adierazpena (1967) bezalako nazioarteko akordioek aitortu egin
dute emakumeek indarkeriarik gabe bizitzeko eskubidea dutela, funtsezko giza eskubide bat
baita. Aurrerapen asko egin dira, bereziki, 1995ean, Beijingen, Emakumearen inguruko laugarren
mundu-konferentzia egin zenetik baina, hala ere, Nazio Batuetako Garapenerako Programak10
gogorarazten digun bezala, oraindik arazo batzuk ditugu, berdintasunaren eza eta emakumeen
ahalduntzeari11 dagokionez. Baliabide ekonomikoak atzitzeko zailtasuna, etengabeko bazterketa
sozial eta juridikoa, ordaindu gabeko lanak, jasaten duten indarkeria... Egoera hauek guztiek, giza
eskubideen urraketak izateaz gain, emakumeen ahalduntze ekonomiko eta politikoa eragozten
dute.
Logikoa denez, herrialde txiroetan, gatazka-egoeretan edo bizigarritasun zaileko lekuetan,
ezberdintasun hau areagotu egiten da eta ondorio negatiboek ere eragin handiagoa dute
garapenean. Hori dela eta, emakume eta gizonen eskubide zibilak, kulturalak, ekonomikoak,
politikoak eta sozialak errespetatzea ezinbestekoa da giza garapen iraunkorrerako.

Beste ezer baino lehen, emakume eta gizonen arteko
berdintasuna giza eskubide bat da. Emakumeek duintasunez
bizitzeko eskubidea dute, miseria eta beldurrik gabe.
Emakumeen papera indartzea garapena sustatzeko eta
12
pobrezia murrizteko ezinbesteko tresna bat da.
9. Epigrafe honetan, emakumeen aurkako indarkeria giza eskubideen urraketa gisa onartzeko garrantzitsuak izan diren une edo gertaera
historiko batzuk aipatu ditugu labur, eta kronologikoki ordenatu ditugu. Emakumeen aukako indarkeriari dagokienez, nazioarteko eskubidearen
garapenari errepaso zabal eta sakon bat egin nahi izanez gero, gomendagarria da UN Women webgunea eta Genero Berdintasunaren
Europako Institutuaren webgunea bisitatzea.
10. Garapenerako Nazio Batuen Programa - GNBP.
11. Ahalduntzeari esker, zapaldutakoek, inoren laguntzarik gabe, dauden botere-harremanei erronka egiteko eta aldatzeko ahalmena garatzen
dute, aurre egiten diote ideologia patriarkalari eta ideologia hori islatzen duten harremanak, egiturak eta instituzioak aldatu nahi dituzte,
beste gizarte bat sortzeko, demokratikoa eta ko-arduratsua, emakumeek eta gizonek toki eta baldintza berberak izan ditzaten (CEDAW, 2002).
12. UNFPA (2008): Gender Equality: An End in Itself and a Cornerstone of Development.
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BAZENEKIEN HAU?

“1948tik giza eskubideak ez dira hain indibidualizatuak. Onera egin dute
gizabanakoak Estatuetan babesteko unean eta orain taldeen eskubide
kolektiboetarako babesa sartu da barne: herri indigenak, gutxiengoak
edo garapen bidean dauden ekonomiak. Gaur egun, markoak eskubide
ekonomiko, sozial eta kulturalekin loturiko hainbat xedapen ditu. Beste
eskubide batzuen kontzeptuak garatu dira, hala nola ugalketa-osasuna
izateko eskubidea edo, generoagatik indarkeria ez jasateko eskubidea.
1993an, Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala onartu eta 45 urte
geroago, eta Emakumeen aurkako mota guztietarako bazterketak
kentzeko hitzarmena indarrean sartu eta 12 urte geroago, 171 herrialdek
emakumeen eskubideak ere giza eskubideak direla onartu zuten Vienako
Giza Eskubideen Mundu Konferentzian. 1994an, 179 herrialde bildu
ziren Kairon, Biztanleria eta garapenari buruzko nazioarteko hitzaldian
(ICPD), eta onartu egin zuten ugalketa-osasuna osasunaren eskubide
orokorraren parte dela. Nazio Batuek Emakumeen aurkako Indarkeria
Desagerrarazteari buruzko Adierazpena onartu zuten 1994an eta,
horri esker, genero-indarkeriari buruzko atal bat sartu zuten Kairoko
kontsentsuan eta Beijingen 1995ean egindako Emakumearen inguruko
konferentzian”.
13

UNFPA (2008)

Nazio Batuetako Batzar Nagusiak Emakumeen aurkako mota guztietako bazterketak kentzeko
hitzarmena onartu zuen 1979an. Hitzaurrean argi utzi zuten emakumeek, nahiz eta hainbat
tresna egon, ez zituztela gizonek zituzten eskubide berberak. Hitzarmenak sexuagatiko
diskriminazioaren izaera eta esanahia deskribatu zituen, eta estatuek diskriminazioa
desagerrarazteko eta benetako berdintasuna lortzeko betebeharra zutela azpimarratu zuen.
Giza eskubideen hitzarmen guztiekin gertatzen den moduan, estatu batek hitzarmena sinatuz
gero, betebehar horiek hartzen ditu. Lege diskriminatzaileak desagerrarazteaz gain, hitzarmenak
ekintza eta ohitura diskriminatzaileak ere desagerrarazteko eskatzen du, baita emakumeen
diskriminazioa eremu pribatuan ere.14
Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko, 2020ko datuen arabera, 153 herrialdek,
gutxienez, etxeko indarkeriaren inguruko hainbat lege onartu dituzte, 106 herrialdek sexujazarpenaren aurkako legeak dituzte eta 45 herrialdek ezkon-indarkeriaren inguruko legeak
dituzte. Horrez gain, 90eko hamarkadatik, emakumeen aurkako indarkeriaren inguruko datu
gehiago biltzen dira eta datu gehiago ditugu eskuragarri. Hala ere, kontuan izan behar da legeak
izateak ez duela esan nahi lege horiek betetzen direnik edo nazioarteko gomendioetara edo
estandarretara egokitzen direnik.15

14

13. UNFPA (2008): Estado de la población mundial 2008. Ámbitos de convergencia: Cultura, género y derechos humanos. Populazio Gaietako
Nazio Batuen Funtsa. 21. orria.
14. Nazio Batuak (2014): Los derechos de la mujer son derechos humanos, Goiko Mandatariaren Bulegoa, New York eta Ginebra. 6. orria.
15. The World’s Women 2020: Trends and Statistics online portal
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Giza eskubideen nazioarteko arauez gain, eskualdeko hitzarmenek emakumeen eskubideak
sustatzeko eta babesteko xedapenak biltzen dituzte eta zainketarako sistemak dituzte, xedapenak
aplikatzen eta betetzen direla bermatzeko. Europan, Genero indarkeria eta etxeko indarkeria
prebenitzeari eta horien kontra borrokatzeari buruzko Istanbuleko Hitzarmena nabarmendu
behar da. Hitzarmen hau Europako Kontseiluak eta Giza Eskubideen Europako Auzitegiak sustatu
zuten eta estatu kide guztiek berretsi zuten, estatu espainiarrak barne.
Genero indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta horien kontra borrokatzeari buruzko
Europako Kontseiluaren Hitzarmena 2011n jaio zen eta giza eskubideen urraketa larri honi
aurre egiteko nazioarteko hitzarmen nagusia da. Hitzarmen horretan, berritzaileak ziren ideia
batzuk azpimarratu behar dira. Alde batetik, onartu egin zuen emakume eta gizonen arteko
berdintasuna gakoa dela emakumeen aurkako indarkeria ekiditeko; beste alde batetik, onartu
egin zuen emakumeen aurkako indarkeriaren izaera estrukturalaren oinarria generoa dela
eta, azkenik, aitortu zuen indarkeria emakumeen mendekotasuna inposatzeko mekanismo sozial
nagusienetako bat dela.

Horrez gain, hitzarmen honek emakumezko genitalen mutilazioa, ezkontza behartuak, jazarpena,
abortu behartua edo antzutze behartua bezalako delituak kriminalizatu zituen. Horren ondorioz,
estatu kideek lehen existitzen ez ziren delitu larri horiek sartu behar izan zituzten sistema
juridikoan lehen aldiz eta errudunak izango dira indarkeria-mota horien aurrean erantzun
zuzena ematen ez badute. Azkenik, hitzarmena gizarte zibileko agenteen arteko kooperazioaren
protokolo koordinatuak ezartzen saiatzen da. Agente hauek, besteak beste, emakumeen aurkako
indarkeriari aurre egiten dioten erakunde aktiboak, segurtasun indar eta kidegoak, edo biktimei
laguntza eskaintzen dieten erakunde edo zerbitzu espezializatuak dira.
2017an, Europar Batasuna Istanbulgo Hitzarmenari atxiki zitzaion, maila nazionalaren eta EBren
planoaren arteko osagarritasuna bermatuz, eta orain arte berretsi duten Europako Kontseiluko
36 herrialdeei aukera emanez emakumeen eta nesken aurkako indarkeriaren prebentzioa eta
ezabapena garatzeko eta indartzeko, baita etxeko indarkeria16 ere.

16. Genero indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta horien kontra borrokatzeari buruzko Europako Kontseiluaren Hitzarmena, Europako Kontseiluaren hitzarmenak (CETS 210. zk.)
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B.2. Argi eta garbi: ezagutu beharreko kontzeptu batzuk
Istanbulgo Hitzarmena generoa kontzeptua definitzen duen lehenengo nazioarteko hitzarmena
da. Onartu egiten du emakumeak eta gizonak sailkatzeko, sexu biologikoaz gain, gizarteak
ezarritako beste kategoria bat erabiltzen dela, hau da, generoa. Generoaren arabera, gizarteak
funtzioak eta jokaerak esleitzen dizkie emakumeei eta gizonei. Horrez gain, aitortzen du
emakumeen aurkako indarkeriaren izaera estrukturalaren oinarria generoa dela eta indarkeria
emakumeen mendekotasuna finkatzeko mekanismo sozial nagusietako bat dela17. Jarraian ideia
hau garatzen saiatuko gara.

Hasteko...
Sexua eta generoa: zer dira? Azter ditzagun kontzeptuak...
Sexua emakume eta gizonen arteko ezberdintasun biologikoak dira. Ezberdintasun horiek
unibertsalak dira eta berdinak dira kultura eta aro historiko guztietan.
Generoa, berriz, ezaugarri psikologiko, sozial eta kulturalak dira. Ezaugarri horiek gizarteak eraiki
ditu eta gizakiei esleitzen dizkiegu sexuaren arabera. Jokaera, ekintza, funtzio edo rol zehatz
batzuk esleitzen dizkiegu gizakiei eta, ondorioz, emakumea edo gizona izateak zer esan nahi
duen sailkatzen dugu. Historia aurrera joan ahala, sailkapen finko hau errotu eta finkatu egin
da. Ezaugarri hauek testuinguruaren araberakoak dira eta aldakorrak dira. Izan ere, aldatu egiten
dira denborarekin.
Hau da, sexuak bi gizakien arteko ezberdintasun biologikoei egiten die erreferentzia eta
generoa, berriz, eraikuntza soziokultural bat da. Generoak ezaugarri emozional eta intelektualak
eta jokaera-ezaugarriak esleitzen dizkie gizakiei eta ezagutzen dugun sailkapena sortzen du:
maskulinoa edo femeninoa.

Eta... Zergatik gertatzen da hau? Nola eraikitzen da generoa?
Generoaren rol eta estereotipo hauek guztiak eraikitzearen arrazoi nagusia historian zehar eta
gizartearen eraginez arrastatzen ditugun ideia sexistak dira. Ideia hauek errotuta daude gogor
eta ondorioz, sexu bakoitzerako, sozializazio-prozesu ezberdin bat sortzen dugu.
Gauzak horrela, generoaren rolak sexu bakoitzean espero diren eta egokitzat hartzen ditugun
jokabide-ereduak dira. Sexua kontuan hartua, gizona zein emakume izanda, rolek bakoitzak
bete behar duen papera, lanen banaketarik egokiena edo parte hartzeko gune edo espazio
aproposenak adierazten dizkigute.
Generoaren estereotipoak, berriz, tinko errotutako ideia sinpleak dira, emakumeei edo gizonei,
emakumeak edo gizonak izateagatik, esleitzen dizkiegun ezaugarri, jokaera eta gaitasunekin
loturikoak. Jaiotzean esleitzen dizkiguten etiketak dira, nolabait.18

16

17. EUROPAKO KONTSEILUA (2011): Genero indarkeria eta etxeko indarkeria prebenitzeari eta horien kontra borrokatzeari buruzko Europako
Kontseiluaren Hitzarmena, Europako Kontseiluaren hitzarmenak – 210. zk. Istanbul, 2011.V.11. 2-4. orriak.
18. Genero-indarkeria ekiditeko, gaztaroaren, babes juridikorako eta adingabekoen erreformaren zuzendaritza nagusia, (2013): Unidad Didáctica de Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes, Zuzendaritzaren Saila, Murtzia. 11. orria.
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Gizakiok estereotipo eta rol bereizgarri hauek barneratzen ditugu ikas-prozesu baten bidez.
Ikas-prozesu honek generoaren sozializazioa du izena. Generoaren Sozializazioaren eraginez,
norberak bere sexuarekin loturiko aukeretara egokitzen da eta, modu horretan, gizarteratzea
errazagoa da.

Sakon dezagun pixka bat gehiago sozializazio-prozesu hauetan:
femeninoa eta maskulinoa.
Jakin badakigu sozializazioa jaiotzearen unean hasten den prozesua dela, edo lehenago.
Haurtxoaren etorrera prestatzen dugunean, urdina edo arrosa prestatzen dugu dagoeneko, eta
hori bizitza osoan luzatuko da. Prozesu honen bidez, eta besteekin sortzen ditugun harremanez
baliatuz, gizartearen balio, jarrera, aukera eta jokabide horiek ikasten eta barneratzen ditugu,
gizartean modu egokian jokatzeko. Hau da, sozializazio-prozesuaren bidez, besteengandik
ikasten dugu eta inguruneko ohitura kulturalak geureganatzen ditugu.
Sexua/generoa sisteman oinarritutako sozializazio bereizgarriaren teoriaren arabera, bizitza
sozial eta kulturalean lehengo pausoak ematen ditugunean, generoaren nortasun bereizgarriak
geureganatzen ditugu. Nortasun horiek estilo kognitiboak eta jarrerazko estiloak dituzte barne,
baita kode axiologiko eta moralak ere, eta genero bakoitzak jokabidearekin loturiko hainbat arau
estereotipiko ditu esleiturik.19

Emakume eta gizonen arteko sozializazio bereizgarri horrek neskak eta mutilak, berez,
ezberdinak direla esan nahi du eta, ondorioz, heldutasunean bete beharko dituzten paperak ere
ezberdinak izango direla. Gauzak horrela, sozializazioaren agente nagusiek (familia, hezkuntzasistema, komunikabideak, hizkuntzaren erabilera edo erlijioa) maskulinitatea lotu ohi dute
botere, arrazionaltasun eta bizitza publikoarekin loturiko auziekin, hala nola ordaindutako lana
edo politika. Auzi hauek produktiboak dira eta ondare materialen arduradun bihurtzen dituzte
gizonak. Feminitatea berriz, pasibotasun, mendekotasun, obedientzia edo bizitza pribatuaren
auziekin lotzen dute, hala nola zaintza edo afektibitatea. Auzi hauek lotuta daude ugalketarekin
eta ondare emozionalen arduradun bihurtzen dituzte emakumeak.20
19. Walker eta Barton, 1983; hemendik hartuta: BOSCH, E.; FERRER, V.A.; FERREIRO, V. eta NAVARRO, C. (2013): La violencia contra las
mujeres. El amor como coartada. Anthropos, Bartzelona. 14. orria.
20. Ibídem. 14. orria.
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«Emakumea ez da emakumea jaiotzen,
bilakatu egiten da.»
Simone de Beauvoir

EMAKUMEEN SOZIALIZAZIO PROZESUA
AURREIRITZIAK

ONDORIOZ...

GERTA LITEKEENA

· Sentiberagoak dira eta estimu
handia behar dute.

· Sentikortasuna eta emozioak
adierazteko gaitasuna sustatzen
dira.

· Beste bati ulertzeko eta kontsolatzeko duten gaitasuna handiagoa
da.
· Sentikortasun handiagoa.

· Egokiagoa da eremu afektiboa
garatzea.

· Sentikortasun handiagoa.

· Ahalmen eta indar gutxiago
dituzte.

· Emakumeenganako konfiantza
txikiagoa da.

· Gutxiespena eta segurtasun eza.

· Emakumeen inguruan sufrimendu eta arrisku gehiago daude.

· Beldurrarekin eta segurtasun
ezarekin loturiko sentimenduak
izatea ohikoa da eta sentimendu
horiek sustatzen dira, askotan.

· Emakumeek konfiantza gutxi dute
euren buruengan.

Iturria: Matiz elkartea. 21

GIZONEN SOZIALIZAZIO PROZESUA
AURREIRITZIAK
ONDORIOZ...
· Ez dira hain sentiberak eta esti- · Sentiberatasuna oso gutxi susmu gutxi behar dute.
tatzen da. Askotan, hunkiberatasuna eta sentikortasuna erreprimitu egiten dira. Ez dituzte
· Eremu afektiboa garatzea ez da hainbeste babesten.
hain egokia edo hain beharrezkoa.
· Ahalmen eta indar gehiago di- · Gizonenganako konfiantza hantuzte.
diagoa da.
· Arrakasta lortzeko eta lehiakorrak izateko sustapena.

GERTA LITEKEENA
· Inhibizio afektiboa.
· Urrutiratzea.
· Arroztea.
· Hoztasuna.
· Ekimenerako gaitasun handiagoa
eta ekintzarako joera.
· Nork bere buruari gehiegi eskatzea.

· Gizonen inguruan sufrimendu · Ezkutatu eta erreprimitu egiten · Hutsegiteak onartzeko eta laguneta arrisku gutxiago daude.
dira beldurra, segurtasun eza, tza eskatzeko zailtasuna.
hutsegite edo tristezia bezalako
sentimenduak, baita sentimenduen adierazpena ere.
Iturria: Matiz elkartea.

21. Rico Altuzarrak egindako lanetik abiatuta moldatu dugu. RICO ALTUZARRA, B. (2015): Prevención de violencia de género en
adolescentes. Errioxako Unibertsitatea, Zientzia Juridiko eta Sozialen Fakultatea.
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Argi ikusten ez baduzu, irakurri hau...
Standford Unibertsitatean22 egindako saiakuntza batean, urdinez jantzi
zituzten neskak eta arrosaz jantzi zituzten mutilak. Ikusleek, arroparen
koloreak ikusita, haien ustez neskak zirenak deskribatzeko, gozoa
edo polita bezalako hitzak erabili zituzten, nahiz eta mutilak izan,
eta ustezko mutilak deskribatzeko, hau da, urdinez jantzitako neskak
deskribatzeko, dinamikoa edo bihurria bezalako hitzak erabili zituzten.
Neska edo mutilaren jarrerak baino, neska ala mutila zen usteak
erantzuna baldintzatzen zuen.
Aurrean neska edo mutil bat dugun ustearen arabera, gure jokabidea,
hitzezko eta gorputzeko hizkuntza, ahotseko doinua eta gardenagoak
diren beste adierazpen batzuk aldatu egiten dira. Hau guztia gu
konturatu gabe gertatzen da.

Laburbiltzeko, ohiko sozializazio bereizgarriaren ondorioz, emakumeek eta gizonek bereganatzen
dituzten jarrerak ezberdinak dira eta eremu ezberdinetan mugitzen dira. Ezberdintasun horiek
ezberdinak garen eta ezberdin jokatzen dugun usteak berresten dituzte eta horrek, era berean,
sozializazio bereizgarria beharrezkoa dela justifikatzen du.
Honen adibide argi bat ikusteko, azter ditzagun azaletik lehenengo urteetan haurrei oparitzen
dizkiegun jostailu ohikoei loturiko estereotipoak.23
MUTILEN JOSTAILUAK

NESKEN JOSTAILUAK

· Indarkerian, auzi militarretan edo gudan, eta ez bakean, oinarritutako jostailuak.
· Jostailu teknikoak edo maneiatzen diren
jostailuak: garraiobideak edo eraikuntzarekin, aurkikuntzekin edo konkistekin loturiko jostailuak. Ez daude lotuta etxeko
teknikarekin, eskulanekin edo dekorazioarekin.
· Lehiakortasunean eta ez elkarkidetzan
oinarritutako jostailuak, hala nola kirolekin loturiko jostailuak.
· Zientziarekin loturiko jostailuak: kimika,
elektronika...
· Abenturan edo ekintzetan oinarritutako
jostailuak, eta ez entzute edo harremanetan oinarritutako jostailuak.

· Panpinak, etxe edo sukalde txikiak eta
etxetresna elektrikoak, eta ez ikerkuntzarekin loturiko jostailuak.
· Lidergoarekin baino, laguntza eskaintzearekin loturiko jostailuak:
erizainak, hegazkineko laguntzaileak,
irakasleak, zaindariak... Eta ez medikuak, pilotuak edo ingeniariak.
· Irudiarekin loturiko jostailuak edo
apaingelako jostailuak, eta ez kirolerako jostailuak.

22. Walter Mischel, Standford Unibertsitatea, Kalifornia. Informazio gehiago nahi izanez gero, ikusi LAMAS, M. (1995): “La perspectiva de
género”, Revista de Educación y cultura, 8. zk. 47. atala. SNTE (Hezkuntzaren Langileen Sindikatu Nazionala), Guadalajara, Mexiko.
23. SÁEZ, J. (2010): “La igualdad no llega por casualidad. Tu cambio empieza en mi cambio”, Arroyo López, C.; Gutiérrez Jiménez, Mª. J., eta
Martín Berrido, Mª. M. (koordinazioa) (2010): Otro mirar, Virgen de las Nieves Unibertsitate Ospitalea, Granada. 41 – 54. orriak.
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Bistakoa da: sexuen araberako jostailuen bereizketarik eta lanean dagoen sexu-bereizketarik
paraleloak dira. Bilakaeraren psikologian egindako hainbat ikerketak frogatu egin dute
etorkizunean, normalean, haurtzaroan pozik erabili duguna nahiago ohi dugula.
Mendebaldeko gizartea asko aldatu da azken hamarkadetan baina, hala ere, emakumeen kasuan,
maitasunarekin lotuta dagoen guztiak pisu handia izaten jarraitzen du sozializazio-prozesuan.
Izan ere, askotan, maitasuna ezinbestekoa da bizi-proiektuan, baita ardatz bat ere.

Azter dezagun beste adibide bat: literaturaren helburua irakurlea entretenitzea da baina,
denok dakigunez, literaturak sozializaziorako botere handia ere badu. Ipuinen bidez, gizartean
nagusi diren balioak lagatzen dizkiegu datozen belaunaldiei: ideiak, sinesmenak eta jokatzeko
moduak. Ikerketen arabera, lehenengo urteetan, neskek zein mutilek abentura, fantasia edo
heroi eta maitagarriz beteriko ipuinak nahiago izaten dituzte. Loturiko pertsonaiak, ekintzak edo
ezaugarriak aztertzen baditugu, honako hau da ikusiko duguna ipuin klasikoetan:

20

GIZONAK

EMAKUMEAK

· Gizonek borrokatu, erreskatatu, askatu, negoziatu edo bidaiatu egiten dute.
· Gaiztakeria lotuta dago botere, aberastasun-gose eta oldarkortasunarekin.
· Pertsonaiak ausartak dira (pertsonaia ona) edo
koldarrak (pertsonaia txarra).
· Askotan, protagonistak fidela, dibertigarria edo
baldarra den lagun bat izaten du.

· Emakumeek garbitu, negar edo euren burua
orraztu egiten dute, eta erreskatearen zain daude.
· Gaiztakeria lotuta dago itsustasun fisiko, jelosia edo inbidiarekin.
· Ontasuna lotuta dago edertasun,
gozotasun, fintasun edo bakuntasunarekin, baita babesaren beharrarekin.
· Normalean, protagonistek ez dute lagunik
(asko jota, konfiantzazko neskame bat).
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Haurrentzako literaturan, gizon eta emakume baten arteko harreman bat dagoenean, printze
urdina agertzen da maiz. Pertsonaia honek bertute asko ditu eta emakume gazte, babesgabe eta
zorigabea erreskatatuko du. Etorkizun berri eta idilikoa eskainiko dio emakumeari, ideia hauetan
oinarritua:
•
•
•

Ezkontza bizitzaren helburua da.
Gizonei esker, zoriontsua izango dira beti emakumeak.
Emakumeek, dituzten maitasun eta buru-belarri aritzeari esker, printze bilakatuko
dituzte igelak edo piztiak.

Ondorioz, eta laburbiltzeko...
Generoak eraikitzeko prozesu honen bidez, hau da, sozializazio bereizgarriaren bidez:
•

gune, funtzio eta rol ezberdinak esleitzen dizkiegu emakume eta
gizonei; ondorioz...

•

onarpen soziala ere ezberdina da: sistematikoki, emakumeei
loturikoa gutxiesten dugu eta gizonei loturikoa goraipatzen
dugu; ondorioz...

•

gizonek emakumeen gainean dagoen nagusitza-posizio bat
hartzen dute; ondorioz...

•

gizonek errazago dute emakumeen kontrola, menderatzea eta
boterea hartzea; ondorioz...

•

generoaren araberako ezberdintasuna eta diskriminazioa sortzen
da; ondorioz...

•

emakumeen aurako indarkeria dugu.
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“Gauzak horrela, eta hau da aztertu nahi nuena, emakumeek ez dute
indarkeria jasaten sexuaren ezaugarri fisikoengatik, baizik eta euren sexuari
loturiko estereotipo sozial eta kulturalengatik —hau da, generoagatik,
definitu dugunaren arabera—, eta estereotipo hauek, elkarrekin batera,
gizonek zuzendutako menperatze- eta nagusitasun-egitura erraldoi bat
osatzen dute: sistema patriarkala edo patriarkatua, eta sistema horrek
emakumeen gutxiagotasuna edo men egitea justifikatzen du gizakien eremu
guztietan; eta antolaketa-sistema sozial guztiekin gertatzen den bezala,
sistema honek ere bere burua kokatu nahi du beste aukeren aurrean,
desbideratzeak ekiditeko, eta hainbat hertsadura-tresna ditu; tresna horien
artean, genero-indarkeria gailentzen da. Ikuspuntu honetatik, indarkeria
sistema patriarkalaren hertsadura-tresna gogokoena da.”24
Lousada, J.F. 2004

Emakumeen aurkako indarkeria azaltzeko hainbat ereduk, eredu multikausalek, sexismoa
elementu gakoa dela adierazi dute eta, hau guztia ikusita, adierazpena ez da inolako berririk.
Eredu hauen arabera, arazoaren erroa nagusi den sistema patriarkalak sortutako ezberdintasunak
dira, baita sistemak sortutako uste eta jokabide sexista eta misoginoak ere, familian eta bikoteharreman tradizionaletan islatzen direnak.

Sexismoa, bai, baina... ez al da hau gehiegikeria?
Emakumeen aurkako jarrera honek gizonak baino gutxiago balira bezala baloratzen ditu
emakumeak eta rol eta gune zehatz batzuetarako mugatzen ditu. Hori da, hain zuzen ere,
sexismoa, eta ez da inolako gehiegikeria, zoritxarrez. Sexismoak emakumeak diskriminatzen
ditu bizitzako arlo guztietan eta emakumeen hezkuntza-garapena, garapen profesional eta
psikologikoa mugatzen ditu.
Hauek dira gizartean ohikoak diren bi sexismo-mota:25
ETSAI-SEXISMOA (sexismo klasikoa edo usadio zaharreko sexismoa).
Oinarrituta dago irizpide hauetan (Glick eta Fiske, 1996):
· Paternalismo menderatzailea: emakumeak ahulagoak dira, gizonak baino
gutxiago dira eta, ondorioz, beharrezkoa da gizona menderatzailea izatea;
· Lehiakortasuna generoen artean: emakumeak eta gizonak ezberdinak dira eta
emakumeek ez dute eremu publikoan arrakasta izateko behar diren ezaugarriak.
Ondorioz, emakumeak eremu pribatuan egon behar dira;
· Etsaitasun heterosexuala: emakumeek botere sexuala dute eta, ondorioz,
manipulatzaileak eta arriskutsuak dira gizonentzat.
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24. LOUSADA, J.F. (2004): El derecho fundamental a vivir sin violencia de género, Auzi sozialetan espezializatutako magistratua. JAN/Galizia.
33. orria.
25. Hemendik hartuta: FERRER, V.A. eta BOSCH, E. (2010): “Detección y comprensión de actitudes sexistas: importancia de la ideología
de género”, RYAN, E. eta LEMUS, S. (koordinazioa), (2010): Coeducación. Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aula,
Granadako Unibertsitatea.
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ONBERAKO SEXISMOA
· Paternalismo babeslea: gizonek emakumeak babesten eta zaintzen dituzte,
gizona emakumearen aita balitz bezala.
· Generoen arteko ezberdintasunak osagarriak dira: emakumeek ezaugarri
positibo asko dituzte eta ezaugarri horiek gizonen ezaugarriak osatzen dituzte.
· Intimitate heterosexuala edo gizonen interdependentzia: gizonek emakumeak
behar dituzte seme-alabak hazteko eta behar sexualak asetzeko.
Baliteke onberako sexismoaren ezaugarriek itxura ona izatea baina emakumeen irudipena
negatiboa da bi ereduetan, emakumeak gizonak baino gutxiago baitira bietan eta gizonek
emakumeak menderatu behar dituztelako: emakumeak ahulagoak dira eta rol zehatz batzuk
betetzeko eta gune zehatz batzuetan, eta ez beste batzuetan, mugitzeko prestatuta daude.26
Izan ere, batzuetan, onberako sexismoa etsai-sexismoa
baino kaltegarriagoa izan daiteke: antzemateko
zailagoa da eta, ondorioz, zailagoa izan daiteke
kontrolatzea. Gerta liteke emakumeek ez antzematea
eta, ondorioz, patriarkatuari kontra ez egitea.27
Ziur aski, ez da zaila izango, gure
inguruan,
sexismo-mota
baten
edo bestearen irizpideei jarraitzen
dieten senide, bikotekide edo lagunik
aurkitzea.

Hezkuntza-eremuko profesionalak garenez, kontuan izan behar dugu sexismoa edo generoaren
ideologia tradizionala hautematea eta aldatzea ezinbestekoa dela. Balioez gain, sexismoak eragin
praktikoa dauka osasunean eta bizitzan, baita emakumeen aurkako indarkeria aurreikusteko
unean ere.

26. EXPOSITO, F.; C. MOYA, M. eta GLICK, P. (1998): “Sexismo ambivalente: medición y correlatos”, Revista de Psicología Social, 1998,
(13) 2, 159-169.
27. MOYA, M. eta DE 27. LEMUS, S. (2004): ”Superando barreras: creencias y aspectos motivacionales relacionados con el ascenso de las
mujeres a puestos de poder. Revista de Psicología General y Aplicada, 57, 225-242.
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ZEINTZUK DIRA SEXISMOAREN ETA MATXISMOAREN
ARTEKO EZBERDINTASUNAK?
Matxismo eta sexismoaren kontzeptuek lotura handia dute sistema
patriarkalarekin eta gizartearen izaera androzentristarekin. Victoria
Sauren arabera28, hau da sexismoa: “Menperatutako sexuaren, hau da,
sexu femeninoaren gutxiagotasuna, menpekotasuna eta esplotazioa
mantentzeko helburuarekin patriarkatuan erabilitako tresna-multzoa”.
Idazlearen arabera, matxismoa, berriz, gizakien lege, arau, jarrera eta
ezaugarri soziokulturalen multzoa da. Multzo honen helburu esplizitua
edota inplizitua honako hau da, eta beti izan da: emakumeen sumisioa
eremu guztietan sortzea, iraunaraztea eta finkatzea (sexuala,
afektiboa eta lanean). Gauzak horrela, matxismoak egitura sozialaren
azpiko sexismoak bere burua erakusteko erabili ohi dituen ekintza
fisikoak eta hitzezko ekintzak hartzen ditu barne.
Matxismoa hitza lagunarteko eremuetan erabiltzen dugu eta
emakumeen gaineko nagusitasunezko jarrera erakusten du.

ETA FEMINISMOA... ZER DA?
Beste alde batetik, feminismoa emakume eta gizonen estatus sozialen
arteko berdintasuna lortzeko erabilitako doktrina eta mugimendu
sozialen multzoa da. Era berean, emakumeek eta gizonek eskubide
eta aukera berberak izan ditzaten eskatzen du feminismoak.
Feminismoaren helburua emakumeek eta gizonek eskubide politiko,
zibil, ekonomiko, sozial, kulturalak eta bestelako oinarrizko eskubideak
gauzatzeko ahalmena izan dezatela da, aukera-berdintasunean;
era berean, emakumeak eta gizonak berdinak izan behar dira
arauen aurrean eta boterea edo baliabide eta etekin ekonomiko eta
sozialetarako atzitzeko aukera berberak izan behar dituzte.
Aukera-berdintasuna egon behar da boterea, baliabideak eta onurak
atzitzeko abiapuntuan, baina baita lortutakoaz gozatzeko eta
kontrolatzeko unean ere. (4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen
eta Gizonen Berdintasunerakoa).

28. SAU, V. (1990): Diccionario Ideológico Feminista, Bartzelona.
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Argi dezagun behingoz...
Zeri egiten diogu erreferentzia genero-indarkeria aipatzen dugunean?
Hitzaurrean argitu dugun bezala, gida honetan, orokorrean, genero-indarkeria kontzeptua
erabiliko dugu. Hala ere, esan dugun moduan eta gure ustez, indarkeria matxista edo emakumeen
aurkako indarkeria kontzeptuek ere, ñabardurak kontuan hartuta, argi islatzen dute indarkeria
hau emakume eta gizonen artean dagoen desberdintasun eta botere-desorekaren ondorio bat
dela, betiere sexista eta patriarkala den sistema sozial batean.
Arazo hau aztertzeko hainbat kontzeptu erabiltzen direnez, ondoren gehien entzuten diren
terminoak labur definitzen saiatuko gara:
Indarkeria matxista botere-desorekatik abiatuta, zuzen ala zeharka gauzatzen edo
gauzatzen ez den edozein ekintza da, eremu publikoan zein pribatuan. Emakumea
izateagatik edo emakume sentitzeagatik eragindako ekintza hauek eragina dute
biktimen bizitzan, askatasunean, duintasunean, ondareetan edo osotasun fisiko, sexual
edo ekonomikoan.29
1995ean Beijingen egindako Emakumearen inguruko laugarren mundu-konferentzian,
testuan, emakumeen aurkako indarkeria definitu zuten. Historikoki, emakume eta
gizonen arteko botere-harremanak ezberdinak izan dira eta emakumeen aurkako
indarkeria harreman horien adierazpena da. Harreman horien ondorioz, gizonek
emakumeak menperatzen dituzte, emakumeak baztertzen ditugu eta hainbat oztopo
jartzen dizkiegu osoko garapenaren bidean. Beijingo konferentzian, emakumeen aurkako
indarkeria generoan oinarritutako edozein indarkeria-ekintza da. Ekintza horien emaitza
gerta litekeen kalte fisiko edo kalte fisiko, sexual edo psikologikoa da, mehatxuak barne,
eremu publiko zein pribatuan.
OME erakundearen arabera, etxeko indarkeria familia-eremuko kide batek eragindako
eta, normalean, taldeko kide zaurgarriei (haurrak, emakumeak eta helduak) zuzendutako
tratu txarrak edo, besteak beste, eraso fisiko, psikologiko edo sexualak dira.

29. “Ni una menos” elkarteak sortutako definizioa. Elkartea Argentinan jaio zen, genero-indarkeriari aurre egiteko.
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Genero-indarkeriari erreferentzia egiteko entzun daitekeen beste kontzeptu bat bikote
barruko indarkeria da. Literaturan, askotan, etxeko indarkeriaren eta ezkontzako
indarkeriaren baliokidea da bikote barruko indarkeria, eta erreferentzia egiten dio
bikotekideak (emakumeak zein gizonak, edo biek), kalte egiteko helburuarekin,
eragindako edozein indarkeria-motari. Beste alde batetik, bikotea kontzeptua deskribatu
behar da: harreman egonkor bat izan daiteke, baina baita elkartzeko baten bikotea ere,
sexu berekoa30 zein aurkakoa.
Batzuek diote bikote barruko indarkeria kontzeptua nerabeen arteko harremanak
definitzeko kontzepturik onena dela,31 nerabeen arteko harremanak ezberdinak direlako
konpromiso-mailaren arabera: harreman egonkorrak, harreman liberalagoak edo
harreman informalak, noizbehinkako harreman sexualak, elkartze bat besterik ez edo
konpromisorik gabeko aldizkako elkartzekoak. Horrez gain, bikote barruko indarkeria,
etxeko indarkeriarekin gertatzen ez den moduan, familia-unitatean zein kanpoan gerta
daiteke, hau da, elkarbizitza ez da beharrezkoa. Ondorioz, kontzeptu hau askoz hobeto
egokitzen da nerabeen errealitatera, gehienak ez baitira elkarrekin bizitzen.
Genero-indarkeria emakumeen aurka eragindako edozein tratu txar, eraso edo botereabusua da, eta emakumeei kalte fisiko, psikologiko, sexual edota emozionala eragitea.
Kontzeptu hau zabala da eta emakumeei eragindako indarkeria-mota guztiak hartzen
ditu barne.
Abenduaren 28ko 1/2004 Lege
Organikoaren arabera, genero-indarkeriaren aurka osoosoko babesa emateko neurriei
buruzkoa, genero-indarkeria
gizartean dagoen ezberdintasunaren zeinu ikaragarriagoa da. Indarkeria emakumeei
zuzenduta dago, emakumeak
izateagatik, bakarrik. Erasotzaileek uste dute emakumeek
ez dutela askatasuna, errespetua edo erabaki-gaitasuna
izateko eskubiderik.
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30. Gida honetan ez dugu sexu bereko bikotekideen arteko indarkeriaren prebentzioa berez aztertu, baina argi utzi nahi dugu arazoa egon badagoela eta larria dela. Gainera, emakumeen aurkako indarkeria baino ikusezinagoa da. 2014an, Ipar-mendebaleko Unibertsitateko Feinberg
Medikuntza Eskolak (Chicago) ikerlan baten berrazterketa argitaratu zuen eta, berraztertze horren arabera, lesbiana, gay eta transexualen %
25 - % 75k bikote barruko indarkeria jasan dute. (BBC, 2017).
31. CASAS TELLO, M. (2012): La prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del taller: la máscara del amor. Valentziako
Unibertsitatea, Psikologiaren Fakultatea. 20-21. orriak.
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Intereseko xehetasun bat...
NBE Emakumeak erakundeak ohartarazpen bat egiten digu: genero-indarkeria eta
emakumeen aurkako indarkeria ez dira sinonimoak. Ildo horretatik, erakundeak adierazi
du genero-indarkeria kontzeptua zabalagoa dela. Gizartean emakumeek jasaten
duten mendekotasunari dagokionez, generoaren dimentsioa eta indarkeriaren aurreko
zaurgarritasuna nabarmentzea du helburua. Indarkeria-mota honek emakumeei eta
gizonei inposaturiko rolak errespetatzen ez dituen edozeini eragin diezaioke eta, ondorioz,
gizonak eta mutilak ere genero-indarkeriaren biktimak izan daitezke eta, bereziki, sexuindarkeriaren biktimak.32
Kontzeptuaren definizio zabal honek, emakumeei zuzendutako indarkeria hartzeaz gain,
LGTB taldeko kideei zuzendutako indarkeria ere biltzen du.

Ulertu dut, baina... Nola erakusten da indarkeria hori?
Genero-indarkeriaren mota batzuk daude. Ikerketek hainbat genero-indarkeriaren mota
azaleratu dituzte eta hurrengo hauek mota ohikoenak dira:
INDARKERIA
FISIKOA

Nahitako bultzada bat, belarrondoko bat, objektuak botatzea edo hilketa. Muturreko
kasuetan, tratu txar fisikoek arriskuan jartzen dituzte biktimen osasuna eta bizitza
baina, horrez gain, beldur handia eta apalkuntza-sentimenduak sortzen dituzte eta,
poliki-poliki, biktimen autoestimua suntsitzen dute.

INDARKERIA
PSIKOLOGIKOA

Irainak («putakume bat zara»), mespretxuak («ez duzu ezertarako balio»), umiliazioak
edo iseka («aurpegi horrekin, nork maitatuko zaitu?»). Pertsona bati ez ikusiarena
egitea (pertsona horri ez hitz egitea edo existitu ez balitz bezala jokatzea) edo
eraso fisikoaren mehatxuak («kasurik egiten ez badidazu, astinduko zaitut») ere
indarkeria psikologikoaren adierazleak dira. Tratu txar fisikoekin gertatzen den bezala,
etengabeko tratu txar psikologikoek ere umiliazio-sentimenduak sortzen dituzte eta
biktimen autoestimua suntsitzen dute poliki-poliki.

INDARKERIA
SEXUALA

Desiatu gabeko kontaktu sexuala. Emakume bati gona altxatzea edo emakumea
bortxatzea. Eraso sexualek ere umiliazio-sentimendu biziak sortzen dituzte eta,
ondorioz, kalte psikologikoa eragiten dute.33

INDARKERIA
SINBOLIKOA

Rol eta estereotipo sexista iraunarazteko lagungarriak diren mekanismoak, hala nola
emakumeak testuetan, kiroletan edo zineman ikusgai ez egitea, zaintzarekin edo
ugalketarekin lotuta irudikatzea edo, publizitatean, objektu gisa aurkeztea.

INDARKERIA
EKONOMIKOA

Emakumeen baliabide ekonomikoak murriztea edo kentzea, emakumeak behartzeko
edo manipulatzeko helburuarekin. Indarkeria-mota honen ondorioz, ekonomikoki ere,
emakumeak erasotzailearen mendean dago.

INDARKERIA
SOZIALA

Helburua emakumeak mugatzea, kontrolatzea eta gizartetik isolatzea da. Biktimak
ohiko ingurunetik isolatzen dira eta senide eta lagunen laguntza galtzen dute.

Era berean, literaturan, beste indarkeria-mota batzuk aurki ditzakegu, hala nola indarkeria espirituala, indarkeria politikoa, indarkeria instituzionala edo indarkeria estrukturala.
32. Genero-berdintasuna eta emakumeen ahalduntzea sustatzeko Nazio Batuetako erakundea (ed.). Centro Virtual de Conocimiento para
Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres y Niñas. Kontsultaren data: 2014ko azaroaren 7a.
33. GORROTXATEGI, M. eta DE HARO I.Mª. (datarik gabe): Materiales didácticos para la prevención de la violencia de género. Educación Secundaria, Hezkuntza eta Zientzia Saila. Andaluziako Junta. 15. orria.
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Nola sortzen da bikote barruko indarkeria?
Normalean, bikotekideak eragindako erasoak ezkongaietan edo elkarbizitzaren hasieran hasten
dira. Neurrigabeko eta errespetu gabeko jokabideak dira, hala nola bikotekidearen harremanak
kontrolatzea, janzkera kritikatzea, beste emakume batzuekin alderatzea, jeloskortasunaren
eztandak, sexu-harremanak izateko presioa egitea edo inoiz gertatuko diren aldaketak agintzea.
Neurrigabeko jarrera hauek, normalean, gero eta ohikoagoak eta larriagoak izango dira.
Emakumeek jokabide hauek onartu ohi dituzte baina ukatu egiten dute oldarkorrak direnik, eta
gizonek izan ditzaketen aldizkako arazoei lotzen diete. Poliki-poliki, etengabeko tratu txarrek
mugak ezartzeko gaitasuna urritzen dute eta autobalorazioa kaltetzen dute. Azkenean, biktimek
tratu txarrak merezi dituztela onartzen dute.
Nerabe eta gazteen artean sortzen diren harreman afektiboen konpromiso maila askotarikoa izan
daiteke: elkartzeko bat besterik ez edo harreman egonkor bat sor daiteke; inplikazioaren maila
ere askotarikoa izan daiteke eta maila horrek eragina izango du genero-indarkeriaren prozesu
ohikoan, baina, hala ere, indarkeria ziklikoa izango da eta ezaugarri hori indarkeria mantentzeko
arrazoi nagusietako bat da askotan. Indarkeria hiru fasetan agertzen da: tentsioaren fasea,
erasoen fasea eta adiskidetzearen edo damuaren fasea. Azken fase honi eztei-bidaia izena ere
eman zaio.

“Tentsioaren fasean irainak eta indarkeriaren adierazpenak hasiko dira. Erasotzaileak
areriotasuna erakutsiko du, baina ez muturreraino. Emakumea gizona lasaitzen saiatuko da, edo
saiatuko da gizona gogaitzen duena ez egiten, modu horretan gizona kontrolatuko duelakoan.
Hala ere, tentsioak gora egingo du eta, erasoen fasean, eraso fisiko, psikiko edo sexualak
gertatuko dira. Oldarkortasuna erakusteak gizonaren tentsioa askatzen du. Tratu txarren emailea
lasaitzeko helburuarekin, emakumea adeitsu eta laguntzeko prest agertuko da, sexu-harremanak
proposatuko dizkio gizonari, edo utziko duela esango dio. Hurrengo fasea eztei bidaia da. Fase
honetan, tratu txarren emaileak damua adieraziko du, barka eske etorriko da eta inoiz ez dela
berriro gertatuko aginduko du. Emakumeak indarkeria igarokorra delako ustea ohi du. Uste du
bikotekideak maite duela eta, funtsean, ez diola minik eragin nahi. Fase hau ezinbestekoa da
pentsamendu horiek ulertzeko”.34
Hala ere, egoera hau hasiera baino ez da. Tentsio eta erasoen uneak gero eta ohikoagoak izango
dira eta erasotzailearen damua, gero eta txikiagoa. Denbora joan ahala, emakumearentzat
gero eta zailagoa izango da gizona erasotzaile gisa ikustea eta aurre egin behar dion arazo
bat duela onartzea. Beste alde batetik, askotan, biktimaren senideek edo lagunek laguntza
ukatzen diote emakumeari. Baliteke senideek edo lagunek gertatutakoak garrantzirik ez duela
ustea, edo gertatutakoa ulertu ezin izatea, besteen aurrean, bikotekidearen jarrera eta biktimak
deskribatutako jarrera ezberdinak direlako. Erantzun solidarioaren ezak bakardadea, depresioa,
isolamendua eta ezintasunaren sentimenduak areagotu ditzake.
34. Leonor Walkerrek indarkeriaren zikloa kontzeptua definitu zuen 1979. urtean. Kontzeptu hau oso lagungarria izan da biktimen jokabidea azaltzeko, harreman bortitzari eusten diotenean eta harremana bertan behera uzteko zailtasunak izaten dituztenean.
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B.3. Amodio erromantikoa: nahikoa da! Amodio erromantikoaren
          kultura harreman toxikoak eraikitzeko
“Eskematikoki, esaten da neskentzat amodio
erromantikoa bilaketa-erromantzea dela, entrega, beste
batekiko fusioa, antsietatea eta konpromisoa. Mutilei
amodioak nolabaiteko etekin bat ekartzen die, baina ez
ditu funtsezko ezaugarri pertsonalak arriskuan jartzen.
Neskentzat amodio erromantikoa etorkizuna antolatzeko
bidea da, baita nortasun pertsonala eraikitzeko
bidea ere. Gizonek amodio erromantikoa lotzen dute
sedukzioarekin edo neskak atzitzeko moduarekin”.
Aurora Leal, 2007

Zer gertatzen zaie gazte eta nerabeei?
Azkenaldian, komunikabideetan, gero eta izenburu kezkagarri gehiago daude, gazteek eta nerabeek dituzten eta mantentzen dituzten estereotipo, aurreiritzi eta topikoekin loturikoak, bikote
harremanen, genero-indarkeriaren eta amodio erromantikoaren inguruan.
Azken urte hauetan egindako ikerlanetan hauek bezalako izenburuak irakurri ditugu:
•
•
•
•

“Gazteen heren batek justifikatu egiten du indarkeria sexista”
“Nesken ia heren batek uste du gizona, oldarkorra bada, erakargarriagoa dela”
“Emakume gazteen heren batek onartu egiten du bikotekidearen kontrolpean egotea”
“Gazteen artean, amodio erromantikoak maitasun-jantzia jartzen dio indarkeria matxistari”

Ikerlan nabarmenek, hala nola Barómetro Juventud y Género 2021. Identidades, representaciones y experiencias en una realidad social compleja, Nerabezaroari eta Gazteriari buruzko Reina
Sofía Zentroa eta Droga-mendekotasunaren aurkako Laguntza Fundazioa (FAD) buru dituena,
edo Madrilgo Unibertsitate Konplutentseak Espainiako Berdintasun Ministerioarentzat 2020an
egindako ikerketa, La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia en España35
izenekoa, generoa-gaztetasuna binomioa aztertu dute eta biek azpimarratu dute gazteen generoa eta generoari loturikoa ulertzeko modua kezkagarria dela, batez ere, bi puntu hauetan:
•
•

Generoaren inguruko topikoak eta emakume eta gizonen irudiekin loturiko estereotipoak mantendu egiten dira gazteen artean.
Ondorioz, amodio erromantikoaren eta loturiko topikoen mesedetan, justifikatu egiten
ditugu jokabide oldarkor eta sexista batzuk.

35. Genero Indarkeriaren aurkako Gobernuaren Ordezkaritzak sustatu eta koordinatutako azterlana, Madrilgo Unibertsitate Konplutentseko
Psikologia Prebentiboko Unitateak egina. Egileak: Mª José Díaz- Aguado Jalón (Zuzendaritza nagusia), Rosario Martínez Arias (Metodologia)
eta Javier Martín Babarro (Betearazpen teknikoa), Laia Falcón (Aurrekariak eta dokumentazioa).
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Beraz, zer espero dute gizonek eta emakumeek bikotekidea dutenean?

Sexualitateari eta harremanei buruz ikasitakoa
eta hori bizitzeko erak ezberdintasuna
sendotzen du eta aurkakoak diren bi gune
sortzen ditu, femeninoa eta maskulinoa,
hau da, gizakien arteko harremanak eta
plazerra bizitzeko eta sentitzeko bi modu
ezberdin. Mendebaldeko gizarteak bidegabeki
duen amodioaren eredua tranpa bihurtzen
da emakumeentzat eta hesi bihurtzen da
gizonentzat. Amodio erromantikoaren eredu
honek sufrimendua, mendekotasuna eta jelosia
dakartza eta konpromiso eta zaintzaren mailak
ezberdinak dira gizon eta emakumeentzat;
ondorioz, ezin da egokia izan harreman
baketsuak eraikitzeko. Agian, emakumeek
gehiegi maite dute eta gizonek ez dute jabetu
gabe maitatzen ikasi: “nirea zelako hil egin
nuen... pasio-hilketa bat izan da... amodioak
itsutu egin zuen eta hil egin besterik ezin izan
zuen egin... jelosiak jota zoratu zen”. 36

Korrelazio historiko eta kultural garrantzitsu bat egon da beti maskulinotasuna, indarkeria,
oldarkortasuna eta nagusitasuna bezalako kontzeptuen artean eta, ondorioz, lorturiko jokabide
horiek sustatzen dira gizontasuna erakusteko. Emakume eta nesken sozializazio-prozesuak,
berriz, pasibotasuna, sumisioa edo mendekotasuna bezalako elementuak hartzen ditu barne
eta elementu horiek zaurgarriago bihurtzen dituzte emakumeak indarkeriaren aurrean, baita
biktimaren rola hartzeko unean ere.37 Emakumezkoen sozializazio-prozesu honi, amodio
erromantikoa gehitu behar diogu eta kontuan izan behar da, lehen aipatu dugunez, amodio hau
ardatz eta ezinbesteko bihurtzen dela emakume eta nesken bizi-proiektuan.
Mendez mende, bitxia bada ere, Erdi Aroko amodio erromantikoaren ideal honen funtsa ez da
batere aldatu38 eta transmititu egiten da lehenengo ipuinen, abestien, filmen, telesailen eta
komunikabideen bidez. Gauzak horrela, emakume gazteek eta nerabeek amodio erromantikoarekin
loturiko “mitoak” barneratzen dituzte.39
Amodio erromantikoaren ideal honekin loturiko mito asko daude. Ikusiko duzuenez, batzuk oso
ezagunak dira. Jarraian, nabarmenenak edo ohikoenak deskribatu ditugu:
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36. PESCADOR, E. (2010): “Reconstrucción de las masculinidades”, RYAN, E. eta DE LEMUS, S. (koordinazioa), (2010): Coeducación. Propuestas para alcanzar la igualdad de género desde las aula, Granadako Unibertsitatea.
37. BOSCH, E.; FERRER, V.A.; FERREIRO, V. y NAVARRO, C. Op. Cit. 19-20. orriak.
38. Argitu behar da amodio erromantikoa kontzeptuz ari garela, soilik. Ezbairik gabe, amodio horren adierazteko erak, gizartea eta urteak
aurrera joan ahala, bilakatu eta aldatu egin dira.
39. Azkenaldian egindako ikerketa batzuen arabera, gizon gazte eta nerabeak ere mito hauek barneratzen ari dira.
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Bikotekideari dena ematea; bikotekidea bizitzaren elementu nagusi bihurtzea, baita existitzeko
funtsezko arrazoi bakarra ere; harreman hori baino garrantzitsuagorik ez dagoela sentitzea;
berarekin denbora guztia eman nahi izatea, banandu gabe; elkartzekoa besterik ez itxarotea;
beragatik, eta maitasunaren izenean, dena ematea ordainetan ezer espero gabe... Hauek
bezalako jokabideen ondorioz, gazteagoak diren bikoteek eta neskek, bereziki, maitasunak dena
justifikatzen duela pentsatu ohi dute, eta harreman toxikoak edo mendekotasunean oinarritutako
harremanak sortzen dituzte.
Sexua/generoa sisteman oinarritutako sozializazio-prozesu bereizgarria aztertu dugunean aipatu
dugunez, amodio erromantikoa hierarkiak sortzeko mekanismo soziokultural bihurtu da, neska
eta mutilen arteko harremanak sortzeko unean. Era berean, mendekotasunean oinarritutako
harremanak sortzen ditu eta status quo egoera egonkortzen laguntzen du.
Gauzak horrela, nerabeen artean, erraza da maitasunaren eta bikote harremanen inguruko ideia
disfuntzional batzuk aurkitzea, hala nola maitasunaren neurriz gaineko idealizazioa (Emakumeen
aurkako tratu txarrak ikertzeko batzordearen txostena, 2005) (1. koadroa).40
40. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. eta DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una revisión”, Behavioral Psychology / Psicología Conductual aldizkaria, 16, 2. zk., 2008, 207-225. orriak.
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1. koadro. Maitasun eta bikoteen inguruko ideia disfuntzionalak gazteen artean
> Zoriontsua izateko eta bizitza honetan maitasuna izateko, beharrezkoa da bikotekidea izatea. <
> Baliteke pertsona batek ni maite izatea eta, aldi berean, txarto tratatzea edo sufrimendua eragitea. <
> Bikotekidea jeloskorra da, baina horrek asko axola eta maite nauen adierazlea da. <
> Erakargarritasun sexuala edota gizartearen esker ona badu, pozik egongo naiz berarekin. <
> Maite badut, ez ikusiarena egin dezaket jokabide kontrolatzaileekin (mugikorra, arropa, jaiak, etab.),
arrazoirik gabeko haserrealdiekin edo jokabide iraingarriekin (oihuak, mespretxuak, etab.). <
> Elkarrekin bizi izango garenean, jeloskorra izateari utziko dio eta edana kontrolatzen lagunduko diot. <
> Egunen batean aldatu egingo da, funtsean, zintzoa delako. <
> Maitasuna beste edozer baino indartsuagoa da. Nire bizitzako amodioa da. Hala eta guztiz ere,
elkarri maite diogu. <

Ideia hauek guztiak gazte eta nerabeen imajinario kolektiboan daude eta, ondorioz, gazteek
bikote irreal eta idilikoak sortzen dituzte. Askotan, horrek frustrazioa eta etsipena sortuko du,
mito horiek ez direlako egia bilakatuko. Era berean, egiaztatu egingo dute bizi izandakoa ez
datorrela bat imajinatu dutenarekin.
Jelosiaren inguruan egiten dugun interpretazioa honen adibide argi bat da: gure interpretazioaren
arabera, jelosia, dosi txiki batean, osasuntsua da harremanerako eta amodioa benetakoa
dela adierazten du. Errealitateari erreparatzen badiogu, bikotekideen artean, jelosia jokabide
berekoiak, errepresiboak eta oldarkorrak justifikatzeko aitzakia gisa erabil daiteke. Ezin dugu
ahaztu jelosiaren adierazpen nagusietako bat bikotekidea kontrolatzeko ahalegina dela:
askatasuna kentzen zaio biktimari, isolamendua eta kontrola eragiten da eta harreman sozialak
kontrolpean daude. Laburbiltzeko, jelosiaren bidez, boterea eta mendea hartzen da biktimaren
gainean.
Epigrafe honen hasieran aipatu dugun moduan, gizarteak eskainitako amodioa kontzeptua
ideologia sexista eta patriarkalaz blaituta dago. Kontzeptuaren definizioan inplizitua dago
sexu baten nagusitasuna (gizonezkoena) beste sexu baten gainean (emakumezkoa). Horrek
berdintasun gabeko harreman asimetrikoak sortzen ditu eta harreman horietan gerta liteke
indarkeria agertzea eta indarkeria hori justifikatzea.
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B.4. Genero-indarkeria bikotekide gazte edo nerabeen artean

Uler dezagun pixka bat gehiago gertakari hau:
nolakoa da bikotekide gazte edo nerabeen arteko indarkeria?
Egindako hainbat ikerlanen emaitzen arabera, neskek bikotekideak eragindako indarkeria fisiko
eta sexuala jasateko aukera gehiago dituzte. Abusu psikologikoari dagokionez, berriz, gizonen
eta emakumeen zenbakiak parekatu egiten dira.
Oro har, antza, adostasuna dago datu honen inguruan: abusu sexualari dagokionez, neskek
gizonek baino sarriago jasaten dute eta, abusu psikologikoa berriz, biek jasaten dute berdin.
Esan gabe doa ñabardura batzuk ere hartu behar direla kontuan. Era berean, ondoriozta daiteke
gizonek neskek baino indarkeriarako joera handiagoa dutela.41
Datuen arabera,42 gizarteko beste eremu batzuetan gertatzen den bezala, bikote harremanetan
ere, gizonak emakumeak baino oldarkorragoak dira. Hala ere, ezberdintasun hauek txikiagoak
dira bikotekide gazteen artean; antza, neskek indarkeria gehiago eragiten dute gaztaroan eta
nerabezaroan, heldutasunean baino. Horrez gain, elkarrekiko indarkeriaren gertaerak antzeman
dira, batez ere, bikotekideek alkohol gehiegi eta drogak kontsumitzen dituztenean. Indarkeria
hau larriagoa eta ohikoena da. Gizon zein emakumeen kasuan, sumindurak jokabide oldarkorrak
errazten ditu.

Batzuetan, gazteek eragindako indarkeria mehea da. Tratu txar psikologikoak antzematea
(areriotasuna, mespretxuak, mehatxuak, umilazioak, gehiegizko jelosia eta kontrol-jokabideak)
zaila da eta, ondorioz, askotan, biktimak ez du uste tratu txarrak jasaten ari denik. Aldi berean,
lehen aipatu dugunez, emakumeen rol tradizionalak barneratzeak eta maitasunaren neurrigabeko
idealizazioak maitasunaren eta bikote harremanen inguruko ideia disfuntzionalak sustatzen
dituzte. Gauzak horrela, ezegokiak diren jokabide batzuk, gazteen ustez, bikotekidearen maitasun
eta kezkaren adierazleak dira.
Aztertutako ikerketen arabera, hauek dira indarkeria honen arrazoiak:
•
•

Neskek hurrengo hauek aipatu dituzte: jelosia, fideltasunik eza, amorrua, frustrazioa eta
defentsa pertsonala edo kontraerasoa, hau da, aurretik bikotekideak eragindako indarkeriari
erantzuteko erasoa.
Gizonek, berriz, hurrengo hauek aipatu dituzte: haserrea erakusteko, bikotekidea
kontrolatzeko, jolasteko edo txantxetan ibiltzeko eta gehiegikeria gelditzeko.

41. Hickman eta beste batzuk, 2004; Johnson eta Ferraro, 2000; Ortega eta beste batzuk, 2008; hemendik hartuta: CASAS TELLO, M. (2012):
La prevención de la violencia en la pareja entre adolescentes a través del taller: la máscara del amor. Valentziako Unibertsitatea, Psikologiaren
Fakultatea. 19-77. orriak.
42. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. eta DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes:
una revisión”, Behavioral Psychology / Psicología Conductual aldizkaria, 16. bol., 2. zk., 2008, 207-225. orriak.
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Orokorrean, ematen du gizonek indarkeria eragiten dutela bikotekidea menderatzeko edo
kontrolatzeko; emakumeen kasuan, berriz, euren burua defendatzeko eragiten dute indarkeria,
hau da, haserrealdi bizian daudenean haserrea kanporatzeko, edo gizonak eragindako jokabide
ezegoki bati erantzuteko, hala nola desleialtasuna.43 Gizonek haiek eragindako erasoa gutxietsi
ohi dute eta emakumeek, berriz, balio handiegia ematen diote gertatutakoari eta, ondorioz,
errudun sentitzen dira.44
Orain arte, ikerketa gutxi ardaztu dira
bikotekide nerabeek eragindako indarkeriagertaera hauen esanahian. Egin diren ikerketak
aztertuz gero, emaitzak ezberdinak dira
sexuaren arabera. Esaterako, mutilen ustez,
bikotekideak eragindako indarkeria, batzuetan,
dibertigarria da edo ez du garrantzirik.
Ondorioz, ez ikusiarena egiten diote edo iseka
egiten diote indarkeriari. Beste batzuetan,
berriz, indarkeriak duen garrantzia ikusten
dute eta onartu egiten dute kontrolatzeko eta
haserrea askatzeko tresna bat dela. Ondorioz,
haiek ere indarkeria erakustea justifikatzen
dute, erantzun gisa.
Neska batzuen ustez, indarkeria maitasunaren
adierazlea
da,
jelosiak
eragindako
indarkeriarekin
gertatzen
den
bezala.
Batzuetan, indarkeriak mina edo beldurra
eragiten die eta, ondorioz, mendetasuna da
erantzuna; beste batzuetan, berriz, indarkeriak
amorrua sortzen du eta erantzuna neskaren
kontraerasoa da.
Indarkeria eragiten denean biktima oso gaztea
bada, biktimak ez du esperientzia askorik
izango eta, ondorioz, ezin izango du horren
inguruko balorazio egokia egin. Are gehiago,
hasieran kontrolaren nahia edo ahozko
indarkeria leuna izan daiteke eta erasotzaileak
jokabide hori justifikatu ahal du, biktima maite
duelakoan; ondorioz, biktima desorientatu
egingo da. Horrez gain, hasieran erakutsitako
damuak biktima finkatuko du harremanean:
biktimek uste ohi dute egoerak hobera
egingo duela, esfortzu bat eginez gero, baina,
errealitateari begira, jokabide honen ondorioz,
indarkeria jasateko aukerek gora egingo dute.
Indarkeriaren zikloaren isla da hau guztia,
besterik ez.
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Mikromatxismoa hitza
entzun al duzu?
Luis Boninok (1999) horrela definitu
zituen mikromatxismoak: menperatzeko
jokabide suabe edo oso intentsitate baxuko
jokabideak, egunerokoan abusatzeko eta
inposatzeko era eta modu larbatuak eta
ukatuak. Gizonek etengabe gauzatzen
dituzten dominatzeko arte trebeak
dira, jokabide leun edo maltzurrak,
errepikakorrak eta, ia-ia, ikusezinak.
Idazle honen arabera, eguneroko bizitzan
naturalak diren jokabideak dira eta,
naturalak direnez, ukaezin bihurtzen dira.
Kontzientziaz haratago daude eta buruko
gailu automatizatuak dira, gizontasunaren
prozesuan. Jokabide hauek gizonen
nagusitasuna adierazten eta finkatzen
dute, baita beste aldea ere: emakumeen
ahultasuna. Luis Boninok gizonek egunero
eragindako kontrol, inposizio eta botereabusu txikiei egiten die erreferentzia.
Erabil dezagun adibide bat, kontzeptua
hobeto ulertzeko:
Gizonak ez du etxeko lanetan edo
familiarekin loturiko betebeharretan parte
hartzen “ez dakielako” edo “emakumeak
hobeto egiten duelako”. Mikromatxismo
hau oso ohikoa da. Berdintasunezko
harreman batean, ardura hori biek hartu
behar dute baina, amarru honen bidez, oso
modu burutsuan, lan hori inposatzen zaio
emakumeari eta gainkarga garrantzitsu
hori hartzen du emakumeak.

43. Ondorioak lan hauek aztertu ondoren atera ditugu: Foshee, V.A., Bauman, K.E., Linder, G.F., Benefield, T. eta Suchindran, C. (2004). “Assessing the long-term effects of the safe dates program and booster in preventing and reducting adolescent dating violence victimization and
perpetration”. American Journal of PublicHealth, 94, 619-625, GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. eta DE CORRAL, P. (2008): “Variables
significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una revisión”, Behavioral Psychology / Psicología Conductual aldizkaria, 16. bol.,
2. zk., 2008, 207-225. orriak.
44. Jackson, S.M. (1999). Issues in the dating violence research: A review of theliterature. Aggression and Violent Behavior, 4, 233-247,
GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. eta DE CORRAL, P. (2008): “Variables significativas en las relaciones violentas en parejas jóvenes: una
revisión”, Behavioral Psychology / Psicología Conductual aldizkaria, 16. bol., 2. zk., 2008, 207-225. orriak.
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Lehenengo erasoak jasan ondoren, biktimek harremana bertan behera ez usteko arrazoiak
justifikatu behar dituzte. Maitasunarekin edozeri egin ahal diogula aurre edo denborarekin
egoerak hobera egingo duela pentsatzeak aurre egiten dio desadostasun kognitiboari eta,
ondorioz, gazte batzuek uste ohi dute aurre egingo dietela arazoei, esfortzu bat eginez. Hala
ere, erasotzaileen eskaerei men egiteak, indarkeria ez gelditzeaz gain, erasotzaileen eskakizunak
sendotuko ditu eta suntsitzailea izan daitekeen harreman hori finkatuko da.45

Azter ditzagun bikotekide gazteen arteko indarkeriaren ondorioak...46
Ikerketa asko egin dira indarkeriaren ondorioak aztertzeko, bikotekide nerabeen artean.
Hauek izan dira sexuen arteko bereizketarik egiten ez diren ikerketen ondorioak:
•
•
•
•
•
•
•

depresioa izateko aukera gehiago,
trauma osteko estresaren nahasmendua,
ideia suizidak eta suizidio-saioak,
antsietatea,
emaitza akademiko baxuagoak,
elikadura-nahasmenduak eta pisua kontrolatzeko arazoak,
sexu-jokabide arriskutsuak eta haurduntza adoleszenteak.
Sexuen arteko bereizketarik egiten duten
ikerketei dagokienez, orokorrean, ondoriozta
daiteke nesken kasuan, ondorioak larriagoak
direla, mutilen kasuan baino. Ildo horretatik,
neskek jasaten duten kalte fisiko eta psikologikoa
handiagoa da, mutilekin alderatuta: nesken
erreakzio emozionala mina, etsipena edo,
emozionalki, minduta sentitzea bezain larria
da; bikoteari dagokienez, estresa eta atsekabea
handiagoa da; beldur eta antsietatearen mailak
ere handiagoak dira; kontzentratzeko zailtasunak
dituzte eta horrek eragin negatiboa dauka
emaitza akademikoetan; azkenik, mutilekin
alderatuta, eremu sexualean duten eragina
kaltegarriagoa da nesken kasuan; ondorioz,
bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako
muturreko-indarkeria, edo hilketa, jasateko
arriskua ere handiagoa da.

45. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. eta DE CORRAL, P. (2008): Op. Cit. 207-225. orriak.
46. Epigrafea garatzeko, Mar Casasek egindako ikerlan konparatiboan oinarritu gara.
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Hauek dira tratu txar psikologiko edo emozionalarekin loturiko beste ondorio batzuk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autoestimu baxua,
ezintasun eta gaitasunik ezaren sentimendua,
isolamendua edo harreman sozialen galera,
aldaketak lo-ereduan,
apatia,
substantzia batzuekiko atxikimendua,
itxura fisikoa zaintzeko axolagabekeria eta ardurarik eza,
suminkortasuna,
haserrealdiak,
erabakiak hartzeko zailtasuna,
ziurtasun eza,
gutxiagotasun-konplexua,
nortasuna eta izaera galdu izanaren ustea,
egoerari aurre egiteko mekanismoak, betiere ihesaldian oinarrituak.

Gazteen arteko indarkeriaren biktimek izaten dituzten ondorioz gain, azpimarratu behar da
abusua ezagutzera emateko ahalmena eta laguntza hori eskatzeko jokabide posibleak ere
aztertu dituztela arretaz. Ia ikertzaile guztiak ados daude: eraso hauek jasaten dituzten nerabe
gehienek gertaera hauek ezkutatu ohi dituzte.
Indarkeria-gertaerak jakinarazten dituztenei dagokienez, egindako ikerketen arabera, nerabe
gehienek lagunei kontatzen dizkiete, beste batzuek senideei eta, gutxi batzuek, ikastetxeko
orientatzaileei edo gurasoei. Hala ere, arazoa partekatzen dutenean, abusua psikologikoa da,
fisiko edo sexuala baino.
Hauek dira arazoa lagunekin, eta ez helduekin, partekatzeko arrazoi batzuk:
•
•
•
•
•

ez dute erasotzailea salatu nahi,
informazioa isilpean gorde nahi dute;
uste dute lagunek hobeto gordeko dutela sekretua eta laguntza emango dietela;
ez dute bikotea erasotzaile gisa etiketatu nahi,
egoera zuzentzeko neurriak ekidin nahi dute (esaterako, baliteke gurasoek harremana
bertan behera uztera behartzea).

Hezitzaileak garenez, kontuan izan behar dugu gazte eta nerabeek maitasun-harremanen
inguruko pribatutasun-arau batzuk dituztela. Gauzak horrela, beste edozein arazo konpontzeko
unean, baliteke laguntza gurasoei edo erreferentziako helduei eskatzea, baina agian ez diete
laguntzarik eskatuko arazoa bikotearekin lotuta badago.
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Eta sare sozialak, zer?
Sare sozialak harremanetan egoteko gune berriak dira eta, ondorioz, bertan ere
hainbat arazo egon daitezke. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS
erakundeak 2014an egindako inkestaren arabera (Emakumeen kontrako generoindarkeria: EB mailako inkesta), 10 emakumetik, batek, hau da, % 11k iradokizun
ezegokiak jaso ditu sare sozialetan, edo posta elektronikoko mezuak edo testu-mezuak
(SMS) jaso ditu eduki sexual esplizituekin.
Gainera, sexu-jazarpenaren mota hauek neska gazteei eragiten diete izugarri: mehatxuak
eta iradokizunak Interneten bidez jasotzeko orduan, 40 eta 49 urte arteko emakumeekin
alderatuta, 18 eta 29 urte arteko neska gazteen arriskua bikoiztu egiten da, eta, 50 eta
59 urte arteko emakumeekin alderatuta, arrisku hori hirukoiztu egiten da.

Erasotzaileekin duten harreman bereziaren ondorioz, genero-indarkeriaren biktimak
zaurgarriagoak dira teknologia berrien bidez eragindako indarkeriaren aurrean.
Bikotekideen artean ere, ohikoa da teknologia erabiltzea indarkeria eragiteko (jazarpena,
irainak, mehatxuak, etab.), kontrolatzeko edo estortsioa egiteko, emakumeak harremana
bertan behera utz ez dezan. Esaterako, neska gazte asko abusuzko harremana bertan
behera uztearen beldur dira, bikotekideak argazki edo mezu pribatuak zabalduko dituen
mehatxua egin diolako.47
Royakkersek (2000) hauxe adierazi zuen: Ziberjazarpena biktimaren bizitza behin eta
berriro inbaditzea da, disruptiboki eta baimenik gabe, Internetek ematen dizkigun
aukerez baliatuz. Ekintza hauek harreman bat duten edo izan duten lagunen artean
gertatzen dira, eta lotuta daude, zuzen ala zeharbidez, eremu afektiboarekin. Ondorioz,
ziberjazarpenak lotura dauka afektibotasunarekin, nolabait. Ziberjazarpena eragiteko
egiten diren ekintzak, banaka, ez dira zertan neurrigabekoak izan behar eta hori
ziberzajarpenaren ezaugarri garrantzitsu bat da. Hala ere, ekintza horiek, elkarrekin,
arazo bat osatzen dute, hau da, metatze-efektua dute.

47. IGUAL, C.: Violencia de género y Nuevas Tecnologías, una relación conflictiva, Guardia Zibileko EMUME talde zentraleko kapitaina.

37

B.

HASTEKO GOGOETA BATZUK

Hona hemen ziberjazarpena adierazten duten ekintza batzuk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Argazki bat edo eduki sexualeko datuak (benetakoak zein faltsuak) Interneten bidez zabaltzea (sexting).
Biktimaren izena ematea webgune batean, biktimaren izena belzteko edo barregarri uzteko asmoarekin.
Biktimaren izenean, profil faltsu bat sortzea, besteak beste, sexua eskaintzeko edo
eskatzeko.
Biktimaren nortasuna lapurtzea, besteak beste, beste bati buruzko iruzkin iraingarriak egiteko.
Izena ematea biktimaren helbide elektronikoarekin, zabor-posta edo kontaktu ezezagunen mezuak jaso ditzan.
Biktimaren ordenagailua digitalki atzitzea, hirugarrenekiko komunikazioa kontrolatzeko.
Kritikagarria den zerbaiten zurrumurruak sare sozialetan zabaltzea, biktimarekin
loturikoak.
Biktimari segika ibiltzea edo ezeroso sentiaraztea maiz erabiltzen dituen Interneteko guneetan.48

Zer esanik ez, eraso psikologiko, fisiko edota sexualek osasuna kaltetzen dute. Ondorioz,
hezitzaileok kontuan izan behar dugu osasun arazo batzuk indarkeriaren adierazleak izan
daitezkeela. Beheko taulan, tratu txarrekin loturiko jokabideen hasiera antzemateko lagungarriak
izan daitezkeen beste seinale batzuk bildu ditugu, hezitzaileok eta gazteek ezagutu beharrekoak:

48. TORRES, C.; ROBLES, J.M. eta DE MARCO, S. (2014): El Ciberacoso como forma de ejercer la violencia de género en la juventud: un riesgo
en la sociedad de la información y del conocimiento”, Osasun, Gizarte-politika eta Berdintasun Ministerioa. Argitalpen-zentroa. 5-6. orriak.
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1. TAULA. Bikotekideen arteko harreman bortitzak antzemateko seinaleak
ERASOTZAILEAREN49 ALARMA IKURRAK

BIKTIMAREN ALARMA IKURRAK

• Bikotekidea kontrolatzeko, mehatxuez edo larderiaz baliatzen da.

• Bere burua isolatzen du lagun eta senideengandik, edo ez dauka gizartearen laguntzarik.

• Biktima behartzen du sexu-harremanak izatera.

• Denbora osoa ematen du bikotekidearekin.

• Bikoteak duen arazo guztien errua leporatzen dio
biktimari.

• Janzkera aldatu du.

• Abusuzko jokabideen larritasuna txikiagotzen du.

• Bikotekidearen abusuzko jokabideak ezkutatzen
ditu guraso edo lagunen aurrean, edo gezurrak esaten ditu.

• Aurretik sumatu ezin diren umore-aldaera edo
haserrealdi biziak ditu, batez ere, mugak ezartzen
zaizkionean.

• Zaila egiten zaio ikasketetan edo lanean arreta
jartzea. Emaitza akademikoek behera egin dute.

• Erasotzailearen autoestimua oso baxua da.

• Kirola edo aisialdiko jarduerak egiteari utzi dio.

• Orokorrean, jokabidea bortitza da.

• Mugikorrari begira dago beti.

• Indarkeria justifikatzen du gatazkak konpontzeko.

• Arriskua sumatzen du, hau da, indarkeriaren gertaerak errepikatuko diren beldur da.

• Hitzez ere, oldarkorra da.

• Aurreko bikotekideekin ere, indarkeria jasan du.

• Hirugarrenei leporatzen dizkie bere arazoen errua
edo zailtasunak.

• Alkohol gehiegi edo drogak kontsumitzen ditu.

• Emakumeak gizonak baino gutxiago direla adierazten duten hitz edo jokabideak adierazten ditu.

• Lesioek eragindako seinale fisikoak ditu: markak,
orbainak, ubeldurak edo atzamarkadak.

• Indarkeriaren aurrekariak ditu aurreko bikotekideren batekin.
• Alkohol gehiegi edo drogak kontsumitzen ditu.

Kontuan izan behar dugu neska askori ezinezkoa egiten zaiela errealitatea ikustea: maite duela
esaten dion mutil horrek ezin dio kalterik egin; ezin da izan komunikabideetan agertzen diren
tratu txarren emaile “zahar horiek” bezalakoa. Gainera, ustezko amodio erromantiko horrek
bizitza beteko zielako uste sendoa dute eta, ondorioz, emakumeak direnez, bikotekidea aldatzeko
eta egoera kontrolatzeko gaitasuna dutela uste ohi dute. Are gehiago, joera bortitz hori aldatzea
lortu ezean, errudun sentituko dira, bien artean dauden arazoengatik.

49. GONZÁLEZ-ORTEGA, I.; ECHEBURÚA, E. eta DE CORRAL, P. (2008): Op. Cit. 211. orria.
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Gauzak horrela, gazte eta nerabeen hezitzaileak garenez, adi egon behar gara, eta ezin dugu
itxaron nerabearen gorputzean kolpeak edo markak ikusi arte, genero-indarkeria antzemateko.
Urte horietan lehen agertzen diren genero-indarkeriaren adierazpenak antzematen ikasi behar
dugu eta garrantzia eman behar diegu goian aipatutako seinaleei, baita gazteen jokabide edo
jarreren aldaketa-adierazleei ere, ikusi dugunez.
Beste alde batetik, funtsezkoa da neskek hurrengo egia hauek barneratzea: irainak eta ele
txarrak tratu txarrak DIRA, kontrola eta jelosia EZ DA amodioa, eta kolpeak eta tratu txarrak
EZ DIRA bikotearen arazoak konpontzeko bide egokia. Lagundu behar diegu gazteei hau
ulertzen: bikote harremanak elkarrenganako errespetuan eta berdintasunean oinarrituta egon
behar dira, eta ezin dugu bikotekidearen bizitza ezta jokabidea kontrolatu.50
Lagun diezaiegun hasten diren bikote harreman horiei, osasuntsuagoak diren berdinezko ideietan oinarri daitezen. Erakuts diezaiegun gazteei eta nerabeei hau: “behar zaitut eta zu gabe
ez naiz ezer” bezalako usteak ez dira osasuntsuak eta ordezkatu egin behar dira “zurekin ondo
nago, eta nortasun bat daukat baina, zu gabe, ere bai” bezalako usteak erabilita.51
Laburbiltzeko, kontzienteak izan behar gara: emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko, beharrezkoa da indarkeria onartzen eta sustatzen duten arauak eta balioak aldatzea, baita jokabide sexistak sendotzen dituen guztia ere, hau da, sexu baten nagusitasuna, bestearen
aurrean, sendotzen duena. Mutil eta neskak berdintasunetan heztea aldaketa horiek lortzeko
aukera onena da. Baterako hezkuntzak berdintasunean hezten ditu neska eta mutilak, eskubideei
eta aukerei dagokienez: edonork onartu eta har ditzake tradizionalki emakumeei eta gizonei
esleituriko balio eta jokabideak, sexua kontuan hartu gabe, eta ikastetxean, senideen artean eta
aisialdian nesken beharrak eta eskubideak hartu behar ditugu kontuan.

40

50. Gutiérrez Jiménez, Mª. J. (2010: “Las relaciones de pareja en la adolescencia no están exentas de violencia de género”, Arroyo López, C.;
Gutiérrez Jiménez, Mª. J., eta Martín Berrido, Mª. M. (koordinazioa) (2010): Otro mirar, Virgen de las Nieves Unibertsitate Ospitalea, Granada.
59 – 64. orriak.
51. Genero-indarkeria ekiditeko, gaztaroaren, babes juridikorako eta adingabekoen erreformaren zuzendaritza nagusia, (2013): Unidad
Didáctica de Prevención de la Violencia de Género en Jóvenes y Adolescentes, Zuzendaritzaren Saila, Murtzia. 18. orria.
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C.1. Xehetasun metodologikoak

Baterako hezkuntzaren kontu hori... zertan datza?
Azter dezagun kontzeptua...
•

Baterako hezkuntzak pertsona guztiak hezten ditu berdintasunean, balio, jokabide, arau
eta aukerei dagokienez, sexuaren arabera hierarkizaturik ez dagoen sistema batean. Hau
da, baterako hezkuntzan sexu baten nagusitasuna desagerrarazi nahi dugu.52

•

Ildo horretatik, Martínez Tenen arabera, hezkidetza da munduaren eta emakumeen
esperientziaren hezkuntza integrala eta integratzailea. Hezkidetza-proiektuaren asmoa da
esparru publikoan nahiz pribatuan bizitzarako prestakuntza ematea. Hezkidetza berariazko
eskuhartze prozesu bat da, zeinen bidez neskatilen eta mutikoen garapena bultzatzen
baita, bi sexu ezberdinen errealitatetik abiatuta eta garapen pertsonala eta eraikuntza
bateratu eta ez-aurkakoa lortzeko asmoz.53

•

Era berean, baterako hezkuntza teoria feministak egindako berdintasunaren aldarrikapenari
erantzuten dion uneko proposamen pedagogikoa da. Aldarrikapen honek ezagutzak
eta ideiak eskualdatzeko eredua aldatzea proposatzen du genero-ikuspuntutik, betiere
prestakuntzarako eta ikasteko sozializazio-eremuetan.54

Laburbiltzeko, baterako hezkuntzak neskak eta mutilak hezten ditu, emakumeen eta gizonen
ekarpenak kontuan hartzen dituzten ikuspuntuak eskainita. Baterako hezkuntzak kontuan
hartzen ditu dauden aldeak, errespetuz, eta garrantzia ematen die alde horiei; era berean,
nesken eta mutilen arteko desberdintasuna murrizten du.

Eta... nork gara dezake baterako hezkuntzaren proiektu bat?
Hasiera batean, ematen du ikastetxeak proiektu-mota hauek martxan jartzeko arduradunak
direla baina, hala ere, ez dira bakarrak. Hezkuntzarekin, gazteriarekin edo kulturarekin loturiko
tokiko erakundeak, fundazioak edo GKEak, antzerki eskolak edo aisialdirako erakundeak bezalako
instituzioak ere gakoak dira hezkuntzaren arloan. Hau da, modu batean edo beste batean,
gazte edo nerabeen heziketan parte hartzen duen edozein erakundek gara dezake baterako
hezkuntzaren proiektu bat.
Are gehiago, ezin hobea izango litzateke agente hezitzaile hauen sinergiei ahalik eta probetxu
handien ateratzea eta baterako hezkuntzaren proiektua martxan jartzea komunitateikuspuntutik. Horrela, proiektu mota hauek sustatzen edo finantzatzen dituzten erakunde
pribatu zein publikoen esfortzuak bateratu ahal izango litzateke, hala nola eremu formal eta ezformalaren heziketa-erakundeak, beste erakunde batzuk, GKEak edo aisia eta jolaseko guneak,
betiere senideen inplikazioarekin batera.
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52. OCAÑA, R. (2008): “Muévete por una educación en igualdad”, MUÉVETE POR LA IGUALDAD, ES DE JUSTICIA kanpaina, Ayuda en Acción,
Entreculturas eta InteRed erakundeek antolatuta, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzako Espainiako Agentziaren laguntzarekin (AECID).
44. orria.
53. MARTÍNEZ, A. (2011): “Ezkutuko curriculumaren analisia astialdiko egitarauetan”, RINCON, A. (koordinazioa) (1997): Hezkidetza astialdian,
Emakunde, Gasteiz. 94. orria.
54. RED2RED CONSULTORES (2007): Guía de coeducación. Documento de síntesis sobre la educación para la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Emakumearen Erakundea: Aukera-berdintasunerako behatokia. Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioa. 5. orria.
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Generoaren berdintasuna curriculum-proiektuko eduki guztietan sartu behar da, zeharka,
heziketa-zentroetan zein aisialdiko erakundeetan. Gazte eta nerabeen heziketaren arduradun
guztiek hartu behar dute parte modu koordinatuan, hau da, klaustroa, irakasleak ez direnak,
senideak, monitoreak, parte hartzen duten erakunde pribatuak eta hezkuntza-politikaren
arduradunak diren erakunde publikoak, baita genero-berdintasuna sustatzearen arduradunak
ere.
Astialdiko hezkuntzaren helburuak balioak kontuan hartuta heztea eta sinesgarriak diren
txandakako beste aukera batzuk eskaintzea dira. Horretarako, esperientziaz baliatzen da,
aisialdia onberagoa eta gizartearen aldaketaren eragilea izan dadin. Gauzak horrela, astialdiko
hezkuntza gune pribilegiatu bat da, gazte eta nerabeekin auzi sozial batzuk lantzeko, hala nola
genero-berdintasuna eta indarkeriaren eta tratu txarren prebentzioa.55

Hori egitea ez da erraza izango, ezta?
Bada, ez, lehenik eta behin, ez da erraza. Hasi baino lehen, geure buruaren inguruko hausnarketa
bat egin beharko dugu, gure jokabideak eta balioak aztertzeko.
Eremu formal zein eremu ez-formalean, gure praktika hezitzailea garatzen dugunean nahi
duguna baino askoz gehiago transmititzen dugu konturatu gabe, ditugun balio, jokabide edo
jarreraren bidez, sentimenduak adierazten ditugunean, lana antolatzen dugunean, arauak
ezartzeko unean, gorputz eta ahozko hizkuntza eta gorputz zein ahozko adierazpenaren bidez...
Laburbiltzeko, ezkutuko curriculumaren bidez. Hezitzaileok eredu edo erreferente gakoak
eraikitzen ditugu eta, gure jokabidearen bidez, transmititu eta hezi egiten dugu denbora guztian.
Hori dela eta, inkontzienteki transmititzen ditugun balio horiei, gure jarrera eta jokabideetan
islatzen direnak, ezkutuko curriculumaren izena ematen diegu.56

55. RUIZ, R. (2012): “La educación en el tiempo libre al inicio del siglo XXI”. Educación social. Revista de Intervención Socioeducativa, 50,
68-79. orriak.
56. Beste aldetik, curriculum esplizitua heziketa-dokumentu ofizialetan dago garatuta, hala nola heziketa-proiektuan, curriculumeko proiektuan, barruko arautegian edo gelako plangintzan edo egitasmoan. Gauzak horrela, kontzienteki eta nahita planifikatu da eta, naturala denez,
eredu formalarekin edo erregelatutako heziketa-sistemarekin dago lotuta.
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Askotan, konturatu eta nahi gabe, jokabide eta jarrera ezberdinak izaten ditugu taldeko
gazteekin, sexuaren arabera. Hau egiteko arrazoia ditugun ideia inplizituak dira, gizon batetik
edo emakume batetik espero dugunagatik. Ikusi dugunez, ideia horiek norberak izan behar
duena definitzen dute kulturalki, eta hezitzaileok ere oso barneratuta ditugu.
Hezitzaileok, kontuan izan behar dugu gure jokabidea eredu bat dela BETI, eta onargarria eta
zuzena zer den definitzen dugu. Jarraituko dituzten ereduak gara. Gaur egun gazte eta nerabeekin
lan egiten dugunok, ziur aski, heziketa matxista jaso dugu. Julia Sáezek57 gogorarazten digun
moduan, nahiz eta hori transmititu nahi ez izan, generoarekin loturiko hainbat ideia eta
aurreiritzi ditugu inkontzientean eta horiek dira, hain zuzen ere, jarrera eta jokabide ezberdinen
arduradunak. Horren ondorioz, gaur egun ere, gazteek jokabide-eredu sexistei egiten diete aurre
egunero.
Ildo horretatik, idazle honek adierazi zuen moduan, lagungarria izango da hau kontuan izatea:
•

Helduok argibideak erabili ohi ditugu heziketa-formula kontziente gisa; ez dugu
jokabidea zaintzen eta gazteek jokabide hori antzeratuko dute, eredu gisa.

•

Haiekin komunikatzean, hitzezko jokabidea eta ez-hitzezko jokabidea bat etorri ezean,
hartzaileek lehentasuna emango diote ez-hitzezko jokabideari.

BAZENEKIEN HAU?
Jarrera objektu baten aurrean egiten dugun ebaluazio-judizioa da. Positiboa
ala negatiboa izan daiteke, eta gure ekintzak baldintzatzen ditu. Jarreren
oinarria bizitzan nagusi diren eta bizitza zuzentzen duten balioak dira,
baita aurretik ditugun informazioa eta jokabideak ere; hala ere, normalean,
jarrera eraikitzen dugu azkar eta informazio gutxirekin.
Jarrerak osagarri hauek ditu: adimenaren osagarria (objektu baten inguruan
ditugun usteak eta ulertzeko moduak), osagarri afektiboa (aldeko edo
kontrako sentimenduak) eta osagarri konduktuala (objektuaren aurrean
dugun erantzuna, ditugun usteak eta sentimenduen arabera).
Jarrera aldatu egin daiteke baina, normalean, hainbat oztopo daude
horretarako, jarrerak itxaropenak bideratzen dituelako eta efektu selektiboa
duelako informazioan eta memorian. Gauzak horrela, normalean gorde
eta berreskuratu egiten dugu gure balio, jarrera eta jokabideen aldeko
informazioa, eta ez kontraesanetan erortzen dena.58

57. Sáez, op. cit., 43. orria.
58. Ocaña, op. cit. 60. orria.
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Oso gogoan izan behar da ea bat datozen
transmititu nahi diren balore, jarrera eta portaerak
eta egunerokotasunean, jakinean edo ezjakinean,
bizitzen direnak.59
Ezkutuko curriculumaren fenomeno hau erregelatutako eremuan ere badago, hau da,
ikastetxean, baina astialdiko hezkuntzan, hain egituratuta ez dauden guneetan eta bat-bateko
eta planifikatu gabeko guneetan garatzen denez, askotan zailagoa da aztertzea eta konturatu
gabe transmititzen diren balio eta ideia horiek hautematea, eta ideia horiek nahi gabeko
bazterketa sexistaren egoeren sorrera erraz dezakete. Nolanahi ere, egoera konpentsatzeko,
astialdiko hezkuntza oso toki aberatsa eta plurala da; bertan, malguak eta erakargarriagoak
diren heziketa-metodologiei esker (ludikoak, parte hartzekoak eta aktiboak), errazagoa izango
da gazte eta nerabeak atzitzea eta gure eragina ere indartsuagoa izango da.

Nola egiten da azterketa hori? Non jartzen da arreta?
Ezkutuko curriculuma arauetan, jarreretan, jokabideetan, itxaropenetan, usteetan, ekintzetan,
lan egiteko moduan eta abarretan islatzen da. Beraz, hezitzaileak garenez, geure zereginetan
islatzen da, bereziki, baina baita gauden entitate eta erakundeetan ere. Gauzak horrela, ezkutuko
curriculuma aztertzeko, hurrengo hauek izan behar ditugu kontuan:
•
•
•
•
•
•
•

Hezitzaile gisa garatzen dugun praktika.
Sexua kontuan hartuta, taldeekin garatzen dugun hezkuntza-kudeaketa: parte hartzeko
uneak, atazen esleipena...
Erabiltzen dugun hizkeraren inklusibotasuna.
Gauden ikastetxe, erakunde, klub edo astialdiko eskolaren antolaketa.
Garatuko diren jarduerak: kirolak, jolasak, jarduera kulturalak edo artistikoak...
Heziketa-materialak eta material pedagogikoak: ipuinak, testu-liburuak, jolasak eta
jostailuak.
Guneen erabilera.

Hezkuntza formalaren eremuan, ezkutuko curriculumaren adibide argi bat dugu: testuliburuetako irudiak, gehienetan, sexistak dira. Irudi hauetan gizonak askotan agertzen dira,
denetariko atazak egiten dituzten bitartean; emakumeak, berriz, gutxi agertzen dira eta,
agertzen direnean, normalean, emakumeei esleituriko rolekin loturiko atazak egiten ari dira.
Neskek eta mutilek jasotzen duten mezua agerikoa da, eta argi dago mezu horrek gizartearen
izaera sexista betikotzen duela.

59. RINCON, A. (koordinazioa) (1997): Hezkidetza astialdian, Emakunde, Gasteiz. 14. orria.
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BATERAKO HEZKUNTZAK EDO SEXISMORIK GABEKO HEZKUNTZAK HURRENGO HAUEK BEHAR DITU:

GEURE PRAKTIKAN

GEURE PRAKTIKAN

• Onartu behar dugu hezkuntzan balioak transmititzen ditugula, nahita edo
nahigabe.
• Hauteman behar ditugu sexuaren araberako jarrera ezberdinak eta gerta
litezkeen jokabide ezberdinak.
• Kontuan izan behar dugu gure sozializazio-prozesua sexista izan dela eta,
ondorioz, jarrera, ideia edo jokabide sexistak errepikatzeko arriskua dugu, baita
amodio erromantikoaren mitoak errepikatzeko arriskua ere.
• Jakin behar dugu aldaketarako eragileak garela, eta garrantzia eman behar
diogu gaitasun horri.
• Batzuetan ez ditugu aintzakotzat hartzen ezkutuko curriculumaren aldi batzuk,
eta aztertu behar ditugu.
• Taldeekin lan egingo dugun bitartean, baliteke sexu-estereotipoak azaltzea.
Estereotipo horiek seinalatu eta aztertu behar ditugu.
• Banakakoen osoko garapenaren aldeko apustua egin behar dugu, eta neska eta
mutil bakoitzaren gaitasunak eta ahalmenak sustatu behar ditugu ahalik eta
gehien.
• Gatazkak konpontzeko eredu positiboak erakutsi behar ditugu, elkarrizketa eta
entzute aktiboa erabilita.
• Aukera-berdintasunaren alde aho betean agertu behar dugu, eta sexismo eta
indarkeriaren aurka.
• Autokontrol emozionalaren ereduak erakutsi behar ditugu, eta, aldi berean,
oihuak eta haserrealdiak ekidin behar ditugu.
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TALDEAK

TALDEAK KUDEATZEAN

• Gerta litezkeen ezberdintasunak eta bereizketak hauteman behar ditugu, desagerrarazi ahal izateko.
• Goraipatu behar ditugu tradizionalki femeninoak izan diren balioak.
• Taldeko iritziak sendotu behar ditugu. Erreparatu behar diegu taldeko ekimen txiki
eta handiei.
• Neskak erabiliko ditugu adibideetan.
• Neskei esleitu behar dizkiegu lidergo-atazak eta posizioak.
• Taldea mistoa izanez gero, hau gomendatzen da:
• Parte hartzeko denbora banatzea eta neskei protagonismo handiagoa ematea jarduera mistoetan edo, gutxienez, modu orekatuan banatzea.
• Jarduerak kudeatzeko, antolatzeko eta zuzentzeko atazak modu orekatuan banatzea, denborari, motari eta
kantitateari dagokionez.
• Zereginetan, guztien lankidetza eta ko-erantzukizuna
eskatzea eta sexuagatiko bereizketa ekiditea.
• Bizipen-jardueretan, rolak trukatzea modu hauslean.
• Neskek eta mutilek parte hartu behar izanez gero
elkarrizketa batean, protagonismoa orekatzea, edo nesken protagonismoa sustatzea eta handitzea.
• Taldea osatzen duten guztiak aintzat hartzea eta baloratzea, rolak eta estereotipo sexistak alde batera utzita.
“Etiketak, kanpora”.
• Analisi intersekzionala60 erabiltzea taldean bazterketa
anizkoitzaren biktimak izan daitezkeenak hautemateko.
• Esperientzia positibo eta adibide zehatz batzuk eskaini behar dizkiegu, emakume
eta gizonen arteko eskubide- eta aukera-berdintasuna balora dezaten.
• Konplexuak badira ere, lagundu behar diegu taldeei emakume eta gizonen arteko
antzekotasunak eta ezberdintasunak ulertzen, historiaren eta testuinguruaren
eragina kontuan hartuta.
• Bidea eman behar diegu mutilei haiek diren moduan izateko: bihozberak,
xarmagarriak, txukunak, arduratsuak, berritsuak, amesgileak, izutiak, pasiboak...
• Bidea eman behar diegu neskei haiek diren moduan izateko: dinamikoak,
dibertigarriak, ausartak, seguruak, zorrotzak, indartsuak...
• Genero-indarkeria zehazki landu behar denean, errespetuz eta kontu handiz egingo
dugu: baliteke gazte batek antzeko egoera bat ezagutzea edo jasatea.

60. Sozietate, komunikabide edo legeari esker ikusgarritasun handiena duten indarkeria-mota alde batera utzi gabe, marko intersekzionalak
begirada zabaltzea ahalbidetzen du, emakumeek jasaten duten beste indarkeria-mota batzuk ere kontuan hartzeko. Indarkeria-mota hauek
oso zaurgarriak diren kolektiboei eragiten diete, ezberdintasun eta bazterketa anizkoitzen ondorioz. Generoa indarkeriarekin loturiko
ezberdintasunaren eragile nagusia (eta askotan bakarra) da baina, horrez gain, batzuetan, ezberdintasuna, desparekotasuna eta bazterketa
sortzen dituzten beste eragile batzuekin batera jokatzen du. Eragile hauek, indarkeria-egoeren aurrean, erresistentzia- eta zaurgarritasunmailak baldintzatu ahal dituzte. Honen adibide gisa, etniagatik edo immigrantea izateagatik jasaten den indarkeria aipatu ahal dugu
(askotan, bateratu egiten da adin, klase sozial, sexu-nortasun, osasun-arazo edota desgaitasunaren bat izateagatiko ezberdintasunarekin):
emakumeen genitalen mutilazioa, haur-ezkontzak, ohore-krimenak, antzutze behartuak, salerosketa, prostituzioa, lan behartua, bortxaketak
edo feminizidio genozidak, besteak beste. GUZMAN, R. y JIMENEZ, M.L. (2015).
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HIZKERA

ERABILTZEN DUGUN HIZKERAN

• Erreferentzia egin behar diegu beti bi sexuei.
• Hizkera hurbila izan behar da, sexismo gabe. Esamolde sexistak ekidin behar ditugu.
• Ezin dugu “coñazo” bezalako hitzak erabili negatiboa den zerbait izendatzeko. Era
berean, ez dugu “cojonudo” bezalako hitzak erabiliko positiboa dena izendatzeko.
• Emakumeen ezaugarriekin edo ahultasun, mendekotasun edo pasibotasunarekin
loturiko gutxiesgarrien erabilera ekidin behar dugu, zentzua negatiboa bada.
• Ez dugu maskulino generikoa erabiliko mutilezko edo emakumezkoak izan
daitezkeen lanbideak, tituludunak edo karguak izendatzeko. Eratorri femeninoak ere
erabiliko ditugu.
• Hizkera inklusiboa izan behar da, batez ere gizateriaz ari garenean.
• Noizean behin, ohiko ordena alderantzikatuko dugu: “mutilak eta neskak” esan
beharrean, “neskak eta mutilak” esango dugu.
• Gaitzetsi behar ditugu emakumeak mespretxatzen dituzten hitzak, esaldiak edo
txisteak.
• Kritikoak izaten irakatsiko diegu, baita hizkera sexista komunikabideetan
hautematen ere.

ERAKUNDEAK

GAUDEN ERAKUNDEAREN ANTOLAKETAN

• Erakundearen balioak eta erakundea osatzen duten hezitzaileek hartzen dituzten
balioak eta jokabideak aztertu behar ditugu.
• Erakundeak sortzen dituen jardueretan sustatzen diren balioak aztertu behar ditugu.
• Zuzendaritza-taldeak eta talde teknikoak mistoak izan behar dira, eta kontuan
izan behar dugu erakundearen egiturako maila guztien arteko harreman-sistema.
Beharrezkoa da erantzukizun handiko postuetan ere emakumeak egotea, gazteek
eskuragarriak eta desiragarriak diren eredu femeninoak ere izan ditzaten.
• Talde teknikoen atazak eta erantzukizunak modu orekatuan banatu behar dira,
emakume eta gizonen artean.
• Zentroan jolasteko edo kirolak edo jarduerak egiteko eskuragarri dagoen lekuaren
erabilera eta neska eta mutilen arteko banaketa aztertu behar ditugu.
• Kirol-jardueren antolaketa aztertu behar dugu, baita jarduera horietako neska eta
mutilen parte-hartzea eta balorazioa ere.
• Zentroko jaiak antolatzean, estereotipoak ekidin behar ditugu.
• Hezitzaileek behar den prestakuntza jaso behar dute eta sentsibilizatuta egon behar
dira, jardueren garapenean generoagatiko bereizketak ahalik eta gehien murrizteko
jardueren garapenean.
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JARDUERAK

GARATUKO DITUGUN JARDUERETAN

• Proposatutako jardueren edukia aztertu behar dugu, emakume eta gizonen rolak
kontuan hartuta. Jarduera sexistak hauteman eta baztertu behar ditugu.
• Taldeak orekatuak izan behar dira. Posible bada, jardueretan neska- eta mutilkopurua berdina izango da, kiroletan zein heziketa-jardueretan edo jolasteko
jardueretan.
• Ezin ditugu neskak behartu mutilek lan egiten duten moduan lan egitera.
• Jardueretan, zuzen banatu behar ditugu erantzukizunak neska eta mutilen artean.
• Atazetan eta jardueretan, rolen txandakatzea sustatuko dugu.
• Jarduerak askotarikoak eta pluralak izango dira. Taldeei eskaintzen dieguna aztertu
behar dugu, eskaintza partziala izan ez dadin.
• Posible bada, jarduerak mistoak izango dira beti.
• Taldeari begira, genero-indarkeriari buruzko aurretiko ezagutzak aztertuko ditugu,
eta sexuen arteko berdintasuna lantzeko jarduerak diseinatuko ditugu.
• Generoaren inguruan zuzenak ez diren eta suntsitu behar diren usteei buruz
hausnartzeko jarduerak antolatuko ditugu.
• Alde batera utziko ditugu etiketak, jardueretan generoen bilakaera errazteko eta
adierazpen libreko gune bat neskei eta mutilei eskaintzeko.
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MATERIALAK

HEZIKETA-MATERIALETAN ETA MATERIAL PEDAGOGIKOETAN

• Taldeekin erabiltzen ditugun ipuinak, istorioak, txisteak, testuak edo jolasak
aztertuko ditugu, elementu sexistak dituztenak baztertzeko.
• Dauden material guztiei erreparatuko diegu eta zuzen banatuko ditugu, mutilek
guztiak erabil ez ditzaten.
• Saiatuko gara mutilek zein neskek material guztiak erabiltzea.
• Neskek normalean erabiltzen edo eskatzen ez dituzten materialak zaindu, eraman
eta kontrolatu beharko dituzte, eta mutilek gauza bera egin beharko dute erabili
edo eskatu ohi ez dituzten materialekin.
• Gaurkotasun guneetan edo argitalpen entzutetsuetan ager litezkeen estereotipoak
bilatuko ditugu, gero taldeekin aztertzeko edo baztertzeko.

GUNEAK

GUNEAK ERABILTZEAN

• Bidea emango diogu neska eta mutilen mugikortasunari, guztiek lantaldeetako
gune, tailer edo jarduera guztietan parte hartzeko.
• Neskek zein mutilek aske gauzatuko dituzte kanpoko ekintzetako jolas eta jarduerak.
• Ororen lekuak egokitu behar ditugu neska eta mutilen beharretara. Guztiek dute
leku guztiak, onenak eta txarrenak, erabiltzeko eskubide bera.
• Posible bada, elkarrekin komunikatzeko eta lasaitasunerako gune batzuk egongo
dira, dinamika gogoetatsuak sustatzeko helburuarekin.
• Intimitatea babesteko hainbat gune pribatu egongo dira, neskak zein mutilak eroso
egon daitezen euren buruak txukuntzeko unean.
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Azkenik, ezin dugu ahaztu denboraren erabilera ere zaintzea; ordenatzeko, garbitzeko eta
zaintzeko atazak esleitzeko unean, oso garrantzitsua da denboraren banaketa orekatua izatea.

Orain arte, hezitzaileok dugun ezkutuko curriculumez jabetzeko eta lehen azterketa egiteko
kontuan hartu behar diren gako batzuk eskaini ditugu. Egiaztatu dugunez, genero-estereotipoek
oso eragin argia dute ditugun itxaropenetan, eta eragin hori gure taldeekin partekatzeko
arriskua dugu, nahi gabe. Arrisku horrek handiagoa egiten da epe luzeko ekintzetan, hala nola
kanpamenduetan, bertan parte-hartzaile eta arduradunen arteko elkarbizitza oso hurbila eta
bizia delako. Ondorioz, egoeraz jabetu ondoren, funtsezkoa da genero-ikuspuntutik garatu den
heziketaren esku-hartze honi garrantzi gehiago ematea.

Ikus dezagun zehatz-mehatz hau nola lortu:
Conchi Jaramillori jarraituz, proiektua funtsezko elementua izan behar da, astialdiko hezkuntzaprozesuak planifikatzeko, programatzeko, gauzatzeko eta ebaluatzeko.61 Hau da, proiektua lanegitasmoa izan behar da, elkarren segidako hainbat fasetan ordenatua eta antolatua. Fase horiei
esker, proposatutako helburuak lortzeko jarraitu behar ditugun ekintzak aurreikusiko ditugu.

61. MARTINEZ, Mª. L. (1997): “Ezkutuko curriculumaren analisia astialdiko egitarauetan”, RINCON, A. (koordinazioa) (1997): Hezkidetza
astialdian, Emakunde, Gasteiz.
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Juan José Pinok,62 pedagogoak eta hezitzaileak, oso modu zehatz eta didaktikoan
deskribatu zuen: “Astialdiko lanak, helburu hezitzailea badu, pausu edo etapa batzuk
behar ditu, eta pauso edo etapa horiek kontuan hartu behar dira plan edo egitasmoa
diseinatzeko prozesu osoan. Esku-hartze hezitzaileari dagokionez, egitasmoaren
diseinuak galdera honi erantzun behar die:
• Zergatik irakasten dugu? Jarduerak egiteko arrazoiak justifikatu egin behar dira.
• Zer irakatsi behar dugu? Astialdiko jardueretan irakatsiko den edukiari egiten
dio erreferentzia.
• Zertarako irakatsi behar dugu? Astialdian
egingo diren heziketa-jarduerekin lortzea
espero duguna.
• Nori irakasten diogu? Jarduera horietan
parte hartuko diren lagunen ezaugarri
pertsonalak, kulturalak, etab.
• Nola irakatsi behar dugu? Astialdiko heziketa-jarduerak garatzeko erabiliko dugun
metodologiari egiten dio erreferentzia.
• Zeren bidez? Heziketa-jarduerak garatzeko erabiliko diren giza-baliabideak eta
materialak.
• Noiz irakatsi behar dugu? Jardueraren
iraupenari egiten dio erreferentzia.
• Non irakatsi behar dugu? Astialdiko jardueraren kokalekuari egiten dio erreferentzia.
• Nola irakatsiko dugu? Astialdiko jardueraren prozesu osoan egingo dugun ebaluazioa.

62. PINO, J.J. (2014): Programación, ejecución y difusión de proyectos educativos en el tiempo libre. Servicios socioculturales y a la comunidad,
Certia argitaletxea, Pontevedra. 17. orria.
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Etapa hauek diseinatzean eta zehaztean analisi zehatz bat sartu behar da barne, emakume
gazteak baztertu ditzakeen faktore edo elementuak aztertzeko, baita bazterketa hori zuzentzeko
estrategiak ere. Hau da, analisi bat egin behar dugu generoaren ikuspuntutik.
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63. 4/2005 Legea, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. EHAA aldizkarian 2005eko martxoaren 2an argitaratua,
42. zenbakian, eta BOE aldizkarian 2011ko azaroaren 14an argitaratua, 14. zenbakian.
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Ondoren, genero-ikuspegi hau astialdiko heziketa-proiektuaren fase nagusietan nola integratu
ikusiko dugu:

DIAGNOSTIKOA
Aurretiko ebaluazioa edo ex ante ebaluazioarekin batera egiten da. Taldeko datuak
bilduko eta aztertuko ditugu, testuingurua eta harreman-sistema kontuan hartuta.
Datu hauei esker, taldeko mutil eta nesken egoerak eta posizioak deskribatu ahal
izango ditugu, baita jardueretako parte-hartze maila, guneen erabilera, baliabide
eta materialetarako atzipena eta kontrola, lidergoaren maila edo beharrak,
motibazioak eta interesak ere. Era berean, saiatuko gara beharrak, arazoak,
gaitasunak, itxaropenak edo dituzten baliabideak hautematen.
Informazio-bilketa hau gauzatzeko hainbat teknika erabil ditzakegu, hala nola
taldearen behaketa sistematikoa, parte-hartzaileei elkarrizketak egitea, beste
proiektu edota programa batzuen dokumentuak edo ebaluazioak aztertzea, ikerketa
anonimoak edo analisi-tailerrak, talde-teknika batzuk erabilita.
Kontuan izan behar dugu sexuen araberako datuak izatea ez dela nahikoa izango.
Datu hauekin, ondorioak atera behar ditugu, nerabeen errealitate diferentziatuaren
argazki bat izateko. Zorrotzak izan behar dugu informazioa biltzean, informazioa
abiapuntua baita. Aldi berean, informazioari esker, hezkuntza-lanaren irismena
neurtzeko baliogarriak izango diren adierazleak ezarri eta hauteman ahal izango
ditugu.
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Testuingurua aztertzeko eta diagnostikoa egiteko lehen pauso hau funtsezkoa
da gauzatzen ditugun hezkuntza-jarduerak modu egokian bideratzeko. Oso argi
hauteman behar ditugu taldeko beharrak, egon litezkeen zailtasunak eta aldeko
eta kontrako baldintzak. Adibide bat emateko, esklusio-arriskuan dauden auzo
marjinaletan bizi diren eta arazo oso zehatzak dituzten lagunekin lan egitea64 eta
arrisku gutxiko auzoetan bizi diren eta hezkuntza-maila eta maila sozioekonomiko
altuagoak dituzten lagunekin lan egitea ez da sekula ere gauza bera izango.
Egoerara egokitu behar dugu hezkuntza-praktika.
Beste alde batetik, ariketa honek lehen eskuko informazio gakoa emango digu,
nerabe eta gazteentzat garrantzitsua denaren inguruan. Kontuan izan behar dugu,
batzuetan, gure hezkuntza-ikuspuntutik funtsezkoa iruditzen zaiguna haien ustez
ez dela hain garrantzitsua. Gazteen interesak eta kezkak ezagutzea lagungarria
izango da hezkuntza-programan sartu nahi ditugun eduki guztiak integratzeko,
modu egoki eta orekatuan.
Era berean, ezin dugu ahaztu ditugun baliabideen azterketa diagnostikoan sartzea:
baliabide materialak, giza baliabideak, baliabide ekonomiko eta instituzionalak eta
aldi baterako baliabideak. Ditugun denbora eta baliabideak jakitea funtsezkoa da
garatu nahi ditugun jardueren plangintza egokia izan dadin.

Azkenik, interesgarria izango da astialdiko monitore arduradunek duten hezkuntzaprestakuntza aztertzea: auziarekin loturiko informazioa jaso al dute?, badituzte
baterako hezkuntza lantzeko behar diren ezagutzak eta tresnak?, prestakuntza
osagarria behar al izango dute? Egokitzat jotzen badugu, baterako hezkuntzaren
inguruko prestakuntzarako ikastaro zehatz bat egin daiteke plangintzaren etapan.
Posible ez bada, baterako hezkuntza modu egokian integratzeko eskuliburu edo
gida batzuk irakurtzea gomendatzen da, behintzat, edo, kasua bada, aholkulari edo
kolaboratzaile aditu baten laguntza eskatzea.

64. Ildo horretatik, funtsezkoa da bazterketa anizkoitza jasateko egon litezkeen arrazoiak hautematea. Horretarako, analisi intersekzionala
erabil daiteke. Analisi mota honi esker, datu batzuek kontuan hartuta, sor daitezkeen bazterketa motak hauteman ditzakegu, baita datu
horien konbinazioak sor dezakeen desabantaila ere. Adibidez: emakumea da; familia, jatorriz, immigrantea da; eta familiaren maila
sozioekonomikoa baxua da.
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PLANGINTZA
Diagnostikoa egin ondoren, esku-hartze hezitzailea planifikatuko dugu. Generoikuspuntua eraginkorra eta plurala izan dadin (eta ez partziala), plangintzak
monitore guztien ikuspuntuak bateratu behar ditu, betiere partaidetzametodologiak erabilita.
Une honetan esku-hartzearen elementu batzuk zehaztu eta idatzi behar dugu:
justifikazioa (zergatik?), helburuak (zertarako?), tartean sartu nahi dugun edukia
(zer?), erabiliko dugun metodologia (nola?), tenporalizazioa edo kronograma (noiz?)
eta bitartekoak edo baliabideak (zeren bidez?); era berean, ebaluazio jarraitua eta
azken ebaluazioa egiteko kontuan hartuko ditugun alderdiak zehaztu behar ditugu
(zer lortu dugu?). Beste modu batez esateko, esku-hartze hezitzailearen curriculum
esplizituaren zirriborroa egingo dugu. Bertan, argi utziko dugu sexuen arteko
berdintasunaren alde lan egiteko asmoa eta, horretarako, baterako hezkuntzaren
balio eta printzipio batzuk sartuko ditugu, berariaz.

Helburu pedagogikoak aztertuko ditugu: baterako hezkuntza, generoestereotipoen desagertzea, berdintasunezko elkarbizitza eta neska eta
mutilen arteko genero-indarkeriaren prebentzioa; aldi berean, helburu
horiek lortzeko jarduerak diseinatuko ditugu. Besteak beste, neska eta
mutilen autoestimua, feminismoaren hastapenak, genero-estereotipo
eta rolen analisia, maitemintzea eta genero-indarkeria, adiskidetzea eta
ko-erantzukizuna, sexualitatea, genero-indarkeria sare sozialetan edo
gatazkak konpontzeko eredu positiboak65 bezalako gaiak gakoak izan
daitezke lan egiteko, hainbat metodologia-mota erabilita, gauzatzefasean ikusiko dugunez.
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65. Nabarmendu behar da Genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzko Lege Organikoak berriro ekiten diola
balioak kontuan hartzen dituen hezkuntzari eta, testuinguru horretan, bazterketa eta matxismoaren aurkako borrokari; aldi berean, gatazkak
modu baketsuan konpontzeko heziketa sustatzen du, jarrera kritikoa hartzen du gatazkak konpontzeko modu bortitzen aurrean, eta
garrantzia ematen dio afektu eta emozioen heziketari, garapen hori funtsezkoa baita erasorik gabe elkarrekin bizitzeko.
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Jarduerak askotarikoak izan daitezke: fisikoak, jolasteko, hausnartzeko, artistikoak,
sormena lantzeko, naturan garatzeko... Nolanahi ere, jardueren diseinua erakargarria eta motibagarria izan behar da beti, neska eta mutilentzat, eta neska eta
mutilen parte-hartzea orekatua eta bidezkoa izan behar da. Era berean, komeni
da jarduera bakoitzaren amaiera prestatzea, taldeak ondorioak eta ikasitakoa bil
ditzan, hausnarketa txiki bat egin ondoren.
Martxan jarriko dugun plangintza ona, errealista eta objektiboa izateko, beharrezkoa izango da erabilgarri ditugun giza baliabideak, baliabide ekonomikoak eta
baliabide materialak kontuan hartzea, baita eduki bakoitza lantzeko izango dugun
gutxi gorabeherako denbora ere, parte-hartzaileak kontuan hartuta.
Azkenik, gomendagarria da une honetan ebaluazioa egiteko kontuan hartuko ditugun adierazleak zerrendatzea. Hautaketa hau egitea garrantzitsua da, hautatutako
adierazleek informazio zehatza, egiaztatua eta neurgarria emango digutelako, proposatutako helburuak zenbateraino lortu diren ebaluatzeko. Hasiera batean, diagnostikoa ondo egin badugu, adierazle hauek diagnostikoaren fasean eskuratu behar
izan ditugu.

GAUZATZEA
Astialdian edo eremu ez-formalean garatutako hezkuntza pedagogia aktiboan oinarritutako metodologiez baliatzen da. Pedagogia aktibo hau partizipatiboa da eta ez da gidatzailea. Taldea bera irakaspena/ikasketa prozesuaren
baliabide bat da, baterako hezkuntzaren ikuspegi metodologikoek eskatzen
duten moduan. Gauzak horrela, monitoreen betebeharrak gazteei laguntzea
eta ikaskuntza hau ahalbidetzea izango dira. Hau da, gure laguntzak analisia
eta hausnarketa sustatu behar ditu eta gazteekin batera ikasi behar dugu,
baita haiengandik ikasi ere, errealitatea ezagutzeko eta errealitate hori berriro eraikitzeko.
Nerabeek ezagutza zehatz batzuk barneratu behar dituzte baina, horrez gain,
pentsatzeko prozedura autonomoak garatu behar dituzte, eta helburu hori
garrantzitsuena da. Ildo horretatik, jarrerak aldatzen saiatuko gara: kritikarik
egiten ez duen ikaslea ikasle kritiko bihurtuko dugu, balio solidarioekin. Nerabeei laguntzen saiatuko gara, ikasten ikas dezaten; euren kabuz arrazoitu
beharko dute eta ondorioak ateratzeko, erlazionatzeko eta sintesiak sortzeko gaitasunak garatu beharko dituzte. Horretarako, pentsatzeko, gertaerak
elkarrekin erlazionatzeko eta ondorioak eta lotura baliodunak ateratzeko
tresnak emango dizkiogu taldeari.
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Baterako hezkuntzaren helburuak lortzeko, irakaskuntzaren hainbat ikuspegi eta
metodologia batera ditzakegu. Hona hemen horietako batzuk:
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•

Ikuspegi ludiko eta pedagogikoa:66 jolasak funtsezko tresna pedagogikoak
dira irakaspena/ikasketa prozesuan. Parte-hartzea, elkartearen espiritua eta
sormena bultzatzen dituzte. Metodologia pedagogiko honi esker, gazteen
dimentsio kognitibo, afektibo eta emozionala bateratzen dituzten estrategiak
aplikatu ahal ditugu. Ariketa ludikoek energia, plazerra eta poztasuna sortzen
dute eta, ondorioz, ikasleen motibazioa bultzatzen dute.

•

Ikuspegi sozioafektiboa:67 osoko ikaskuntza du helburua eta, horretarako,
ezagutzak eta ideiak transmititzeaz gain (maila intelektuala), emozio, balio,
jarrera eta jokabideei ere erreparatzen die. Ikuspuntu honen oinarria ikasketaren
esperimentazio zuzena da, hau da, gazteek zuzen bizi behar dute landuko dugun
egoera, osotasunean ulertzeko eta egoerak sortzen dituen sentimenduekin
konektatzeko. Horrek jarrera, balio eta jokabidearen aldaketa erraztuko du.

•

Bizipen-ikaskuntza edo esperientziazko ikaskuntzaren metodologia:68 ikaskuntza
esanguratsuen eraketa errazten du automiaketa eta esperimentazioaren bidez
(learning by doing edo eginez ikastea). Nerabeek euren ezagutzak eraikiko
dituzte eta euren irakaspena/ikasketa prozesuaren protagonista bihurtuko dira.

•

Ikasketa kooperatiboa:69 taldeko lan irakasgarriari esker, ikasleek ahalik eta
probetxu handiena aterako diote norberaren ikaskuntzari, baita taldekideekiko
harremanak sortzen duen ikaskuntzari ere. Kasu honetan ere, ikaslea ikasprozesuaren protagonista da.

66. MARTÍNEZ GONZALEZ, LOURDES DEL CARMEN (2008): “Lúdica como estrategia didáctica”, Sholarum aldizkaria, División de Apoyo para el
Aprendizaje (DAPA) eta Koordinazio Akademiko Orokorraren saila, Guadalajarako Unibertsitate Autonomoa.
67. MAZA, S. eta GARCÍA, S. (koordinazioa) (2015): Op. Cit. 30. orria.
68. Association of Experiential Education, 1995.
69. Guías rápidas sobre nuevas metodologías: Aprendizaje Cooperativo, Heziketa Berrikuntzarako Zerbitzua, Madrilgo Unibertsitate
Politeknikoa, Madril, 2008.
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Ikasketa kooperatiboa lan egiteko eredu egokienetariko bat da; era berean, asko
erabili da taldeka lan egiteko eta baterako hezkuntza sustatzeko. Hona hemen
ereduaren ezaugarri nagusiak:
• Ikasketa kolektiboa (taldeka):
taldeak banakakoen ikasketa errazten eta
sendotzen du. Taldeari esker, parte hartzen
ikasten dugu, baita besteen ideiak onartzen
ere.
• Interdependentzia positiboa:
talde kooperatibo baten kideek ardura
bikoitza dute: alde batetik, esleituriko
ataza gauzatu behar dute eta, beste
aldetik, beste kideek ere ataza egingo
dutela ziurtatu behar dute.
• Ikaskuntza esanguratsua:
abiapuntua errealitatea da. Norberaren
eskarmentua berreskuratu eta aztertu
egingo dugu. Oinarria gazteek dagoeneko
dakitena da, hau da, ezagutzak eta aurreko
eskarmentua.
• Ezagutzaren eraketa kolektiboa:
hezitzaile eta gazteen arteko elkarrekintzak
hainbat ideia berri sortuko ditu. Guztiek
egingo dituzte ekarpenak, guztiok ikas
dezagun.
• Gaitasun eta trebetasun sozialen
garapena:
komunikazioa, entzute aktiboa, elkarlana,
kooperazioa, gatazken ebazpena...
• Ezagutzak praktikara eramatea:
hezitzaileek sortutako ezagutza bideratuko
dute praktikara eraman ahal izateko, eta
gazteen errealitatera egokituko dute.
• Ikasitakoari garrantzia ematea:
ikasketa-prozesua bukatu egingo da
gazteek ezagutza berriak barneratzean eta
egunerokoan erabiltzean.
Azken helburua nerabeek ikasitakoa beste testuinguru batzuetara eraman ahal
izatea da, baita jarrera-aldaketa hauek euren bizitzetan modu iraunkorrean
ezartzea ere.
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Azkenik, Mª Luz Martínez Tenen ohartarazpena aipatu nahi dugu, metodologia
mota honen izaera ez-gidatzailearen inguruan.
Ildo horretatik, Tenek argi utzi zuen baterako hezkuntzaren proiektuek, errealitate
hau kontuan izateaz gain, errealitatea kudeatu behar dutela edo, are gehiago,
errealitateari egin behar diotela aurre. Hau da, astialdiko hezkuntzan zuzentarau
gutxiko metodologia bat erabiltzen dugu, tarte bat uzten zaiolarik pertsonaren
naturaltasunari eta askatasunari, eta hori aberasgarria da. Hala ere, zenbat eta
zuzentarau gutxiago, orduan eta askatasun gutxiago neskentzat, horrekin eredu
maskulinoa birsortzen duen harreman eredu bat indartzen dugulako.70 Gauzak
horrela, egon litekeen arrisku hori ekidin behar dugu eta, horretarako, aurrekoan
aipatutakoak bezalako elementu zuzentzaile batzuk erabili beharko ditugu nahita,
beharrezkoa denean.
Lehen aipatu dugunez, gauzatze fase honetan ezin ditugu ahaztu ezkutuko
curriculumarekin loturiko alderdi gako batzuk, hala nola guneen erabilera, neska
eta mutilen protagonismoari esleitzen diogun denbora, ditugun baliabide eta
material pedagogikoen erabilera edo arduren banaketa neska eta mutilen artean.

Hona hemen guneen erabilera modu egokian
banatzeko eta ordenatzeko kontuan hartu
ahal diren ideia batzuk:
• Egin partaidetza-diagnostiko bat taldeekin neska eta mutilen zaletasun
eta interesak ezagutzeko, erabilgarri
dauden guneak modu egokian erabiltzeko. Neska eta mutilen zaletasunak
orekatu behar ditugu.
• Dibertsifikatu guneen erabilera jarduera ezberdin batzuk egiteko, eta
arautu guneen erabilera modu orekatuan.
• Zehaztu ordutegiak, kirol-jarduerek
eta jarduera fisikoek protagonismo
osoa har ez dezaten, eta beste jardueren gauzatzea eragotz ez dezaten.

70. MARTINEZ, Mª. L. (1997): “Ezkutuko curriculumaren analisia astialdiko egitarauetan”, RINCON, A. (koordinazioa) (1997): Hezkidetza
astialdian, Emakunde, Gasteiz. 98. orria.
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EBALUAZIOA
Ebaluazioa funtsezkoa da hezkuntza-proiektu guztietan.
Batzuetan, denboragatik edo, gehienetan, baliabide
ezagatik, ez dugu ebaluazioa behar den moduan gauzatzen,
baina ezin dugu alde batera utzi. Eskuragarri ditugun
baliabideak erabilita, hezkuntza-programen ebaluazioa
egiten saiatuko gara, bide zuzena hartu dugun ala ez
jakiteko.
Ebaluazioa gauzatzean, funtsezkoak diren hiru faseri
erreparatu behar diegu:
•
•
•

Aurretiko ebaluazioa edo ex ante ebaluazioa (dagoeneko
aipatu dugu, diagnostikoa eta hasierako adierazleak
sortzeko).
Ebaluazio jarraitua edo segimendu-ebaluazioa.
Azken ebaluazioa.

Sexuen arteko berdintasunari dagokienez, alderdi hauek
har ditzakegu kontuan ebaluazioan, besteak beste: neskek
eta mutilek parte hartzean izan duten denbora eta modua,
guneen erabilera, neska eta mutilen arteko harremansistema, jarrera edo jokabide sexistak, monitoreen
ezkutuko curriculumaren eragina, generoarekin loturiko eta
gauzatutako jarduera zehatzak, nerabeen poztasun-maila,
jarrera-aldaketak...
Programa-garapenaren eta neurtzeko hautaturiko
adierazleen segimendu jarraitua egiteko, edo gauzatzearen
segimendua egiteko, informazioa biltzeko hainbat teknika
erabil ditzakegu. Besteak beste, hurrengo hauek nabarmen
ditzakegu: zuzeneko edo zeharkako behaketaren aldaerak;
jarduerak bukatu ondoren, gogobetetasun-inkestak;
jarduera edo programa bera osatu ondoren, aurretiko
ezagutza eta ondoko ezagutzen inguruko inkestak, taldeko
ezagutzen eboluzioa edo aldaketak ezagutzeko; taldeko
dinamikak eta ebaluatzeko teknika zehatzak; elkarrizketak
hezitzaileei eta nerabeei, etab.
Ebaluazioaren emaitzei esker, baterako hezkuntzaren
praktika doitu ahal izango dugu: elementu zuzentzaileak
gehitu ahal izango ditugu beharrezkoa denean eta hobeto
funtzionatu duten jarduerak eta edukiak mantendu ahal
izango ditugu.
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Batzuetan, hainbat arrazoi direla-eta, ezin diogu baterako hezkuntzaren proiektu baten
konplexutasunari aurre egin, hau da, ezin dugu sexuen arteko berdintasunean oinarritutako
jarduera zehatzik diseinatu, ezin dugu diagnostikoa abiapuntu gisa eduki, edo ezin dugu ebaluazioprozesu zehatza barnean sartu. Hala ere, ezin dugu helburua ahaztu. Behintzat, zeharkako lana
egin behar dugu astialdiko programetan, taldeekin lan egitean sortuko diren egoerez baliatuz:
emakumeen bazterketa edo sexuen arteko berdintasuna erabil ditzakegu adibide gisa une zehatz
batzuetan, ezkutuko curriculuma landu ahal dugu, inklusiboagoa den hizkera erabil dezakegu,
nesken eta mutilen parte-hartzea oreka dezakegu, nesken lidergoa sustatu ahal dugu, guneen
erabilerari erreparatu ahal diogu, rolen txandakatzea susta dezakegu atazaren ardura taldekideen
artean banatu behar denean, etab.
Nolanahi ere, errezetarik onena sortzeko, bateratu egin behar ditugu baterako hezkuntzaren
programa zehatz baten diseinua eta plangintza, eta zeharkako lana gai, ekintza eta gune
ezberdinetan. Estrategia dual honek osotasuna bermatzen du eremu, jarduera, denbora eta gune
guztietan eta, aldi berean, emaitzak hobetzea ahalbidetzen du, ekintza zehatzen bidez.71

Genero-indarkeriaren prebentzioa bereziki landu nahi badugu...
Hainbat ekintza zehatz jarri beharko ditugu martxan, hurrengo hauek lantzeko:
Sexuen
arteko
ezberdintasunen
inguruko
kontzientziazioa

· Ezagutzera eman behar diegu neska eta mutilen sozializazio-prozesu bereizgarria,
baita sentsibilizazio-eragile nagusien papera ere, hau da, familiak, ikastetxeak,
komunikabideek edo adiskideek izaten duten rola.
· Zalantzan jarri behar ditugu estereotipoak, rolak eta botere-harremanen esanahia.
Gazteak hurbildu behar dira teoria feministara eta giza eskubideekiko errespetura,
horiek izango baitira nagusi den sistema sozialaren inguruko hausnarketa kritikoa
egiteko oinarria.
· Kolektibo batzuen zaurgarritasuna ezagutu behar dute gazteek, eta jakin behar dute
bazterketa anizkoitza jasan dezaketela.

Genero-indarkeriaren
inguruko
sentsibilizazioa

· Alderdi hau lantzeko, nerabeen errealitateaz eta hurbileko inguruaz baliatu behar
gara: hezkuntza-eremua, senide edo lagunen arteko harremanak, astialdiko guneak,
aisialdia, jaiak…
· Genero-indarkeria hautemateko gakoak eman behar dizkiegu. Genero-indarkeriaren
motak, uneak (indarkeriaren zikloa) eta adierazpenak ezagutu behar dituzte, baita
indarkeriari aurre egiteko moduak ere.

Harreman
afektibo-sexualen
inguruko
ezagutza

· Auzi honi dagokionez, askotan uste dugu taldeek behar duten informazioa badutela
eta gero harritu egiten gara harreman hauek oraindik tabu direla egiaztatzen dugunean.
Gainera, gazteen alboan gauden helduok behatz-puntetan ibiltzen gara gai honi buruz
hitz egin behar dugunean.
· Maitemintzea, sentimenduak eta sentimenduen adierazpena, nortasun eta orientazio
sexuala, gorputza, sexu-harremanak, berdintasunezko harremanak, ugalketa, erditzea
edo antikontzeptiboen erabilera bezalako gaiak gakoak dira elkarri maite edota
desiratzen duten bi lagunen arteko harremana nola izan behar den erakusteko unean,
betiere elkarrekiko errespetutik abiatuta.

71. RED2RED CONSULTORES. Op. Cit. 18. orria.

62

C.

LANABESEN ONTZIA

Amodio
erromantikoaren
mitoak desseraikitzea

· Amodio erromantikoaren mitoak aztertu behar ditugu modu kritikoan, gazteen kezkez
eta esperientziez baliatuz.
· Zalantzan jarri behar ditugu komunikabide, publizitate, zinema, telebista edo abestien
bidez jasotzen ditugun mezuak, eta desiratzeko edo erakartzeko unean duten eragina
aztertu behar dugu.
· Dauden rolak ezagutu behar dituzte, baita mito hauek neskengan eta mutilengan
duten eragina ere; modu berean, ikusi behar dute lotura zuzena dutela harreman
toxikoen sorrerarekin, mendekotasun eta frustrazioan oinarrituak.
· Garrantzia eman behar diegu lagunen arteko harremanei.

Bikotekideen arteko
gatazkak
konpontzeko
gaitasunak
sustatzea

· Gatazkak modu positiboan konpontzeko tresnak eskaini behar dizkiegu nerabe eta
gazteei.
Hurrengo hauek garrantzitsuak izango dira: elkarrizketarako tresnak, hala nola
entzute aktiboa edo asertzio-komunikazioa; emozioen kudeaketa lantzea; gatazkak
aurreikusteko eta modu eraikitzailean konpontzeko gaitasuna; gatazkak ikasteko
aukerak direla ikastea, baita hobera egiteko aukerak ere; aurre egin behar dieten
arazoen ardura hartzen ikastea, etab.
· Zer esanik ez, genero-indarkeria aurreikusteko helburuarekin, garrantzitsua izango da
emozioak kudeatzeko eta gatazkak modu positiboan konpontzeko gaitasunak lantzea.

Mutilek
maskulinitate berriak
ezagutu eta
landu behar
dituzte

· Aldatu egin behar dugu eredu maskulino hegemonikoa. Badago gizona sentitzeko eta
izateko beste modu batzuk, menderatzearekin eta boterearekin lotuta ez daudenak.
Besteak beste, lagundu behar diegu dituzten sentimenduak adierazten edo zaintzarekin
loturiko atazak hartzen. Duela oso gutxi arte, ekintza horiek ez ziren egokiak
mutilentzat, baina gaur egun jarraitzeko ereduak dira.
· Entrenamendu txiki batzuk gauzatu behar dituzte: zalantzan jarri beharko dituzte
pribilegio-egoerak eta prebentzioa eta ikasketa positiboa landuko ditugu. Horretarako,
mailakatutako aldaketak sartuko ditugu poliki-poliki, haien bizitza-zikloa eta interesak
kontuan hartuta.72 Nerabeak dira, ez gizonak.

Dauden
hezkuntzabaliabide eta
baliabide
sozialen berri
ematea

· Informazio osagarria emango diegu nerabe eta gazteei, haien kabuz ezagutzak zabal
ditzaten. Horrela, jarrera eta jokabide afektibo-sexualak doitu ahal izango dituzte
modu autonomoan eta kontzienteki.
· Zerbitzu edo baliabide sozial, instituzional eta asoziatiboen berri emango dizkiegu,
zalantzak edo kezkak argi ditzaten. Orokorrean, genero-klixe eta estereotipoetatik
urrun egongo den kulturaren kontsumoa bultzatuko dugu gazteen artean: literatura,
zinema, artea... Horrela, gizartearen aldaketa sustatuko dugu.

Hau guztia martxan jartzeko, lehen aipatutako ikuspuntu metodologikoa erabiliko dugu, gazteen eskarmentu,
testuinguru, interes eta beharretatik abiatuta. Taldeak saioaren erritmoa eta intentsitatea erabakiko du eta geuk
irakaspena/ikasketa prozesuaren erraztaileak izango gara, besterik ez. Metodologia pedagogiko aktiboak eta parte
hartzeko pedagogiak erabiliko ditugu, ezagutzen eraketa autonomoa sustatzeko, betiere ikuspuntu kritiko batetik
abiatuta eta adiskideekiko elkarrizketaren bidez. Ezin ditugu gauzak haien izenean egin, haiek egin behar dute eta
zalantzan jarri behar dute. Modu horretan, ikasketaren protagonistak izango dira.

72. MARTINEZ, A. (2009): “Prevenir la violencia cambiando la forma de ser hombre entre los jóvenes”, Revista de Estudios de Juventud. Iraila, 86. zk., 177-194. orriak.
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Hona hemen taldeekin lan egiteko aholku batzuk...
• Hasieran, proposamenak sinpleak izango dira, garatzeko errazak, zu eroso
sentitzeko.
• Astialdiko monitorea zara eta ez duzu denetarik jakiteko betebeharrik;
ezinezkoa da. Auzi bat lantzeko unean deseroso sentitzen bazara, eskatu
hezkuntza-alorreko erakunde eta profesionalen laguntza.
• Lan egiteko, hurbildu zaitez gazteen errealitatera, interesetara eta
motibazioetara.
• Saioak entretenigarriak eta dibertigarriak izan behar dira. Ikasi egin behar
dute, baina baita gozatu ere, aldi berean.
• Saioak diseinatzeko unean, kontuan izan horretarako eskuragarri duzun
denbora. Ez saiatu gauza guztiak barne hartzen. Eman lehentasuna gai
garrantzitsuenei eta saia zaitez modu entretenigarrian aurkezten, baita
protagonismoa gazteei ematen.
• Amaitzeko, utzi hausnartzeko tarte txiki bat, landutako auziak eguneroko
errealitatearekin konekta ditzaten. Horrela, errazagoa izango da saioan
ikasitakoa eguneroko errealitatera estrapolatzea.
• Sustatu elkarrizketa, guztiek parte hartzeko.
• Izan zaitez jarraituko duten eredua. Ez ezazu onartu jokabide bortitzik
taldean eta landu itzazu berdintasunezko harremanak beti, haiek jarraituko
duten eredua izango zarelako une guztietan.

Oso ondo, baina nola isla dezaket hau guztia
talde-praktika zehatzetan?
Behean genero-indarkeriaren prebentzioa eta baterako hezkuntza ikasketa kooperatiboaren bidez lantzeko teknika batzuk aurkituko dituzu:73
•
•
•
•
•
•
•
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Aurkezpen-teknikak
Taldea animatzeko eta elkartzeko teknikak
Lan taldeak osatzeko teknikak
Sormena sustatzeko teknikak
Simulazio edo role playing teknikak
Edukia aztertzeko teknikak
Ebaluazioak egiteko teknikak

73.CASADO, Mª.I. (2010): “Técnicas para trabajar con la población joven la sexualidad y la violencia de género”, Arroyo López, C,; Gutiérrez
Jiménez, Mª. J., eta Martín Berrido, Mª. M. (koordinazioa) (2010): Otro mirar, Virgen de las Nieves Unibertsitate Ospitalea, Granada. 103 –
108. orriak.
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Hona hemen une bakoitzean teknika egokiena aukeratzeko oinarrizko irizpideak:
1.

Lortu nahi diren helburu didaktikoak
bat etorri behar dira erabiliko diren
teknikaren helburuekin.
2. Taldearen tamaina.
3. Behar dugun denbora eta erabilgarri
dugun denbora.
4. Behar diren baliabideak eta ekipamendua.
5. Behar den gune fisikoa.
6. Taldekideen ezaugarriak.
7. Aplikatzeko unea.
8. Saioaren erritmoa, lehen eta ondoren
erabiliko ditugun teknikak kontuan
hartu.
9. Taldearen heldutasuna eta eskarmentua, partaidetza-teknikekin lan egiteko unean.
10. Hezitzailearen ezagutza eta eskarmentua, partaidetza-teknikak erabiltzeko unean.
Hezitzaileok, ezin ditugu ahaztu teknika mota hauen funtsezko helburuak zeintzuk diren: parte-hartzea lortzea, taldea animatzea, parte hartzen duten lagunen bertakotzea
eta landuko ditugun gaiak edo auzien ulermena erraztea. Azken helburua benetako aldaketa da, parte-hartzaileen pentsatzeko, sentitzeko eta jokatzeko eran.74

“Jarrera sexistak eta jokabide bortitzak ez dira
gizakiarekin batera jaiotzen, ikasten diren jarrerak dira.
Telebista, gurasoen estrategia hezitzaileak,
helduen arteko harremanak edo neska eta mutilen hazkuntza-ingurunea
ikasteko ereduak dira. Askotan, eredu hauek hainbat
estereotipo sexista eta jarrera bortitz transmititzen
dituzte, eta neska eta mutilek jarrera hauek
hautematen eta errepikatzen dituzte. Baina gizakiok
berdintasun, tolerantzia, elkarbizitza eta baterako heziketarekin
loturiko balioak ere hauteman eta errepika ditzakegu.
Eredu egokiak besterik ez ditugu behar.” 75

74. MAZA, S. eta GARCÍA, S. (koordinazioa) (2015): Op. Cit. 37. orria.
75. RECH, I.; ANDRES, P.; LETOSA, J.M. y GUTIERREZ, M. (2007): Crecer junt@s. Guía práctica para la prevención de la violencia de género en
la familia y en la escuela, Aragoiko Gobernua. Familia eta gizarte-zerbitzuetarako saila. Emakumearen Erakundea: Zaragoza. 12. orria.
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C.2. Esperientzien fitxak

EZ HEROIRIK EZ PRINTZESARIK

Bilbo (Bizkaia)

Esperientziaren irismena: Euskal Autonomia Erkidegoa, Nafarroa, Madrilgo Erkidegoa eta beste batzuk
Hartzaileak: Nerabeak eta gazteak
Erakunde bultzatzailea: Matiz elkartea
Deskribapena

Hezkuntza-programa honek zalantzan jartzen ditu generoarekin eta amodio erromantikoarekin loturiko
estereotipo, topiko eta aurreiritziak, eta horien inguruko hausnarketa sustatzen du. Era berean, elementu
hauek genero-indarkeriaren justifikazioan duten ondorioak aztertzen ditu. Programa hau gazte eta
nerabeei zuzenduta dago eta, ahal bada, hiru saiotan garatzen da, generoaren rolak eta estereotipoak,
amodio erromantikoaren mitoak eta nerabeen arteko genero-indarkeria aztertzeko, hurrenez hurren.
Saio guztien metodologia partizipatiboa eta dinamikoa da, eta parte-hartzaileen hausnarketa sustatzen
dute, azken hauek bere ondorioak sor ditzaten. Programak kontzeptuei buruzko informazioa eta saio
ludiko, dinamiko eta praktikoak tartekatzen ditu, ikasteko eta ulertzeko prozesua errazagoa izan dadin.

Erabilitako
baliabideak

Gazte eta nerabeen errealitatearen eta interesen parte diren hainbat baliabide zein maiz sare sozialetan,
telebistan, zineman edo publizitatean agertzen diren hainbat adibide eta baliabide pedagogiko erabiliko
ditugu. Baliabide horiekin, filmetako amodioa, emakumeen irudi kosifikatua edo gizonen jokabide
oldarkorra bezalako errealitateak jarriko ditugu zalantzan. Era berean, material didaktiko berriztagarri
batzuk sortu ditugu, hala nola komiki edo teknologia berri batzuk.

Lantaldea

Berdintasunean eta genero-indarkeriaren prebentzioan adituak diren bi hezitzaile eta programaren
koordinatzaile bat.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2015ean hasi zen eta abian dago gaur egun ere (2022ko martxoan).

Gizarte eta
Bigarren hezkuntzako irakasleak eta ikasleak, aisiako eta astialdiko monitoreak eta euren gazte eta
hezkuntzako nerabeak, eta gazte-zentroen langile teknikoak.
eragileak
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Programa oso harrera ona dauka eta gero eta eskari gehiago izaten
ditu, hezkuntza-eremuan zein eremu ez-formalean. Ondorioz, material osagarri batzuk sortu ditugu, hala
nola mugikorretarako aplikazio informatiko dohain bat, equAPPeal, eta komiki bat, Printzipio kontuak.
Baliabide hauek osagarriak dira saioen edukia lantzeko. Horrez gain, elkarteak lineako prestakuntzaikastaro bat eskaintzen die hezitzaileei eta auzi honetan sakondu nahi duten horiei. Materialak eta
lineako ikastaroari buruzko informazioa eskuragarri dago elkartearen webgunean.
Eragin orokorra: Parte-hartzaile gazte eta nerabeek kontzientzia hartzen dute eta interesa azaltzen dute
berdintasunezko harremanetan. Era berean, kezkak azaltzen dituzte saioetan, baina baita horretarako
diseinatu dugun equAPPeal aplikazio informatikoan.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Zailtasun nagusia proiektuaren garapena ikastetxetan
egokitzea izan da. Normalean, denbora falta dago proiektua lasai garatzeko.

KONTAKTUA			
Sara Maza, proiektuaren koordinatzailea.
info@asociacionmatiz.org
944 360 715 // 662 051 994
www.asociacionmatiz.org/eu/ez-heroirik-ez-printzesarik/

66

C.

LANABESEN ONTZIA

NO TIENES MI PERMISO

Kaleko edota gune publikoetan jazarpen sexualaren kontrako plataforma
Mancomunidad La Vega (Alicante)

Esperientziaren irismena: Komunitarioa
Hartzaileak: Populazio orokorra
Erakunde bultzatzailea: La Vega Mankomunitatea, Alicante. Mankomunitateko Berdintasun Agendak eta Vega Joven-eko Gazteria Zerbitzuak gainbegiratuta eta koordinatuta
Deskribapena

Gune publikoetan jazarpen sexualaren prebentzioari buruzko programa. Gazteak dira prebentzio eta
sentsibilizazio ekintzaren erdigunea. Komunitatea kontzientziatu nahi du emakumeek gune publikoetan
pairatzen duten indarkeriaren larritasunari buruz, bertaratze handiko ekitaldietan gune seguruak sortzen
dituen bitartean, hala nola jaiak, festibalak edo bestelakoak. Gune horiek boluntario gazteen parte hartze
aktibo eta konprometitua dute, bere inguruan aldaketaren eragileen rola dutelarik. Boluntariotza jai lagunarteek, konpartsak edo ekitaldiaren antolamenduan inplikatuta dauden bestelako kolektiboek hartzen
dute bere gain. Proiektuak hartzen dituen ekintzak honako hauek dira:
• Pertsona kolaboratzaileak erakartzea eta gai hauei buruzko prestakuntza ematea: generoa eta sexua,
genero rolak, jazarpena, abusua eta erasoak, indarkeria sexualen jatorria, mikro-matxismoak, biktimaren harrera eta laguntza.
• Segurtasun puntuen kokapena zehaztea boluntarioekin, jaien eta berdintasun arduradunekin eta udal
segurtasun-indarrekin. Jokaera protokoloa segurtasun puntuetan jazarpen edo eraso sexual egoeren
aurrean eta koordinazio eta jokaera mekanismoei buruz.
• Notienesmipermiso puntuak ezartzea ekitaldian zehar: ekipamendua eta informazio materiala.
• #notienesmipermiso zabalkunde kanpaina, bai sare sozialetan bai ezarritako puntuetan.
• Formakuntza tailerra nerabeentzat kale jazarpen sexualari buruz.

Erabilitako
baliabideak

Informazio puntu fisikoak, plataforma web, sare sozialak, horma-irudiak eta zabalkunde materialak.

Lantaldea

Berdintasun eragilea, Gizarte hezitzailea eta Gazteria teknikaria.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2017an jaio zen eta iraupena betirakoa da eta eguneratze jarraia du.

Gizarte eta
Udal Berdintasun, Gazteria eta Gizarte Zerbitzuen arloak, udalerri bakoitzeko boluntarioak, Mankomunihezkuntzako tateko Berdintasun eta Gazteria zerbitzuak, segurtasun-indarrak eta Mankomunitate BHI.
eragileak
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: 2021etik aurrera proiektua eguneratu da eragina eta ekimen honetan gazteen inplikazioa handitzeko, irudi berria eta web plataforma berria sortuz (notienesmipermiso.org)
kaleko jazarpen sexualari buruzko datu eta informazio guztia biltzeko helburarekin, problematika horren
aurrean baliabide mota guztiak eskaintzeaz gain.
Sariak eta aitorpenak: Jai Inklusiboen eta Ez Sexisten Saria NO TIENES MI PERMISO proiektuagatik,
Valentziako Gobernuaren Conselleria d’ Igualtat i Polítiques Inclusives emanda, 2019 urtean.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Ezin da beti boluntario nahiko batu udalerri guztietan
arreta jarraia mantentzeko jaialdi guztietan.

KONTAKTUA			
María Ángeles Hernández Arnaldos, La Vega Mankomunitateko Berdintasun eragilea; Marta Cutillas Pons, La Vega Mankomunitateko Gizarte hezitzailea; Alberto García García, La Vega Mankomunitateko psikologoa; eta Maite Martínez Cárceles,
La Vega Mankomunitateko Zuzendari Teknikoa.
direccion@mancomunidadlavega.es
966 755 639
www.notienesmipermiso.org
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ERRAIETAN BARRENA

Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa. Euskadi)

Esperientziaren irismena: Donostia, Gipuzkoa, Euskadi.
Hartzaileak: 14 urtetik gorako nerabeak.
Erakunde bultzatzailea: Ikertze elkartea
Deskribapena

Tratu txarrei buruzko sentsibilizazio- eta prebentzio-programa bat da, ikasgeletan gauzatzen dena, eta
egoera desberdinetara egokituz eta aldatuz joan da 2007an hasi zenetik. Gaur egun, programak tratu onak
oro har (ez bikote-harremanetan bakarrik) eta genero-berdintasuna jorratzen ditu, gorputz- eta hausnarketa-dinamika desberdinen bidez. Jolasaren bidez, talde horretan dabiltzan eta genero-rolak dakartzaten
berdinen arteko indarkeriekin lehen harremana izaten da. Egunerokoan tratu onetarako jauzia egiteko norbanakoaren eta taldearen erantzukizunari balioa ematen zaio. Tratu txarrak identifikatzen direnean taldean
zer egin dezakegun hausnartzen dugu. Harreman sentimentalen munduan sartzeko eta horri buruz hausnartzeko, uztaiekin osatutako dinamika bat erabiltzen da aurki ditzakegun maitasun-harreman motak sinbolizatzeko. Antzerki-tekniken bidez, gazteen errealitateak tratu onen eta txarren inguruan dituen elementuak
sakondu, aztertu eta aztertzen ditugu.

Erabilitako
baliabideak

Ikertzek garatutako material didaktikoa.

Lantaldea

Hezitzaile bat, proiektuaren sortzailea eta proiektuaren koordinatzailea.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2007an hasi zen eta abian dago gaur egun ere (2021eko abenduan).

Gizarte eta
Ikastetxeen irakasleak eta ikasleak, hezkuntza ez-formalaren profesionalak eta euren gazteak, elkarteak eta
hezkuntzako udalak. Udalerri batzuetan, hartzaileak familiak eta herritar guztiak izan dira.
eragileak
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Programa laburra dela kontuan hartuta, sentsibilizazio-lana sakona da,
aztarna uzten baitu parte-hartzaileengan. Proposamen hezitzailearen hobekuntza eta eboluzioa jarraitua
da: programak harrera ona izan du eta eskaria handia da. Programa Gipuzkoa osoan gauzatu da, urtero 40
ikasgelatan batez beste, eta, beraz, 10.000 pertsona ingurura iritsi da 14 urte hauetan.
Eragin orokorra: Programa gauzatu dutenen emaitza eta balorazioen arabera, jarduera honek eragina du
genero-berdintasunaren inguruko aurreiritziak deuseztatzeko unean, baita egoera hauek zergatik gertatzen
diren azaltzeko unean ere. Horrez gain, gure eguneroko bizitzan pertsonen artean ematen ditugun tratuei
buruzko elkarrizketa eta hausnarketa sartu ditugu, elkar tratatzeko moduaz eta horrek errespetuan eta
tolerantzian oinarritutako bizikidetza onean nola eragiten duen kontzientziatzeko.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Hezkuntza-mailan, irakasleen kontzientzia eta konpromisoa
urria da, errealitatearen larritasuna kontuan hartuta. Beste aldetik, gizartean berdintasuna ia-ia lortu dugula
eta aurrerapen asko egin direla uste zabala dago. Azkenik, finantzaketa bilatu behar da proiektua gauzatu
ahal izateko, eta hori beste zailtasun bat da.

KONTAKTUA			
Leire de Miguel, proiektuaren zuzendaria.
leiredemiguel@ikertze.net
943 310 461
www.ikertze.org/educacion-y-convivencia/kalean-uso-etxean-otso
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BELDUR BARIK

Euskadi

Esperientziaren irismena: Euskal Autonomia Erkidegoa
Hartzaileak: 12 eta 26 urte bitarteko nerabe eta gazteak.
Erakunde bultzatzailea: EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea.
Deskribapena

Programa honen helburua emakumeen aurkako indarkeriaren adierazpen guztiak prebenitzea da. Bereziki, emakume gazteek jasaten duten indarkeria ekiditea du helburu, baita gazteekin lan egitea ere, loturiko
jokabideak saihesteko. Gazteak animatzen ditugu eraso sexisten kontra aktiboki agertzera, erantzukizuna
hartzera eta gizonezko korporatibismoa suntsitzera. Horretarako, erreferentziako eredu positiboak eskaintzen dizkiegu, jarrera eta jokabide sexisten aldaketa errazteko, parte hartzeko prozedurak erabilita.
Beldur Barik urteko lan-proiektu bat da, eta oinarrizko ekintza hauek ditu barne:
Lehiaketa: neskek eta mutilek gaur egungo desberdintasun-egoera honi egin behar diote aurre, errespetuan, berdintasunean, askatasunean, erantzukidetazunean eta indarkeriaren bazterketan oinarritutako
jarrerekin. Lehiaketan jarrera hori erakutsiko duten lanak baloratzen eta sustatzen dira. Proposamenak
audiobisualak izan beharko dira eta, gehienez, 3 minutuko iraupena izan beharko dute.
Topaketa: elkartzeko jardunaldia. Gune honetan ikusgarritasuna ematen zaio lehiaketan parte hartu duten lanei, eta saiatzen gara gizartea kontzientziatzen eta sentsibilizatzen.
Puntu morea: puntu morearen erabilera sustatzea, emakumeen aurkako indarkeria baztertzeko sinbolo
gisa.
Garapena udalerrietan edo erakundeetan: jarduera orokorrak garatzeaz gain, udalek ere programa gara
dezakete udal mailan (lehiaketa eta topaketa lokalak, etab.).

Erabilitako
baliabideak

Gidak, tailerrak, unitate didaktikoak, ikus-entzunezko materialak, komunikazio elementuak (kartelak,
eranskailuak, banderatxoak, zintak...), jai eta aisialdiko guneetarako kitak... Webgunea eta sare sozialak:
Facebook-Twitter-Instagram-Spotify.

Lantaldea

Irakasleak eta parte hartuko duten instituzioetako langile politikoak eta teknikariak, batez ere, berdintasun, gazteria, kultura eta jaien sailetakoak.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2010ean hasi zen eta abian dago gaur egun ere. 12. edizioa amaitu berri da (2021eko abendua).

Gizarte eta
EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea (Eusko Jaurlaritzaren Berdintasun, Justizia eta Gizarte
hezkuntzako Politiketako Sailari adskribatuta); Euskadiko hiru foru aldundiak; Eudel - Euskadiko Udalen Elkartea; Euseragileak
ko Jaurlaritzaren Hezkuntza Saila; Eusko Jaurlaritzaren Gazteria Sailaren zuzendaritza; UPV-EHU; EITB.
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Programa gero eta toki gehiagotan ezarri da eta eskariak gora
egin du. 2014. urtetik aurrera, bereziki, parte hartzeko interesa azaldu dute udalerri askok. Gazteriarekin
loturiko profesional eta teknikari askok ere interesa azaldu dute, programa euren herrietan martxan
jartzeko. Ikastetxeen partaidetzak gora egin du, lehiaketara aurkeztutako lanen %70a baino gehiago
osatzen baitute.
Datos de participación en 2021: 2.000 gazte baino gehiagok parte hartu dute; udal eta mankomunitate ugari eta 200 ikastetxe, unibertsitate eta gazteleku baino gehiago, baita kolektibo feministak eta
elkarteak ere.
Eragin orokorra: Auzi honekin konprometitutako gazte-talde batzuk sortu ziren naturaltasunez eta
horietako batzuk formalki eratu ziren.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Zaila izan da gazteek hainbat indarkeria-mota bereiztea,
eta ez bakarrik indarkeria fisikoa edo bikotekideak eragindako indarkeria. Administrazio- eta kudeaketa-berezitasunak direla eta, programazio instituzionalek epe ertain edo luzerako prozeduren sorrera eragozten dute, baita parte hartzen duten instituzioen arteko koordinazioa ere. Irakasleak berdintasunari,
genero-estereotipoei eta indarkeria matxista eta sexistari buruz prestatzeko gero eta premia handiagoa
dagoela ikusten da.

KONTAKTUA			
Mª Socorro Álvarez Fernández, Emakunde elkartearen arduradun teknikoa.
beldurbarik@beldurbarik.org
945 016 719
www.beldurbarik.eus/eu
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ABRE EL PLANO

Cádiz

Esperientziaren irismena: Komunitarioa.
Hartzaileak: 11 eta 18 urte bitarteko gazte eta nerabeak, Lehen Hezkuntzako Hirugarren Zikloan,
DBH-ko zikloetan eta Lanbide Heziketako Erdi-maila eta Goi-maila zikloetan matrikulatuta.
Erakunde bultzatzailea: Cádiz-eko Aldundi Probintziala.
Deskribapena

Ikastetxeen parte-hartzea film labur bat egitean datza. Film labur horren edukiaren bidez, emakumeen
eta gizonen arteko berdintasunezko harreman afektiboen ereduak eta/edo gure inguruan oraindik ere
agertzen diren genero-indarkeria motak gaitzesten direla erakusten da.
Lehiaketa honen helburua genero indarkeria prebenitzea eta salatzea da ikus-entzunezko formatua erabiliz formakuntza eta sentsibilizazio tresna gisa. Saritutako ikus-entzunezko laburrak hainbat ekitalditan
erakusten dira eta horrela publiko oso ezberdina sentsibilizatzeko balio dute. Foru Aldundiko web orrialdean eta Youtube sare sozialean ikusgarri daude ere bai.

Erabilitako
baliabideak

Hiru sarien diru-kopurua (hezkuntza- eta teknologia-materiala) 2.500€-tan balioztatuta, saritutako ikastetxeentzat.

Lantaldea

Ikastetxeetako irakasleak eta ikasleak; Cádiz-eko Foru Aldundiko Berdintasun Arloko langileak; lehiaketan epaimahaikide gisa jarduten duten hezkidetza eta ikus-entzunezko profesionalak.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2021 (lehenengo edizioa).
“Cuando el roce no hace el cariño” lehiaketaren ordez dago, 2009 urtetik ospatzen zena. Lehiaketa honetara aurkezten ziren bideoek indarkeria matxista zentzu zabalean lantzea bilatzen zuten, Istanbuleko
Hitzarmenarekin bat eginez.

Gizarte eta
Hezkuntza komunitatea batez ere.
hezkuntzako
eragileak
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Esperientzia oso positiboa ikasleak bere istorioen sortzaile bihurtzen
bait dira ikus-entzunezko hizkuntza erabiltzen ikasiz genero estereotipoez hausnartzen duten eta jarrera
kritiko eta aktiboa barneratzen duten bitartean hainbat kanal komunikatiboen bidez jasotzen dituzten
mezuen aurrean.
Eragin orokorra: Hogei bat laburmetraia aurkeztu dira lehiaketara bere lehenengo edizioan.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Irakasleentzat aparteko esfortzua da eta, horrez gain, berdintasunean eta ikus-entzunezko formakuntzan berariazko ezagutzak behar dituzte proiektua lantzeko
eta ikasleak gidatzeko.

KONTAKTUA			
Carmen P. Horta González, Cádiz-eko Foru Aldundiko Berdintasun Arloko Teknikaria.
igualdad@dipucadiz.es // cphorta@dipucadiz.es
956 292 067
www.dipucadiz.es/igualdad/programas/Abre-el-plano-concurso-de-cortometrajes-contra-la-violencia-de-genero
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ENRÉDATE SIN MACHISMO (ESM)

Tenerife (Tenerife)

Esperientziaren irismena: Komunitarioa.
Hartzaileak: Batxilergoko lehen kurtsoa. 16 eta 17 urteko nerabeak.
Erakunde bultzatzailea: Tenerife Uharteko Kabildoa
Deskribapena

ESM ekimena gazte eta nerabeen arteko genero-indarkeria saihesteko programa baten parte da,
Tenerife Violeta berdintasunerako politiketan garatutako ekintzen marko estrategikoan. Bikotekide
gazte eta nerabeen arteko genero-indarkeria saihesteko proiektu hau Uharteko bigarren hezkuntzako
zentroetan eta neurri judizialak dituzten adingabeen zentroetan ematen da. Guztira, programaren
tailerrek 11 saio dituzte. Tailerretan amodio erromantikoaren mitoak eta kontroladierazleak lantzen dira,
eta talde-dinamiken bitartez jorratutako edukiaren inguruan eta harreman osasuntsu eta atseginen
inguruan hausnartzen da. Saioetan ikasleek produktu bat sortzen dute ikastetxea edo komunitatea
sentsibilizatzeko, hala nola film laburrak, horma-irudiak, antzerki-lanak... Horrez gain, programak
genero-indarkeria saihesteko berariazko heziketa eskaintzen die gazte hauekin lan egiten duten langile
tekniko eta irakasleei.
ESM ekimena on-line ere badago eta La Lagunako Unibertsitateko lehen ikasturteetako tailer puntualen
bidez ematen da, “Enrédate sin Machismo” aplikazio informatikoa erabiliz.
www.enredatesinmachismo.com/app-para-smartphones

Erabilitako
baliabideak

Tailerrak garatzeko material pedagogikoak eta webgunea. Webgunean zalantzak argitzeko edukiak eta
estekak daude ere erabilgarri. Beste aldetik, ekimena sare sozialetan dago.

Lantaldea

Lantaldea: Lau profesional: bi gizon eta bi emakume. Kanpoko profesional hauek berariazko heziketa
dute berdintasunean eta genero-indarkeriaren prebentzioan. Beste aldetik, Tenerifeko Kabildoko
Berdintasunerako Unitateko proiektuaren zuzendaritza teknikoa eta taldearen koordinatzaileak.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2011n hasi zen eta abian dago gaur egun ere (2021eko azaroa).

Gizarte eta
hezkuntzako
eragileak

Arlo ezberdineko irakasleak eta uharteko bigarren hezkuntzako ikastetxeen tutoreak. Programa garatuko
den ikastetxeen udaletako teknikariak.

Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Ikasleek zein irakasleek egindako balorazioa oso positiboa izan da.
Konpromiso handiena hartu duten irakasleek amodio erromantikoaren mitoak indargabetzeko hainbat
testu txertatu dituzte euren ikasgaietan: literaturan, filosofian... Hasi zenetik, 6.000 gaztek osatu dute
proiektua.
Eragin orokorra: ESM proiektua 6.000 ikasle baino gehiagorengana iritsi da. Antolatzaileen asmoa
uharteko topaketa hau urtero egitea da, ekimena indartzeko eta genero-indarkeriari EZ esan dioten
gazte-multzo handia ikusgai egiteko. Proiektu honetako parte-hartzaileei egindako elkarrizketak
inpaktua ebaluatzeko tresna gisa balio dute, gai honen sentsibilizazio eta ezagutza maila aztertzeko.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Proiektuaren antolaketa orokorra, 14 ikastetxetan aldi
berean egiten dena.

KONTAKTUA			
Ana Peña Méndez. Berdintasunerako eta genero-indarkeriaren prebentziorako Administrazio Zerbitzuko Unitate Teknikoko
Ataleko burua. Tenerifeko Kabildoa.
apmendez@tenerife.es
922 239 707
www.enredatesinmachismo.com
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SOLOS/WAHDAH

Formakuntza zerbitzua maskulinitateei buruz Kataluniako hainbat udalerrietako populazio maskulino gazte etorkinei zuzendutakoa.
Esperientziaren irismena: Komunitarioa.
Hartzaileak: Bakarrik dauden mutiko eta nerabe mutil etorkinak
Erakunde bultzatzailea: Homes Igualitaris (Ahige-Cataluña)

Cataluña

Deskribapena

2020 urtean zehar SOLOS/WAHDAH programa gauzatu zen tutoretzapeko eta babestutako adingabeko
etorkinen 17 guneetan, Katalunian zehar. Esku-hartze 85 emanaldi egin ziren, bereziki, 5 emanaldi mutil
talde bakoitzarekin. Genero eta maskulinitateei buruzko edukiak landu ziren: gizonezkoen gizarteratzea,
sexualitatea, zaintza, emozioak, indarkeria… kulturarteko ikuspegia abiapuntutzat hartuta, bai materialak
eta dinamikak sortzeko orduan bai lantzeko eta gauzatzeko orduan.

Erabilitako
baliabideak

SOLOS/WAHDAH gidan jasotako elaborazio propioko materialak, material suntsikorra, aurkezpenak, ikusentzunezko materialak eta hainbat dinamika.

Lantaldea

Paco Abril, Lluc Pagès, Alejandro Sicilia, Ion Pagola, Aharon Fernández eta Salvador Salar.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2020ko maiatzetik-abendura. Esperientzia horren emaitza gisa bakarrik dauden mutiko eta nerabe
etorkinentzako harrera guneen gida metodologikoa garatu da eta argitaratu da 2022 urtean.

Gizarte eta
Guneen hezitzaileak eta adingabeko eta gazte partehartzaileak.
hezkuntzako
eragileak
Esperientziabalorazioa

Principales resultados y mejoras: Talde bakoitza 8-10 gaztek osatzen zuten, 150 erabiltze izanda
guztira. Azpimarratu nahi dugu esku-hartzeak izan duen harrera bai mutilen partetik bai guneetako
hezitzaileen partetik. Proiektu hori Administrazio Publikoaren finantziazioari lotuta egon denez gauzatze
data zehaztuta zuen. Hala ere, jaso ditugu eskariak guneetatik non proiektua gauzatu genuen etorkin
gazte berriekin emanaldiak egiteko.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Zailtasun nagusiak antolamendu aldetik izan ziren
gune eta emanaldi zenbaki handia genuelako oso denbora txikian gauzatzeko.

KONTAKTUA			
Paco Abril, Lluc Pagès, Alejandro Sicilia, Ion Pagola, Aharon Fernández eta Salvador Salar.
info@homesigualitaris.cat
640 058 961
www.homesigualitaris.cat/guiasoloswahdah
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PROGRAMA MEJOR IGUALES

Galizia eta Valentziako Erkidegoa

Esperientziaren irismena: Galizia eta Valentziako Erkidegoa.
Hartzaileak: DBHko ikasketak bigarren hezkuntzako ikastetxe batean egiten dituzten bi sexuetako
12-17 urte bitarteko nerabeei zuzenduta dag.
.Erakunde bultzatzailea: Diagrama Fundazioa Esku-hartze Psikosoziala
Deskribapena

Psikohezkuntzako programa bat da, sexismoari, genero-indarkeriari eta ziberjazarpenari buruzko
sentsibilizazioari, berdintasunezko bikote-harremanen patroien sustapenari, hezkuntza emozionalari eta
gatazkak konpontzeko trebetasunak eskuratzeari buruzkoa. Era berean, tratu txarren balizko kasuetan
jarduteko jarraibideak ematen ditu, dauden laguntza-baliabideei eta horien prebentzioari buruzko
informazioa barne hartuz.
Programak prebentzioaren hiru dimentsioak barne hartzen ditu: informazioa edo ezagutzak eskuratzea;
sentsibilizazioa, jarrerak aldatzeko; eta jokabide ohiturak edo jokatzeko trebetasunak. 8 saiok osatzen
dute, eta saio bakoitzak 90 minutu inguru irauten du. Astero edo hamabostean behin egiten den
programa da, taldeen eta BHIren antolamenduaren arabera.
Batetik, genero-indarkeriaren gaia lantzeko 5 saioko lehen modulu bat dago eta, bestalde, bikoteharremanetan sakontzeko hiru saioz osatutako bigarren modulu bat dago.
Ikuspegi metodologikoa talde-lanean zentratzen da, hausnarketa eta ikaskuntza kolektiboa posible
izan daitezen. Saioen garapena praktikoa eta parte-hartzailea da, azaldutako ezagutzak eskuratzen
laguntzeko, jarduera dinamikoen eta elkarrekintza- eta eztabaida-agertokien bidez. Era berean,
programak ikus-entzunezko elementuen inguruko analisia eta hausnarketa proposatzen du, hala nola
publizitate-iragarkiak, film laburrak eta bideoklipak. Beste teknika bat role playing da.

Erabilitako
baliabideak

Diagrama Fundazioak sortutako material didaktikoa, hartzaileen profilera egokitua. Web baliabide
didaktiko publikoak ere erabiltzen dira, behar izanez gero.

Lantaldea

Talde bakoitzeko psikologiako profesional bat.

Hasierako
eguna eta
iraupena

Ekimena 2017tik dago martxan, eta 2022an Galizian eta Valentziako Erkidegoan garatzen ari da.

Gizarte eta
Zuzenekoak: prestakuntza jasotzen duten nerabeak. Prestakuntza ematen duten psikologiako langileak.
hezkuntzako Zeharkakoak: BHIetako profesionalak. BHIetako zuzendaritza-taldeak. Programan parte hartzen
eragileak
dutenekin harremanetan dauden nerabeak.
Esperientziabalorazioa

Principales resultados y mejoras: Azken urteotan, nerabeen % 98k DSA (Sexismoa Nerabeengan
Detektatzea) galdetegia egin du, arrisku handiko profilak detektatzeko bikote-harreman toxikoak
ezartzean, eta parte-hartzaileen % 98k sexismo mailaren puntuazioa jaitsi du programan parte hartu
ondoren.
Premios y reconocimientos: Programa ezarri ondoren, BHIetako zuzendaritza-taldeak oso pozik agertu
dira programa egitean ikusitako emaitzekin, eta, finantziazioa egonez gero, programa hau beste maila
batzuekin egiteko nahia aipatu digute.
Principales dificultades u obstáculos encontrados: Batez ere BHIetan klaseak 50 minutukoak dira,
eta ez 90 minutukoak, hau da, programaren saio bakoitzaren iraupena. Horretarako, BHIetatik bi ordu
jarraian ematen saiatu dira, garatu beharreko gaia erabilgarri dagoen denborara egokitu ahal izateko.

KONTAKTUA			
Programa garatzen duen psikologoa.
administracion@diagrama.org
968 344 344
www.fundaciondiagrama.org
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YOUTUBERS POR LA IGUALDAD

Ikus-entzunezkoak, sare sozialak, generoa, eta aniztasuna.
Granada

Esperientziaren irismena: Komunitarioa.
Hartzaileak: Granadako probintziako udalerriak .
Erakunde bultzatzailea: Berdintasun eta Gazteria Ordezkaritza. Granadako Foru Aldundia.
Deskribapena

Berdintasuna, hezkidetza, tratu onak eta aniztasunerako begirunea sustatu nahi duen proiektua gazte eta
nerabeengan Granadako probintzian.
Alfabetatze mediatiko eta sare sozialek eta beste aplikazioek eskaintzen dituzten tresnenganako
hurbilketa egiten du, berdintasuna eta aniztasuna errespetatzeko ikuspegitik abiatuta. Horretarako,
emanaldiak garatzen dira metodologia artistiko eta parte hartzaileen bidez ikus-entzunezko produktuak
sortzeko. Haien artean, ikasleek egindako laburmetraia genero ikuspegia aintzat hartuta nabarmentzen
da.
Horrez gain, genero ikuspegitik abiatuta Youtuben gazteen eta nerabeen parte hartzea sustatzeko
Granadako Foru Aldundiak 2018an Video Certamen Youtubers por la Igualdad martxan jarri zuen, Gazteria
zerbitzuaren “Otoño en Verso” programaren barnean. Bideo lehiaketa 14 eta 35 urte bitarteko gazteentzat
zabalik dago, “Youtubers por la Igualdad” proiektuaren formakuntzan parte hartu badute edo ez.

Erabilitako
baliabideak

Eskola-materiala, edizio askeko programa, koltxonetak, ikus-entzunezko materiala.

Lantaldea

Proiektuko arduraduna Berdintasun Ordezkaritzako teknikaria; Generoan eta edizioan eta grabazioan
adituak diren langileak, irakasleak eta ikastetxeko orientatzaile taldea.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2016 urtetik, egun indarrean (2022ko urtarrilean)

Gizarte eta
Granadako Foru Aldundiko Berdintasun ordezkaritzako taldea; Generoan eta grabazioan eta edizioan
hezkuntzako espezializatutako kanpoko ekipoa; irakasleak eta ikastetxe bakoitzeko zuzendaritza taldeak, udalerri
eragileak
bakoitzeko gazteria teknikaria, emakumeen guneko langileak eta eragile sozio-kulturalak.
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Aniztasunaren onarpen eta pentsamendu gaitasun eta azterketa
kritiko handiagoak antzematen dira youtube-ko edukietan. Tratu onak sustatu dira parte hartu duten
taldeetan eta haien motibazioa handiagotu da, bere burua “kanpokoei zerbait eskaintzeko gai” bezala
ikusita, youtube-n bidez. etan: literaturan, filosofian...
Eragin orokorra: Programak modu zuzenean eragina izan zuen parte hartu zuten taldeetan eta,
zeharkako moduan, bere inguruko eta ikastetxeko gazteengan, baita youtuben bere edukiak ikusten
dituzten pertsonengan ere.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Parte hartze eta motibazio falta ikasle batzuen aldetik,
batzuetan, eta ikastetxeetako langileen trebakuntza eskasa bideo ediziorako tresnetan sakondu ahal
izateko.

KONTAKTUA			
Antonia Vargas Extremera, Granadako Foru Aldundiko Berdintasun eta Gazteria Ordezkaritzako teknikaria, proiektuaren
koordinatzailea eta arduraduna.
iavargas@dipgra.es
958 247 092
www.dipgra.es/contenidos/youtubers-igualdad/
Bideo-lehiaketaren webgunea > www.youtubeporlaigualdad.wixsite.com/website-6
Proiektuaren azalpena > www.youtube.com/watch?v=76f9v1ztlsI
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EDUCANDO EN JUSTICIA IGUALITARIA

Arrecife (Lanzarote)

Esperientziaren irismena: Lanzarote, Valentziako Autonomia Erkidegoa, Oviedo, Don Benito (Badajoz), Amposta (Tarragona), Kanaria Handia, Mostoles (Madril), Aguascalientes eta Tijuana (Mexiko).
Hartzaileak: Jóvenes de 4ª ESO y 1º y 2º de Bachillerato (15 a 18 años) y alumnado universitario
(de 18 a 23 años)
Erakunde bultzatzailea: Espainiako Emakume Epaileen Elkartea (AMJE), hainbat administrazio
publikorekin lankidetzan, inplementatzeko leku geografikoaren arabera. Besteak beste: Lanzaroteko eta Kanaria Handiko Uharteetako Kabildoa, Kanarietako Gobernuko Justizia eta Hezkuntza
Sailak eta Lanzaroteko Abokatuen Elkargo Ohoretsua; Mostolesko Udala; Valentziako Autonomia
Erkidegoko Berdintasun Kontseilaritza.
Deskribapena

Programa aitzindari eta berritzaile honek hiru oinarri ditu: Hezkuntza, Justizia eta Berdintasuna. Ekimen
honek ikasle gazteak hurbildu nahi ditu mundu judizialera, dibulgaziora eta berdintasunezko justizia
kontzeptura, bazterketak, genero-indarkeria eta estereotipo sexistak hauteman ditzaten. Proiektua
hainbat atalez osatuta dago: 1) Bost talde judizial ikastetxeetara joaten dira eta, bertan, prebentzio-tailer
hezitzaile bat garatzen dute. 2) Tailerra osatuko duten gazteek aurretiko lan bat egiten dute, generoindarkeriarekin loturiko gai zehatz baten inguruan, epaitegian aurkeztuko dutena. Ondoren, bisita gidatu
bat egiten dute epaitegira eta lehen hautatuko gaiarekin loturiko epaiketa batera edo gehiagora joaten
dira, entzule gisa. 3) Gazteek, togaz jantzita, epaiketa-aretoa antzezten dute. Antzezpena grabatzen
dute. 4) Ikasleek benetako epaia eta epaiketa-simulazioaren epaia alderatzen dituzte. 5) Inkestak egiten
dira proiektua egin baino lehen eta ondoren, tresna hezitzaile honen eraginkortasuna neurtzeko, baita
ikasleen, irakasleen eta operadore judizialen sentikortasuna neurtzeko ere, matxismoari dagokionez.

Erabilitako
baliabideak

Instalazio judizialak (benetako epaiketa-aretoak), togak eta ikus-entzunezko material teknikoa (hasierako
heziketa-tailerrean erabiliko da ikastetxean, baita epaiketen antzezpena grabatzeko ere).

Lantaldea

Operadore judizialek boluntarioen taldea osatuko dute: fiskalak, abokatuak, magistratuak, lanharremanetako gradudunak, Justizia Administrazioaren letradunak, Segurtasun Indarrak, psikologoak,
auzitegi-medikuak... Diziplina anitzeko talde judizialetan banatuta (4-8 pertsona). Ikastetxeetako
ikasleak eta irakasleak.

Hasierako
eguna eta
iraupena

2016/2017 ikasturtean hasi zen eta abian dago gaur egun ere (2021/2022 ikastutean), inplementatzeko
leku geografikoaren arabera.

Gizarte eta
Operadore judizialak eta irakasleak (gazte-talde bakoitzak hezitzaile bat izango du, talde judizialarekin
hezkuntzako batera).
eragileak
Esperientziabalorazioa

Emaitza eta hobekuntza nagusiak: Justiziaren errealitatetik abiatuta eta transformazio-ikaskuntzari
esker, ikasleenganako eragin hezitzailea hobea eta handiagoa da, ikasleek tartean sartzen baitira
proiektuan. Gainera, programaren bertsio telematiko bat diseinatu da, eta horrek programaren ezarpena
errazten digu, ekipo judizialik ez dugun beste gune geografiko batzuetan telematikoki.
Eragin orokorra: Justiziaren bidez garatzen den ekimen sozial hau berria, aberasgarria eta hunkigarria
denez, parte-hartzaileen oroipenak iraunkorrak izango dira. Ondorioz, hezkuntza kritikoa izango da, eta
berdintasun, tolerantzia eta errespetuaren baloreak izango ditu.
Aurkitutako zailtasun eta oztopo nagusiak: Ikastetxe askok eskatu dute proiektuan parte hartzea eta,
ondorioz, talde judizial bakoitzari esleituriko ikasle-kopurua handitu egin behar dute, dagoen boluntariokopurua kontuan hartuta. Gaur egun taldeek 50-70 ikasle dituzte.

KONTAKTUA			
Gloria Poyatos Matas, Kanarietako Justizia Auzitegi Nagusiaren magistratua, AMJE taldeko bazkide fundatzailea eta proiektuaren koordinatzaileetako bat. Eskualde bakoitzean programaren koordinatzaile bat dago.
g.poyatos@poderjudicial.es
928 325 006 (TSJ Kanaria uharteetako JAN, Lan-arloko Sala)
www.mujeresjuezas.es
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NO SEAS PRESA DE LA TALLA
Elikadura-Portaeraren Nahasmendua (EPN) duten pertsonak ahalduntzeko
eta sentsibilizazio eta prebentzio programa.

FEDERACIÓN MUJERES JÓVENES (FMJ). Estatu maila
Hartzaileak

Populazio gaztea, 14 eta 35 urte bitarte.

Deskribapena

Proiektu honetan genero indarkeriaren prebentzioa lantzen da osasunaren esparruan. Elikadura-portaeraren nahasmenduen garapenarekin lotuta dauden egiturazko eta berariazko eragileak
kontuan hartzen ditu, besteak beste presio sozio-kulturala gorputz zehatz bat izateko modaren
arabera, edertasun kanon batera ailegatzea gizarte onarpena lortzeko, neurri jakin bat lortzeko
obsesioa, norberaren kontrolaren bilaketa eta elikaduraren instrumentalizazioa, osasuna, gaixotasuna, ondoezak, kultura, sinesmenak, rolak, gorputz edo indarkeria estetikoak bezalako funtsezko kontzeptuetan sakonduz genero eta intersekzionalitate ikuspegitik abiatuta.
Estatu-mailako sentsibilizazio ekintzen bidez gauzatzen da, baita zabalkunde ekintzen eta sare
sozialetan kanpainen bidez, EPN berariazko formakuntza emanez osasun eragileei, ENP adituen
sarea sortuz genero ikuspegiarekin arlo guztietan (hezkuntza-komunitatea, osasun langileak,
kulturaguneak eta gazteguneak, elkarteak…) eta doako aholkularitza online anonimoaren bidez
ere.

Hasierako eguna
eta iraupena

2002 urtetik, gaur egun indarrean (2022 urtarrilean).

Kontaktua

Lidia González Hernández. Proiektuen Koordinatzaile Teknikoa
noseaspresadelatalla@mujeresjovenes.org

Web orrialdea/Bloga

>> www.mujeresjovenes.org

YEMAYÁ
Formakuntza eskola osasun integralerako Emakumeentzat: Osasuna sorraraziz ahalduntzetik
eta eskubideen ikuspegitik.
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Hartzaileak

Emakumeak, batez ere 16 eta 35 urte bitartekoak.

Deskribapena

Askatasunerako eskubidean eta gorputz-integritatean oinarrituta, helburua da emakumeek
ulertzea bere integritate psikologiko, fisiko eta moralarekiko begirunea garrantzitsua dela eta
bere gain erabili daitezkeen edozein indarkeria edo larderiatik aske bizi behar direla, bere ongizate sexuala eta askatasuna babestuz. Bere helburuak honako hauek dira: informazioa lortzeko
gaitasuna handitzea, emakume gazteen osasun sexuala eta erreproduktiboaren arreta hobetzea, eskubide sexualak eta erreproduktiboa ezagutaraztea, osasun sexuala eta erreproduktiboari
buruzko baliabide publiko eta pribatuei buruz berri ematea, bere sarbidea erraztea emakume
gazteentzat beharrezko eratorpenen bidez, gazteentzako arreta sexualaren garrantziari buruz
profesionalak sentsibilizatzea, diziplina arteko elkarguneak sortu baliabideak eta zailtasunak bateratzeko, eskubide sexualen eta erreproduktiboen erabilerarako bide komunitarioak eratzea eta
komunitate autonomo ezberdinetan dagoen errealitatea hurbiltzea.
Emakumeen formakuntza estatu-topaketen, estatu mailako sentsibilizazio jardueren, sare
sozialetan gauzatutako zabalkunde jarduera eta kanpainen, eskubide erreproduktiboei buruzko
profesionalen arteko diziplina arteko lantaldeen, populazio orokorrerako eta profesionalentzako hezkuntza sexualari buruzko berariazko formakuntzan, material didaktikoen edizioan eta
aholkularitza online doako eta anonimoan oinarritzen da.

Hasierako eguna
eta iraupena

2018 urtetik, gaur egun indarrean (2022ko urtarrilean).

Kontaktua

Lidia González Hernández. Proiektuen Koordinatzaile Teknikoa
yemaya@mujeresjovenes.org

Web orrialdea/Bloga

>> www.mujeresjovenes.org
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TALLERES DE FORMACIÓN Y CREACIÓN TEATRAL
COMUNITARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO
LAS PODEROSAS TEATRO
Guatemalako Hiria eta Sololá departamendua
GUATEMALA
Hartzaileak

10 eta 20 urte bitarteko nerabe eta gazteak.

Deskribapena

Genero-indarkeria gainditu duten emakume-talde honek Las Poderosas Teatro taldea sortu
zuten, euren istorioen berri antzerkiaren bidez emateko eta besteak sentsibilizatzeko. Teatrorako prestakuntza eta genero ikuspuntutik antzerkia sortzeko komunitate-tailer hauetan
lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeetan eta zentro dibertsifikatuetan garatzen dira.
Talde bakoitzak 20 parte-hartzaile ditu eta hiru hilabeteko iraupena dauka prestakuntzak.
Tailerren helburua genero-indarkeriaren inguruko kontzientziazioa piztea da, Guatemalako
gizarteak indarkeria arrunt bihurtzeari utz diezaion. Las Poderosas Teatro taldeak hamahiru
urteko ibilbidea dauka. Arte eszenikoen gonbidatu profesional batzuek Las Poderosas Teatro
taldeko emakumeei lagunduko diete, edukiekin eta alderdi artistikoekin.

Hasierako eguna eta
iraupena

2015ean hasi zen eta abian dago gaur egun ere (2022ko maiatzean).

Kontaktua

Lesbia Téllez. Las Poderosas Teatro taldeko koordinatzailea
lesbiatellez@hotmail.com
laspoderosasteatro@gmail.com
naciendopoderosas@gmail.com

Web orrialdea/Bloga

>> www.facebook.com/people/Las-Poderosas-Teatro/100002573937331/
>> AZALPEN BIDEOA:
www.youtube.com/watch?v=r44n-4KPWJQ&feature=youtu.be

77

C.

LANABESEN ONTZIA

NAKA YARAM BI? Irrati Nobela
Nola doa osasuna? wolof hizkuntzan

HAHATAY SONRISAS DE GANDIOL
Gandiol. Saint Louis eskualdea. Senegal

KCD ONGD eta Aminata Elkartea Kultura eta Hezkuntzaren Alde
arteko euskal erakundeen arteko lankidetzaren proiektuaren esparruan,
Bilboko udalaren finantziazioarekin
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Hartzaileak

Publiko guztiak

Deskribapena

Sentsibilizazioa eta ezagutza orokorra handitzeko Gandiolen osasun sexual eta erreproduktiboari
buruz, Gëm Sunu Bopp FM komunitate irratiko taldeak ebatzi zuen 5 ataleko irrati nobela egitea.
Talde honek, neska eta mutil gazteek osatuta, irratia hautatu zuen publikorik handienari ailegatzeko, Gandioleko eskualde urrunetakoak barne.
Gidoi eta eszena diseinu lanak elkartearen osasun lantaldearekin eta talde femeninoarekin
koordinatu ziren, komunitateko emakumeen benetako esperientzietan oinarriturik. Horrez gain,
seriearen helburua tratu onak sustatzea izan zen. Horrela, harreman osasuntsuak bultzatzen
dituzten beste genero rolak aurkezten dituzte eta zaintzak lanaren ardatz dira, genero indarkeria
mota ezberdinen prebentziorako, bai bikotearen eta familiaren barne bai maila obstetrikoan.
Seriea wolof hizkuntzan grabatu zen herrialdeko hizkuntzarik erabiliena bait da. Grabazioan Ëttu
Gandiol gizarte antzerki konpainiak parte hartu zuen, udalerriko gazteek osatuta, eta kapitulu
bakoitza igorri eta gero, eztabaidak antolatu ziren osasun eta hezkuntza arloko adituekin eta
Gandioleko gazteekin, kapituluko funtsezko edukiak lantzeko.
Esperientziak harrera oso izan zuen, gai horiei buruz informatzeko eta eztabaidatzeko gune asko
ez daudelako. Irratiak gai horiei ailegatzea ahalbidetu zien bere buruak epaituak izan gabe.

Hasierako eguna
eta iraupena

6 hilabete 2019an.

Kontaktua

Modou Diop. Serieko gidoilaria
modou.diop@hahatay.org
Equipo Keru Jigeen Ñi. Emakumeen Etxeko taldea, Hahatay
keru.jigeen.ni@hahatay.org
Laura Feal. Hahatay-ko proiektuen koordinatzailea
mlaurafeal@hahatay.org
-info@hahatay.org

Web orrialdea/Bloga

>> SERIEAREN TRAILERRA, WOLOF HIZKUNTZAN:
www.youtube.com/watch?v=wRwxLiIzxT0&t=44s
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Nerabeen osasun sexualari eta erreproduktiboari
(OSE) buruzko zaintza eta informazioaren
sarreraren indartzea eta generoan oinarritutako
indarkerien (GOI) kontrako borroka
Mauritania
Web orrialdea: web.facebook.com/AlachCAMdM/?_rdc=1&_rdr
Deskribapena: Proiektu hori Munduko Medikuak Espainian (MM) elkarteak sustatzen du eta UNICEF-en
finantziazioa du. Bere helburu orokorra giza-eskubideen eta genero berdintasunaren defentsa da, nerabeen osasun
zerbitzu eta informaziorako sarrera indartuz.
Proiektu honen eskuhartze eremuak Mauritaniako hiriburuko (Nouakchoott) Dar Naïm eta Arafat mughataa
periferikoak dira. Eskualde horiek osasun sexual eta erreproduktiboaren zerbitzu ahulak pairatzen dute, baita
kalitatezko zerbitzu eta informaziorako sarrera ahalbidetzen duten giza-baliabideen eta teknikoen gabezia ere.
Nerabeen beharrentzako informazio eta zerbitzu egokien gabeziak osasun arazo larriak eta genero indarkeria
egoerak ditu ondorio gisa.
Proiektu horrek osasun sexual eta erreproduktiboari, generoan oinarritutako indarkeriei eta autoestimuari buruzko
tailerrak egiten ditu nerabeei zuzenduta Maisons des Jeunes municipales guneetan. Ekintza horietan 14 eta 18 urte
bitarteko 300 gazteek pubertaro, ziklo menstrual, IST/VIH, generoan oinarritutako indarkeriak eta autoestimuari
buruzko informazio orokorra jaso dute. Tailerren eduki teorikoak talde dinamikekin osatzen dira, non nerabeek
aktiboki parte hartzen duten landutako gaienganako duten interesa adieraziz. Horrez gain, gune intimoetan
formakuntzetako gaietan sakontzeko, proiektuak entzumen bi unitate sortu ditu bi osasun-zentroetan gazteen
artean higiene kitak banatzeko hornituta.

WHITE RIBBON
Kanada
Web orrialdea: www.whiteribbon.ca/
Deskribapena: Mugimendu hau 1991n jaio zen. Hainbat gizonek zinta zuriak erabiltzen hasi ziren, inoiz
ez zutela emakume eta neskatoen aurkako indarkeria eragingo ezta barkatuko adierazteko. Era berean, indarkeriaren aurrean ez zirela isilpean geratuko adierazi izan nahi zuten. Harrezkero, White Ribbon erakundea hedatu egin da eta 60 herrialde baino gehiagotan dago. Neskato eta emakumeen aurkako indarkeria
desagertzearen alde lan egiten duen gizon eta mutikoen munduko mugimendurik handiena da. Aldi berean,
genero-zuzentasuna, harreman osasuntsuak eta maskulinitatearen ikuspegi berri bat sustatzen ditu mugimenduak. Ekimen honek jarduera hezitzaileak, sentsibilizazio- eta dibulgazio-jarduerak, laguntza teknikoa,
sormenezko kanpainak eta beste ekintza hezitzaile batzuk eskaintzen ditu.
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C.3. Baliabide praktikoak

CORTA A TIEMPO
El maltrato no llega de repente
Genero-indarkeriaren lehen seinaleak geldiaraztea bilatzen duen ekimena, hura prebenitzeko eta kontroleko, errespetu faltako,
umiliazioko edo erasoko jokabide jakin batzuk
larriagotzea saihesteko.
Sustatzailea: Espainiako Gobernuko Osasun
Ministerioa.
Web orrialdea: www.sanidad.gob.es/campannas/campanas17/haySalida016.htm
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GAZTEAK BERDINTASUNEAN 2.0.
3D abentura grafiko eta interaktibo honek
ez du mugarik. Abenturaren helburuak berdintasuna sustatzea, gatazkak konpontzeko
bide baketsuei garrantzia ematea eta gazteen
jokabide bortitzak saihestea dira. GB 2.0 jarduerak helburu hauek lortzera animatzen gaitu, nerabe eta gazteen parte-hartzearen eta
konpromisoaren bidez, betiere berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeriaren kontra.
Sustatzailea: EMAKUNDE-Emakumearen Euskal Erakundea.
Web orrialdea: www.berdingune.euskadi.
eus/u89-appsed/es/y51aGB2War/?R01HPortal=u89&R01HPage=appsed&R01HLang=es

DETECTAMOR

PRINTZIPIO KONTUAK

DetectAmor APP honek Andaluziako gazteen
afektibitate-maitasunezko heziketan ardazten
da. Horretarako, mugikorren erabilera hezitzaileari erreparatzen die. Ekimen honen hartzaileak gazteak dira. Modu ludikoan, maitasunari
buruz dituzten ideien inguruan hausnartuko
dute. Sortzen dituzten bikote harremanei erreparatuko diete eta berdintasunezko harremanak ala abusuzko harremanak diren aztertu
ahal izango dute.

Komiki hezitzaile hau nerabeen hausnarketa
sortzeko eta haiekin lan egiteko sortu dugu,
betiere sexuen arteko berdintasunarekin loturiko gaiez baliatuz. Printzipio kontuak komikian adibide ugari aurkituko ditugu: genero-estereotipoak eta rolak, mikromatxismoak,
amodio erromantikoaren mitoak, indarkeria
matxistaren adierazleak... baina baita maskulinitate berri eta bikote harreman osasuntsuen
adibideak ere.

Sustatzailea: Andaluziako Emakumearen Institutua.
Web orrialdea: www.juntadeandalucia.es/
institutodelamujer/index.php/coeducacion/
app-detectamor

Sustatzailea: Matiz Elkartea.
Web orrialdea: www.asociacionmatiz.org/
eu/2016/03/23/printzipio-kontua/

C.

LANABESEN ONTZIA

PILLADA POR TÍ

EDUCANDO EN IGUALDAD

Komiki formatua duen hezkuntza material honek hainbat adibide eskaintzen dizkie gazteei,
familiei eta eskola-elkarteari, balioen transmisioa familiaren eremuan eta gizartean ezinbestekoa dela erakusteko: bereizketarik gabeko balioak, genero-estereotipoak baztertzeko
balioak, eta bestea errespetatzeko balioak.
Horrez gain, informazio baliagarria ematen
die agian genero-indarkeria jasaten ari diren
emakume gazteei eta ingurunean dauden lagunei, tratu txarren adierazleak hautemateko.
Era berean, ezagutzera ematen du baliabide
publiko eta doako bat: 016 telefono-zenbakia.

Baliabide-atari hau adituen, hezkuntza-komunitatearen, irakasleen eta gobernuz kanpoko
erakundeen ekarpenak biltzeko gune bat da,
betiere berdintasuna lortzeko helburuarekin.

Sustatzailea: Emakumearenganako Indarkeriaren Kontrako Gobernuaren Ordezkaritza. Osasun,
Gizarte Zerbitzu eta Berdintasun Ministerioa.
Web orrialdea: www.violenciagenero.igualdad.gob.es/sensibilizacionConcienciacion/
campannas/otromaterialGobierno/comics/
home.htm

Sustatzailea: Mujer y Políticas Sociales FeSPUGT.
Web orrialdea: www.educandoenigualdad.
com

EDUCAR EN IGUALDAD
Hezkuntza-baliabideen atari honen helburua
berdintasuna eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzea da.
Sustatzailea: Fundación Mujeres.
Web orrialdea: www.educarenigualdad.org/

EQUAPPEAL
Sare sozial eta birtual hau 14 eta 29 urte bitarteko nerabe eta gazteei dago zuzenduta.
Gunearen helburuak berdintasunezko amodio-harremanak eta bikoteak sustatzea eta
estereotipo eta aurreiritzi sexistak suntsitzea
dira. Aplikazio honetan, erabiltzaileek beste
gazte batzuk aurki ditzakete, hitz egiteko eta
kezkak, iritziak eta edukia partekatzeko (bideoak, argazkiak, memeak...), betiere matxismoa alde batere utzita eta berdintasunaren
alde. Era berean, erabiltzaileek aholkua eskatu
ahal izango diete hainbat profesionali modu
pribatuan zalantzak argitzeko, berdintasunezko bikote harremanak sortzeko edo genero-indarkeria saihesteko.
Sustatzailea: Matiz Elkartea.
Web orrialdea: play.google.com/store/apps/
details?id=org.asociacionmatiz.equappeal&hl=es&gl=US

VOCES CONTRA LA VIOLENCIA
Genero-indarkeriaren aurkako programa
hezitzaile ez-formal honek indarkeriaren kausa sakonak ulertzeko tresnak eskaintzen ditu.
Jarduera hezitzaile ez-formalak gara-tzeko
gida bat hartzen du barne.
Sustatzailea: NBE Emakumeak eta World Association of Girl Guides and Girl Scouts elkartea (Mundu zabaleko emakumezko scout giden
elkartea).
Web orrialdea: www.unwomen.org/es/
digital-library/publications/2013/10/voices-against-violence-curriculum#view
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CONSIDERACIONES FINALES

Diana Bellesik, Argentinako olerkari feministak, “aldatu egiten diren baina desagertzen ez diren
arazoak” aipatzen zituen. “equality“ osatu duen taldeko helburua da, hain zuzen ere, belaunaldiz
belaunaldi eta parametro zahar eta berriei jarraituz aldatu egiten diren, ugaltzen diren eta
finkatzen diren seinale eta adierazpen sexista horiei aurre egiten jarraitzea. Borroka honetan
aurrerapenak oso astiro lortzen dira.
Hala ere, hemen gaude; hezkuntza-alorreko profesionalak gara eta ezin dugu amore eman. Gure
erantzukizuna da egunsentitik gauera arte lan egitea eta gaitasun eta trebetasun hezitzaile
guztiak erabiltzea, alaben eta emakumezko iloben, biloben, lagunen, ezagunen eta kideen
etorkizuna ahal den onena izan dadin; zuen etorkizunaren alde ere egiten dugu lan, guztiok
jasaten ditugulako gizarte patriarkal honen genero-aginduak, sexua ala adina kontuan izan
gabe. Gizarte patriarkal horrek gizabanakoaren askatasuna eta askatasun afektiboa murrizten
ditu eta, ondorioz, beharrezkoa egiten da gure parte-hartzea, aldaketa lortzeko.
Europar Batasunak emakumeen aurkako indarkeria-mota guztiei aurre egitea erabaki zuen
urte berean jaio zen “equality“ gidaren lehenengo edizioa.76 Datu hau iragarlea izatea nahiko
genuke. Nolanahi ere, espero dugu tresna hau lagungarria eta praktikoa izatea, izaera feminista
duten hezitzaileek, gazte eta nerabeek harremanetan egoteko berdintasunezko eredu berriak
behar dituztela dakitenek, euren ekintza eta estrategia hezitzaileak diseinatzeko laguntza eta
informazio metodologiko erakargarria eta iradokitzailea izan dezaten.
Era berean, Matiz elkarteak sustatu nahi duen elkarlaneko ikuspegi komunitarioari jarraituz,
espero dugu gida honek ezagutza eta esperientzien trukaketa aberasgarria erraztea, trukaketa
hori lagungarria izan behar baita lan zail honetan sinergien sorrera eta partekatutako esfortzuak
sustatzeko. Gure mirespena adierazi nahi dugu eta eskerrak eman nahi dizkizuegu zuen lan
bikaina gurekin partekatzeagatik eta “equality“ gidan kontatzen uzteagatik. Ekarpena eskertu
nahi diegu euren proiektuak eta esperientziak gurekin partekatu dituzten erakunde eta
profesionalei, baita orientabide praktiko, ideia eta iradokizunak eman dizkigutenei ere, eta,
jakina, erakunde laguntzaileentzat, Eusko Jaurlaritzarentzat, Bizkaiko Foru Aldundiarentzat
eta Kutxa Fundazioarentzat, sentikorrak eta konprometituak berdintasunarekin eta generoindarkeriaren prebentzioarekin, proiektu hau posible eginez, eskerrik asko, bihotzez.
Eta zuri ere, Elsa. Eskerrik asko egunero zure amari energia berriztatzaileak inspiratzea eta
emateagatik, mundu osoko emakume guztien giza eskubideak betetzea ahalbidetzearen alde
lan egiten jarraitzeko.

Espero dugu zuek gida honekin gozatu izatea, eta
anbizio handiko helburu hau lortzeko borrokan parte hartzea.
Zorionak “equality“ posible egiteagatik.

76. Europar Batasunean, 2017. urtea emakumeen aurkako indarkeria-mota guztiei, emakumezko genitalen mutilazioa barne, aurre egiteko
urtea da.
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