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Sarrera
Balioekin lotutako gaiak lantzea beti da erronka: Informazioa bilatzea, talde 
bakoitzerako egokienak diren edukiak eta dinamikak identifikatzea, ikasge-
lako ekintzak antolatzea… esan nahi du. Finean, erronka profesional bat da 
hezitzaileak zaretenontzat. 

Gida honek proposatzen duen gaiaren –desberdintasunak, maskulinitatea 
eta feminitatea– lanketak beharrezkoa bezain eztabaidagarria izaten jarrai- 
tzen du. Gaur egun, guztiok onartzen dugu balio positibo gisa berdintasuna, 
eta gizartearen gehiengoak gaitzesten ditu matxismoa, xenofobia, homofo-
bia eta transfobia. Baina, zer esan nahi du berdintasunak bakoitzarentzat? 
Teoria feministaren eta berdintasun-diskurtsoaren zer argudiok sumintzen 
gaituzte batzuetan pixka bat? Nola hartzen ditut LGTBI kolektiboen aldarri-
kapenak? Eta erakunde antiarrazisten kanpainak eta salaketak? 

Plano arrazionalean, berdintasun- eta ekitate-balioak barneratuta ditugu. 
Baina pertsona kontzientziatuenak ere barne-kontraesanak eta aldaketa-
rekiko erresistentziak izaten ditu sarri. Izan ere, berdintasunean lan egiteak 
gure sinesteei, jarrerei, portaerei eta koherentziari buruz galderak egitea 
eragiten digu, halabeharrez. Eta norbere berrikuspena egitea ez da erosoa, 
ditugun oinarriak dantzan jar baititzake. Eta gure oinarriak iraultzeak gauza 
batzuk aldatzeko beharra sentitzera eraman gaitzake. Eta gauzak aldatzea 
kosta egiten da, inertzietatik eta ezaguna eta etxekoa zaigunetik ateratzea 
nekeza delako. 
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Neketsua dirudi, baina hori da, hain zuzen, material honekin jartzen dizuegun 
erronka: ikasgelako lana errazteko lanabes gisa erabiltzeaz gain, bakoitzak 
dituen zalantza, galdera eta barne-erresistentziei aurre egiteko aukera gisa 
baliatzea. Hala, alderdi emozionala eta arrazionala konbinatuz, gai izango 
gara benetan eraldatzaileak diren hezkuntza-proposamenak lantzeko.
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1Gaia   
Desberdintasunaren jatorria 
nola bilakatzen garen emakume  

eta gizon

Helburu didaktikoak

Sentsibilizazioa 
eragiten duten 
edukiak lantzea 

interesatzen zaigu, baina 
desberdintasunaren 

inertzia apurtzen duten 
metodologien bidez 

heztea ere bai. Hauek 
dira gure helburuak: 

Jarduera 

1 Jarduera Martetar bat dator ni ikustera

2 Jarduera  Aita-amak

3.1 Jarduera  Diferenteak baina ez desberdinak

3.2 Jarduera  Generorik gabeko lanbideak

3.3 Jarduera Errespetua diferentziari

Ikasleek genero-
desberdintasunen 
arrazoiak ulertzeko 

eta dituzten ondorioak 
ezagutzeko espazioak 
sortzea, parte-hartze 

aktiboaren eta 
ikuspegien eta bizi-

esperientzien trukearen 
bidez.

Ikasleen hausnarketa 
bultzatzea, gizarte-

errealitatea kritikoki 
aztertzeko aukera izan 

dezaten eta jatorri, 
sexu-identitate eta 

genero desberdinetako 
pertsonen errealitateen 
aurreiritziei aurre egin 

diezaieten.Genero-
rol tradizionalei aurre 
egitera bideratutako 

metodologiak eta 
dinamikak txertatzea.
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2 Gaia  
Maitasun erromantikoaren mitoak 

eta desberdintasunekin eta 
indarkeriarekin duten lotura

Emakumeek 
eta gizonek bikote-

harremanetan ere rol 
desberdinak beren 
gain hartzeari buruz 

hausnartzea.

Jarduera 

1 Jarduera Nola maitatu nahi duzu?

2 Jarduera  Emozioak, sentimenduak eta desioak

3.1 Jarduera “Generoa marrazten" bideo-foruma 

3.2 Jarduera  “Gorputza eta gogoa zabaltzen” bideo-foruma

4 Jarduera Emozioen, sentimenduen eta desioen testa

Rol horiek hartzeak 
posizio diferente eta 

desberdinetan egotera 
nola eramaten gaituen 

ulertzea.

Neska nerabeei 
beren bikotekide mutilen 
portaera kontrolatzaile 

eta biolentoak 
identifikatzen laguntzeko 

tresnak ematea

iIdeiak eta mitoak 
zalantzan jartzea

Helburu didaktikoak
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3 Gaia  
Indarkeria matxistak

Emakumeek 
pairatzen dituzten 

indarkerien jatorriari 
buruz hausnartzea. 

Emakumeen aurkako 
indarkeria ez dela 

indarkeria fisikoa soilik 
ulertzea.

Jarduera 

Actividad nº 1 Indarkeria-neurgailua

Actividad nº 2 Indarkeriak identifikatzen ikasten

Actividad nº 3 Aktiba zaitez genero-indarkeriaren aurka

Fisikoak ez diren 
indarkeria matxisten 
hainbat adierazpen 

identifikatzen ikastea. 
Beste indarkeria 

horiek sotilagoak dira 
eta normalizatuagoak 

daude; esate baterako, 
indarkeria psikologikoa.

Beste kultura 
batzuen izaera matxistari 

buruzko diskurtso 
estereotipatuak 
desegitea, ideia 

xenofoboak hedatzen 
laguntzen baitute. 

Helburu didaktikoak
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4 Gaia  
Maskulinitate 

tradizionalak eta alternatiboak

Maskulinitate 
hegemonikoaren 

esanahia eta dituen 
ondorioak ulertzea.

Jarduera 

Actividad nº 1 MiNire maskulinitate hegemonikoaren kuota

Actividad nº 2 Gizon feministaren bila!

Actividad nº 3 Bideo-forum berdinzalea

Maskulinitate 
hegemonikoa barruan 

zenbateraino daramagun 
aztertzea. 

Mikromatxismo kontzeptua 
ulertzea eta gure eguneroko 

portaeretan nola agertzen den 
identifikatzen ikastea. 

Maskulinitate 
tradizionala 

deseraikitzen joateko 
xedeak proposatzea

Maskulinitate hegemonikoaren ereduak 
emakumeetan dituen efektu eta ondorioei 

buruz hausnartzea, bai eta gizonetan dituenei 
buruz ere.
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Desberdintasunaren 
jatorria 

Nola bilakatzen garen 
emakume eta gizon
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Gida didaktiko honekin hasteko, desberdintasunaren jatorriaren gakoetako 
bat iruditzen zaigunetik abiatzea proposatzen dugu: identitate maskuli-
noaren eta femeninoaren eraikuntza desberdinduak, sexuetako bakoitzari 
ezaugarri diferenteak –eta balio desorekatua dutenak– esleituz.

Helburu didaktikoak

 Sentsibilizazioa eragiten duten edukiak lantzea interesatzen zaigu, baina 
desberdintasunaren inertzia apurtzen duten metodologien bidez heztea 
ere bai. Hauek dira gure helburuak: 

 Ikasleek genero-desberdintasunen arrazoiak ulertzeko eta dituzten ondo-
rioak ezagutzeko espazioak sortzea, parte-hartze aktiboaren eta ikuspe-
gien eta bizi-esperientzien trukearen bidez.

 Ikasleen hausnarketa bultzatzea, gizarte-errealitatea kritikoki aztertzeko 
aukera izan dezaten eta jatorri, sexu-identitate eta genero desberdine-
tako pertsonen errealitateen aurreiritziei aurre egin diezaieten.Genero-rol 
tradizionalei aurre egitera bideratutako metodologiak eta dinamikak txer-
tatzea.

Ideia gakoak

 Ikasi egiten da emakume eta gizon izaten
Genero-binarismoan egituratutako gizarte batean bizi gara, eta horrek esan 
nahi du pertsonok bi sexutan sailkatzen garela: gizonezkoa edo emaku-
mezkoa. Sexuetako bakoitzari genero-identitate bat esleitzen zaio per se, 
maskulinoa edo femeninoa, eta horiei nolakotasun, gaitasun eta ezauga-
rri desberdinak egozten zaizkie (emakumeak intuitiboak dira/gizonezkoak 
bihotz-gogorrak dira). Horrez gain, naturalena sexua, generoa eta sexua-
litatea berez lerrokatuta egotea direla ulertzen da. Hau da, gizonezkoen 
genitalak dituen pertsona bat genero maskulinoko identitate batekin soilik 
identifika daiteke eta aurkako sexukoek, emakumeek, soilik erakar dezake-
te; eta alderantziz.

Binarismo horrek, askotariko sexu-identitateak dituzten pertsonak –les-
bianak, gayak, bisexualak, transgeneroak, transexualak, etab.– baztertzeaz 
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gain, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunaren sistema bat eli-
katzen du; izan ere, diferentzia biologikoak (naturak emandakoak) oinarri 
izanik, gaitasun- eta abilezia-diferentziak (gizarteak eraikitakoak) justifika- 
tzen dituzten estereotipoak eraikitzen ditu, eta azkenean, desorekak sortzen 
dira batzuek zein besteek bizitzako espazio eta esparru batzuetara sartzeko 
duten aukeretan.   

Zer dira genero-estereotipoak?
Estereotipoak talde batek arrunki onartzen dituen irudi edo ideiak dira, alda-
gaitz, natural eta aldatzeko ezinezkotzat hartzen direnak. Genero-harrema-
nei dagokienez, gizartean oso finkatuta dauden estereotipo batzuk daude 
oraindik –emakumeak berez direla sentikorragoak, edo gizonak indartsua-
goak–, eta horrek gizonen edo emakumeen identitate zurrunago bat eraiki- 
tzea sustatzen du; era berean, botere-desberdintasunak eragiten ditu eta ez 
du aniztasunerako lekurik uzten.

Genero-estereotipoek zergatik eragiten dute botere-
desberdintasunak sortzea?
Estereotipoak zergatik oinarritzen dira ezaugarri batzuk berez femeninoak 
direla eta beste batzuk berez maskulinoak direla esatean? Eta horrek, ha-
laber, emakumeek eta gizonek espazio batzuk modu desberdinetan oku-
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patzea normaltzat hartzea eragiten du, eta esparru, zeregin, 
ikasketa edo lan batzuk maskulinoagoak edo femeninoa-
goak kontsideratzea ere bai. Adibidez, gizonek emakumee-
kin alderatuz, denboraren ia erdia ematen dute etxeko 
lanetan eta zaintzan, eta emakumeek enpresetako zuzenda-
ritza- eta gerentzia-postuen % 27 bakarrik betetzen dute1.  
Modu bertsuan, lan-merkatuak emandako datuek ere joera 
hori oso argi erakusten dute: industria-sektoreko lanpos-
tuen % 83an gizonak daude, eta artearen, etxeko lanen eta 
zerbitzuen arloen kasuan langile gehienak, % 80, emaku-
meak dira2. 

Errealitatea hori izanda, hau pentsa dezakegu: Eta zer du, 
bada, txarra emakumeek eta gizonek gustu edo trebeta-
sun diferenteak izateak? Segmentazio horrek desberdin-
tasunak sortzen dituela ulertzeko gakoa zera da: gizonei 
eta emakumeei egotzitako trebetasunek, batzuek zein 
besteek egiten dituzten lanek eta okupatzen dituzten es-
pazioek oso balorazio desberdina dutela gizartean. Horren 
eraginez, bien espazioen okupazioa desberdina bihurtzen 
da, eta horrek etena dakar –eten soziala, soldata-etena eta 
botere-espazio batzuetara iristeko etena–, bai eta desore-
ka eta desberdintasuna ere. Hala, aurreko adibidearekin 
jarraituz, industria-sektoreko lan- eta soldata-baldintzak 
nabarmen hobeak dira zerbitzu-sektorekoekin alderatuz, 
eta etxeko lanen sektorekoekin alderatuz ere bai, jakina.

Horrez gain, genero-estereotipoek gure gizarteetako 
inkontziente sinbolikoan sineste eta jarrera sotil batzuk in-
dartzen dituzte, femeninoa denaren eta maskulinoa dena-
ren juzgu desberdinak normalizatuz. Hori oso nabarmena 
da elementu sinboliko askotan, hala nola abestien letre-
tan, filmen eta telesailen gidoietan, hizkuntzaren erabileran 
eta publizitateak emakumeak irudikatzeko duen moduan. 
Hizkuntzaren lexikoan adibide asko aurki daitezke, duten 
generoaren arabera konnotazio desberdinak dituztenak: 
ez da gauza bera norbaiti agure edo atso deitzea, ez eta 
alu edo zakil deitzea ere. Maila profesional berekoak diren 
emakumeei eta gizonei deitzeko moduetan ere ikusten da. 

1IINE. Biztanleria 
aktiboaren inkesta. 
2015

2 Gauza bera
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Esaterako, goi-mailako emakumezko politikariei ponte-ize-
nez deitzen zaie, eta hori ez da inoiz gertatzen politikaria 
gizonezkoa denean (Mariano Rajoy, Soraya). Emakumeen 
gorputza beste gatazka-eremu bat da berdintasuna lor- 
tzeko bidean; izan ere, erakarle komertziala edo publizita-
teko erakargarria izaten jarraitzen du, eta objektu epaitua 
da oraindik: bai estetika-kanon batzuk bete behar dituela 
espero delako, bai beren gorputza autonomiaz eta aska-
tasunez baliatzen duten emakumeak erruduntzat hartzen 
direlako. 

Eta zergatik gertatzen da hori?
Historikoki, emakumeak eta gizonak esparru diferenteetan 
kokatu izan direlako; gizonak publikoan-produkzioan eta 
emakumeak pribatuan-etxean. Diferentzia biologikoetatik 
abiatuz, gauzen hurrenkera natural bat barneratu da, eta ho-
rren arabera, naturalena emakumeek ardura jakin batzuk 
hartzea da, hala nola zaintzari lotutakoak, eta gizonen ardu-
rak produkzioa eta ordaindutako lana dira. Azken hamar-
kadetan gure gizarteetan izan den eboluzio guztia kontuan 
izanda ere, oraindik nabarmenak dira segmentazio horren 
ondorioak: Zenbat emakume ezagutzen dituzu, ama izan 
ostean lanaldia murriztu dutenak adingabeak zaintzeko? 
Zenbat gizonek egiten dute gauza bera aita izandakoan? 
Lanaren Nazioarteko Erakundearen datuek3 argi erakus-
ten dute: emakumeen % 55 soilik itzultzen da lehen zuen 
lan-ordutegira ama izan ostean, eta gizonen kasuan datua 
% 100ekoa da. 

Horren arrazoiak askotarikoak dira: 

 Horietako bat emakumeek zaintzaren arloan ardura 
handiagoa dutela eta gizonek familia-ekonomian ardura 
handiagoa dutela pentsatzen jarraitzen dugula da, ba- 
tzuetan inkontzienteki.

 Beste bat gizonek –oro har– hobeto ordaindutako la-
nak dituztela (beraz, bikote heterosexualetan soldatarik 
altuenari osorik eustea lehenesten da), eta kontzilia-

3 LANE txostena 
2014.
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zio-neurriak hartzeko horrenbeste erraztasun ez dituztela da. Eta hori ez 
da hainbeste –edo ez bakarrik– gertatzen lan-hitzarmenak ez duelako 
onartzen; kultura enpresarialak eta sozialak oraindik zentsuratu egiten 
dute gizonek lanaldia murriztea, eta beraz, zaintzaile-lana lehenestea 
(bere generoarentzat naturala ez dena), rol produktiboaren aurretik 
(bere generoarentzat naturala dena). 

Estereotipoek zergatik ez dute aniztasunerako lekurik uzten?
Estereotipoek errealitatea sinpletu eta orokortu egiten dutelako. Errealita-
tearen zati bat islatzen dute, baina ez osoa. Arautu egiten dute, eta horrek 
oso eredu zurrunak finkatzea dakar. Genero-estereotipoen kasuan, mutil 
normal batek eta neska normal batek nolakoak izan behar duten ezartzen 
dute. Tradizioz, genero-adierazpena hainbat klixerekin lotuta egon da:

 Mutil normal bat gogorra, lehiakorra, segurua eta indartsua da, eta arlo 
teknikoko inteligentzia du eta jarduera fisikoarekin lotutako zaleta-
sunak ditu, hala nola kirola.

 Neska normal bat otzana, intuitiboa, sentikorra eta enpatikoa da, eta 
hizkuntzarekin eta giza zientziekin loturiko inteligentzia du eta fisikoki 
hain aktiboak ez diren ekintzak atsegin ditu, hala nola irakurtzea edo 
antzerkia ikustea.

Baina genero-estereotipoez gain, garrantzitsua da beste pertsona- 
eredu batzuk ikusteko moduan eragina duten bestelako estereotipoak 
ere zalantzan jartzea: emakume etorkinak, emakume pobreak, lesbianak, 
emakume transexualak. Egiaz, estereotipoek emakumeen errealitatea 
ere sinpletzen dute eta ez dute ikusten zer aniztasun eta konplexuta-
sun dagoen haien artean. Horrek, era berean, sexismotik kanpoko beste 
zapalkuntza-modu batzuk ikusezin egiten ditu, hala nola arrazismoa, kla-
sismoa, xenofobia edo transfobia. Begi-bistakoa da ez dutela errealitate 
bera bizi Europako hiri batean bizi den klase altuko emakume zuri batek 
eta hiri horren beraren aldirietan bizi den emakume etorkin batek, ez eta 
Saharaz hegoaldeko landa-eremu batean bizi den emakume batek ere. 
Garrantzitsua da ikasgelan intersekzionalitatearen ikuspegi hori lantzea, 
errealitatearen ikuspegi zabalagoa izateko. Izan ere, adibidez, neska mu-
sulman batek hainbat motatako estereotipoei aurre egin beharko die: 
alde batetik, emakume izatearekin lotutakoei, eta bestetik, musulmana 
izatearekin lotutakoei. 
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Zergatik da garrantzitsua ikasgelan 
gai hori lantzea?

Estereotipoek eredu bakar eta zurrunak ezartzen dituztelako, eta eredu 
horretatik kanpo dagoen guztia gaitzetsi egiten delako:

 Mutil batek sentikortasuna erakusten badu, ez bada lehiakorra eta ba-
lleta futbola baino nahiago badu, baliteke maritxua izatea egoztea.

 Neska batek ozen hitz egiten badu, gorpuzkera indartsua badu eta fut-
bola nahiago badu lagunekin hizketan egotea baino, mari-mutila izatea 
aurpegiratuko diote agian.

 Neska arabiar batek beloa badarama, jende askok behartu egin duten 
aurreiritzia izango du, eta beraz, emakume otzana eta gizonek mende-
ratua dela usteko du.

Horrez gain, estereotipoek errealitatea aldatzen dute pixkanaka, bi se-
xuek dituzten aukerak baldintzatu arte. Esaterako, ikasketetan segmen-
tazio argia eragiten du emakumeak sentikorragoak direla eta zaintzarako 
joera naturalagoa dutela uste izateak, bai eta gizonek diziplina teknikoe-
tarako gaitasun gehiago dutela pentsatzeak ere: adibidez, neskak ge-
hiengoa dira erizaintzarekin lotutako ikasketetan, eta haien presentzia 
oraindik oso baxua da ikasketa teknikoetan eta ingeniaritzetan, mutilekin 
alderatuz.
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Halaber, neskek jarduera fisikorako eta kirolerako gaitasun gutxiago dute-
la dioen estereotipoa elikatzeak eta hori gauza naturala edo normala dela 
pentsatzen jarraitzeak mugatu egiten die neskei kirol batzuetan aritzea, eta 
iraunarazi egiten du haiek egiten dituzten kirolak garrantzi gutxiagokoak eta 
ez hain ikusgarriak izatearen imajinario kolektiboa. 

Era berean, hainbat diziplinaren desoreka horrek neska-mutilek tradizioz 
beren sexuari esleituak izan ez diren arloetan erreferentziarik ez izatea era-
giten du: Neskek erreferente femenino gutxi dituzte arlo teknikoan eta kiro-
lean, eta mutilek ere ez dute erreferente maskulinorik zaintzarekin loturiko 
lanetan; beraz, zaila da diziplina eta lan horiek erakargarritzat, desiragarritzat 
edo lorgarritzat hartzea. Horrez gain, oreka handiagoa lortzeko, ezinbeste-
koa da gure imajinario kolektiboan feminitatearekin lotutako lanek duten 
karga negatiboa ezabatzea.  

Finean, genero-estereotipoek markatzen duten rol-desberdintasuna hain 
da indartsua, ezen neska-mutilen bizi-proiekzioan zuzenean eragiten duen. 
Hori bizitzan zehar hezurmamituz joaten da, ustez libreak diren erabaki ugari 
hartzean: aisialdiko jarduera edo kirol motak aukeratzean, ikasketak hauta- 
tzean, eta azken horren eraginez, lan-ibilbidean hautatuko dugun lan-arloa 
zehaztean.  

Beste alde batetik, funtsezkoa da maskulinitate hegemonikoa berraztertzea. 
Historian zehar gizarteek hierarkia bat izan dutenez eta gizonek botere-kar-
guak izan dituztenez, maskulinoa izatearekin lotutako balioak aitortuak eta 
balioetsiak izan dira; hegemonikoak izan dira.

Eta zer da maskulinitatea? Zein dira maskulinitate hegemonikoaren balioak?

Maskulinitatearen eraikuntza ere estereotipoetan oinarritzen da, benetako 
gizona izatea zer den definitzen dutenetan. Gizonezko-eredu horretan ez da 
edozein sartzen, bat bakarra baizik: gizonezkoa, heldua, zuria, heterosexuala, 
jabetzaduna eta dibertsitate funtzionalik gabea. 

Juzgu horrek emakumeak baztertzeaz gain, beste gizonezko-eredu batzuk 
ere baztertzen ditu: gizon arrazializatuak, gizon gayak, transexualak edo 
transgeneroak, baliabide ekonomikorik gabeko gizonak, desgaitasun fisiko 
edo psikikoren bat duten gizonak. 
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Maskulino hegemonikoa ezaugarri batzuen bidez definitzen 
da, besteak beste:

4 Pertsona 
arrazializatuak 
aipatzen dira, 
eta ez beste 
arraza batzuetako 
pertsonak, arraza, 
generoa bezala, 
gizarte-eraikuntza 
bat dela 
bistaratzeko.

 Identitate maskulinoa beste identitate batzuen aurkakota-
sunean eraikitzen da. Benetako gizona izateak hiru gauza 
dakartza berekin: emakumea ez izatea, haurra ez izatea 
eta homosexuala ez izatea.

 Gizonak familiako hornitzaile ekonomikoa izan behar du.

 Gizonak familia babestu behar du eta ezin du ahultasunik 
erakutsi.

 Batez besteko gizona, gainera –gutxienez– erdiko klase-
koa da eta ez da arrazializatua4. 

Balio horiek bere gain hartzeak ondorioak ditu, bai gizo-
nezkoengan bai haiek emakumeekin eta oro har gizarteare-
kin erlazionatzeko moduan. Hala, esaterako, arriskuari neu-
rriz kanpoko balioa ematen zaiola uste dute, eta horregatik 
dira trafiko-istripuen biktima nagusiak eta sexu-transmi-
siozko gaixotasunez kutsatzeko zaurgarrienak, arrisku-prak-
tikak egiteagatik. Indarraren eta inposaketaren balorazio 
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positiboak portaera oldarkorragoak izateko joera eragiten die; hain zuzen, 
kartzelaratuen zati handiena dira, delitu biolentoak egiteagatik.  Horrez gain, 
zaintza saihesten dute –bai norberarena bai besteena– eta ez dute nahi izaten 
ahul agertzea; hori dela eta, gaixotasunen sintoma posibleak jasateko aukera 
gehiago dituzte. Beste alde batetik, ahultasuna eta sentimenduen adierazpe-
na ukatuz gizartekotu direnez, emozioak kudeatzeko zailtasunak dituzte. 

Berdintasunean aurrera egiteko eta indarkeria matxista prebenitzeko, ezin-
bestekoa da ikasgelan indar- eta inposaketa-adierazpenik ez elikatzea, muti-
len emozioen kudeaketa lantzea eta portaera oldarkorrak gaitzestea. Era be-
rean, beharrezkoa da mutilek beraiek ere balio horiek deseraikitzea, zalantzan 
jartzea eta maskulinitate hegemonikoaren irizpideak kontuan hartuta nesken 
eta mutil normalen sailkapenean sartzen ez direnen aurrean beraiek dituzten 
abantailen kontzientzia hartzea.

Zer egin dezakegu horren aurrean, 
hezitzaile garen aldetik? Gomendio 
metodologikoren bat?

Desberdintasunari aurre egiteko, garrantzitsua da egia absolutu batzuk za-
lantzan jartzeko hausnarketak eginaraztea, bai eta ikasgelan inertziarekin 
amaitzeko dinamikak egitea ere. Izan ere, gauzak ohituraz egiten jarraitzeak 
oinarrizko egoera erreproduzitzea dakar. Eta gure gizarteko oinarrizko egoera 
oraindik sexista eta emakumeekiko baztertzailea denez, ohituraz jokatzen ja-
rraitzeak desberdintasuna betikotzea dakar. 

Ikastetxeetan hobetu beharreko inertziaren adibide bat espazioaren okupa-
zioari dagokiona da. Gizarte androzentrikoetan bizi gara, eta modu kontzien-
tean zein inkontzientean, gizonei posizio zentrala eskaintzen zaie munduan; 
emakumeek, berriz, leku osagarria betetzen dute oraindik. Simone de Beau-
voirrek alteritatea edo bestetasuna deitzen zion horri: gizona gauzen neurria 
da, eta emakumea horren osagarria da, bestea.

Posizio-diferentzia horren ondorioetako bat emakumeek eta gizonek espa-
zioa okupatzeko duten moduan islatzen da, bai espazio fisikoan, bai espazio 
diskurtsiboan. Jolastokian, adibidez, mutilek erdiko espazioa hartzen dute, eta 
neskek periferiakoa (oro har, erdialdean kirolerako ateak edo saskiak jartzen 
direlako, maskulinitatearekin lotuak).
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Espazio diskurtsiboari dagokionez, gizonek eta emakumeek komunikatzeko 
estilo diferenteak ditugu. Emakumeek % 75 gutxiago hitz egiten dute es-
pazio mistoetan, eta joera gutxiago dute taldean eragina dutela pentsatzeko 
eta entzuten dietela sentitzeko. Beste alde batetik, taldeko norbait hizketan 
ari denean, gizonek maizago kentzen diote hitza (% 68k, eta emakumeen 
% 32k), eta gizonek zein emakumeek nagusiki emakumeei mozten diete5. 

Ikastetxeetan neska-mutilek duten espazioaren okupazioan inertziaz joka-
tzen jarraitzen badugu, joera horiek betikotuko ditugu. Diferentzia horiek 
orekatzeko neurriak eta dinamikak aplikatzen baditugu, aldiz, berdintasuna-
ren alde arituko gara. 

Hauek dira berdintasun-ekintza eta -metodologia posible batzuk:

 Espazio fisikoaren okupazioa orekatzeko, jolastokiaren erabilera erregu-
latu daiteke, egun jakin batzuetan saskiak eta ateak erabili ahal izateko 
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eta beste batzuetan ez, eta beste jolas kolektibo eta mis-
to batzuk sustatzeko. 

 Espazio diskurtsiboaren okupazioa orekatzeko, hitza har- 
tzeko kontrol-dinamikak balia daitezke talde mistoetan 
(neskek beti gutxiago hitz egiten baitute), bi sexuen bi-
dezko parte-hartzea bermatzeko. Beste iradokizun bat di-
namikak talde txikitan egitea da, talde handian altuan hitz 
egitea gehien kostatzen zaienei parte-hartzea errazteko 
(oro har, neskak izaten baitira mutilak baino gehiago). 

5 Women speak 
less when they’re 
outnumbered. 
American Political 
Science Review 
aldizkarian 
argitaratutako 
artikulua (Brigham 
Young University 
eta Princeton 
unibertsitateen 
ikerketa, 2012ko 
iraila) 
 
How to Get Ahead 
as a Woman in 
Tech: Interrupt 
Men. Hemen
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1 Jarduera  
Martetar bat dator ni ikustera
 Mutilentzako helburuak 
Maskulinitate hegemonikoaren eredua eta dituen ezaugarriak 
identifikatzea, eta eredu horrekiko desberdinak diren gure 
ezaugarri pertsonalak zein diren aztertzea.

 Neskentzako helburuak 
Generoak emakumeei esleitzen dizkien ezaugarrien eta gizonei 
esleitzen dizkienen artean desberdintasuna dagoela identifikatzea. 

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 
Bereizketa egitea gizonak eta emakumeak diferente egiten 
gaituen biologiaren (sexua) eta kulturala eta ikasitakoa denaren 
(generoa) artean, azken hori baita desberdintasuna eragiten 
duena.

Sexu-nortasuna organo genitaletan oinarrituz esleitzea 
zalantzan jartzea (transexualitatea).

Rolei eta estereotipoei buruzko hausnarketa pertsonal zein 
kolektiboa sorraraztea:

Sendotasun-ezaugarria maskulinitateari lotuta 
(eztabaidarekin hasteko galdera: Ba al dakizu emakumeak 
batez beste gizonak baino 6 urte gehiagoz bizi direla mundu 
osoan?)

Zaintzaren rola emakumeei lotuta (eztabaidarekin hasteko 
galdera: Ba al dakizu Suedian aitak eta amak biek dutela 
16 hilabeteko baimena lanik ez egiteko eta seme-alaba 
jaioberriekin egoteko?)

Ezagutzaren sorrera gizonei lotuta (eztabaidarekin hasteko 

Jarduera-fitxa
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galdera: Ba al zenekien hozkailua emakume batek, Florencia 
Parpartek, asmatu zuela?) 
 
Kirol maskulinizatua (eztabaidarekin hasteko galdera: Ba 
al zenekien Greziako lehen olinpiar jokoak mistoak zirela eta 
gizonek eta emakumeek berdin lehiatzen zutela?)

 Jardueraren sailkapena
Beroketa eta hausnarketa, arrazionaltasuna, taldekoa eta osokoa

 Baliabideak
Arbela eta errotulagailuak (klariona), papera, boligrafoa edo arkatza

 Iraupena
35 min

 Jardueraren deskribapena
Estralurtar bat Lurrera iritsi da eta gizonak eta emakumeak 
bereizten ikasi nahi du. Ikasgelan jarraibide batzuk emango 
dizkiogu, bereiz ditzan. Horretarako, 4 edo 5 laguneko taldeak 
egingo ditugu eta paper batean gizon bat eta emakume bat 
marraztuko ditugu, dituzten ezaugarri biologiko diferenteak 
adieraziz. Ondoren, marrazkiei biologikoak ez diren baina gizonak 
eta emakumeak desberdintzen dituzten ezaugarri batzuk gehituko 
dizkiegu (izaerak, portaerak, gustuak, abileziak, etab.) .

Taldeek lana amaitutakoan, marrazkiak eta ezaugarriak 
partekatuko ditugu eta eredu bat adostuko dugu. Eredu horretatik 
abiatuta, sexu bakoitzari esleitu dizkiogun genero-ezaugarriekin 
irudikatuta ikusten garen ala ez eztabaidatuko dugu, eta naturala 
dena (biologikoa) eta ikasitakoa dena (soziala eta kulturala) 
bereiztuko ditugu.
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2 Jarduera 
Aita-amak

 Mutilentzako helburuak
Zaintza-lanak birbaloratzea eta gizonak hazkuntzan erantzunkideak 
izateko dagoen beharra ulertzea.

 Neskentzako helburuak 
Hezkuntzaren bidez desberdintasunak berregin daitezkeela 
identifikatzea, generoaren ikuspegi kritikorik egon ezean.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak
Neskek eta mutilek rol diferenteak hartzea bultzatzen duten 
estereotipo sexistekin hezteko dagoen joerari erreparatzea. 

Genero-nortasuna sexu-bereizketa oinarri harturik egitea 
zalantzan jartzea (mutil maskulinoa eta neska femeninoa).

Rolei eta estereotipoei buruzko hausnarketa pertsonal zein 
kolektiboa sorraraztea.

Jostailuen esleipena genero-estereotipoen arabera.

Zaintzaren rola emakumeei lotuta. 

Mutilen gainelikadura neskenarekin alderatuz.

Nesken fintasun-estereotipoa eta mutilen sendotasun-
estereotipoa. 

Erlijio- eta jatorri-aniztasunarekiko errespetuaren berri izatea, 
ulertzea eta horretaz arduratzea.

 Jardueraren sailkapena
Hausnarketa, arrazionaltasuna eta emozioak, taldekoa eta osokoa
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 Baliabideak 
Arbela eta errotulagailuak (klariona), papera, boligrafoa edo arkatza

 Iraupena
35 min.

 Jardueraren deskribapena
Bizkaiko Foru Aldundiak gure ikastetxea hautatu du denboraldi 
batez hiru urteko mutiko saharar bat eta neskato ijito bat hartzeko. 
Hiru hilabetez zaindu, elikatu eta jantzi egingo ditugu eta haien 
tutoreak izango gara. Horretarako, ikasgela prestatzen hasiko 
gara, iristen direnerako. Hori egiteko, bi taldetan banatuko gara 
(harrerako haur bakoitzeko bat), hainbat kontu erabakitzeko: 

Bakoitzarentzat zer janari erosiko dugun asterako

Zer arropa jantziko diegun

Jostailuak

Zer jarduera antolatuko ditugun (kirolak, txangoak…)

Jarraian, egindakoa partekatuko dugu eta mutikoarentzat aukeratu 
dugunaren eta neskatoarentzat aukeratu dugunaren arteko aldea 
aztertuko dugu. Genero-estereotipoak eta jatorri-aniztasuna 
gogoan izanda egin dugun ere pentsatuko dugu. 

 Eztabaida bideratzeko galderak 
Kontuan hartu al dugu jatorri musulmana eta horrek janariari 
dagokionez esan nahi duena?

Jarduera edo jolas sexistak bururatu al zaizkigu generoren eta 
sexuaren arabera?

Dinamikan berdin parte hartu al dute mutilek eta neskek?
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kontu horiekin guztiekin pentsatzean? Nesken gauza al da?

Zer koloretakoak dira bientzat pentsatutako arropak?

Jatorri-aniztasuna kontuan izan al dugu?

3.1 Jarduera 
Diferenteak baina ez desberdinak
Mutilentzako helburuak 
Emakumeek eguneroko bizitzan jasaten duten desberdintasuna bizi 
izatea eta haiekin enpatia izatea.

 Neskentzako helburuak 
Mendeko rola neurtzea –emakumea izateagatik– eta horren aurka 
borrokatzea.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 
Gizarteak mutilen eta nesken arteko diferentziatik abiatuta 
desberdintasuna eragiten duela bistaratzea.

Mutilen eta nesken arteko eguneroko desberdintasunak 
desnaturalizatzea.

 Jardueraren sailkapena
Beroketa, arrazionaltasuna eta emozioak, osokoa.

 Baliabideak 
“Zer esan nahi du gauzak neska baten moduan egiteak?” Bideoa
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 Iraupena 
15 min. 

 Jardueraren deskribapena:  
Bideo-foruma. Bideoa ikusiko dugu guztien artean eta galdera 
hauei buruz eztabaidatuko dugu:  

Zer iruditu zaizue bideoa? Zer iruditzen zaizue gertatutakoa?

Bidegabea iruditzen al zaizue? Zergatik uste duzue gertatzen dela?

Inoiz gertatu al zaizue (neskei) edo egin al duzue inoiz (mutilek)?

Alderantziz izatea imajinatzen al duzue? Egingo al zenukete berriz?

3.2 Jarduera 
Generorik gabeko lanbideak
 Mutilentzako helburuak: 
Maskulinitateak abilezia naturalekin (indarra, arriskua, abentura) 
loturarik ez izateari buruz hausnartzea; abilezia horiek gizonek eta 
emakumeek neurri berean izan ditzakete.

 Neskentzako helburuak: 
Emakumeak edozein lanbidetan jardun daitezkeela onartzea eta 
lanbidea aukeratzean genero-estereotiporik tartean ez dela egon 
behar ulertzea.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Lanbideekin lotutako estereotipoak deseraikitzea.

Guztiok estereotipoetan oinarritutako begirada generizatu bat 
dugula konturatzea, eta deseraikitzea.
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Ikasiko dugunaz edo izango dugun lanbideaz pentsatzen 
dugunean sexu bakarrarentzako lanbideak soilik baditugu gogoan, 
ez dugula aukera guztiez pentsatuko eta ez garela hain libreak 
izango ulertzea. 

 Jardueraren sailkapena: 
Beroketa, arrazionaltasuna, osokoa

 Baliabideak: 
 “Estereotiporik gabeko etorkizunean eragiten” bideoa 

 Iraupena: 
10 min.

 Jardueraren deskribapena: 
Bideo-foruma. Bideoa ikusiko dugu guztien artean eta galdera 
hauei buruz eztabaidatuko dugu: 

Bideoko ikasleen moduan pentsatu al duzue?

Harritu egin al zarete hiru lanbideetako pertsonak emakumeak 
direla ikustean?

Zergatik uste duzue gizonengan soilik pentsatu dutela?

Emakumeak jardun al daitezke lanbide horietan? Zergatik bai 
edo zergatik ez?

Imajinatzen al duzue zuen gelako nesken artean mota horretako 
profesionalen bat egotea etorkizunean?
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3.3 Jarduera 
Errespetua diferentziari
 Mutilentzako helburuak: 
Film laburreko neskarekin enpatia izatea lantzea, haren emozioak 
identifikatzeko eta sentitzen duena beraiek ere sentitzeko 
(amorrua, sumindura, lotsa, frustrazioa), gaiari buruz arrazionalki 
pentsatzen dutenaz harago.

 Neskentzako helburuak: 
Ahizpatasuna lantzea –feminismoak emakumeen arteko 
solidaritateari erreferentzia egiteko baliatzen duen kontzeptua–, 
eta beraiek nola jokatuko luketen pentsatzea, film laburreko 
protagonista beraien ikaskidea balitz. 

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Erlijio-aniztasunarekiko errespeturik ez duen 

Sinesmenak errespetatzen ez zaizkion pertsona baten bizipena 
(fikziozkoa) ikusteak zer emozio sorrarazten dizkieten arakatzea.

Haren larruan sartzen saiatzea, eta adibidez, imajinatzea beste 
herrialde batean bizi balira eta nahitaez beste modu batean jantzi 
beharko balira nola sentituko liratekeen.

 Baliabideak
Video Hiyab 

 Iraupena 
15 m
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 Jardueraren deskribapena: 
Bideo-foruma. Bideoa ikusiko dugu guztien artean eta galdera hauei 
buruz eztabaidatuko dugu: 

Zer iruditu zaizue bideoa? Zer iruditzen zaizue gertatutakoa?

Zer diferentzia dago burua estalita (txanoekin, zapiekin, 
biserekin…) duten neska-mutilen eta protagonistaren artean?

Bidegabea iruditzen al zaizue? Zergatik uste duzue gertatzen dela?



Maitasun  
erromantikoaren mitoak
  

eta desberdintasunekin 
eta indarkeriarekin duten lotura



Gizartean gizonak eta emakumeak eraikitzeko moduez hausnartu ondo-
ren, genero-estereotipoek eta -rolek inpaktu argiagoa duten esparru ba-
tean arreta jartzea proposatzen dugu: maitasun-harremanetan. 

Helburu didaktikoak

Kapitulu honetan, gure gizartean normalizatuta dauden maitasun erro-
mantikoaren mitoak zalantzan jartzen laguntzen duten edukiak landuko 
ditugu, eta mitoek eta idealizazioek gazteen garapen emozional eta senti-
mentalean ez dutela laguntzen ere ikasiko dugu, frustrazio-iturri direla eta 
kontrol- eta indarkeria-jarrerak sustatzen dituztela, hain zuzen. Helburu 
hauek proposatzen ditugu, zehazki:   

 Emakumeek eta gizonek bikote-harremanetan ere rol desberdinak be-
ren gain hartzeari buruz hausnartzea.

 Rol horiek hartzeak posizio diferente eta desberdinetan egotera nola 
eramaten gaituen ulertzea.

 Besteak beste, ideia hauek zalantzan jartzea:

 Bikoteko maitasuna pertsonen bizitzaren erdian jartzea, eta bereziki, 
emakumeen bizitzaren erdian.

 Maitasuna sufrimenduarekin lotuta.

 Bikote heterosexuala bikote-eredu normatibo gisa.

 Neska nerabeei beren bikotekide mutilen portaera kontrolatzaile eta 
biolentoak identifikatzen laguntzeko tresnak ematea.

Ideia gakoak

Gizartekotze desberdinduak, aurreko kapituluan hausnartu dugunak, 
pertsonen bizitzetako arlo guztietan du eragina, eta emakumeek eta gi-
zonek beren emozioak, eta zehatzago esateko, maitasuna bizi duten mo-
duan ere bai. 
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 Nola eragiten dute genero-estereotipoek maitasun-harremanetan?
Emakumeei eta gizonei gaitasun diferenteak esleitzeak eta rol diferen-
teak sustatzeak heziketa sentimental diferenteak izatea eragiten du. 
Horrek, era berean, bikote-harremanetan gizonak duen paperaren eta 
emakumeak duen paperaren gizarte-itxaropen batzuk eragiten ditu. 

Esate baterako, heziketa sentimentalari dagokionez, nahiz eta maitasuna 
ulertzeko modua ez den berdina gizarte guztietan eta denborarekin al-
datu egiten den, gaur egun oraindik indarrean dauden ezaugarri komun 
batzuk ditu: Emakumeei zaintzera eta beste pertsonen ongizatea erdies-
tera bideratzen gaituzte, eta gizonei oraindik banakotasuna sustatzen 
zaie, proiektu pertsonala eta autonomia. Hau da, gizonak desio propioak 
dituzten pertsona autonomoak dira, eta emakumeak besteen desioak be-
tetzera bideratutako pertsona maitekorrak.

Barneratzeko modu horien bidez maitasun-identitate desberdinduak osa-
tuz joaten dira: emakumeentzat, maitasuna bizitzaren erdigunean dago 
–bikoteko maitasuna, amaren maitasuna…–, eta gizonentzat garrantzi 
handiagoa dute beren desioek, autonomiak, bizi-proiektu pertsonalak, 
etab. 

Horrek, ezinbestean, bikote-harreman batean emakumeak eta gizonak 
posizio desberdinetan kokatzea eragiten du, emozioei toki diferentea 
egiten diegulako eta itxaropen desberdinak ditugulako maitasunarekiko. 
Hala, emakumeak mendekotasunetik eraikitzen doaz, rol pasiboago ba-
tetik, eta horrek botere-desoreka eragiten du. 

Hori emakumeen eta gizonen bizi-aukeretan islatzen da. Esaterako, due-
la hamarkada batzuk ohikoa zen emakumeek lana uztea ezkontzen zire-
nean, eta gaur egun, oraindik ohikoagoa da emakumeetan gizonetan bai-
no bikotekideagatik guztia atzean uztea, lekuz aldatzeko edo beste toki 
batean izandako lan-aukera batengatik.  Hau da, emakumeek beren bi-
zi-proiektuei uko egiten diete edo baztertu egiten dituzte maitasunagatik.

Belaunaldi gazteenetan ere ageri dira nesken bikotekidea gogobetetze-
ko joera eta mutilen zuzentzeko portaera. Esate baterako, oraindik ger-
tatzen da mutilek neskei presioa egiteko edo konbentzitzeko joera izatea, 
haiek markatutako planak egin ditzaten edo mutilaren lagunekin atera 
daitezen, eta ez neskarenekin1. 
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Eta horrek zergatik sorrarazten ditu 
desberdintasunak? 
Gizonak desioak dituzten subjektu aktiboak eta emaku-
meak objektu desiragarriak izateko bereizketak mendeko-
tasun-harreman bat eragiten duelako; emakumeek etenga-
beko ahaleginak egin behar dituzte maitatuak izatea merezi 
izateko, eta hala ez denean errudun sentitzen dira huts  
egin dutelako eta beste pertsonaren itxaropenak ez dituz-
telako bete.

Estereotipo horretatik abiatuz, mitoak elikatzen dituen mai-
tasun-ideologia bat eraikiz doa, hala nola gure osagarria den 
laranja erdia existitzen dela, benetako maitasunak sufrimen-
dua eskatzen duela eta zoriontasuna bizi osorako maitasuna 
aurkitzen dugunean iritsiko zaigula.  

Emakumeek, bereziki, mito eta idealizazio horietan oinarri-
tutako heziketa sentimental eta erromantikoa jaso dute, eta 
horrek gizonekiko beste posizio batean kokatzen ditu. Eta 
ideia horiek, mitoak direnez, ezin dira bete eta frustrazioa 
besterik ez dakarte. 

Printze urdinaren eta salbatutako printzesaren mitoak inda-
rrean dirau gaur egun ere. Filmetan, telesailetan eta abes-
tietan agertzen jarraitzen du. Bertsio sotil, eguneratu eta mo-
dernoan ikusten da, jakina; haurren ipuinetatik urrun dauden 
pertsonaietan, baina balio berdinetan finkatuta, rol-banaketa 
zurrunean: Gizonek, beren buruekin seguru, jardun eta kon-
kistatu egiten dute; emakumeek, aldiz, gizon ideala agertu 
arte itxaroten dute. Horrez gain, emakumeentzat mezu gaiz-
to eta kontraesankor bat eransten da: Desiragarriak izateko 
bezain aktiboak izan behar dute –batez ere sexuan–, baina 
ematxar bihurtzerainoko mugak igaro gabe. 

Hortaz, ikusten da maitasun- eta sexu-sozializazioari egiten 
zaizkion erreferentziak desberdinak direla. Neskei zuzendu-
riko mezuek erromantizismoa lehenesten dute; eta mutilei, 
aldiz, emozio erromantikoetatik urrunarazten zaie. Mutilent-
zat, esaterako, pornoa erreferentzia gakoa da maitasun- eta 

1 Barakaldoko  
gazteen arteko 
mikromatxismo 
-aren agerpenen 
diagnostikoa.  
Barakaldoko  
Udaleko
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sexu-sozializazioan. Sozializazio-diferentzia horiek talka eragiten dute ba-
tzuek eta besteek harremanak ulertzeko duten moduan. Bestalde, pornoa 
nagusiki matxista denez, mutilen sexu-imajinarioa oso erreferentzia patriar-
kalen inguruan osatzen da.

Eta eredu horrek zergatik mugatzen du aniztasuna?
Maitasun erromantikoaren mitoetan, heterosexualitatea arau inplizitua de-
lako, naturala dena. Estereotipo zurrunek eta rolek gizon/emakume siste-
ma binario batean egituratzen gaituzte eta gizon/emakume bikote-eredua 
osatzen dute. Eredu horretatik urruntzen den guztia salbuespentzat har- 
tzen da. 

Hala, esaterako, homosexualitatea eta eredu hegemonikoa betetzen ez duten 
beste bikote-modu batzuk salbuespenak direla jotzen da: sexu-esklusibotasu-
nik gabeko harreman irekiak, elkarrekin bizi ez diren bikoteak edo bikote-harre-
mana inplikatutako pertsonen bizitzaren erdigunean kokatzen ez duten maita-
sun-loturak. 

Nagusitasuna duen maitasun-ideologiak, maitasun erromantikoan finkatuta 
dagoenak, maitasun-loturak ulertzeko eta bizitzeko bestelako modu horien- 
tzat lekurik uzten ez duen bitartean, maitatzeko beste modu batzuk hauta- 
tzeko eta eredu anitz eta berdinzaleagoak eratzeko askatasuna mugatuta dugu. 
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Maitasun erromantikoaren mitoen arriskuak
Mitoak gizartean dauden sineste orokortuak dira, frogatuta egon gabe ere 
belaunaldiz belaunaldi igarotzen direnak familiaren, komunikabideen edo 
kultura-erreferentzien bidez: ipuinak, filmak, abestiak, etab.  

Maitasunari dagokionez, oso ideia barneratuak daude, mito bihurtu dire-
nak eta norbere autonomiarentzat arriskutsuak direnak, batez ere emaku-
meentzat:

Laranja erdia: pertsona bakoitza osatugabea dela eta osoa izateko beste 
erdia behar duela pentsatzea. Ideia horren mezu inplizitua da bikotea izanez 
gero soilik izango garela zoriontsu, eta munduan guretzat egina den per- 
tsona bat dagoela.

Maitemina erdietsi beharreko emozio gisa: maitemintzeak dakartzan eufo-
ria eta intentsitatea emozio estimulagarri eta erakargarriak dira, baina bi 
ahoko armak izan daitezke. Emozio horren garrantzia goraipatzeak arris-
kua ekar lezake: maitemintzea erotasun bihurtzea, beste pertsona bateki-
ko obsesio bihurtzea eta etengabeko intentsitatea bilatzea. Horrez gain, 
hori lortzen saiatzeak frustrazioa dakar, ezinezkoa baita denborarekin mai-
teminaren euforiari eustea.

Maitasunarekin guztia da posible: Maitasuna indar boteretsu bat den ideia, 
benetakoa bada oztopo guztiak gainditzen dituela eta nagusitu egiten dela 
dioena, oraindik oso presente dago. Hori, gainera, fantasia bat izateaz gain, 
arriskutsua izan daiteke, sufrimenduzko harremanei eta are indarkeria du-
ten harremanei eustea ekar baitezake.

Maitasunak sufrimendua du tartean: Ongi nahi hauenak negar eginaraziko 
dik/n moduko esaerak oso errotuta egon dira gure gizartean, eta maita-
sunak ezinbestean bi alderdi dituen ideia indartu dute: sufrimendua eta 
mina. Horrek, hain zuzen, ongizatea eragin beharrean toxiko bihurtzen di-
ren egoera eta portaerak normalizatzea dakar.  

Jelosia maitasunaren adierazle: Oraindik oso errotuta dago jeloskor ego-
tea normala dela sinestea, horrek beste pertsona asko maitatzea esan 
nahi duelako. Egiaz, jeloskortasuna segurtasun- eta konfiantza-faltaren 
adierazle bat da, eta gainera emozio horrek beste pertsona kontrolatzera 
garamatza.
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Mito horiek onartzeak emakumeak kaltetzen ditu bereziki, bikote barruko 
indarkeriazko egoerak identifikatzea zailtzen dielako. Esate baterako, jelo-
sia normala dela pentsatzeak bikotearen kontrolatzeko portaerak onartzea 
dakar; edo maitasuna minkorra dela pentsatzeak tratu-txarren egoerak nor-
malizatzera eraman gaitzake, horrek maitasunarekin zerikusirik ez izan arren 
eta indarkeria adierazi arren. 

Arrisku horiek ez diete bikote heterosexualei bakarrik eragiten, beste bi-
kote-eredu batzuetan ere agertzen dira, hala nola homosexualetan, kasu 
askotan bikotekide bakoitzak gizon/emakume binomikoarekin lotutako es-
tereotipoetako rol bat hartzen duelako, eta beraz, maitasun erromantikoaren 
mito berberak errepikatzen direlako.
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Zergatik da garrantzitsua  
ikasgelan hori lantzea?

Frogatuta dagoelako maitasun erromantikoaren mitoek ge-
nero-estereotipoak eta -rolak betikotzen dituztela eta kon-
trol- eta indarkeria-egoeren iturri izan daitezkela. 

Filmek, telesailek eta abestiek transmititzen dituzten mezu 
mugatzaile eta sexistak hain dira indartsuak, ezen fronte bat 
baino gehiagoren bidez indargabetu behar diren, horien ar-
tean ikasgela.  

Haurrentzako zein nerabeentzako filmetan emakumezko 
pertsonaia gutxiago agertzen dira oraindik, eta agertzen di-
renak, oro har, estereotipo sexistekin lotuta daude: politak, 
emozionalak, otzanak eta maitasunera begira jarriak. Gizo-
nak, ordea, protagonistak izan ohi dira, eta arrakastatsuak: 
superheroiak, asmatzaileak, konkistatzaileak. 

Filmetan, telesailetan edo fikziozko edozein ekoizpen kultu-
raletan dagoen genero-etena ebaluatzeko balio duen Bech-
del testa, 1985ean asmatutako tresna2, aplikatzeak, agerian 
utzi du film ospetsu gehienek ez dutela proba gainditzen: 
gutxienez bi pertsonaia femenino agertzea, eta horiek filme-
ko uneren batean elkarren artean gizon batekin lotuta ez 
dagoen zerbaiti buruz hitz egitea.

Salamancako Unibertsitateko Ikus-entzunezko Edukien 
Behatokiak (OCA) eginiko ikerketa3 baten arabera, isto-
rioak pertsonaia maskulinoen ikuspegitik kontatu ohi dira. 
Horrez gain, filmetan emakumeak maitemindu egiten dira 
eta maitasunagatik sufritzen dute, eta horrek maitasun erro-
mantikoaren mitoarekin eta maitasuna minkorra izateko mi-
toarekin jarraitzea dakar, minik eta jelosiarik gabe ez baitago 
maitasunik.

Horren adibide bat Zerutik hiru metrora (Tres metros sobre 
el cielo) filma da, estreinatu zen urteko filmik ikusiena izan 

3 Representación 
de género. 
Las películas 
españolas 
contemporáneas 
de adolescentes 
(2009-2014) 

2
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zena. Emakumezko protagonista goxoa, onbera eta helburu 
pertsonalik gabea da eta arlo pribatuan jartzen du arreta; 
gizonezko protagonista, aldiz, babeslea, konkistatzailea, lide-
rra eta espazio publikoetan trebea da. Duten harremanean, 
emakumeak gizonaren eskari guztiei erantzuten die, eta ho-
rrek “maitasunagatik guztia barkatzen da” mitoa indartzen 
du. Ikerketaren arabera, “pentsamendu horrek garamatza 
ideiei edo gustuei uko egitera, pribatutasuna ukatzera (‘ez 
badiot mugikorra uzten, zerbait ezkutatzen diodala pentsa-
tuko du eta haserretu egingo da’), edo desio ez ditugun se-
xu-harremanak izatera, adibide batzuk jartzearren”. 

Bortxaren normalizazioa ere oso ohikoa da a priori ma-
txistatzat hartuko ez genituzkeen filmetan eta telesailetan, 
emakume indartsuak eta estereotipo tradizionalak bete- 
tzen ez dituztenak erakusten baitituzte. Esaterako, Euskal 
Herriko Unibertsitateko Komunikazio Saileko doktore De-
licia Aguado Peláezek dio Tronuen Jokoa (Game of Thro-
nes) telesaila dela horren adibide bat. “Gero maitemindu 
egiten direnez, inork ez du gogoratzen bortxatzaileak izan 
zirela”. Haren ustez, ez gara konturatzen emakumeen aur-
kako indarkeria onespen faltsuz mozorrotuta dagoela4.

Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da eredu mugatzaileak 
apurtzea, inertziak betikotzen eta identitate zurrunak erai-
kitzen baitituzte. Neskak mendekotasun-ezean eta mutilak 
zaintzan eta emozioen kudeaketan hezten ditugun neu-
rrian, balantza orekatzea sustatzen ariko gara. Modu horre-
tan, emakumeak zaintzaren karga, emozioak eta besteen 
ongizatea erdiestea beren gain izatetik askatuko ditugu. 
Era berean, gizonak zaintzan heziko ditugu eta ausartak 
izateko eta beti bidea zabaltzeko betebeharretik libre ge-
ratuko dira.

Helburua emakumeak autonomoak izateko heztea da, di-
tuzten desioak eta bizi-proiektuak errespeta ditzaten eta 
ez daitezen soilik eta beti gizonezko bikotekidearen edo 
maskulinotasunarekin lotutako rolak erreproduzitzen di-
tuen pertsonaren proiektuetara orientatu.

4 
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1 Jarduera 
Nola maitatu nahi duzu?
 Mutilentzako helburuak:
Gizonen maitemintzeko modua sentimenduan baino babesean 
ardaztuago dagoela identifikatzea. Emozioen adierazpen 
maskulinoaren zailtasunak aztertzea.  

 Neskentzako helburuak
Emakumeen maitemintzeko modua bestea zaintzera bideratuta 
dagoela identifikatzea. Bereziki, maitatzeko modua besteen onurara 
zuzenduta eraikitzen dela, eta ez norberaren onurara.

Laranja erdiaren mitoa eta bestearekiko mendekotasuna 
maitatzeko modutzat hartzea zalantzan jartzea. 

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 
Maitasun erromantikoaren eredua desberdintasunaren eta 
autoestimu-pobreziaren eragile gisa identifikatzea.

Pertsona batez maitemintzea eta hura zaintzea bereiztea, 
maitasuna eta babesa bereiztea, eta mutilek eta neskek maitasuna 
ulertzeko dituzten modu diferente eta desberdinak zalantzan jartzea. 

Jabetza harreman afektiboen printzipio gisa zalantzan jartzea.

 Dinamika honen hausnarketa-lerroak
Historian zehar, emakumeak besteei emanak izateko heziak izan 
dira, eta ez norberari emanak. Heziketa horrek maiz eragiten du 
emakumeen desioak ikusezin bihurtzea eta dituzten helburuak eta 
planak besteekin egitekoak edo besteen araberakoak izatea. Hortaz, 
emakumeen ahalduntze-prozesuak nork bere burua ikustea eta nork 
bere planak, nahiak eta helburuak kontuan hartzea eskatzen du.

Maiz erruduntasun-sentimendua agertzen da emakumeak 

Jarduera-fitxa
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norberarengan pentsatzen duenean. Hori dela eta, garrantzitsua da 
gizarteak pertsonei barneratzen dizkien kontrol-moduez hausnartzea, 
eta emakumeak oso besteei emanak izatean eta pertsona gisa 
baliogabetzean jasaten duten ondoez emozional edo fisikoa 
nabarmentzea: depresioak, beldurrak, umore txarra, somatizazioak, 
etab. Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea emakumeek besteei 
emanak izateko jasotzen duten heziketak gizonei onurak dakarzkiela.

 Jardueraren sailkapena
Beroketa, emozionala, osokoa

 Baliabideak 
Ikasgela eta esaldiak

 DIraupena
30 minutos

 Jardueraren deskribapena
Baieztapen batzuetatik abiatuz, ikasleei ikasgelako mutur batean 
edo bestean kokatzeko proposatuko diegu, baieztapenaren alde 
edo aurka dauden kontuan izanda. Beren lekua hartutakoan, 
baieztapenaren aldeko edo aurkako lekuan zergatik dauden arrazoitu 
beharko dute. Kokalekua aldakorra izan daiteke; neska-mutilak lekuz 
alda daitezke, ikaskide baten arrazoiketak konbentzitzen baditu. 

Baieztapen hauek proposatzen ditugu: 

Maitatzea magikoa da eta une oro beste pertsonarekin egoteko 
nahia izaten duzu.

Inor ez da zoriontsu, bizitzako uneren batean maitemintzen ez 
bada.

Mutilak eta neskak modu diferentean maitemintzen dira.

Neskak mutilak baino errazago maitemintzen dira.



044

Gida didaktikoa

Feminitate eta maskulinitate alternatibo,  
askotariko eta berdinzaleak eraikitzen

Norbait maitatzea hura zaintzea da.

Norbait maitatzea hura arrisku guztietatik babestea da.

Benetan maite baduzu, pertsona bakarra maite duzu.

Maitasunak, benetakoa bada, pertsonak aldatzea eta hobetzea 
dakar. 

2 Jarduera  
Emozioak, sentimenduak eta desioak
 Mutilentzako helburuak 
Homofobiaren fenomenoa eta horri buruzko generoaren gizarte-
eraikuntza ulertzea.

 Neskentzako helburuak 
Gizartearen ikuspegitik emakumeek maitasunari erantzuteko izan behar 
duten modua (pasibotasuna, besteari emana izatea, besteen desioak 
onartzea…) diferentea eta desberdina dela identifikatzea.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 
Emozioak eta sentimenduak eta horiek egiten dugunarekin edo 
egiten ez dugunarekin duten lotura identifikatzea.

EZ esatean izaten ditugun emozioak eta sentimenduak identifikatzea 
(mugak).

EZ esaten digutenean izaten ditugun emozioak eta sentimenduak 
identifikatzea.

Enpatia-gaitasuna entrenatzea.
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Komunikazioa gatazkak konpontzeko ezinbesteko tresna gisa 
aurkeztea.

Gogobetetasunean eta tratu onean oinarritutako pertsonarteko 
harremanen ereduak aurkeztea.

Baieztapenezko komunikazio-gaitasunak entrenatzea.

Desioa eta maitasuna ulertzeko moduei buruzko hausnarketa 
pertsonal zein kolektiboa eragitea.

 Jardueraren sailkapena
Beroketa eta hausnarketa, arrazionaltasuna eta emozioak, taldekoa 
eta osokoa

 Baliabideak
Papera, boligrafoa edo arkatza, dinamizatzailearentzako orientazio-
fitxa eta ikasleentzako fitxak

 Iraupena
1 ordu 30 minutu

 Jardueraren deskribapena 
Ikasleak sei taldetan antolatuko dira eta sei egoera banatuko zaizkie. 
Ezin badira sei talde egin, talde gutxiago egin eta gazteekin lantzeko 
garrantzitsuentzat jotzen diren egoerak banatuko zaizkie. Talde 
bakoitzak bere egoera irakurriko du eta beste taldeei nola aurkeztu 
antolatuko du. Pertsonaiak nor eta nolakoak diren, zer sentimendu 
eta emozio dituzten, emandako egoera zehatzaren aurrean nola 
erreakzionatzen/jokatzen duten eta abar erabaki beharko dute. 

Pertsonaiak ahal bezainbeste definitzea da helburua, batez ere modu 
jakin batean jardutea eragiten dieten emozio eta sentimenduetan 
arreta jarriz. Talde guztiek irudikapena prest dutenean, antzeztera 
aterako dira. Antzezpena egin ondoren, publikoak iritzia eman 
eta ekarpenak egin ditzake eta jarduerako erreferentziazko 
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pertsonak eztabaida gidatuko du. Azkenik, erreferentziazko 
pertsonak antzeztutako egoera bakoitzeko alderdi esanguratsuenak 
nabarmenduko ditu, jardueraren helburuak eta orientabide 
pedagogikoak kontuan izanda. Ikusi 1. eta 2. eranskinak
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1.A egoera: Utzi egin naute! 
Maite oso maiteminduta egon da Jonekin, baina azkenaldian ez du 
lehengo gauza bera sentitzen. Oso kezkatuta dago, ez baitaki nola 
azaldu bikotekideari. Maitek eta Jonek lagunei azaltzen diete nola 
sentitzen diren. 

 Zer egingo dugu? 
Taldekide guztien artean antzerki labur bat sortu, egoera garatuz eta 
amaiera emanez.

1.B egoera: Utzi egin naute! 
Jon oso maiteminduta egon da Maiterekin, baina azkenaldian ez du 
lehengo gauza bera sentitzen. Oso kezkatuta dago, ez baitaki nola 
azaldu bikotekideari. Jonek eta Maitek lagunei azaltzen diete nola 
sentitzen diren. 

  Zer egingo dugu? 
Taldekide guztien artean antzerki labur bat sortu, egoera garatuz eta 
amaiera emanez.

1.Eranskina. Ikasleentzako fitxa.  
Antzezteko egoerak
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2.A egoera. Zera… esan nahi nizun…  
gustuko zaitudala… 
Ane Ikerrekin katramilatu zen duela hilabete batzuk, baina azken 
asteetan zerbait berezia sentitzen du bere lagun Elenarekiko.  
Ez daki esan egin behar liokeen ala ez. Anak lagunei nola sentitzen 
den azaltzea erabaki du. 

 Zer egingo dugu? 
Taldekide guztien artean antzerki labur bat sortu, egoera garatuz eta 
amaiera emanez.

2.B egoera: Zera… esan nahi nizun… gustuko 
zaitudala… 
Jon Anerekin katramilatu zen duela hilabete batzuk, baina azken 
asteetan zerbait berezia sentitzen du bere lagun Keparekiko.  
Ez daki esan egin behar liokeen ala ez. Jonek lagunei nola sentitzen 
den azaltzea erabaki du. 

 Zer egingo dugu? 
Taldekide guztien artean antzerki labur bat sortu, egoera garatuz eta 
amaiera emanez.
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3.A egoera. Egin nahi dut, eta zuk? 

Martak eta Beñatek denboraldi bat daramate batera. Elkar mastur-
batu dira eta noizbait aho-sexua izan dute, baina azkenaldian Mar-
tak egin nahi duela dio. Beñati proposatu dio, baina hark dio Marta 
haurdun geratzeko beldurra duela. Martak lagunei nola sentitzen den 
azaltzea erabaki du. 

 Zer egingo dugu? 
Taldekide guztien artean antzerki labur bat sortu, egoera garatuz eta 
amaiera emanez.  

3.B egoera:. Egin nahi dut, eta zuk? 
Beñatek eta Martak denboraldi bat daramate batera. Elkar masturba-
tu dira eta noizbait aho-sexua izan dute, baina azkenaldian Beñatek 
egin nahi duela dio. Marta ez dago oso konbentzituta, uste duelako 
oso gauza berezia dela, eta adibidez, elkarrekin urtebete daramate-
nean egin nahiko lukeela, eta oraindik 6 hilabete falta dira. Beñatek 
lagunei nola sentitzen den azaltzea erabaki du. 

 Zer egingo dugu? 
Taldekide guztien artean antzerki labur bat sortu, egoera garatuz eta 
amaiera emanez.  
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Ohar orokorrak:
Lan-giroa bermatzea. Jarduera honetan, gazteek oso ongi pasatzen 

dute, baina dibertitzeaz gain garrantzitsua da haiei gogoraraztea ga-
rrantzitsutzat jotzen ditugun eduki batzuk lantzeko proposatu dela 
jarduera hau. 

Egoera horiek guri gerta dakizkigukela azaltzea, eta horiek antzez-
teak nola sentituko ginatekeen eta zer erabaki hartuko genukeen 
galdetzera garamatzala. Kontuan izan behar dugu gazteei jarduera 
honen zergatiak eta bizi errealerako duen erabilgarritasunak esze-
natokira igotzeak sor dezakeen urduritasunari eta lotsari aurre egi-
ten lagun diezaiekela. 

Lantzen diren gaiekiko eta antzezten diren egoerekiko errespetuzko 
espazio bat bermatzea. 

Antzeztera ateratzea ikusleen epaien eta iritzien aurrean egiten den 
garrantzi handiko agerpena da. Garrantzitsua da hori kontuan iza-
tea, eta ahal den neurrian saihestea esperientzia honek taldekideen 
iruzkinen eraginez norbaiti bizipen negatiboa eragitea. 

Antzezpenek inprobisaziorako lekua uzten dute. Horren harira, jar-
duerako erreferentziazko pertsonak malgua izan behar du eta ha-
sierako gidoian agertzen ez ziren kontuetan ere arreta jarri, jardue-
raren helburuetarako garrantzitsuak izan baitaitezke. 

Posible da talde batzuek lotsa izatea edo blokeatzea. Jarduerako 
erreferentziazko pertsonaren funtzioa antzezpenari babesa ematea da, 
eta beharra izanez gero, pertsonaia gisa antzerkira sartzea, blokeoa 
kentzeko eta antzezpena garatu ahal izateko.  

2. ERANSKINA. Informazio osagarria  
jarduerako erreferentziazko pertsonarentzat 
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Jarduera honetan, garrantzitsua da nork bere sentimendu eta 
emozioak identifikatzea, besteen sentimendu eta emozioekin enpatia 
izatea eta besteak nola tratatzen ditugun eta besteek gu nola tratatzea 
nahi dugun konturatzea. Gure sentimenduek eta emozioek ezin dituzte 
gure portaera guztiak justifikatu. Izan norberarekiko, izan beste pertso-
nekiko, guztiok dugu errespetuz tratatuak izateko eskubidea. Eskubide 
horren jakitun izan behar dugu, eta eskatu eta errespetatu egin behar 
dugu. 

  Egoera bakoitzerako informazio osagarria
1. egoera
Taldearentzako galderak: 
Zer sentimendu eta emozio dituzte Maitek eta Jonek egoera bakoi-

tzean? 

Posible al da gauza bera sentitzeari uztea?   

Zer esku-hartze dute lagunek?  

Zer egin du Maitek?  Zer egin du Jonek?  Haien portaerek sentitzen 
dutena adierazten al dute?  Nolakoak dira Maite eta Jon beren la-
gunekin? Zer portaera dute?  Nolakoak dira Maite eta Jon bakarrik 
daudenean? Nolako harremana dute? Zer portaera dute? 

Ideia gakoak  
Gure sentimenduak eta emozioak aldatu egin daitezke. Aldatzeko eta 
aldaketa horiek bizitzeko eskubidea dugu. Gure sentimenduak eta 
emozioak aldatzeak ez du esan nahi lehen sentitzen genuena ez zela 
erreala edo gezurra zela.  Gure lagunen gomendioak eta iritziak entzu-
teak lagun diezaguke, baina azkenean guk geuk dakigu zerk sentiara-
ziko gaituen hobeto.  Nola sentitzen garen galdetzeak bizi nahi dugun 
moduari buruzko erabakiak hartzen lagun diezaguke.  Garrantzitsua 
da sentimenduak eta emozioak identifikatzea eta adierazten jakitea. 
Eta harremana dugun edo izan dugun pertsonaren sentimenduak edo 
emozioak kontuan hartuz egitea ere garrantzitsua da. 
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Sarritan, gure portaerekin eta gure sentimenduen eta emozioen adieraz- 
penarekin hainbat genero-estereotipo eta –rol erreproduzitzen ditugu. 
Garrantzitsua da horiek identifikatzea eta benetan sentitzen duguna-
rekin eta bizi nahi dugunarekin bat datozen galdetzea. Eroso al gaude 
genero-estereotipo eta –rol horiekin? Genero-estereotipo eta –rolek 
askatasunez sentitzea eta jardutea ahalbidetzen al digute?

2. egoera
Taldearentzako galderak 
Zer sentimendu eta emozio dituzte Jonek eta Anek egoera bakoi-

tzean? Identifikatu.   

Posible al da zure sexu bereko norbaitekiko eta beste sexuko nor-
baitekiko zerbait berezia sentitzea?  

Zer esku-hartze dute lagunek? Zer diote? Zer portaera dute?  

Zer egin du Jonek/Anek?  Zer egin du Annak/Polek?  Zer egin 
du Kepak/Elenak?  Haien portaerek sentitzen dutena adierazten 
al dute? 

Nolakoak dira Jon eta Ane beren lagunekin? Zer portaera dute?  
Nolakoak dira Jon eta Kepa bakarrik daudenean? Nolako harrema-
na dute? Zer portaera dute?  

Nolakoak dira Ane eta Elena bakarrik daudenean? Nolako harre-
mana dute? Zer portaera dute? 

Ideia gakoak  
Gure sexualitatea nahi dugun moduan bizitzeko eskubidea dugu. Gure 
gizartean, oraindik sexu-lehentasun guztiak ez daude ekitate-maila 
erreal berean. Alde horretatik, sexu bereko norbaitek erakartzeak dese-
rosotasuna edo arroztasuna sentiaraz diezaguke, edo are larritu. Kezkat-
zen gaituzten beste gai batzuekin egiten dugun moduan, ongi sentia-
razten gaituzten konfiantzazko pertsonekin hitz egiteak gai honetan ere 
lagun diezaguke.  Baliteke norbait gure erabakiekin bat ez etortzea, edo 
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norbaitek gure sentimenduak edo bizitzeko modua ez onartzea. Baina 
norbaitek gu ez onartzeak ez du esan nahi aldatu egin behar dugunik. 
Ezin gara jende guztiaren gustukoa izan. Garrantzitsuena geure burua 
atsegitea eta bizi nahi dugun moduan bizitzea da, guztiak errespetatuz 
eta beste pertsona batzuen erabakiak onartuz.  Beti egongo da gure 
erabakiak gustuko izango ez dituen norbait, baina gustuko dituen jen-
dea ere badago.  

3. egoera
Taldearentzako galderak
Zer sentimendu eta emozio dituzte Martak eta Beñatek egoera bakoi-

tzean? 

Zer esku-hartze dute lagunek?  

Zer zalantza dituzte Beñatek/Martak?  Zer egin du Beñatek?  Zer egin du 
Martak?  Haien portaerek sentitzen dutena adierazten al dute?  

Nola egoten dira Beñat eta Marta beren lagunekin? Zer portaera dute?  

Nola egoten dira Beñat eta Marta bakarrik daudenean? Nolako harrema-
na dute? Zer portaera dute? 

Ideia gakoak  
Harremanetan egiten duguna eta egiten ez duguna eta ematen ditugun 
urratsak gure nahien eta sentitzen dugunaren araberakoak izango dira. 
Guk bakarrik har ditzakegu gure gorputzarekin eta gure sexualitateare-
kin egin nahi dugunari buruzko erabakiak. Alde horretatik, garrantzitsua 
da erabakiak aske eta presiorik gabe hartzea, guk egin nahi duguna 
kontuan hartuz. Garrantzitsua da gure nahiak adierazten jakitea eta 
harremana dugun pertsonaren nahiak kontuan hartzea eta errespeta- 
tzea. Guztia ezin da adostu. Beti ezin da erdiko puntuetara iritsi. Eraba-
ki batzuk norberarenak dira eta ezin da negoziatu, beste pertsonaren 
arrazoiak eta zergatiak ulertu arren. Egoera horietan, garrantzitsua da 
gogoan izatea EZ beti nagusitzen zaiola BAI-ri. Ezin da inor behartu nahi 
ez duen zerbait egitera.  
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3.1 Jarduera 
“Generoa marrazten" bideo-foruma 
 Mutilentzako helburuak
Maitasunaren inguruan duten generoaren gizarte-eraikuntza 
identifikatzea.

 Neskentzako helburuak
Maitasun erromantikoaren logikak desberdintasun-posizioan 
kokatzen dituela identifikatzea.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 
Organo genitaletan eta desberdintasunezko genero-
osagarritasunean oinarritzen den sexu-logika heteroarautua 
ulertzea eta zalantzan jartzea. 

Desioa eta maitasuna ulertzeko moduei buruzko hausnarketa 
pertsonal zein kolektiboa eragitea.

 Jardueraren sailkapena 
Hausnarketa, arrazionaltasuna, osokoa

 Baliabideak
Bideoa

 Iraupena
20 minutu

 Jardueraren deskribapena 
Bideoa ikustea eta guztion artean ikusitakoa eztabaidatzea, iritziak 
partekatzea eta planteatutakoarekin ados gauden ala ez esatea.  
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3.2 Jarduera 
“Gorputza eta gogoa zabaltzen” bideo-foruma
Mutilentzako helburuak
Heteroarauari eta homofobiari buruzko generoaren gizarte-
eraikuntza identifikatzea.

Neskentzako eta mutilentzako helburuak
Organo genitaletan eta desberdintasunezko genero-
osagarritasunean oinarritzen den sexu-logika heteroarautua 
ulertzea eta zalantzan jartzea. 

Desioa eta maitasuna ulertzeko moduei buruzko hausnarketa 
pertsonal zein kolektiboa eragitea..

 Jardueraren sailkapena
Beroketa, emozionala, osokoa

 Baliabideak
Bideoa

 Eztabaidarekin hasteko galderak
Gizonok eta emakumeok diferente bizi al dugu maitasuna?

Gizonak askeagoak al dira? Emakumeak mendekoagoak al 
dira?

-Gizonek agindu behar al dute bikote-harremanetan?

Eta emakumeek haien behar eta nahietara egokitu behar al 
dute?

Ematen al dira egoera horiek zure inguruan? Zure 
harremanetan ala zure lagunen harremanetan?
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 Iraupena
20 minutu

 Jardueraren deskribapena
Bideoa ikustea eta guztion artean ikusitakoa eztabaidatzea, iritziak 
partekatzea eta planteatutakoarekin ados gauden ala ez esatea. . 

 Eztabaidarekin hasteko galderak
Gizonek gayak izateko beldurra al dute? Eta familiek?

Nola jakin daiteke mutil bat gaya edo heterosexuala den? Eta 
nesken kasuan?

Izan al daiteke gaya eta adierazpen femeninorik ez izan? Eta 
alderantziz?

Gayak ez diren gizonak oldarkorragoak al dira? Indartsuagoak? 
Maskulinoagoak?

Gay guztiak al dira ederrak, gihartsuak eta dirudunak?

Ezagutzen al duzu gaya den inor zure inguruan? Galdetu al diozu 
inoiz nola bizi duen sexualitatea?
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4 Jarduera  
Emozioen, sentimenduen eta desioen testa
 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 

Arteko eta bereziki filmetako emakumeen ikusezintasuna 
salatzea.

Artean emakumeak baztertzeko eta ikusezin egiteko dauden 
moduei (ez dute hitz egiten, ez dira elkarren artean komunikatzen, 
ez dute izenik) buruzko hausnarketa pertsonal zein kolektiboa 
eragitea.

Horrek dituen ondorioei buruzko hausnarketa kritikoa egitea.

Ikasgelako neska-mutilei tresna errazak ematea beren 
inguruarekin kritikoak izan daitezen.

 Jardueraren sailkapena 
Beroketa eta hausnarketa, arrazionaltasuna, banakakoa eta 
osokoa

 Baliabideak
Papera, boligrafoa edo arkatza, filmak, ikasgela

 Iraupena
2 ordu filma ikusteko eta 30 minutu eztabaidarako .

  Jardueraren deskribapena 
Bechdel testa, Bechdel/Wallace edo the rule testa ere deitua, film, 
telesail, komiki edo bestelako arte-adierazpenen gidoiek genero-
etena saihesteko gutxieneko estandarrak betetzen dituzten 
ebaluatzeko metodo bat da.   Zehatzago, baldintza hauek betetzen 
diren aztertzean datza: 

Filmean gutxienez izena duten emakumezko bi pertsonaia 
agertzea.
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Pertsonaia horiek uneren batean elkarrekin hitz egitea.

Duten elkarrizketa gizon bat (laguna, bikotekidea, aita) ez den 
zerbaiti buruzkoa izatea.

Hiru arau sinple horiek alderantziz aplikatuko balira, hau da, 
gizonei aplikatuko balitzaizkie, estreinatzen diren film ia guztietan 
gizonek baldintzak betetzen dituztela izango litzateke emaitza. 
Baina jatorrizko diseinuan aplikatuta, harrigarria da zenbat filmek 
ez duten gainditzen testa.

Arau horiek azaldutakoan, ikasleei film bat aukeratzeko eta testa 
film horri aplikatzeko proposatuko zaie. Taldean zein bakarka 
egin dezakete, jada emanda dagoen film batekin edo zinean ikus 
daitekeen batekin. Aztertutakoan, emaitzak ikasgelan aurkeztuko 
dituzte. 



Indarkeria 
matxistak
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Matxismoaren ondorio gordinetako bat emakumeen aurka indarkeria era-
biltzea da. Kapitulu honetan, indarkeria horren kausei buruz hausnartzea 
proposatzen dugu, oinarrian arazo bera dagoela ulertzeko (matxismoa, ale-
gia), askotariko indarkerien bidez adierazten bada ere. Hortaz, ez dugu in-
darkeria matxistari buruz hitz egingo, indarkeria matxistei buruz baizik.

Helburu didaktikoak

 Emakumeek pairatzen dituzten indarkerien jatorriari buruz hausnartzea. 

 Emakumeen aurkako indarkeria ez dela indarkeria fisikoa soilik ulertzea.

 Fisikoak ez diren indarkeria matxisten hainbat adierazpen identifikatzen ikas-
tea. Beste indarkeria horiek sotilagoak dira eta normalizatuagoak daude; es-
ate baterako, indarkeria psikologikoa.

 Beste kultura batzuen izaera matxistari buruzko diskurtso estereotipatuak 
desegitea, ideia xenofoboak hedatzen laguntzen baitute. 

Ideia gakoak

Indarkeria matxista, zoritxarrez, eguneroko kontua dugu. Izan ere, komuni-
kabideetan ia egunero entzuten dugu eraildako edo sexu-erasoak pairatu-
tako emakumeei buruzko albisteren bat, edota emakume batek banantzeko 
prozesua hasi duenean haren bikotekideak seme-alabak hil dituela, mende-
kua hartzeko. 

Azken urteotan, indarkeria mota horrek toki bat hartu du hedabideetan eta 
agenda politikoan, eta hori positiboa da. Hala eta guztiz ere, genero-indar-
keriaren berri emateak ez du esan nahi albistearen tratamendua beti egokia 
denik. Izan ere, gizarteak indarkeria fisikoa gaitzesten duen arren, maila be-
reko beste indarkeria mota batzuk ez ditu oraindik agerian jartzen; eta, batez 
ere, ez du oraindik ulertzen gizarte-arazoa dela, ez emakumeen arazoa, eta 
indarkeria horiek guztiak egiturazko sustrai berbera dutela: matxismoa.

Indarkeria matxista giza eskubideen urraketa larria da; eta, Osasunaren 
Mundu Erakundeak definitutakoari jarraituz, osasun publikoaren alorreko 



061

Gida didaktikoa

Feminitate eta maskulinitate alternatibo,  
askotariko eta berdinzaleak eraikitzen

arazoa. Nazio Batuen Erakundeak (NBE), 1995ean Beijin-
gen egin zuen Emakumeen Mundu Konferentzian, honela 
definitu zuen emakumeen aurkako indarkeria: generoan 
oinarritutako edozein indarkeria-ekintza, emakumeei kalte 
fisikoa, sexuala edo psikologikoa eragiten diona edo eragin 
diezaiokeena.  

Definizio horrek argi eta garbi uzten du, halaber, indarkeria 
matxista ez dela arlo pribatuaren baitakoa. Izan ere, Nazio 
Batuen Erakundeak adierazi du indarkeria fisiko, sexual eta 
psikologiko horiek familian edo komunitatean gertatzen di-
rela, eta estatuak burutzen edo onartzen dituela. 

 Indarkeriak vs Indarkeria
Horregatik guztiagatik, indarkeriak ditugu hizpide, ez indar-
keria; izan ere, indarkeria horiek adierazten diren arloen ara-
bera, sailkapen bat egin daiteke. Azken urteotan, arazo honi 
buruzko azterlanek askotariko indarkeria motak definitzera 
bultzatzen gaituzte. Hona hemen nagusienak eta hedatue-
nak:

 Indarkeria fisikoa: indarra nahita erabiltzea, kalte fisi-
koa eragiteko asmoz. 

 Indarkeria psikologikoa1: emakumeen gorputza hel-
buru ez duten hitzezko eta ez-hitzezko jokaera hertsa- 
tzaileak (irainak, ateak kolpekatzea, mehatxuak, akusa-
zioak…). Kalte psikologikoa, balio-galera eta/edo sufri-
mendua dakarten gaitzusteko jokaerak. 

 Indarkeria sexuala2: emakumearen borondatearen aur-
ka egindako edonolako sexu-harremana. Sexu-harrema-
nak exijitzea edo inposatzea; jarduera mingarriak, desa- 
tseginak edo egin nahi ez direnak behartzea; sexu-irainak 
egitea; sexu-harremanetan jarduteko modua kritikatzea; 
objektu sexual gisa tratatzea.

 Indarkeria ekonomikoa: emakumeak baliabiderik 
gabe uztea helburu duten jokaerak. Indarkeria ekonomi-

1  5/2008 Legea, 
apirilaren 24koa, 
emakumeek 
indarkeria matxista 
desagerrarazteko 
duten eskubideari 
buruzkoa.

2  Idem
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kotzat hartzen dira, besteak beste, diruari buruzko informazioa era-
goztea, erabaki ekonomikoak hartzen ez uztea eta diruaren erabilera 
kontrolatzea.

 Indarkeria sinbolikoa: indarkeriak normalizatzen dituen sistema

Indarkeria sinbolikoa terminoak adierazten du emakumeen eta gizo-
nen arteko botere-harremanak ezkutatzen dituen sistema sozial eta 
kultural osoa, desberdintasunak naturalizatzea helburu duten diskur- 
tsoak erreproduzitzen dituena, eta horrenbestez, betikotzen dituena. 
Hau da, desberdintasuna iraunarazteko balio duen sistema da. 

Indarkeria mota hori sinboloen eta erreferentzia sozial eta kulturalen 
bitartez adierazten da: abestiak, txisteak, publizitatea, komunikabi-
deak, zinema… Sinboloekin lotuta dagoenez, oso tinko ainguratuta 
dago, mito eta imajinario sozial partekatu eta oso barneratuetan oina-
rritzen baita. Horregatik da hain sotila, ikusezina eta identifikagaitza.

Indarkeria sinbolikoa baliatuta, askotariko mezuak helarazten dira:

Emakumeek egiten dutenari buruzko txantxak eta mesfidan- 
tza: mezu horiek eraginkortasun handiz hedatzen dira esaera zahar 
eta txisteen bidez. 

 “Emakumea eta arraina ahotik galtzen dira”

 “Emakumea txofer, trafikoa oker”

Emakumeen gorputza gauza bihurtzea eta haren balizko 
inperfekzioari buruzko mezuak helaraztea: mezu horiek argi eta 
garbi ikusten dira publizitatean, batez ere. Oraindik ere ohikoak dira 
gizonei produktu bat saltzeko emakume baten gorputza erabiltzen 
duten iragarkiak. Halaber, sarritan ikusten dira emakumeen akatsak 
“zuzentzea” helburu duten produktuen iragarkiak, eta ez dute mugarik: 
azaleko zimur tradizionalak, gaur egun “eder” izan daitezkeen besa-
peak…

Emakumeak gutxiesten dituzten mezuak: “Estamos hartas” 
bideoak, Lola3 komunikazio-enpresak eginak, emakumeek egune-
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rokoan entzuten dituzten 82 esaldi matxista biltzen ditu. 
Honako hauek ageri dira, besteak beste: “Oso bizkorra 
zara emakumea izateko”, “Ene! Baina, zu zara nagusia?” 
edo “Ez al zara ederregia lan honetan jarduteko?”. 

Emakumeen eta gizonen arteko desberdinta-
sunak normalizatzen dituzten mezuak: emakumeek 
eta gizonek “berez” dituzten ezaugarriei buruz gizar-
tean hedatu diren ideiek estereotipoak sortzea eta 
emakumeen gaitasunak mugatzea dakarte. Horren 
adibide garbiak dira jostailuen katalogo eta publizita-
te-kanpainak, izan ere, neskatoen eta mutikoen errea-
litate erabat bereiziak aurkezten dituzte, haien izaera 
femeninoagatik edo maskulinoagatik dituzten balizko 
trebetasunak edo zaletasunak aintzat hartuta: panpi-
nak (haurtxoak) neskatoentzat, eraikuntza-jostailuak 
mutikoentzat.

Mezu horietako gehienak oharkabean jasotzen ditugu, 
oso normalizatuta daudelako. Eta mezu latzenak ere 
(jendeak zalantzarik gabe matxistatzat hartzen ditue-
nak, alegia) ez dutela kalterik egiten uste ohi da. Hain 
zuzen ere, norbaitek zalantzan jartzen baditu, ohiko 
erreakzioa da “esajeratzen” ari dela eta kritikak entzun 
behar izatea. 

Hala eta guztiz ere, gai honetan adituak direnek bes-
telako iritzia dute; esate baterako, Laura Gutman psi-
kopedagogoak dio horrelako mezuek indarkeria dakar-
tela, eta oso arriskutsuak direla, oso normalizatuta 
daudelako, eta askotan, hain sotilak direnez, ez direla 
arriskutsu gisa identifikatzen eta luze irauten dutela.

Zer lotura dago mezu matxisten eta indarkerien artean?

Lotura garbia da: desberdintasuna normalizatzen duen 
egitura sinbolikoen bitartez ideia sexistak barneratzen di-
tugu, eta horrek jokaera matxistak eta indarkeriak eragin 
ditzake.

3
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Adibidez, indarkeria psikologikoak ezaugarri hauek ditu: emakumeen 
autoestimua hondatzea eta gaitasunak gutxiestea helburu duten me-
zuak igortzea, eta bikotekidearen gorputza eta askatasuna kontrolatzeko 
jokaerak izatea. Adierazpen matxista batzuk oso nabarmenak dira: irain- 
tzea, janzkera kontrolatzea, nola makillatzen den edo norekin gelditu den 
behatzea. Baina baliteke beste jokaera sotilago batzuez inor ez ohar- 
tzea, eta ez identifikatzea jarrera matxista eta/edo kontrol gisa. Adibidez: 
bikotekidearen “trebetasun gabeziei” buruzko mezuak behin eta berriro 
helaraztea, hark dioenari edo argumentatzen duenari sistematikoki ba-
lioa kentzea, eta planei buruzko erabakiak beti gizonak hartzea.

Hori guztia gertatzen da balio matxistak sakon sartu direlako gizon ba- 
tzuen baitan, eta haien iritziak aginpide  handiagoa duela eta bikoteki-
dearen bizitza kontrola dezaketela uste dutelako. Horiek horrela ger-
tatzen diren bitartean, “kalterik gabeko” adierazpen sinboliko horiek 
(emakumeen gaitasunei buruzko txantxak, emakumearen gorputza gau-
za bihurtzen duten iragarkiak…) indarkeriazko jokaerak bultzatzen di-
tuzte.

Sexu-indarkeriaren kasuan ere argi eta garbi ikusten da lotura. Bor-
txaketa bat gertatzen denean, epaiketa sozialak eta epaileen aldetik 
zalantzan jartzeak pairatu behar ditu biktimak, benetan delitu horren bi-
ktima izan dela frogatzeko. Zenbait gai (bortxaketaren unean nola jan- 
tzita zegoen, zer-nolako bizitza sexuala duen…) emakumearen bertsioa 
zalantzan jartzeko erabiltzen dira. 

 Zer dago horren azpian? “Emakume on” batek izan behar dituen ezau-
garriei buruz barneratutako ideia matxistak.

Gazteen artean, datuek adierazten dute mezu matxistek irauten dutela, 
eta indarkeria matxistak ere ageri direla adin-tarte horretan.

Zergatik da garrantzitsua ikasgelan 
gai hori lantzea?

Errealitateak adierazten digu gazteen arteko harremanetan ere indarke-
ria matxistak gertatzen direla. Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) 
datuen arabera, genero-indarkeriaren 2015eko biktimen kopuruak bi 
adin-tarte hauetan izan zuen igoera handiena, aurreko urteko datue-
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kin alderatuta: 50-54 urteko emakumeak (%17,6) eta 18 urtetik be-
herakoak (%10,6). Zehazki, 18 urtetik beherakoek 900 babes-agindu 
inguru eskatu zituzten 2015ean.

Azpimarratu behar den datu bat da indarkeria matxista pairatu duten 
adingabeak ez direla eskuarki ausartzen salatzera, askotan ez baitute 
identifikatzen indarkeria-egoera bat pairatzen ari direla. Pentsatzen dute 
arazo hori emakume adinduen kontua dela, eta ez gazteena. 

Ideia horiek “berdintasunaren irudipena” dute iturburu. Ameskeria hori 
oso hedatuta dago gizartean, baita gazteen artean ere, eta horrek pen- 
tsarazten du emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasuna 
dagoela gure gizartean. Eta sineskeria horrek arriskua dakar; izan ere, 
zenbait egoera ez dira arazo gisa identifikatzen, oso normalizatuak dau-
delako: emakumeak gauza bihurtzea komunikabideetan, “unibertso fe-
meninoarekin” lotu ohi diren ezaugarriei balioa kentzea, txiste matxis-
tak…

Gazteen arteko amodio-harremanetan gehien hedatu diren indarkeria 
motak telefono mugikorraren eta sare sozialen bitartez eragiten dira. 
WhatsApp benetako kontrol-tresna bihurtu da: bikotekidea behartzen da 
beti prest egotera, non eta norekin dagoen esatera, eta uneoro zer egi-
ten ari den kontatzera. Facebook eta Instagram ere kontrolatzeko era-
biltzen dira: bikotekidearen elkarrizketak zelatatzen dira, zer argitalpenei 
eman dien like, zer argazki igo dituen… Horrez gainera, badaude bi-
kotekidea kontrolatzeko berariaz sortutako aplikazioak; esate baterako, 
“Mirador WhatsApp”.

Bestalde, gazteek indarkeria nola normalizatzen duten adierazten duten 
datuak kezkagarriak dira. Reina Sofía erakundeak nerabeei eta gazteei 
buruz egindako 2017ko Barometroaren arabera, 15-29 urteko gazteen 
%27,4k uste du indarkeria matxista “jokaera normala” dela bikote ba-
rruan, eta %31,5ek uste du arazoa gero eta handiagoa dela etorkinen 
erruagatik.

Azpimarratu behar da indarkeria matxistak eta etorkinak lotzen dituzten 
mezuak ez datozela bat datuekin. Genero-indarkeria gizarte guztietan 
eta gizarte-maila guztietan gertatzen da. Hain zuzen ere, Europako 16 
eta 44 urte bitarteko emakumeen artean heriotza eta ezintasun gehien 
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eragiten dituen kausa da. Emakume etorkinek, propor- 
tzionalki,  gehiagotan salatzen dituzte tratu txarrak eta 
gehiagotan jotzen dute gizarte-zerbitzuetara, egoera ahu-
lagoan daudelako, eta familia- eta gizarte-sare txikiagoak 
dituztelako, baina horrek ez du esan nahi indarkeria-indi-
ze handiagoak pairatzen dituztenik. Diskurtso arrazistetan 
ideia hori erabiltzeak arrisku handia dakar, eta gezurtatu 
egin behar da, xenofobia bultzatzen baitu.

Bullyinga eta diskriminazioak generoagatik, jato-
rriagatik eta sexu-identitateagatik
Genero-desberdintasunak (eta beste aldagai batzuen 
ondorioz sortutakoak, hala nola klase soziala, jatorria eta 
sexu-identitatea) eragin zuzena dute hizpide dugun gizar-
te-arazoan, eta ikastetxeetan nabari da, batez ere.

Alde batetik, datuek adierazten dute bullyingaren feno-
menoan erasotzaileek soslai maskulinoa dutela, eta bikti-
mek, berriz, soslai femeninoa. Ikasleen arteko indarkerian 
genero-desberdintasunak ikertu dituen azterlan batek4  
agerian jarri du erasotzaile gehienak mutilak direla. Ho-
rrez gainera, azterlan horretan argi eta garbi ikusten da 
erasotzaileek berariazko profil bat dutela: indar fisikoa 
eta nolabaiteko lidergoa. Biktimak, berriz, neskak dira es-
kuarki, eta ahulak eta koldarrak direla jotzen da.

Halaber, biktimen artean mutilak ere badaude; eraso- 
tzaileek “ahul” bezala ikusten dituzten mutilak izaten dira, 
edota jatorria atzerrian dutenak. José A.M. Vela soziolo-
goak, UAMen generoaren alorreko diziplinarteko ikaske-
tetan doktoregai denak, honako hau adierazi du: gene-
ro-kontuak eta LGBT fobia erasoen kausa nagusi dira, eta 
atzetik berehala datoz pisua eta beste etnia batekoak iza-
tea.5 Horrenbestez, argi eta garbi ikusten da genero-rol 
tradizionalak eta maskulinitate hegemonikoaren ezauga-
rriak lotura sendoa dutela indarkeriaren erabilerarekin eta 
hura adierazteko askotariko moduekin.  Adibidez, nesken 
aurka indarkeria eragiteko moduak osagai sexuala izaten 
du askotan, eta mutilen kasuan ez da neurri berean ger-

4  Agresores 
y víctimas 
del bullying. 
Desigualdades 
de género en la 
violencia entre 
escolares . 
Fuensanta Cerezo 
Ramírez. Murtziako 
Unibertsitateko 
Hezkuntzaren 
Psikologiako 
irakasle titularra. 
Información 
Psicológica 
aldizkaria, 94. 
zenbakia, 2008 
(49-59 or.).

5   El acoso que 
sufren las chicas 
en clase es más 
machista de lo 
que crees. Silvia 
C. Carpallo. El 
País, 25 de agosto 
2017. 
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tatzen. Datu horiek kontuan hartuta, bistakoa da berdintasunaren eta 
indarkeriaren gaiak landu behar direla gazteekin, oso normalizatuta di-
tuzten zenbait jokaera indarkeria gisa kodifikatzeko baliagarriak izango 
zaizkien baliabide pertsonalak sortzeko gai izan daitezen. 
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1Jarduera
Indarkeria-neurgailua

 Mutilentzako helburuak: 
Ikastetxeko mutilek nesken aurka izandako indarkeriazko 
jokaerak salatzea, arlo pribatukoak izan arren, baita konplizitate 
maskulinoen aliantza apurtzea badakarte ere. 

 Neskentzako helburuak: 
Mutilen jokaerak erasotzailetzat, indarkeriazkotzat edo  
aztoratzailetzat hartuz gero, portaera horiek salatzeko edo 
zalantzan jartzeko gune bat identifikatzea. 

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Kontrola eta indarkeria dakarten jokaerak identifikatzea eta 
salatzea.  

 Dinamika honen hausnarketa-ildoak:
Ikasgela ez da uharte bat, gizartearen isla baizik. Horregatik, 
kalean egunero gertatzen diren hainbat desberdintasun eta 
indarkeria ikasgelan ere gertatzen dira. Hezitzaile garen aldetik, 
garrantzizkoa da ohartzea gure ikastetxean eta gure ikasgelan, 
zehazki, jokaera sexistak eta indarkeriazkoak zenbateraino dauden 
barneratuta eta normalizatuta. Horren berri ez badugu, ezin dugu 
esku-hartze egokia bideratu.  

 Jardueraren sailkapena
Beroketa, emozionala, banakakoa.

 Baliabideak
Ikasgela eta esaldiak

 Iraupena
15 minutu.

Jarduera-fitxa
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 Jardueraren deskribapena:
Gelako neska-mutilei galdera-sorta bat ematen diegu, 
deskribatzen diren indarkeria-egoerak haiei edo ezagutzen 
duten norbaiti gertatu ote zaizkien jakiteko. Ikasleek galderei 
erantzun ostean, galdera-sorta anonimoak bildu eta erantzunak 
sistematizatzen dira. Emaitzak baliagarriak izango dira ikasgelako 
neska-mutilak zenbateko indarkeria bizi duten diagnostikatzeko, 
esku-hartzeari begira. 

Galdera-sortan honako galdera hauek egiten dira: 

 Neskentzako galderak: 
Egoera hauetako zein bizi izan dituzu edo ikusten dituzu zure 
inguruan? 

Mutil talde baten ondotik pasatzean deseroso sentitzea, zure 
gorputzari buruzko iruzkinen bat egin dutelako.

Pertsona askorekin maite-kontuak dituen neska bati “puta” 
esaten zaio. Gauza bera egiten duen mutilari inbidia diote 
gainerakoek.

Ikasgelan arreta gehiago jartzen da mutil batek hitz egiten 
duenean neska batek hitz egiten duenean baino.

Ikasgelan, autobusean, metroan edo festetan deseroso 
sentitu zara mutil batek zure inguru fisikoa inbaditu duelako.

Etxean, emakumeek beti egiten dute gizonek baino lan 
gehiago.

Noizbait beldurra sentitu duzu etxera bakarrik itzultzean.

Mutil bat begira aritu da haren bikotekideak nori jarraitzen 
dion sare sozialetan, edo lagunen baten argitalpenari eman 
dizkion like-ak, eta horri buruz galdetu dio. 
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Mutil batek bikotekideari eskatu dio sare sozialetan argitaratu 
duen argazkiren bat kentzeko.

 Mutil batek bikotekideari exijitu dio telefono mugikorraren 
kokalekua frogatzeko.

Mutil batek bikotekideari presioa eragin dio, irudi intimoak bidal 
diezazkion.

 Mutilentzako galderak: 
Egoera hauetako zein bizi izan dituzu edo ikusten dituzu zure 
inguruan? 

Neska bati “puta” esatea asko ligatzen duelako. 

Neska-mutilen talde batean beti mutilek erabakitzea zer plan egin.

Neskak kiroletan mutilak bezain trebeak ez direla pentsatzea edo 
esatea.

Noizbait konturatzea kalean gauez zuregandik gertu zihoan neska 
bat beldurrez zegoela.

Neska-lagunaren mugikorra zelatatzea, sare sozialetan nori 
jarraitzen dion begiratzea, edo lagunen baten argitalpenari eman 
dizkion like-ak begiratzea, eta horri buruz galdetzea. 

Mutil batek bikotekideari exijitu dio telefono mugikorraren 
kokalekua frogatzeko.

Mutil batek bikotekideari presioa eragin dio, irudi intimoak bidal 
diezazkion.

Mutil batek telefono mugikorraren gako pertsonalak eskatu dizkio 
bikotekideari. 
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2 Jarduera 
Indarkeriak identifikatzen ikasten
 Mutilentzako helburuak: 
Genero-indarkeria guztien subjektuak gizonak direla ohartzea, horretaz 
sentsibilizatzea,  eta, genero-erantzukizuna norberaren gain hartuta, 
indarkeria horiek salatzeko eta desagerrarazteko prozesuan parte 
hartzea.

 Neskentzako helburuak: 
Norbera (edo inguruko emakumeak) indarkeriaren hainbat 
adierazpideren biktima izatearen kontzientzia hartzea; indarkeria 
horietako batzuk nabariak dira, beste batzuk sotilagoak.   

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Indarkeria motak identifikatzen ikastea: sinbolikoa, fisikoa, psikologikoa, 
eta haiekin lotutako zenbait kontzeptu, hala nola mikromatxismoak..

 Dinamika honen hausnarketa-ildoak:
Indarkeria fisikoa genero-desberdintasunaren adierazpide diren 
balizko hainbat indarkeriatako bat besterik ez da. Garrantzitsua da 
gazteek askotariko indarkeria motak ezagutzea, eta haietako bakoitza 
identifikatzeko eta salatzeko tresnak eskuratzea.  

 Jardueraren sailkapena
Sakontzea, arrazionala, taldekoa.

 Baliabideak
Ikasgela.

  Iraupena
30 minutu.

 Jardueraren deskribapena: 
Neska-mutilen talde mistoak egin ostean, lehiaketa moduan planteatzen 
da jarduera. Zenbait kontzeptu proposatzen dira, eta talde guztiek 
Interneten bilatu behar dituzte esanahiak:
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Gizona
Emakumea
Sexu ahula
Genero-indarkeria
Indarkeria ekonomikoa
Indarkeria sinbolikoa
Indarkeria psikologikoa
Matxismoa
Mikromatxismoa

Zenbait bilaketa egin ondoren, aurkezpena egiteko esanahi egokiena 
zein den erabakiko dute; horrenbestez, eskua altxatu eta kontzeptuaren 
definizioa azalduko dute. Talde batek eskua altxatu eta definizio zuzena 
azaltzen duenean puntu bat eskuratzen du, eta prozesua errepikatuko 
da definizio guztiak azaldu arte.  

Hezitzaileak arbelean idatziko ditu definizio guztiak, eta amaieran 
haiei buruz eztabaidan jardungo dute, ulertzen ote diren ikusteko. 

3 Jarduera
Aktiba zaitez genero-indarkeriaren aurka
 Mutilentzako helburuak: 
Guztiok genero-indarkeriaren aurkako borrokan inplikatzeko 
mekanismoak egituratzeko premiari buruz sentsibilizatzea. 

 Neskentzako helburuak: 
Genero-indarkeriaren arazoaren dimentsio sozialaz (dimentsio pertsonal 
edo partikular hutsetik haratago) kontzientzia hartzea.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Eskolan genero-indarkeria prebenitzeko eta arazo horri aurre egiteko 
protokolo-saiakera bat elkarrekin osatzea.  
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 Jardueraren sailkapena:
Sakontzea, arrazionala, taldekoa.

 Baliabideak
Ikasgela, papera eta boligrafoak

 Iraupena:
30 minutu

 Jardueraren deskribapena:
Neska-mutilen talde mistoak egin ostean, honako albiste hau 
planteatzen da: gure ikastetxetik gertu dagoen beste ikastetxe 
batean sexu-eraso bat pairatu du neska batek; beraz, ikastetxe 
guztiek protokolo bat prestatuko dute, horrelako kasuetan zer egin 
behar den jakiteko. Galdera eta jarraibide batzuk abiapuntutzat 
hartuta, protokoloaren edukiak osatuko dituzte.  Gero, talde 
bakoitzaren erabakiak eta eztabaidak guztien artean aztertuko dira 
osoko bilkuran.

 
Jardueran aurrera egiteko, jarraibide hauek proposatuko dizkiegu: 

Indarkeria-kasu bat kudeatzeko norengana jo behar den 
identifikatzea. Nor izan daiteke? Nor ezin daiteke izan? Zergatik?

Zehapen-neurriak. Zer egin daiteke ikastetxean? Zer irudituko 
litzaieke egokia eta bidezkoa? 

Protokoloaren aplikazioa, sexu-erasoetan ez ezik, beste zer egoeratan 
eska daitekeen identifikatzea. Zenbait adibide: hitzezko abusuak, izaera 
sexuala duten iruzkinak, beharrezkoak ez diren kontaktu fisikoak, txiste 
lizunak…   



Maskulinitate 
tradizionalak 

eta alternatiboak



Azken kapitulu honetan, gizonen eraikuntzan dagoen maskulinitate-ere-
dua zalantzan jartzen lagunduko diguten edukiak landuko ditugu; izan 
ere, eredu hori bat bakarra da (eta beraz, hegemonikoa) eta antzina-an- 
tzinatik hala izan da (horregatik deritzogu tradizionala).

Hainbat dinamika baliatuz, maskulinitate tradizional eta hegemonikoaren 
kontzeptura hurbilduko gara, dituen efektuetako batzuk ikusiko ditugu 
eta berdintasunera eta garapen pertsonal ez hain mugatzaile batera bi-
deratutako maskulinitate-eredu alternatiboak eraikitzeko bideak propo-
satuko ditugu. 

Helburu didaktikoak

Bete beharreko xedeak hauek dira:   

 Maskulinitate hegemonikoaren esanahia eta dituen ondorioak uler- 
tzea.

 Maskulinitate hegemonikoaren ereduak emakumeetan dituen efek-
tu eta ondorioei buruz hausnartzea, bai eta gizonetan dituenei buruz 
ere. 

 Maskulinitate hegemonikoa barruan zenbateraino daramagun az-
tertzea. Mikromatxismo kontzeptua ulertzea eta gure eguneroko 
portaeretan nola agertzen den identifikatzen ikastea. 

 Maskulinitate tradizionala deseraikitzen joateko xedeak proposa- 
tzea.

Ideia gakoak

Maskulinitate-eredu tradizionala edo maskulinitate hegemonikoa deritzo-
gu historian zehar gizonek nolakoak izan behar duten zehaztu duten balio, 
ideia eta jarreren multzoari. 

Aurreko kapituluetan ikusi dugu emakumeak eta gizonak modu diferen-
teetan gizartekotzeak feminitatearen eta maskulinitatearen eredu zurrun 
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eta mugatzaileak sortzea eragin duela. Eta, era berean, 
dinamika patriarkalek emakumeak eta gizonak posizio 
desberdinetan jarraraztea eragin dute: gizonak botere-po-
sizioan eta emakumeak mendeko posizio osagarrietan.  

Gizonen kasuan, historian zehar esleitu zaizkien rolek ba-
tez besteko gizonaren ezaugarriak1 marraztu dituzte:

 Gizonak indartsua izan behar du beti, ezin du ahultas-
unik erakutsi, ez besteen aurrean, ez norbere aurrean.

 Maskulinitatea erakusteko, bere balioak (indarra, inpo-
saketa, sentikortasunik eza, etab.) duintasunez ordezka-
tu behar dira. Ildo horretan, maskulinitate hegemonikoa 
homofoboa da, eta gizon homosexualek historian zehar 
bazterketa jasan dute estandar maskulino horietan ez 
sartzeagatik.

 Familian izan duten funtzio tradizionala babestea eta 
material-hornitzailea izatea da. Horrek identitate mas-
kulinoa ekoizpen-rolarekin estuki lotuta egotea dakar, 
lan ordainduaren bidez familiaren segurtasun materiala 
bermatzen duen soldata bat lortzen duenaren rola, hain 
zuzen. Gizonek lanari ematen dioten balio emozionala 
duen baliotik haragokoa da, haientzat ez baita baliabi-
de ekonomikoen iturri bat soilik, haien identitatearen 
parte da. 

 Bestalde, gizonak autoritatea ere irudikatzen du, bai arlo 
publikoan, bai arlo pribatuan, familian. Alde horretatik, 
prozesu historiko luze baten ondorioz gizona botere- 
eta pribilegio-posizio batean egotera ohitu da emaku-
meen aurrean. 

Bereizgarri horien bidez, ezaugarri jakin batzuk dituen 
maskulinitate-eredu bat eraikitzen da:

Emozioen eta sentimenduen anputazioa
Maskulinitate hegemonikoaren ezaugarrietako bat da 

1 García 
Domínguez, A.  
La influencia de la 
cultura machista 
en la violencia 
de género en 
Marachal A. 
(coord.) Manual 
de lucha contra 
la violencia de 
género, Aranzadi, 
Madrid. 2008.
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hiru ideiekin aurrez aurre jarriz eraikitzen dela: gizona izateak emakumea 
ez izatea, haurra ez izatea eta gaya ez izatea dakar. Lehen erkatzeak, 
emakumea ez izateak, alegia, maskulinitate hegemonikoaren ereduak fe-
meninotzat hartzen diren balio guztiak gaitzestea eta zentsuratzea dakar, 
hala nola emozionaltasuna. 

Horren eraginez, gizonak ez dira trebatu beren emozioak eta barne-mun-
dua kudeatzen, maskulinitate hegemonikoak indartsuak eta ez-zaurga-
rriak direla erakustean jartzen baitu arreta. Emozioak adieraztea ukatzen 
da, haserrea salbu. 

Eta hori nork bere buruarekin duen harremanean eta besteekin dituz-
ten harremanetan antzematen da. Inposatutako koraza horrek barne-
ko hauskortasuna eta segurtasun-falta ezkutatu ohi ditu, eta ondorioz, 
afektu-mundua garatuta dutenekin (emakume gehienak eta maskulini-
tate-hegemonikoaren balioetatik urruntzen diren gizon gehienak) komu-
nikatzeko zailtasunak izaten dituzte. Sentimenduak identifikatzeko eta 
emozioak kudeatzeko dituzten zailtasunen eraginez, sarritan azaleko ha-
rremanak izaten dituzte harreman sakonak beharrean.

Horren harira, emakumeek elkarren artean harreman gatazkatsuak dituz-
ten ideia oso errotuta dago; gizonak, aldiz, nobleagoak dira eta gatazka 
gutxiago izaten dituzte, ez dizkietelako hainbeste buelta ematen gauzei. 
Toki komun horrek, egiaz, harreman pertsonalak ulertzeko eta bizitzeko 
modu diferenteak ezkutatzen ditu: Emakumeek harreman konplexuak 
dituzte, harreman sakonak direlako eta emozioek paper garrantzitsua du-
telako. Harreman sakonetan, halabeharrez, gatazkak egoten dira. Azale-
ko kontuetan –lana, kirola, zaletasunak…– oinarritzen diren harremanak, 
aldiz, esperientzia eta emozio sakonik lantzen ez dutenak, harreman laua-
goak dira eta baliteke inoiz gatazkarik ez sortzea.

Oldarkortasunaren eta indarkeriaren naturalizazioa emozioak 
adierazteko modu gisa
Era berean, emozioak identifikatzeko eta kudeatzeko entrenamendu-falta 
horrek sentimenduen transmutazio deritzona eragiten du. Horrek esan 
nahi du benetako gizona izatearekin bateragarriak ez direlako debekat-
zen edo zigortzen diren sentimenduak (beldurra, frustrazioa, etab.) hase-
rre-sentimendu bihur daitezkeela, emozio hori onartuta dagoelako mas-
kulinitate hegemonikoaren ereduan. 
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Horren ondorioz, onartuta dagoen emozioa haserrea denez eta ez zaur-
garritasuna, normala da gizonek gatazkak konpontzeko erabiltzen dituz-
ten bideak oldarkorrak izatea eta ez elkarrizketara irekiak. Horrez gain, 
gizonen oldarkortasuna naturalizatu egiten da, haiek per se horrelakoak 
direla kontsideratuz. Eta hortik aldentzen den edozein portaerak ahul edo 
koldar gisa hartua izateko arriskua du; finean, ez hain maskulinotzat eta 
gaya izateko susmagarritzat hartua izatekoa. Norbere zaintzaren eta bes-
te pertsona batzuen zaintzaren ukapena

Zaintza historian zehar emakumeei esleitu zaien ardura da, eta gaur egun 
ere jende askok uste du emakumeak sentiberagoak direla eta gaitasun 
handiagoa dutela heziketa- eta zaintza-lanetarako. Zeregin horiek uni-
bertso femeninoarekin lotzen diren heinean, maskulinitate hegemonikoak 
zaintzaren balioa saihesten du eta benetako gizonei ukatu egiten zaie.  

Horrek ondorioak ditu, bai gizonen ongizate propioan, bai emakumeek gi-
zonekiko dituzten zaintzari lotutako ardura diferenteei dagokienez. Hala, 
gizonak ez dira ez norbere zaintzaren ez beste pertsonen zaintzaren ar-
duradunak.
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Norbere zaintzari dagokionez, gizonek ardura hori inguruko 
emakumeei ematen diete –ama, arrebak, lagunak, bikote-
kideak–, eta emakume horiek haien ongizate fisiko zein 
emozionala zaintzeaz arduratzen dira. Zaintzari kontrajarriz, 
maskulinitateak balio handiagoa ematen dio arriskuari: 
abiadura, arrisku-kirolak, elikadura ez zaintzea, etab.

Gizonek zaintzaile-rola beraiei ez dagokiela uste iza-
teak ondorio argiak ditu gizartean, beste pertsonekiko: 
emakumeen zereginen gainkarga, emakumeek beren 
lanbide-karrera garatzeari uko egitea, edo emakumeek 
aisialdirako eta proiektu pertsonaletarako duten denbora 
murriztea.

Gizonen pribilegioak
Aurreko kapituluetan adierazi dugun moduan, emakumeek 
eta gizonek gizartean duten posizio-desberdintasunak bo-
tere-desoreka eragiten du batzuen eta besteen artean. Eta 
gizonek, desoreka horren alde onuraduna direnez gero, pri-
bilegio batzuk dituzte soil-soilik gizonak izateagatik.

José Ángel Lozoyaren2 sailkapena erreferentziatzat har-
tuz, pribilegio-mota hauek nabarmentzen ditugu:

 Familian: Gizonek independentzia gehiago dute 
umeak direnetik. Gainera, zainduagoak izan ohi dira 
zaintzaileak baino, zeregin horiek eskuordetzen di-
tuztelako; eta beren gain hartzen dituztenean, haien 
lanari balio handiegia ematen zaio emakumeenare-
kin alderatuz.  

 Sexuan: Promiskuitateak prestigioa ematen die, eta 
ez pornoaren zaletasunak ez prostituzioa kontsumi- 
tzeak ez dituzte estigmatizatzen. Desioa dutela jotzen 
da, aurrea hartuko dutela espero da eta ez du aten- 
tziorik ematen gizonek antisorgailuen ardura emaku-
meen esku uzteak. Horrez gain, sarketak sexu-harre-
man osoaren sinonimo izaten jarraitzen du. Beste alde 
batetik, ez da probablea gizonek sexu-erasoak jasatea.  

2  Privilegios 
Masculinos. José 
Ángel Lozoya 
Gómez, miembro 
de la Red y el Foro 
de Hombres por la 
Igualdad. 
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 Lanean: Lanaren sexu-banaketaren eraginez, familiako ardurek emaku-
meen enplegagarritasuna mugatzea dakarte, eta gurasotasunak gizo-
nen enplegagarritasuna handitzea. Gizonek langabezia-tasa txikiagoak 
dituzte, gutxiago kostatzen zaie lanean mailaz igotzea, eta batzuetan, 
emakumeek baino gehiago irabazten dute haien lan bera egiteagatik. 

 Gizartean: Espazio publikoa gizonen berezko espazioa izan da, eta ber-
tan erosotasunez jarduten jarraitzen dute: Gizonen iritziek balio handia-
goa dute, hitzaren erabilera bereganatzen dute eta konfiantza-sareak 
dituzte beste gizon batzuekin; horrek botere-posizioetan mantentzea 
errazten die. 

Gizon izate hutsagatik duten abantaila-egoera horren aurrean, aldaketa era-
giteko bidean urrats hauek eman behar dira:

Pribilegioa onartzea: horren kontzientzia izatea eta zalantzan jartzea. Hau da, 
generoaren eskirol bihurtzea.

Itzaletik ateratzea: Horrek eguneroko espazioetan jarrera kritikoak defenda- 
tzea eskatzen du: tabernan, lagun-kuadrillan, familian, bulegoan, etab. 

Aldaketa errealak egitea: Aldatu beharreko jarreretan helburu zehatzak ezar- 
tzea eskatzen du, pribilegioari modu eraginkorrean uko egiteko. Normalean, 
aldaketak bi faktorek eraginak izaten dira: kanpoko presioa (lagun edo biko-
tekide feministena) eta norbere borondatea.

Maskulinitate hegemonikoaren ondorioak eta efektuak
Deskribatutako maskulinitate hegemonikoaren ereduak ondorio negatibo ze-
hatzak ditu: Lehenik eta behin, emakumeak kaltetzen ditu zuzenean, gutxia-
gotasun-posizioan jartzen direlako eta horrek dakarren guztiarekin (aurreko 
kapituluetan aztertu dugu). Horrez gain, eredu zurrun eta mugatzaile horren 
ondorioak gizonen bizi-kalitatean ere islatzen dira. 

Esaterako, maskulinitate hegemonikoak arriskua modu positiboan hartzeko 
duen joerak gizonek portaera arriskutsuagoak izatea eragiten du, eta horrek 
efektu hauek izan ditzake:

 Gizonek emakumeek baino trafiko-istripu gehiago izaten dituzte. Gizonek 
emakumeek baino % 10 gutxiago erabiltzen dute gerrikoa, eta gizonen 
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istripu hilgarrien % 24ren arrazoia gehiegizko abiadura da (emakumeen 
istripu hilgarrietan, % 15 da).

 Gizonezkoak gehiengoa dira droga-kontsumoan ere. Euskadin, kontsu-
mo problematikoen % 72 gizonena da.

 Espetxeratutako jende gehiena gizonezkoa da. Euskadin, kartzelan dau-
den pertsonen % 92 gizonak dira.

 Beste datu kezkagarri bat beren buruaz beste egiten duten gizonen 
kopurua da, emakumeenarekin alderatuz. Euskadin, suizidioen % 76 
gizonek eginak dira.

Datu horiek agerian uzten dute maskulinitate hegemonikoa arrisku-faktore 
bat dela, eta beraz, beharrezkoa dela berrikustea eta zalantzan jartzea. Hel-
burua berdintasun- eta aniztasun-balioekin bat datozen gizon izateko beste 
eredu batzuk eraikitzea da.  

Zergatik da garrantzitsua ikasgelan  
gai hori lantzea?

Mutilek beren identitate maskulinoa eredu bakar bati jarraituz eraikitzen dute-
lako, eta eredu horrek gizakia pobretzen duelako. 

Ikusi dugun moduan, maskulinitate hegemonikoak gizakiak dituen nortasuna 
eta balio eta bereizgarri propioak –hala nola emozioen kudeaketa– garatzea 
galarazten duten ezaugarri batzuk ditu. 

Mutilek bizi duten ikaste-prozesuan eta hazkunde-pertsonalean, inguruan du-
ten gizon-eredua beren parekoek (eraikuntza-prozesuan daude) eta inguruko 
helduek (oro har, maskulinitate hegemonikoan finkatuagoak) eskaintzen du-
tena da. Mutilek aitekiko izan ohi duten gaitzespenak, hain zuzen, maskulini-
tate hegemoniko edo tradizionalaren ezaugarrietan du oinarria; adibidez, zain- 
tza-faltan, emozioak kudeatzeko ezintasunean, eta gatazken konponbide gisa 
edo ondoezaren adierazpen gisa oldarkortasuna edo haserrea erabiltzean. 

Dena den, gaitzespen horrek gutxitan dakar berekin ereduari buruzko haus-
narketa bat; aitzitik, aita jakin horren nortasun zehatzarekin lotu ohi da 
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(lagun guztien aitekin errepikatu arren). Maskulinitate 
hegemonikoari buruzko hausnarketa oraindik hasiberria 
da, eta horregatik da beharrezkoa hori bultzatzea: ere-
du horren ezaugarri edo adierazpenetako baten aurkako 
erreakzio errebelde horiek mutilen hausnarketarako eta 
norbere burua zalantzan jartzen hasteko balio dezaten. 

Beste alde batetik, eredu alternatiboen faltak frustrazioa 
eragiten du mutilengan, eta eredu hegemonikoan sartze-
ra bideratua ikusten dira halabeharrez, normaltzat hartuak 
izateko. Horrez gain, maskulinitatearen analisi kritikoaren 
faltak zuzenean eragiten du rolen banaketa betikotzea, 
eta zeharka eragiten du feminitate hegemonikoa eta 
estereotipo femenino tradizionalenak indartzea: zaintza, 
emozioa, fintasuna, sentikortasuna, etab.

Horregatik guztiagatik, ikastetxe eta institutuetan masku-
linitate-eredu anitzak eraikitzea beharrezko larrialdi etiko 
eta estrategikoa da sexu-berdintasunarekin konpromisoa 
duten testuinguru pedagogikoetan. Ikastetxeak eta ikas-
gelak mikromundu pribilegiatuak dira identifikatzeko, za-
lantzan jartzeko eta deseraikitzeko. 

Sarritan, maskulinitate hegemonikoa portaera sotiletan 
eta nabarmenak ez diren pertsonarteko maniobretan 
agertzen da –gure gizarte patriarkalean normalizatuta 
daudelako–, baina matxismoaren eta desberdintasunaren 
isla dira. Hain erraz identifikatzen ez diren praktika horiei 
mikromatxismo3 deritze. Mikro aurrizkiak ez du adieraz-
ten nabarmenagoak diren beste praktika batzuk baino 
garrantzi gutxiagokoak direnik; aitzitik, duten ikusezin-
tasuna azpimarratzeko erabiltzen da. Mikromatxismoak 
boterea bidegabeki lortzeko eta onurak eskuratzeko pre-
sio-moduetan agertzen dira, besteak beste, honako prak-
tika hauen bidez:

 Nahi dena lortzeko ekin eta ekin aritzea: Nerabeen ar-
tean, esaterako, oso ohikoa da mutilek neskei presioa 
egitea sexu-harremanak izateko. 

3  Bonino 
Méndez, L. (1998) 
Micromachismos, 
la violencia 
invisible en la 
pareja. Bertsio 
eguneratua 
eta zabaldua. 
Jatorrizko bertsioa 
1996an argitaratu 
zen genero-
indarkeriari 
buruzko lehen 
jardunaldien 
txosten-liburuan  
Valentziako 
Emakumearen 
Zuzendaritza 
Nagusia 25-45 
orr.  eta The 
European 
Profeminist 
men´s Network-
en. 1. CD-Roma, 
Brusela: C&S



083

Gida didaktikoa

Feminitate eta maskulinitate alternatibo,  
askotariko eta berdinzaleak eraikitzen

 Espazio fisikoaren eta diskurtsiboaren erabilera handia: Toki komune-
tan espazioa inbaditzea (ikasgelan, garraio publikoan, etab.) eta hitza-
ren erabileraren monopolioa izatea.

 Desautorizazioa: Batzuetan, ikasgelan ere bai, nesken hitzak mutilenak 
baino gutxiago entzuten dira. Espazio gutxiago eskaintzen zaie eta ez 
dira hain legitimotzat hartzen. 

 Emakumeen zaintzaile-rolaren gehiegikeria: Gazteen artean ere, nes-
ken rol horrek indarrean dirau. Normalean neskak izaten dira konfian- 
tzazko kideak, gatazketan bitartekariak eta lagunen ongizate emoziona-
laz arduratzen direnak.

Guztiok (baina batez ere gizonek) gure eguneroko portaeretan errepi-
katzen ditugun mikromatxismoen analisia berdintasuna lantzeko propo-
samen pedagogiko gisa erabili beharko litzateke oso gaztetatik. Gizo-
nak pribilegioekin gizartekotzen dira txikitatik, eta horren helburua, hain 
zuzen, horixe naturalizatzea da, ezaugarri propio gisa barneratzea, gauzek 
izan behar duten modukoak izateko. Horregatik, mutilek beren eguneroko 
portaerak eta jarrerak kritikoki aztertzea izan daiteke eredu hegemonikoa 
zalantzan jartzen hasteko eta neskekin alderatuz duten pribilegio-egoe-
raren kontzientzia hartzeko lehen urratsa.
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 “Pertsonen arteko ekitate handiagoa lortzeko ibilbide gel-
doan, metodo onenetako bat mutilak pertsonen zaintzaren 
etikan heztea da, eta bakearen eta elkarrizketaren kulturan, 
sentimendu eta emozioen adierazpenean, konbentzionalki 
emakumeekin lotutako lanen ikasketan, jakintza eta estilo 
femeninoen estimazioan eta emakumeen aurkako (eta bes-
te gizonen aurkako) edozein indarkeria sinboliko, psikologi-
ko edo fisikoren aurkakotasunean”4

4 Lomas, C. 
(comp.) Los 
chicos también 
lloran identidades 
masculinas, 
igualdad entre 
los sexos y 
coeducación. 
Paidós, Barcelona. 
2004.
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1 Jarduera  
Nire maskulinitate hegemonikoaren kuota
 Mutilentzako helburuak
Maskulinitate hegemonikoa maskulinitate-eredu legitimo bakarra 
dela identifikatzea eta eredu autosuntsitzailea eta emozionalki 
kaltegarria izateak eragiten duen ezespena sentitzea.

  Neskentzako helburuak
Maskulinitatea gizonak eta emakumeak bustitzen dituen balio-kode 
baten gisan ezagutzea.

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak 
Maila pertsonalean maskulinitate hegemonikoaren ereduarekin lotuta 
ditugun portaerak eta jarrerak aztertzea, eta horien jakitun izatea 
ikuspegi kritiko batetik.

 Dinamika honen hausnarketa-lerroak 
Maskulinotasunarekin loturiko balioak gure gizarteko onenarekin 
erlazionatuta daude. Maskulinoaren gehiegikeria hain da handia, ezen 
maskulinitate hegemonikoaren alderdi okerrenak (arriskuaren balioa, 
norbere zaintzaren falta, emozioen anputazioa...) faktore mugatzaile 
arintzat, garrantzirik gabekotzat hartzen diren, maskulinoaren klubeko 
parte izatearren. Balio-sistema horrek emakumeak zein gizonak 
bustitzen ditu, eta horregatik arlo ekonomiko edo politikoan boterea 
duten emakume batzuek maskulinotasunarekin lotuta dauden 
balioak eta portaerak bere egin dituzte (Alicia Koplowitz edo Angela 
Merkel izan daitezke horietako batzuk). Hori dela eta, garrantzitsua 
da emakumeek zein gizonek norbere burua aztertzea, maskulinitate 
hegemonikoaren eredu horretako zer portaera edo jarrera barneratu 
ditugun eta zalantzan jarri nahi ditugun identifikatzeko.

 Jardueraren sailkapena 
Beroketa, pertsonala, arrazionaltasuna, emozioak

Jarduera-fitxa
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 Baliabideak
Ikasgela, papera eta boligrafoak

 Iraupena
20 min

 Jardueraren deskribapena
Jarduera honetan, neska-mutilei jarraian agertzen den testa osatzeko 
proposatuko diegu, bakoitzak duen maskulinitate hegemonikoaren 
kuota neurtzeko: Maskulinitate tradizionalaren ezaugarri hauei baietz 
erantzunez gero, erronka edo desafio bat egitea proposatuko diegu, 
neska-mutilek barnean izan ditzaketen portaera matxista batzuk 
garbitzeko, eta dituzten sinesteak aldatzeko argudioak emango 
dizkiegu. 

Hauek dira egingo diren galderak:

Uste dut neskak trebeagoak direla gauza batzuetan eta mutilak 
beste batzuetan. 

Aholkua: Oro har, sexu bat izatez ez da ezertan trebeagoa bestea 
baino, baizik eta pertsona bakoitza da gauza batzuetan trebeagoa 
besteetan baino. Egia da diziplina batzuetan askoz emakume gehiago 
daudela gizonak baino, eta alderantziz; baina hori historian zehar 
trebetasun diferenteak sustatu dizkigutelako da, eta beraz, ez dugulako 
entrenamen du bera gauza guztietan.   

Uste dut neskek beti mutil batez lagunduta itzuli beharko luketela 
etxera. 

Aholkua: Kaleak gizonen erruz dira arriskutsuak; alda daitezela 
gizonak, neskei beldurra eragin beharrean. Neskek mutilen eskubide 
bera dute kalean egon eta ibiltzeko. 

Uste dut mutilek neskek baino hobeto hitz egiten dutela; mutilek 
argi esaten dituzte gauzak eta neskak korapilatu egiten dira eta baxu 
hitz egiten dute. 
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Aholkua: Mutilak publikoan hitz egiteko hezita gaude, gehiago 
oihukatzen dugu, zarata gehiago ateratzen dugu eta barregarri gelditzeko 
lotsa gutxiago dugu. Frogatuta dago neskei maizago kentzen zaiela hitza 
eta gutxiago hitz egiten uzten zaiela. Saiatuko al gara hori ez egiten?

Uste dut neskek gehiago zaindu beharko luketela janzten dutena 
eta makillajea, batzuetan zerbaiten bila dabiltzala eman baitezate.

Aholkua: Inork ez du zertan janzkera zaindu; libre gara nahi dugun 
moduan janzteko. Norbaiti buruz gaizki-esaka aritzean (oro har, beti 
neskei buruz), berriketan dabilena da gaitz egiten duena.

Mutilak ausartagoak eta indartsuagoak dira.

Aholkua: Gizonak indartsua eta ausarta izateko maskulinitate-ereduan 
hezten dira, baina gizon guztiak ez dira horrelakoak eta ez izateko 
eskubidea dute. Horrek ausarkeria eragiten die, eta horren ondorioz, 
gizonek istripu gehiago izaten dituzte eta min handiagoa hartzen dute.  

2 Jarduera.  
Gizon feministaren bila!
 Mutilentzako helburuak: 
Feminismoa balio positibo gisa eta gure ingurua gizarte askeago eta 
justuago baterantz eraldatzeko aukera gisa ezagutzea, eta aldaketa 
horren protagonista izatea.

 Neskentzako helburuak: 
Maskulinitate hegemonikoa deseraiki daitekeela ulertzea, eta beraz, 
gizonei beren maskulinitatea posizio alternatibo batetik eraiki behar 
dutela eskatzea. 

 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Ingurua aztertzea, hegemonikoak ez diren erreferente maskulinoak 
bilatzeko eta gizon-eredu berdinzaleagoak bistaratzen laguntzeko.
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 Jardueraren sailkapena 
Sakontzea, arrazionala, banakakoa eta osokoa

 Baliabideak
Ikasgela eta etxeko lanak

 Iraupena: 
1 egun (ikasgelan, 1 ordu)

 Jardueraren deskribapena 
Jarduera hau neska-mutilei maskulinitate hegemonikoaren 
ezaugarriak aurkeztean datza, eta matxista gisa identifikatzean; hortik 
abiatuta, ezaugarri diferenteak dituzten beren inguruko gizonak 
bilatzea proposatuko diegu, behean ageri den adibideen zerrenda 
baliatuz. Egun bat edo bi emango dizkiegu beren inguruko gizonei 
galdetzeko, haiek bilatzeko eta zalantzan jartzeko; banaka zein 
taldeka egin daiteke, eta ikastetxean bertan zein handik kanpora. 
Ondoren, bilaketaren emaitzak ikasgelara ekarriko dituzte. 

Hona hemen adibideen zerrenda labur bat: 

Sukaldean aritzen diren gizonak, etxeko lanak egiten dituztenak, 
etab. Baina ez laguntza gisa, norbere ardura bere gain hartuz baizik. 

Seme-alabak hezten parte hartzen duten gizonak; baina ez 
laguntza gisa, norbere ardura bere gain hartuz baizik.

Ez jeloskorrak ez posesiboak ez diren gizonak.

Indarkeria gaitzesten duten gizonak, eta gizon sentitzeko horren 
beharrik ez dutenak.

Sentimenduak adierazten dituzten gizonak, musu edo besarkada 
bat emateak beldurrik ematen ez dienak. 
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3 Jarduera
Bideo-forum berdinzalea
 Neskentzako eta mutilentzako helburuak: 
Publizitateko hainbat iragarkitako maskulinitate ereduak eta horiekin 
loturiko balioak ezagutzea eta zalantzan jartzea.

 Jardueraren sailkapena
Sakontzea, taldekoa, arrazionala.

 Baliabideak
Bideoak, ikasgela, proiektorea, audioak. 

 Iraupena: 
40 min.

 Jardueraren deskribapena 
Jarduera iragarkiak proiektatzean eta agertzen diren maskulinitate-
ereduen ezaugarriei buruzko eztabaida bat egitean datza, 
maskulinitate tradizionalarekiko ikuspegi kritiko batetik.

Jarraian, bideo hauek proposatzen dira: 

Casa Tarradellas pizzaren iragarkia

Aitonaren iragarkia 
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Barrio filmaren zatia

Umeek ikusten dutena egiten dute



Terminoen  
glosarioa
 Genero-estereotipoak eta -rolak: estereotipo bat, RAEren defini-

zioarekin bat, talde batek eskuarki onartutako irudi edo ideia aldaezin 
bat da. Genero-estereotipoek, beraz, gizon edo emakume izateak 
dakarrenari buruzko ideia aldaezinei edo ustez “naturalei” egiten diete 
erreferentzia. 

Eraginkorrak izateko, estereotipoek errealitatea sinplifikatu eta 
orokortu behar dute. Eta emakumeak eta gizonak nolakoak diren eta 
nolakoak izan behar duten azaldu nahi duen ideia sinplifikatu horrek 
emakume edo gizon izateko modu bakar bat finkatzen laguntzen du. 
Gainera, ez dira kontuan hartzen emakume/gizon binomio horretatik 
kanpo gelditzen diren gainerako nortasunak.

Emakume izateko eta gizon izateko modu bakar batean mugatzen gai-
tuzten heinean, gure igurikimenak baldintzatzen dituzte; izan ere, si-
nestarazten digute sexu jakin batekoak bagara “arruntak” diren jarre-
ra, jokabide edo trebetasun batzuk, beste sexukoak bagara “arraroak” 
direla. Hau da, rol sozial desberdinak ematen dizkigute gure sexua-
ren arabera, eta, horietatik abiatuta, emakumeak edo gizonak bagara 
jokabide jakin batzuk izatea eta beste batzuk ez izatea espero da.

Genero-estereotipoek eta -rolek irudikatzen duten errealitatean, be-
raz, berdintasun eza da egoera arrunta, “gauzen ordena naturala”. 

 Intersekzionalitatea: hitz honek adierazten du kolektibo sozialak 
ez direla uniformeak, nortasun heterogeneoz eta gainjarriz zeharka-
tuta daudela, eta, beraz, diskriminazio-modu desberdinen eraginpean 
egon daitezkeela. Genero-desberdintasunen arloan, ikuspegi inter-
sekzional bati heltzeko, kontuan hartu behar da emakumeak era as-
kotakoak direla, eta horiek pairatzen dituzten diskriminazio-aldagaiak 
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sexu-aldagaiarekin lotuta daudela alde batetik, baina, beste batetik, bai-
ta klase- eta arraza-aldagaiekin ere. Hori horrela, emakume zuri baten 
diskriminazio-egoera ez da emakume arrazializatu batenaren berdina 
izango, azken horrek, gainera, “arraza” nagusikoa ez izateak dakarren 
diskriminazioa pairatuko baitu. Edo klase ertaineko emakume zuri baten 
egoera ez da gizarte-bazterketako egoeran dagoen emakume zuri bate-
naren berdina izango, azken horrek, genero-diskriminazioez gainera, bere 
estratu sozialak dakartzanak ere pairatuko baititu.

 Androzentrismoa: androzentrismoa da munduari begiratzeko modu 
jakin bat, gizona gauza guztien erdian dagoela ulertzen duena. Horren 
arabera, gizonaren begirada, errealitatea eta esperientziak unibertsaliza-
garriak eta pertsona guztiei orokortzeko modukoak direla uste da, eta 
emakumeenak, berriz, ikusezin bihurtu eta/edo osagarritzat jotzen dira. 
Simone de Beavouir filosofoak emakumeen bestetasun esaten zion ho-
rri. Emakumea “bestea” da, gizonaren osagarria, azken hori baita zentra-
litatea.

Ikuspegi androzentrista gizarteko esparru guztietan islatzen da. Zenbait 
hizkuntzatan, adibidez, maskulinoa generiko gisa erabiltzeak emakumeei 
ikusgarritasuna kentzen die, eta maskulinoa nagusi dela pentsarazten 
du. Oso bestelako esparru batean, osasun-arloan hain zuzen ere, aurkit-
zen ditugu adibide garbiak; adibidez, medikamentu-entseguak. Tradizioz, 
entseguak gizonekin bakarrik egin izan dira; horrek medikamendu jakin 
batzuek emakumeengan zer albo-ondorio dituzten jakitea eragotzi izan 
du, eta oso arriskutsua da hori osasunerako.

 Amodiozko pentsamendua eta maitasun erromantikoaren mi-
toak: Mari Luz Esteban Galarza antropologoak (2011) termino hori 
erabili zuen honako hau adierazteko: maitasunaren inguruko sinboloen, 
ideien eta teorien multzo artikulatua, espazio sozial guztiak zeharkatzen 
dituena, baita instituzionalak ere, eta jendearen jardunbideetan eragin 
zuzena duena; genero-, klase- eta etnia-harreman ez-berdintasunezkoak 
egituratzen ditu, eta desira, nortasuna, eta, azken batean, subjektua, ulert-
zeko modu zehatz eta heterosexual bakarra finkatzen du.

Amodiozko pentsamendu nagusi horrek maitemintzeari eta maitasunari 
buruzko mitoak elikatzen ditu, hala nola “laranja erdiarena” edo “printze 
urdinarena”; hori horrela, maitasun-bikote batetik kanpo berdin ikusiko 
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ez liratekeen emozio eta harreman-modu jakin batzuk, kontrolarekin edo 
bestearen autonomia mugatzearekin lotutako portaerak zilegi bihurtzen 
dituztenak, arrunt eta eztabaidaezin gisa barneratzen dira. Aldi berean, 
laranja erdiaren ideia hedatuak pentsarazten digu beste pertsona bat be-
har dugula ‒maite dugun pertsona‒ gu osatzeko eta zoriontsu izateko.

 Heteronormatibotasuna: Michael Warner egileak sortutako terminoa 
da, honako hau adierazten duena: boterezko harremanen multzoa, gure 
kulturan sexualitatea normalizatzen eta arautzen duena, eta harreman he-
terosexual idealizatuak instituzionalizatzen dituena, gizaki izatearen pareko 
bihurtzen dituelarik. 

Warnerrek bere definizioa eman aurretik, Adrianne Rich feminista lesbia-
nak binarismo sexuala salatu zuen, eta “derrigorrezko heterosexualita-
tearen” kontzeptua sartu zuen diskurtso horretan. Adierazi zuen hetero-
sexualitatearen zentralitate horretatik, gainerako identitate, diskurtso eta 
jardunbide guztiak “bestea” gisa markatzen direla, marjinetan kokatuta, 
eta, beraz, zapalketan. 

Heteronormatibotasunaren kontzeptuak salatzen du diskurtso sozial eta 
kultural nagusiak inolako kritikarik gabe onartzen duela nortasun hetero-
sexuala “araua” dela, eta nortasun sexual horrekin bat ez datorren guztia, 
berriz, salbuespena. Hori horrela, aniztasun sexuala mugatzen dugu, eta 
ahalik eta modu okerrenean baztertzen, existituko ez balitz bezala jardu-
nez. 

 Maskulinitate hegemonikoa: historikoki gizon batek nolakoa izan 
behar duen zehaztu duten balioen, ideien eta jarreren multzoa, boterea-
ren, indarraren, exijentziaren, lehiaren, etsaitasunaren eta inposizioaren 
balioetan oinarrituta dagoena. Maskulinitate-eredu tradizional hori pa-
triarkatuaren osagai giltzarrietako bat da. Patriarkatua, bere aldetik, mas-
kulinoa eta femeninoa denaren arteko rolen eta nortasunen bereizketa 
garbia, eskubideen eta aukeren ikuspegitik berdintasunezkoa ez dena, 
ezarri duen sistema bat da.

 Pribilegio maskulinoak: gizonek emakumeen gain duten nagusitasuna 
da emakumeek eta gizonek gizartean duten berdintasun ezaren oinarria. Na-
gusitasun hori indar fisikoaz harago doa, eta gizonek, gizon izate hutsagatik, 
jaiotzean bereganatzen dituzten pribilegio batzuen bidez gauzatzen da. 
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Pribilegioa da “pertsona batek duen abantaila berezi bat”. Gizonek 
dituzten abantaila berezietako batzuk dira, adibidez, ugalketarekin 
eta zaintzarekin lotutako lanez ez arduratzea, lan beragatik emaku-
meek baino gehiago kobratzea, beste sexuko pertsonengandik eraso 
sexualik ez dutela jasoko jakitea edo gauza guztien neurri “naturala” 
eta unibertsala izatea. Pribilegio maskulinoen arazoa da, gehienetan, 
haiek dituzten pertsonak ez direla ohartzen bizi duten eta abantailak 
dakarzkien anormaltasun egoera horrekin.

 Patriarkatua: pertsonak sexuaren arabera banatzen dituen sistema 
soziala (eta horrekin genero-eraikuntza bat egiten duena); sistema 
horretan, gizonek beren boterea ezartzen dute emakumeen gain, eta 
belaunaldiz belaunaldi errepikatzen dute. Patriarkatua gizonen pribile-
gioen euskarria da, eta haiei eutsi eta justifikatu egiten ditu. NBEren 
estimazioen arabera, 500 bat urte pasa beharko dira hori ez dadin 
normaltzat jo eta ez dadin onartu; hots, pribilegio maskulinoak desa-
ger daitezen.
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