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Bi neska eta mutil bat iritsi dira, plazaren erdialdean jarri dira, hirurek daramate
sakelekoa aurikular eta guzti, nesketako batek “selfie” bat atera du, itxuraz irudia
begiratu dute eta barre egin dute guztiek, beste “selfie” bat atera dute, mutila dagoen ikuspuntutik, berriro ere barre egin dute sakelekoa begiratzean...
Ayacucho behaketa
“Arazoak egon dira, nik zer dakit ba, bikoteko batek igo duelako... besteari argazki
bat ezabatu dio, iruditzen zitzaiolako... probokatzen ari zela edo horrelako zerbait.
Gauza hauek, ez dakit, ba matxistak dira...”
Mutil gipuzkoarra
“Ba norbaitek pantaila-irudi bat egiten badizu, ba zera... xantaia galanta egin diezazuke, egia esan (barre egin du). Ze argazki horretan jartzen dituzun aurpegiak
ez dira normalak...”
Neska gipuzkoarra

tza eta lan integratuaren sendotzea,

erromantikoaren zerbitzura dagoen

ikerketan parte hartu duten lurraldeen

tresna ere badira, kontrolatzeko, lan

artean.

banaketaren berdintasunik eza iraunarazteko eta, azken batean, botere
harremanak betikotzeko.

Proiektuaren helburu nagusiak izan
dira,

batetik,

maitasun

erroman-

tikoaren inguruan nerabeek online

Argitalpen honek gure azterlanaren

ohitura,

nola

kontzeptu teorikoak eta analisirako ar-

eraikitzen dituzten aztertzea; beste-

datzak azaltzen ditu hasiera batean,

tik, ziberbortizkeriarekin duten harre-

eta, aurrerago, burututako prozesutik

mana ikertzea, gipuzkoar eta perutar

eratorri diren ondorio nagusietan zen-

gazteriaren osasun integralerako su-

tratzen da. Era berean, sentsibilizazio

posatzen duen mehatxua dela eta.

eta prebentzio helburuetarako sor-

balio

eta

usteak
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SARRERA

DEN

Aurrekoa ez bezala, orain dagokigun

Sare sozialek aldaketa ekarri dute

GAUZA EDERRA OTE DA MAITASUNA?

lana Gipuzkoatik haratago burutu da.

Informazioaren eta Komunikazioaren

Euskal eta perutar nerabeak harrema-

Medicus Mundi erakundearekin lan-

Teknologiek (IKT) duten gizarte-in-

nen kudeaketa birtualean” ikerlanaren

kidetzan jarduten duen herrialdeeta-

paktuan, eta eraldatu egin dute komu-

ondorioak aurkezten ditu dokumentu

ko bat Peru dugu, eta hark eskain-

nikatzen garen, erlazionatzen garen

honek. Aipatu lan hori Farapi Koop.

tzen duen kultur aniztasun handiko

eta elkarri eragiten diogun modua.

Elkarteak burutu zuen 2016ko iraila

ingurua aztertu nahi izan da. Medi-

Espazio horretan, uztartu egiten dira

eta 2018ko iraila bitartean, Manuela

cus Mundik Manuela Ramos erakun-

maitasun

Ramos Peruko erakunde feminista,

dearen bitartez egiten du lan Perun;

tuak eta bizitza pertsonala ikusgai

Medicus Mundi Gipuzkoa eta Euskal

hain zuzen ere, Lima, Ayacucho eta

jartzea. Horrez gain, sare sozialek ge-

Herriko

Unibertsitatea/Universidad

Ucayalin. Gipuzkoarekin batera, lau

neroen arteko berdintasunik eza eta

del Pais Vasco erakundeekin elkarla-

zonalde geografiko hauek oso errea-

sexismoa bere egiten dituzte.

nean, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta

litate ezberdinak dituzte, baina erro

Garapenerako Lankidetzaren Euskal

bera dute amankomunean: jerarki-

Agentziak emandako diru-laguntzari

koki gizonezkoen aldekoa den sexu

esker.

genero sistema.

“ONLINE

KONTROLATZEN

tu diren tresna didaktikoen oinarrian

Tresna

erromantikoaren

boteretsua

dira

dauden giltzarriak azpimarratuz.

elemen-

maitasun

erromantiko heterosexual eta monogamoaren irudi bereizgarria hedatu, sustatu eta erreproduzitzeko.

Ikerketa hau 2016ko otsailean aur-

Erakunde gipuzkoar eta perutarren

Irudi hori ezkontzan ala bikote ha-

keztu

den

arteko lankidetza estua izan da pro-

rreman egonkorrean oinarritzen da eta

maitasu-

zesuan zehar. Proiektuaren elementu

gizarte zein genero sistemen des-

funtsezkoetako bat izan da lankide-

berdinkeriek eusten dute. Maitasun

gauza
na?”

zen

“Gaizki

ederra

ote

proiektuaren

amaitzen
da

jarraipena

da.
8
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Ziberbortizkeriari arreta eskaintzean,

kotik norberaren identitatea bilatu eta

ohartzen gara kontrolean oinarritutako

eratzeko zein autonomia sendotzeko

indarkeriak ezaugarri berriak hartzen

une erabakigarri gisa hartua dena,

dituela. Eta aldaketak antzematen

baina baita inguru soziokulturalaren

dira, ez soilik erabilitako bortizkeria

produktu moduan ere.

motan, baizik eta jazarlearen profi-

2

lean, biktimarenean, eta ikusi, entzun

Hainbat ahots adituk diotenez, Lati-

edo parte hartzen duen publikoare-

noamerikan

nean ere. Delitu mota berriak sortzen

tikotzat” jotzen da. Etengabeko al-

dira, askotan lege babesgabetasu-

daketa sozioekonomiko, politiko eta

nean geratzen direnak, nobedade di-

kulturalean dauden bizitzaren espa-

relako. Pertsona erasotzailea mundu

zio ezberdinetara egokitzen da. Pe-

errealean aritzen den pertsonaren

run nagusitzen den ikuspegia ezkor

ezberdina da. Ez du indar fisikorik

eta pasiboa da,

eta metodologikoa partekatuz hasiko

behar eta erraz ezkuta dezake bere

tearena, autoestimu baxukoa, sorme-

gara.

nortasuna; fisikoki ezagutzen dituen

nik gabekoa, beharbada nerabe eta

pertsonengandik haratago, beste as-

helduen arteko belaunaldi arrailaren

BEHATZEKO
TALAIA

Oraingoan, Atlantikoaren bi aldeetan daukagu gure talaia. Kantauriko
kostaldean bizi dugun errealitatea

nerabezaroa

“polifaze-

gazteria obedien-

aztertzeaz gain, prismatikoak hartu-

Maila teorikoan, ziberbortizkeria, ge-

korengana irits daiteke, eta geografi-

fruitu, zeina nabarmen geratzen den

ta ozeanoa gurutzatu dugu eta, lu-

neroa eta maitasun erromantikoaren

koki urrun egonda ere eragin dezake

berrikuntza teknologiko, Internet eta

rra zeharkatuz, beste itsasertzera jo

artean ezarritako harremana gailen-

mina; jende gehiagori iritsiko zaizkio

sare sozialen erabilpenean, eta ko-

dugu, Limara, Pazifikoaren ondoan.

tzen da. Ziberbortizkeria mota ezber-

irudi edo hitz kaltegarriak.

munikabideek elikatzen duten. Hala

Gipuzkoar mendiak igo ditugu; baita

dinak dauden arren, hemen ardura-

Andeak ere, Ayacucho eskualdean.

tuko gara, batez ere, sare sozialek

Nortasunaren eraikuntzaren gaia eta

tsumo digitalak eta konektibitateak al-

Euskal Herriko pago eta haritz ba-

lagundu eta sustatutako kontrol harre-

sare sozialek horretan jokatzen duten

daketan laguntzen dute, frustrazio eta

soetan murgildu gara; baita Amazo-

manek sortzen dutenaz.

papera funtsezkoak dira ikerketa ho-

gogorik eza orekatuz, eta gazteria ak-

netan eta aurrerago aurkeztuko den

tiboagoaren irudia dakarte. Erabilera

Mundu birtualean gertatzen diren

“Gida”-ren garapenerako. Errealitate

eta sarbide ezberdintasunen gainetik,

gertatzen den han eta hemen, sareek

ekintzez gain, mundu fisikoan ere

sozioekonomiko ezberdinek eragina

Internet eta sare sozialak nortasuna

lotzen duten eta berdintasunik ezak

eragiten dutenak iruditzen zaizkigu

dute Internetek aztertutako zonaldee-

eraikitzeko tresnak dira nerabeentzat,

banantzen duen munduan.

deigarriak. Kontrol hau pertsonek

tan duen hedapenean, eta baita Peru

gaur egun ohiko harremanak eta inte-

duten konexioaren inguruan (nore-

eta Euskal Autonomia Erkidegoaren

rakzioak zuzentzen baitituzte.

paisaia

kin eta zenbat denbora) ezartzen da,

planteamendu teoriko ezberdinetan

gazteriarena-

batik bat; baita sare sozialetan era-

ere. Horren ondorioz, desadostasu-

Bitartean, Europara jotzen dugunean,

bi kokagune horietatik begiratzeko

kutsitako edukietan (argazkiak bere-

nak hautematen ditugu nerabezaroa

ikus dezakegu Euskal Autonomia Er-

prestatu zen. Bere ikuspegi teoriko

ziki) ere.

ulertzeko moduan, ikuspegi psikologi-

kidegoan haurtzaro, nerabezaro eta

niako oihanean ere, Ucayalin. Gure
lankideek miatu ahal izan dute zer

Euskal-perutar

lantaldea

-sozial,

zein

birtual
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ere, hezkuntza maila altuagoek, kon-
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heldutasunaren arteko bereizketa ez

Ezberdintasun itzela nabari da nerabe

raren antzekoagoak diren eta inguru-

ohitura eraketan eta imajinario sor-

dela hain argia. Nerabezaroa den-

eta helduen artean, interakzio, denbo-

ne hurbilean aurkitzen ez diren giza-

kuntzan eragina duten hainbat fakto-

boran luzatzen da eta garai horrek

ra eta interkonektatutako espazioen

banako edo taldeekin konektatzeko

re aztertu ditugu: batzuk koiunturalak

berezko dituen ezaugarriak bizitzako

kontzepzioari dagokionez. Harreman

aukera eskaintzen du.

eta beste batzuk arautzaileak.

edozein unetan ikus daitezke. Edo-

hau funtsezkoa da ikuspegi eta prak-

nola ere, Internet eta sare sozialen

tika birtualetik mundu “errealean” bizi-

Zerk egin dezake arriskutsu onli-

erabilerari

tzeko modu berria ulertu aldera.

ne maitasuna? Sarearen erabileran,

dagokionez,

eta

hauek

nortasunaren eraketan duten garrantzia kontuan hartuta, nerabeak aban-

Sare sozial bidezko komunikazioa ge-

goardiazko posizioan daude pertsona

roz eta garrantzi handiagoa hartzen

helduekin alderatuta. Arrail digitala

ari da. Hainbesterainokoa, non, Euro-

delakoa ez da hainbeste Internete-

pan, erabileraren intentsitatearen on-

rako sarbidean gertatzen, baizik eta

dorioz, komunikaziorako tresna osa-

edukien kontsumo eta produkzioan:

garria izan beharrean, osotasunean

gurasoek seme-alabengandik ikasten

parte hartzen duen nerabeek euren

dute, autoritate egiturak kolapsatuz.

artean erlazionatzeko duten moduan.

Teknologia

berriek

2.1.

ONLINE MAITASUN ETA HARREMANETAN ERAGINA DUTEN FAKTOREAK

1

Ohiturak sortzen dituzten
faktore koiunturalak

Faktore koiunturalek erabilera ohitu-

esan daitekeen generoan oinarrituta-

rak ulertzen laguntzen dute, erabiltzai-

ko arrail digitala dagoela. Gipuzkoan

learen egoeraren bereizle direlako:

orekatua dago neska eta mutilen ar-

adina, generoa, egoera sozioekono-

tean. Baina erabileran ezberdinta-

miko edo familiarra eta Interneterako

suna dago; mutilek jokoetarako eta

sarbidea bezalako aldagaiak hartzen

ondo pasatzeko erabiltzen dituzte

dituzte.

sareak 15 urtera arte eta, gero, harremanen inguruko erabilerara aldatzen

ADINA: ziberjazarpena pertsonaren

dira, neskek lehenagotik egiten duten

adinaren alderantziz proportzionala

bezala.

erlazionatzeko

Sare sozialak kontrolerako balizko

da; alegia, jende gazteagoak online

modu berriak dakartzate, indarkeria

tresnak dira nerabe bikoteetan, harre-

jazarpena pairatzeko aukera handia-

Genero indarkeriari dagokionez, eta

matxista berriak barne. Sare sozia-

mana gertatzen den bitartean edota

goa du. Nerabeek teknologia egunero

aztertu ditugun lurralde guztietan,

len bitartez eragindako bortizkeriak

hura moztu ondoren. Eta partekatuta-

erabiltzen dutelako gertatzen da hau,

neskek mutilek baino maila handia-

berdintasunik ezan eta sexismoan

ko argazki, abesti eta like-en bitartez,

maila batean, eta baita ardura falta-

goan ikusten dituzte euren buruak

du oinarri, baina 24 orduz irekita

maitasun erromantikoaren ezauga-

gatik ere. Izan ere, adin tarte honetan

indarkeria

babes neurri gutxiago ezartzen zaiz

emakume izate hutsagatik, mutilak

kie beren gailu eta sare bidezko

beraiekin jartzen dira harremanetan,

jarduerei, arriskua handituz.

eta kalteberatasun handiagorako fak-

dagoen medioak errazten du bere

rriak errepikatzen dituzte.

formatua eta erreprodukzioa. Kontrol,

biktima

gisa

sareetan;

“bullying”, jazarpen eta misoginiaren

Baina espazio birtualak espazio fi-

“ziber” bertsioei aukera ematen die

sikoak baino konfiantza handiagoa

Internetek.

eta segurtasun handiagoa ere eman

GENEROA: Perun, erabilera askoz

dute praktika hauek saihetsezinak

ditzake, kontaktu posibleen aukera

ere hedatuagoa dago mutilen artean.

direla Interneten eta, besterik gabe,

ugaritzeagatik. Modu honetan, norbe-

Hainbesterainokoa

ezabatu egiten dituzte ezagutzen ez

12

tore izan daiteke hau. Gipuzkoan uste

da

aldea,

non
13

dituzten pertsonak. Honek ez dara-

erabilpenerako. Baliabide hau era-

matza indarkeria matxistaren menpe

bil baitezakete mundu fisikoan falta

egon daitezkeen kontzientzia han-

zaizkien maitasun lokarriak lortzen

diagoa hartzera. Perun, aldiz, neskek

saiatzeko eta Interneten adikzioaren

beldurra adierazten dute pertsona

arriskua gerta daiteke.

ezezagunekin hitz egiteak izan ditzakeen ondorioei dagokienez, mutilek

INTERNETERAKO

ziberbullyingari ikara dioten bitartean.

Perun, Interneterako sarbidea duten

Bai neskak, bai mutilak, xantaia egin-

etxebizitzen portzentajea nabarmenki

go dieten beldur dira.

ezberdina da eskualdearen arabera:

EGOERA

SOZIOEKONOMIKOA:

SARBIDEA:

• Kostaldea eta Lima hiriburuko de-

Peruri dagokionez, pobrezia tasak

partamendua: %42.2

altuagoak dira eta Internetera sarbi-

• Ayacucho mendiko departamen-

dea txikiagoa. 10 eta 14 urte bitarteko

dua: %6.2

nerabeen %32,8 eta 14-19 urte bitar-

• Ucayali oihaneko departamendua:

teko %23,4 pobrezia egoeran daude.

2

Jokaeraren faktore
erregulatzaileak

Jokaeraren erregulatzaileak zenbait

dute. Maiz, nerabeek helduek baino

pertsona taldek osatzen dituzte. Ne-

gehiago dakite sare sozialen funtzio-

rabeekin daukaten harremana eta in-

namendu eta arriskuei buruz.

terakzioa dela eta, hauek sare sozialetan duten portaeran eragiten dute

Horiez gain, erreferenteen taldea-

modu batean ala bestean, zenbait

dago, komunikabideetan protagonis-

jarrera bultzatuz ala debekatuz.

mo handia duten pertsonek osatua
eta gazteriaren imajinarioan eragin

Taldea osatzen dutenak euren gisa-

handikoak, argitaratzen dituzten edu-

koak badira (garrantzitsuak nerabea-

kien bitartez. Nor diren, nolakoak izan

ren nortasunaren eraketan), interakzio

behar duten eta nola jokatu behar du-

erregulatzailea sare sozialetan bertan

ten zehazten dute.

kokatzen da eta honako ekintzen inBi motatakoak dira:

guruan mugitzen da:

%8.2

Gipuzkoan, familia batzuen ezegon-

• Sare sozialetako erreferente espezifikoak: instagramer, youtuber, in-

• Denbora pasa, hitz egin, jokatu,

kortasun ekonomikoak ez dirudi tek-

Dena den, bestelakoa da sare sozia-

nologia berrietarako sarbidean eragin negatibo zuzena duenik. Perun,
hauek dira Interneterako sarbide eta
erabilera ezberdinetan eragina duten
beste aldagai batzuk: generoa (emakumeak gizonezkoak baino erlatiboki
pobreagoak dira), bizilekua (landa

fluencer direlakoak.

edukiak partekatu.

letara eta Internetera kabina publikoe-

• Jendea ezagutu eta harremanetan

tatik sartzen diren nerabeen kopurua

jarri antzekoak diren pertsonekin

rritako

(12 eta 18 urte bitartekoen %63,2).

(ideologia, sexu orientazioa, za-

kirolariak, modeloak, aktoreak, te-

Helduen zaintzarik ez dutelarik, arrisku

letasunengatik eta abar), ez baitu

lebista saioetako parte-hartzaileak,

handiagoak jasaten dituzte.

horrelakorik aurkitzen aurrez aurre

ekintzaileak, enpresariak, pertso-

ezagutzen dituenen artean.

naia ospetsuen senitartekoak eta

• Beste jarduera batzuetatik erato-

Gipuzkoan, etxean Interneterako sar-

eremua/hiritarra), etnia edota ama

bidea duten 15-24 urte bitarteko nera-

hizkuntza.

be eta gazte portzentajea %99,7koa

erreferenteak:

abeslariak,

abar.
Helduek

osatutako

taldea

bada

(ama, aita, senitartekoak, tutoreak,

Lehen erreferente taldeak joerak sor-

da, eta %100 Interneteko erabiltzaile

irakasleak, polizia...), bere jokaera

tzen ditu, zer eta nola partekatzeari

da. Zaintza maila txikia da, nonahi ko-

debekatzailea

da.

buruz. Kontzientziarik gabeko eta ori-

nektatzeko aukera ematen duten gailu

Sareen inguruan nerabeekin duten

ginaltasun beharrik gabeko imitazioa

eramangarri indibidualak direla eta.

elkarreraginerako

nagusia

nagusitzen da kasu honetan. Diskur-

%20 ez den amarekin ala aitarekin

zeharkakoa da; sarean interakzioan

tsoak (neomatxistak, adibidez), ideiak

bizi) arrisku faktorea dira Interneten

aritu beharrean, hari buruz hitz egiten

edota jakintzak ere transmititzen ditu;

FAMILIAREN

EGOERA:

nerabeek

jasan dezaketen abandonua, familiadisfuntzioa edota etxeko indarkeria
(hau batik bat Perun, non nerabeen

14

eta

arautzailea
modu

15

hauek eragingo dute gustuetan, hitz

urriagoa du: formak diskurtsoari na-

egiteko moduetan edo jarreretan (adi-

gusitzen zaizkio; ez dira hain hurbi-

bidez, politikoki ez zuzena izatea edo

lekoak nerabeentzat eta, horregatik,

irainak erabiltzea), eta nerabeek izango

zailagoak dira imitatzen. Lehen pla-

dituzten gizarteari buruzko ikuskeretan.

noak, familiaren argazkiak, bikotekideekin argazkiak, lagunekin argaz-

Erreferente talde honen eraginkorta-

kiak edota ezagun egiten dituzten

suna hauen baitan dago:

jardueretako

• Irisgarritasuna (edukiak modu mu-

dira. Islatzen duten bizitzak glamour

gagabean ikusteko aukera) eta

eta ospea erakusten du, nerabeen

doakotasuna.

errealitatetik urruti kokatuz. Horrega-

argazkiak

nagusitzen

tik, hauek gutxiago identifikatzen dira

• Nerabeen profil soziokultural bera

erreferente horiekin.

ala antzekoa; igorle eta hartzailea-

2.2.

IKUSTATUTAKO
ATOLOIAK

Hipotesi horietatik abiatuta, lan etno-

Bata ikuslearen agertokia da, kontsul-

grafiko kualitatiboa garatu genuen.

ta eta kontsumorako eremua. Baina

Behaketak, elkarrizketa sakonak eta

“prosumitzailea”1 da ikuslea: kontsu-

tailerrak egin ditugu:

mitu eta produzitu egiten du batera,
bere parte-hartze, iritzi eta ebalua-

Gipuzkoan

Gaztele-

zioaren bitartez. Horrela, Interneten

(gazteentzako

guneak)

oro har komunikazio sinboliko zein

egin ziren batez ere; Perun, berriz,

funtzionala erregulatzen dituen araua

espazio publikoan, plaza ireki eta

ezartzen da.

• Behaketak:
kuetan

itxietan.
Beste

• 36 elkarrizketa: lau nerabeei (12-

ren arteko gertutasuna handiagoa

ekintza-eremua

edukien

15 eta 16-18 urte) eta lau gurasoei,

ekoizpen eta sortzea da. Bertan, ne-

Gipuzkoan zein Peruko hiru ere-

rabeek ezarritako eta ezagututako

muetako bakoitzean.

(baina inon idatzita ez dauden) “bal-

dela eta, nerabeak errazago iden-

Azkenik, publizitatea eta komunika-

tifika daitezke haiekin eta errefe-

bideak ere talde erregulatzailetzat jo

rente mota hauen jokaerak beren

genitzake, sare sozialetan egote hu-

egiteko aukera erreala dute.

tsagatik eta nerabeek sarean duten jo-

• Perun Internetera konektatzeko ka-

kaeraren irudi bat zabaltzen dutelako.

binak erabiltzen dituzte batik bat

dintzei” erantzuten dieten jarduerak
burutzen dira.

nerabeek. Kabina bateko ardura-

Lehen talde honetan, bai Youtuben

dunari ere egin zitzaion elkarrizketa.

bai Instagramen, diskurtsoa eta irudia

• Gipuzkoan hiru hezitzaile ere izan

gailentzen dira; imitatu eta barneratu

ziren elkarrizketatuak.

egiten dira eduki diskurtsiboak eta
irudi fisikoak (argazkiak ateratzeko

• 11 tailer: bi saio gipuzkoar hezkuntza

edo argazkian ateratzeko moduak),

zentrotan (12-15 eta 16-18 urte) eta

prozesu garrantzitsua nortasunaren

hiru Peruko hiru eremuetako bakoi-

eta konfiantzazko harremanen era-

tzean (12-13, 14-15 eta 16-18 urte).

ketan. Garrantzi txikiagoa du mezuaren izaerak -positiboa ala negatiboa,

Lan enpirikoaren ondorioz, bi sistema

matxista, feminista- populartasunak

ezberdinen bitartez aritzen diren bi

baino.

akzio eta interakzio-eremuren baterako existentzia eta elkartzea antze-

Bigarren erreferente taldeak -Twitter,

1 Prosumitzailea: bi hitzen arteko uztarketa (produktore eta

man genituen.

kontsumitzaile). Batez ere Interneten agertu diren hainbat
erabiltzaileren rola deskribatzeko sortu zen terminoa. Aldi
berean hedabide horien kontsumitzaile eta ekoizle diren
erabiltzaileak, hain zuzen.

Instagram edo telebista (reality show
direlakoak)- aurrekoak baino eragin
16
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1

Arauaren

Gipuzkoan, ikusi da beste bi espazio

neskak kokatzen dira eremu honetan.

eremua

sozialek eragiten dutela zuzenean

Gakoa ekintza-eremua zuzentzen du-

arauaren eremuan: bizi garen gizar-

ten arauak dira eta ez nortzuk gau-

Eremu arautzailearen ezaugarria da

erromantikoaren inguruko ikusmolde

tea eta pertsona bakoitzaren lagun-

zatzen dituzten. Bi eremu geografi-

itxuraz posizio pasiboan kokatzen

zehatz batzuei erantzuten diete. Sare

taldea dira. Eremu bakoitzean, sare

koetan, neskak dira eduki gehiago

dela. Izan ere, lehen begiratuan,

sozialetan eragina duen genero siste-

sozialei dagokienez, indarrean dau-

ekoizten dituztenak, hau da, arauaren

bertan egiten diren ekintzak kontsul-

maren lekuko da maitasun erromanti-

den arauek baldintzatzen dituzte ne-

eremuan dauden bezala, produkzioa-

tazkoak dira, ez aktiboak edo sorkun-

ko hori eta agerian jartzen da atera-

rabeen jokaerak.

ren eremuan gehien aritzen direnak

tzazkoak. Hala eta guztiz ere, mezua

tzen diren argazkietan, partekatzen

jasotzen duen pertsonak sortzen di-

diren abestietan edota like edo me

Lehen begiratuan, eremu arautzaileak

ren edukietan eragiten du eta partai-

gusta delakoetan.

maskulinoa dirudi. Hala ere, mutil zein

dira.

de da. Hain zuzen ere, ikusi, kontsultatu edo kontsumitzen duen horren

Egoera

balorazioaren bitartez egiten duen

edota kontrol mekanismoak ere “digi-

“prosumitzaile” papera dela eta.

talizatu” egiten dira. Online indarkeria

biolentoak,

larderiazkoak

leundu egiten da. Elementu hauek,

2

Ekoizpenaren
eremua

Arauak maila sozial eta kolektiboan

printzipioz pasiboak, ez dira inondik

Alor produktiboan, ekintza edo sor-

kia erabil daitekeelako sortu duenaren

ezartzen dira, testuinguru patriarkal

inora pasiboak: erabilitako indarkeria

kuntzan, neskak dira batik bat argaz-

aurka. Neskak dira beren burua ge-

kapitalistan kokatzen dira eta bertan

motaren baitan, jazarlea eta honek

kiak eta bideoak egin eta partekatzen

hien erakusten dutenak eta, horrega-

ematen diren “erregelei” zuzenean

genero sisteman duen lekua ezberdi-

dituztenak. Eduki hauek eremu arau-

tik, ahulagoak dira gorputzaren exijen-

erantzuten diete. Harreman afektiboei

nak izan daitezke.

tzailean ezarritako edertasun kanonei

tzia eta perfekzioaren inguruko ideien

erantzuten diete. Eremu normatibo

aurrean. Horiek osasungarriak ez di-

dagokienez, erregela hauek maitasun

horretan antzematen dira, era berean,

ren eta bortitzak ere izan daitezkeen

gorputzak

berezi-

jokaerak naturalizatzera daramatza-

ki) objektutzat jotzen dituzten maita-

te, bikote harremanen barruan zein

sunari buruzko ideiak. Kontsumoa eta

kanpoan. Jarrera hauek “natural” edo

kontsulta arautzen dituen esparruak

“normal”-tzat jotzen direlarik, zailagoa

definitzen du nola jokatu behar duen

egiten da horiek identifikatzea eta de-

pertsonak eduki sorkuntzaren eremu

tekzio eta prebentziorako estrategiak

produktiboan: nola atera behar den

abian jartzea.

(emakumeenak,

argazki batean, nola eta non zabaldu
behar den argazki hori.

Sare sozialetan ematen diren ohiturek indartu eta sendotu egiten dituzte

18

Munduaren aurrean agertzeko modu

edertasun kanonekin zerikusia duten

honek ahul egiten ditu pertsonak, edu-

jokaerak, batez ere nesken artean, bai19

na geroz eta gehiago mutilen artean

ahultasuna handituz. Horrela bada,

ere, sare sozialek berezkoak dituzten

“izan beharko lukeena” eta “denaren”

elementuak direla eta: berehalakota-

arteko bereizketa, diskurtsoa eta prak-

suna eta biraltasuna. Honek dakar,

tikaren artekoa, areagotu egiten da.

adibidez, ezarritako kanonen barruan
argazki bat ateratzeko ahalegina han-

Bi interakzio eremu hauek, arauare-

diagoa ala txikiagoa izatea, kokatzen

nak eta ekintzarenak, hainbat eduki

den interakzio motaren eta erabilitako

motaren ekoizpena eragiten dute, eta

kanalaren arabera.

baita eduki horiek sortzeko eta hedatzeko kanal partikularren erabilera ere:

Sareetan neska nerabeek izan de-

Internet eta sareetatik haratago, inte-

zaketen ahultasun maila handiagoa

rakziorako aterki soziala dira, zeinean

kontuan hartuta, batez ere eurengan

ekintza partikularrak gertatzen diren

eragiten du “izan beharko lukeena”

eta sare sozialen erabilerari buruzko

eta “dena”-ren arteko arrailak. Beste

beldurrak eta online ohiturak eraikitzen

modu batera esanda, politikoki zuze-

diren.

na den diskurtsoa eta ekintza errealen
arteko aldeak. Online burututako ekintzak, eta hauek izan ditzaketen zabaltasun eta oihartzuna, handiagoak dira
neskek egite hutsagatik. Zentzu honetan, jarrera batzuk egokienak ez direla
konturatzen badira edo uste badute
ere, azkenean, kontrol sozialagatik,
egingo dituzte.
Izan ere, helduek, eta baita nerabeek
ere, azaldu duten beldur nagusienetakoa hauxe da: arauaren eremuak
pertsona bat eraman dezake desberdinkeria soziala eta genero desberdinkeria bultzatuko edo indartuko
dituzten zenbait ekintza burutzera (argazki batzuk zabaltzera, esaterako),
argazkian ateratzen diren lagunen
20
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ERABILERA KOLEKTIBOA

• Instagram/Facebook32-en argazkiak
begiratu.

Taldekako aisialdi ohiturak emaku-

• Whatsapp erabili

meek egiten dituzte batez ere, espazio produktiboan ala ekintzaren espazioan, eta barne hartzen dituzte:
• Musical.ly21delakoan sortutako bi-

3

KOMUNIKAZIO ETA
KONTROL OHITURAK

3.1.

INTERNET

AISIALDIRAKO

deoak egin eta kontsultatu.
• Argazkiak sortu.

NIRE

GUNEA DA, SARE SOZIALAK NIRE
HARREMANAK

BAKARKAKO ERABILERA

Perun:
• Online jokoari dagokionez, Internete-

Interneten inguruan dauden bakarka-

ko kabinetan aritzen dira batez ere.

ko ohiturak nahiko antzekoak dira az-

• Espazio publikoetan (plazak), gi-

tertutako espazio geografikoetan eta

zonezkoek joera handiagoa dute

mutilek burutzen dituzte, batik bat,

taldearengandik

alor arautzailean, nahiz eta mugak

tzungailuak erabiliz, bideoak ikusi

lausoak diren:

edota musika entzuteko.

bakartzeko

en-

• Online jokatu

Gipuzkoan:

• Youtubeko bideoak ikusi

• Etxean online jokatzen da, baina

• Musika entzun

horrek ez dakar zaintza eta kontrol

• Facebooken (Peru) eta Instagra-

handiagorik.

men (Gipuzkoa) profiletako argaz-

• Eremu kolektibotik bultzatzen da

kiak ikusi

edota berrelikatzen da: etengabeko tentsio/hedatzea dago bakarkako eta taldekakoaren artean, eta
alderantziz.
22

2 Gaur egun TIK TOK delakoarekin bat eginda dagoen sare
soziala

3 Peruren kasuan, jarduera hau burutzeko gehien erabiltzen
den sare soziala Facebook da; Gipuzkoan, berriz, Instagram.
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3.2.

INTERNET ETA SARE SOZIALAK
NIRE KOMUNIKAZIO ESPAZIOA BAINO GEHIAGO DIRA: GIZARTE-EGI-

“Ez dut argazki asko ‘posteatzen’, bai-

ikusi ahal izan dugunagatik, badirudi

na bai, Facebookera igotzen ditudan

mutilek ekoizten dutena baino gehia-

argazkiak nere lagunekin, familiarekin

go kontsultatzen dutela. Eta ekoizteko

dira, ikastetxean gertatzen zaizkidan

orduan, Youtube bitartez bideoak sor-

gauza garrantzitsu batzuk...”

tzeko joera handiagoa dute, neskek

Arauaren arloa eta ekintzaren arloaren

nikazioaren

(Neska, Peru-Ucayali)

argazki gehiago egin eta igotzen di-

arteko harremana gauzatu egiten da,

ala sinbolikoa) gertatzen diren inte-

tuzten bitartean.

gertutik begiratzen baditugu komu-

rakzioak.

Igotzen diren argazkiek benetan ga-

Aztertutako jarreren azpian dauden

rrantzitsua den zerbait iragarri dezake-

pautak eremu normatiboko arauek de-

te. Ucayaliko (Peru) neska honek esan

finitzen dituzten jokaerak dira, eremu

bezala, “egin izanaz harro sentitzen

produktiboan gauzatuak. Jardueretan

naizen” zerbait. Edota, besterik gabe,

gertatzen den bereizketak zerikusi

eguneroko gauzak lagun-taldearekin

zuzena dauka genero sistemarekin.

partekatzea izan daiteke helburua.
SAKELEKOAREN ERABILERA

TURA ERREALAREN PARTE DIRA

1

jardutean

(funtzionala

“Probokatzen ari zen... ala
antzeko zerbait”.
Komunikazio sinbolikoa.

Komunikazio sinbolikoaz ari garenean,

ez-hitzezko komunikazioa. Sarean, ko-

honakoa ulertu dezakegu: elkar eza-

munikazio sinbolikoa argazki, bideo,

rritako kontzeptuen bitartez, norba-

esaldien bitartez egiten da nagusiki,

nakoak komunikatu nahi dituen ideiak

eta ez testu bidezko hartu-eman zu-

edo objektuak ulertzen laguntzen duen

zena erabiliz. Bere funtzionamendua
gizarte eta genero sistemen arauetan

Sakelekoak sare eta harremanen erabileran protagonismoa hartzen du,
elkarreraginerako tresna nagusia bihurtzera irits daitekeelako.
Alde batetik, sakelekoa ala zelularra
komunikatzeko erabiltzen da, mezuen
bitartez zein argazkiak igoz, selfie-ak
barne. Eta neskak dira gehien ekoizten dutenak; adibidez, beraiek dira taldean daudenean selfie gehien egiten
dutenak.
Bestetik, sakelekoaren bitartez kontsulta jarduerak egiten dira kolektiboki, eta mutilek zein neskek egiten dute
kontsulta. Baina Gipuzkoan eta Perun
24
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kokatzen da, eta alor arautzaile eta

“Eta jende gehienak... bikotekidea

“Bat, zu hasten bazara pertsona

guruan sortutako dependentzia, eta irri-

alor ekoizlearen arteko bitartekotza

daukanak, argazki pila bat igotzen

batekin hizketan... egun bat lehenago

garria beste pertsonekin agertzen diren

egiten du. Bata eta bestearen arteko

ditu bikotekidearekin Instagramera...”

ezagutu duzuna? Ondo eramaten zara

argazkiek sortutako jeloskortasuna.

mugak lausoak direla azpimarra daite-

(Mutil gipuzkoarra)

eta horrela. Ez zara maiteminduko ez

ke; bi espazio horietan aritzen direnek
Baina neska ala mutil-laguna eduki-

izaera “likidoa” dutela esan ohi dugu.

tzearen estatus hori erakusteaz gain,
argazkiak kontrolerako elementua izan

Gipuzkoan, Perun bezalaxe, argazkiak

ohi dira. Nesken kasuan, “kontrol pasi-

inguru sozial batean kokatzeko nola

boa” izaten da (beren bikotekideei

erabiltzen diren ikusi dugu. Instagra-

galdetzea non eta norekin dauden, a-

mera igotako argazkiek helbide edo

dibidez), eta erlazionatuta dago maita-

aurkezpen-txartela ordezkatzen dutela

sun erromantikoaren mitoen baitan

esan daiteke, adibidez.

eraikitako dependentzia emozionaletik
eratortzen den segurtasunik ezarekin.

Komunikazio sinbolikoak eta maitasun

Horien erakusle dira esklusibotasu-

erromantikoak duten harremanari da-

naren ideia eta maitasunak jeloskor-

gokionez, Gipuzkoan argazkiekin “jo-

tasuna berezkoa duenaren kontzep-

lasten” dute nerabeek, sare sozialetan

tua, adibidez.

jakinarazteko bikotea daukatela:

aste batean ez hilabete batean ere.

Sareek eskainitako komunikazioaren

Ezta pentsatu ere”.

berehalakotasuna dela eta, bikote ba-

“Bi, begiratzen egon, konektatu da eta

teko kideak etengabean konektatuta

ez dit erantzun, linean dago eta ez dit

egon daiteke, frustrazioa sortuz batek

erantzun, hori oso penagarria da. Oso,

ala besteak nahi bezain azkar erantzu-

nere lagun batzuek egin dute eta errie-

ten ez badu.

ta egin diet. Oso penagarria da eta”.
“Hiru, haserretzen ari zara, ez dakizulako norekin ari den hitz egiten eta
ez dakit zer, edo pertsona batekin
ateratzen ari da eta bapatean ikusten
duzu Instagramera igo duela argazki
bat beste neska batekin... Aizu, izan
daitekeela bere lagunik hoberena,
bere lehengusua, izeba, goiko bizilaguna, zu berdin berdin haserretuko

Mutilen kasuan, kontrola “aktiboa” izan

“Ba Instagramen, normalean, jendeak

ohi da, neska-lagunen bizitzan zuze-

igotzen duen argazkia ahal den politena

zara. Nik ez dut horren logika ulertzen,
benetan”. (Neska gipuzkoarra)

nean eraginez (janzkera, egiten dituen

da... Hau da, ez duzu edozein argazki

jarduerak...) edota jeloskortasuna bul-

igotzen, izan behar da oso ondo atera
zaizula edo horrelako gauzak. Instagram orain bertan delako (…) festa batera zoazenean, eta (…) zure Instagram

tzatuz, neska-laguna ez den beste

naturaltasunez onartzen dira; ez dira

neska batekin agertzen den argazkia

ikusten bikotean gertatzen den be-

igotzean, esaterako. Jokaera hauek

rezko indarkeria ekintza bezala.

gaitzetsi egiten badira ere, nahikoa

eskatzen dizutenean, Instagrametik

Edonola ere, neska batzuek ez dute

abiatuta ikusiko dute nolakoa zaren,

ikusten jokaera hauen “logika” ha-

orduan, ondo atera behar zara, ikus

“Arazoak egon dira, nik zer dakit, bikote-

daitezela pixka bat zure zaletasunak.

ko batek igo duelako... besteari argazki

Gauza horiek”. (Neska gipuzkoarra)

bat ezabatu dio, iruditzen zitzaiolako...
probokatzen ari zela edo horrelako
zerbait. Gauza horiek, ez dakit, ba ma-

rreman batean, batez ere hasi berria
denean. Ahots kritikoren batek kontra
egiten dio lehen begi-kolpeko maitasunaren mitoari, “penagarria” iruditzen
zaio pertsonarekiko eta medioaren in-

txistak dira...” (Mutil gipuzkoarra)
26
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2

“Eta norekin ari zara hizketan?”.
Komunikazio funtzionala

da, perutar zonaldeen konektibitate

edo kontrol jarreretara daramaten

txikiagoa dela eta. Honek eragiten du

maitasun erromantikoaren inguruko

pertsonen eguneroko bizitzan sareen

hainbat ohitura eta balio. Konektibita-

Komunikazio funtzionalaz ari gare-

daitezen, ikasgelan egin behar diren

presentzia ahulagoa izatea. Mutil pe-

te maila altua dagoenean, Whatsapp

nean, informazioa modu zuzen eta

lanei buruzko informazioa partekar-

rutar batek azaldu duenez, adibidez,

tresnak bestearen konektibitatea be-

argian transmititzeaz ari gara, bes-

tzen delarik. Perun, gelan ikusitako

bizpahiru astetan behin baino ez da

giratzen uzten du denboraren ikuspe-

te pertsona batzuekin geratu edota

edukien inguruan ikertzeko erabiltzen

Messenger bidez komunikatzen.

gitik eta maila sozialean. Kontrol mota

taldean hitz egitea bezalako helbu-

da batik bat online euskarria.

berriak arrunt bihurtzen dira bikotea-

“Urruti dagoenez berriz kargatzeko

ruekin, adibidez. Dagokigun kasuan,

ren barruan, kontrol elementuak ohi-

eta, gainera, nere lagunak ez dira hain-

sare sozial bat erabiltzean datza,

Gipuzkoa eta Ucayaliren kasuetan,

telefono dei “tradizionalaren” ordez,

Interneteko komunikazioa Whatsapp

hainbat pertsonen artean antolatu eta

bidezkoa da batez ere, baina Aya-

konektatzeko. Komunikazio mota ho-

cuchon eta Liman, Facebook-ek duen

nen barruan, hezkuntza erabilera ere

Messenger da behar hau asetzen

Horrela, Gipuzkoaren kasuan esan

sartzen da. Gipuzkoan hezkuntza era-

duen sare soziala. Gipuzkoa eta Pe-

dezakegu sare sozialen erabilera nor-

kundeek beraiek partekatzeko plata-

ruren artean erabilpen eta ohitura ez-

tasunaren eraikitzailea dela, munduan

formak ezartzen dituzte eta Whatsapp

berdintasun garrantzitsua antzematen

beren lekua aurkitzeko nerabeek era-

kotzat antzematen direlako Whatsapp

beste konektatzen. Horregatik ez (naiz

bidezko komunikazioa duten harre-

asko konektatzen)”. (Mutila, Peru-Lima)

man guztietan.
“Adibidez, linean zaude, baina
ez zara berarekin hizketan ari eta
galdetzen dizu ‘zeinekin ari zara hitz
egiten?’ edo ‘nola joan da eguna?’

biltzen duten tresna bat. Aztertutako

taldeak sortzen dira ikasleak antola

edo horrela. Eta dena norekin egon

hiru perutar eremuen kasuan, berriz,

zaren jakiteko, guztia bezala, kontrol

ez da antzematen sare sozialek fun-

batekin”. (Neska gipuzkoarra)

tzio hori dutenik edo, behintzat, ezin
dugu modu berean ulertu.

Kontrola jeloskortasun eta mesfidantza jarrerarekin erlazionatuta dago,

Baina, bai esan genezake mundua-

eta sakelekoa mutil batzuek erabil-

ren eraikitzaile direla beste zentzu

tzen duten tresna da, batez ere beren

batean; batik bat lan-arrazoiak direla

bikotekideak non dauden edo norekin

eta lurraldean zehar sakabanatuta

hitz egiten ari diren jakiteko.

dagoen gizarte-egitura mantentzen
duten heinean, hain zuzen. Modu honetan, fisikoki urruti dauden pertsona
ezagun, lagun edo senitartekoekin
harremanetan mantentzeko aukera
ematen dute.
Harreman afektiboei dagokienez, Gipuzkoan aurkitzen ditugu indarkeria
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“Nik uste dut sare sozialak bikote

“Zu Whatsappera konekta zaitezke, ez

Eta ez dituzte ikusten nagusitasun

batean, ez direla ezta ere onak. Nik

duzu elkarrizketa batean sartu nahi,

eta menpekotasun genero harreman

baditut ateratzen ibili ziren lagun

ez daukazulako pertsona horrekin

gisa; hau da, ez dituzte hartzen ber-

batzuk, eta mutilak (…) ez zion uzten

hitz egiteko gogorik, eta bapatean

dintasun ereduak gutxi, ala batere ez,

bere lagunengana hurbiltzen (…), oso

pertsona horrek jartzen dizu: ‘Badakit

sustatzen dituzten harreman moduan.

jeloskorra zelako. Gero beti jakin nahi

konektatu zarela, erantzun, erantzun,

zuen non zegoen, norekin zegoen,

erantzun, erantzun’. Erantzun ez ba-

sakelekoa begiratzen zion... Bere sare

dizut, gogorik ez dudalako da, noski”

sozialetako pasahitzak eman behar

(Neska gipuzkoarra)

zizkion”. (Neska gipuzkoarra)
“Ni horrekin asko estresatzen naiz.
Zenbait mutilek beren bikotekideekiko

Irakurrita utzi eta deskonektatzen den

kontrol aktiboa dute. Jarrera hau kriti-

jendea, horrek bai estresatzen nau.

katu egiten den arren, ez da matxista-

‘Ez irakurri mezua, utz ezazu hor, ez

tzat jotzen, kontrol jarduerak lagunen

irakurri. Berdin zaidala konektatzen

arteko harremanetara ere hedatzen

zaren ala deskonektatzen zaren. Neri,

ari direlako.

irakurtzen baduzu, erantzuten didazu”
(bere buruarekin hitz egiten). Asko

Adiskidetasunaren kasuan, neskek

estresatzen naiz erantzuten ez didate-

beren lagunei segika ibiltzeko joera

nean”. (Neska gipuzkoarra)

handiagoa dute. Baita estresa sufritzekoa ere, beste batzuek behin eta

Kontrolerako elementu hau bikotea-

berriz eskatzen dietenean modu eten-

ren barruan zein kanpoan ageri da.

gabe eta berehalakoan konektatuta

Online harremanen parte da. Baina,

egon daitezela eta erantzun dezatela.

garrantzitsua da kontrol horren izae-

GAKOAK
• KONTROLA KONEXIOAREN BIDEZ:

• KONTROLA ARGAZKIEN BIDEZ:
(argazki

• Bikoteetan: frustrazioa mutilen

mota) – gutxi gorabehera normal-

artean ematen da, batik bat, eta

tzat jotzen dute neskek.

neskek onartzen dutela dirudi,

• Argazkien

kontrola

• Argazkien bidez sortutako/era-

nerabeak

gindako jeloskortasuna (argaz-

adiskidetasun harremanetan egiten

satzen duten neska berak frustrazioa

denean ala maitasun harremanetan

sentitzen du beste batzuek berari

agertzen denean. Aitzitik, nerabeek

erantzuten ez diotenean. Ikus daiteke

ez dute ezberdintasun hori ez kon-

badagoela jokaera pauta bat, zeina-

tuan hartzen ez ulertzen. Horrega-

ren arabera pertsona batek mezu bat

tik, bikotekideek eragindako kontrol

irakurri badu, erantzun beharra dau-

jarrerak ikusezinean geratzen dira,

kan; ez badu irakurri, ez dago eran-

adiskideekin ala gurasoekin dituzten

tzutera behartuta.

harremanekin parekatzen dituztelako.
30

diren

identitate “nagusituak” eraginda.
• Adiskidetasun

kiak aldatu).

harremanetan:

kontrola eta frustrazioa nesken
partetik antzematen da batez ere.
Gainontzekoen onarpen beha-

raren ezberdintasuna azpimarratzea,
Baina, bere lagunen exijentziek estre-

sozializatzen

rrean eta lehian sozializatzen bai• EDUKIEN

EKOIZPENEAN

tira neskak.

OINARRITUTAKO AHULTASUNA

31

“Batzuetan txarra da, petsona gaiztoak jartzen dira zurekin kontaktuan,
bizitza txarreko pertsonak, gure alabei
gerta dakieke zerbait Internet bidez”.
(Ama. Peru-Ayacucho)

4.1.

4

PERTZEPZIOAK ETA
BELDURRAK

Nerabeek dituzten beldurrak helduek

Gurasoak ados daude nerabeak, be-

zabaltzen dituzten eta komunikabi-

ren adinagatik, izugarri eraginberak

deek elikatzen dituzten diskurtsoen

diren ideiarekin. Telebistako zein sare

baitan eraikitzen dira, maila handian.

sozialetako edukiek eragiten dietela

Etengabean errepikatzen dira sare

uste dute. Are gehiago, bahiketa edo

sozialen gehiegizko erabilpen eta

estortsioa bezalako arrisku fisikoak ja-

erabilpen egokien inguruko mezuak,

san ditzaketela ere uste dute.

NIRE MUNDUA
EZ DA ZURE MUNDUA

Helduen eta nerabeen munduen ar-

• Intentsitatea

teko haustura erakusten diguten hiru

• Etengabeko eta berehalako konexioa

elementu nagusiak hauek dira:

• Pribatutasun eta intimitateari buruzko ikuskera

nahiz eta nerabeak helduak baino informatugoak egon ohi diren.

“Zenbait programa daude, adin horretan norbait beraiekin bide horretatik

“Interneti buruz ez didate hitz egiten,

komunikatzeko joera dagoelako, gau-

beraiek Internet ez baitute ezagutzen,

za asko egon daitezke, bahitzera ere i

baina nik pixka bat ikasi nuen albis-

rits daitezke, hori dena azaltzen diot,

teetako informazioetan Interneten izan

Facebooken izan behar dituela eza-

ditzakezun arriskuei buruz, gehiago

gutzen dituen lagunak, ni jartzen naiz

albisteetan”. (Mutila. Peru-Ayacucho)

bere Facebook erabiltzen, bai bera
baita ni ere” (Ama. Peru-Ayacucho)
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“Nik uste gehienek dagoeneko uler-

osoa sakelekoarekin ikusten gaituzte,

tzen dutela guk sare sozialei ematen

komunera sakelekoarekin joaten,

diegun garrantzia eta zergatik. Beno,

sofan sakelekoarekin, ta eskolara

zergatik agian ez dakite, baina ema-

joaten, sakelekoarekin, ba...” (Neska

ten diegun garrantzia nik uste eza-

gipuzkoarra)

gutzen dutela eta nahiko ondo. Egun

1

Ez egotea: Bazterketa arriskua! Intentsitatea, jarraitutasuna eta berehalakotasuna

Egun osoa daude, egun osoa adi ezer

rekin estuki erlazionatuta dago: gai

ez galtzeko eta hori da ezberdintasu-

nontzeko kideak konektatuta daude-

nik handiena eta esaten duzu baina,

nean beraiek ez badaude, informazio

ez? ‘eta zer galduko duzu?’ ‘momen-

edo gertaeraren bat galtzeko arrisku-

tuan zerbait jartzen badute eta ni gero

an daude eta, horrekin, taldetik kanpo

ez naiz enteratzen’ eta ‘baina gero

geratzeko arriskuan (une batez bada

enteratuko zara, gero bai irakurriko

ere). Gurasoei ulergaitza gertatzen

duzu, gainera hor gelditzen da, ez da

zaie hori eta, ondorioz, familian ga-

pasatzen, ez? Eta ‘ez baina’ eta beno.

tazkak sortzen dira.

(Ama gipuzkoarra)
Horrela bada, nerabeen harreman soBeldurrak handitu egiten dira sa-

zialak, dauden espazio fisikoaz gain,

reen gehiegizko erabilpentzat jotzen

espazio birtualean ere finkatzen dira.

denaz edota online harremanen in-

Espazio honek ez du geografia edo

tentsitateaz ari garenean. Gipuzkoa-

denbora mugarik, eta beti konektatuta

ren kasuan, intentsitatea zeharkako

egotea eskatzen du. Neska gipuzkoar

ezaugarria da, helduek online gizarte

batek espazio sozialean egotearen

harremanen konektibitate eta bereha-

garrantzia aipatzen du, izan hura fisi-

lakotasunaren inguruan aipatzen di-

koa ala birtuala. Egon behar dira, eta

tuzten beldur guztietan. Intentsitatea

aurkezpena zaindu behar dute. Hel-

ez da soilik alor honetako ezauga-

duei kosta egiten zaie hori ulertzea.

rria; nerabezaroaren ezaugarri gisa
hartzen da. Etengabean konektatuta
egoteko beharra berehalakotasuna34
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“Gurasoen kasuan, ez dute ulertzen

Alde batetik, ez dituzte errealtzat jo-

ari den une berean. Zentzu horretan,

Perun ezin izan da hau modu berdi

zera, ados... beraiek ezkonduta egon

tzen sare sozialetan sortu eta/edo

kosta egiten da ulertzea nerabeentzat

nean behatu. Maila batean, aztertuta-

daitezke (…) nahi duten guztia eduki

mantentzen diren harremanak. Ho-

balio bera dutela online ala offline

ko lurralde geografikoetan Internetek

dezakete, beste gauza bat da ulertu

rren ondorioz, gutxietsi egiten dituzte

gertatzen diren topaketek. Gainera,

daukan eremu eta hedapen eskasa41

behar dutela gu gazteagoak garela

nerabeen online inguru soziala oro

espazio fisikoan gertatzen diren ha-

direla eta. Hala eta guztiz ere, hainbat

eta askoz gehiago axola zaigula

har, sarean gertatzen diren harrema-

rremanek eta interes elkartzeak jarrai-

pertsona (heldu zein nerabe) kontu-

bizitza soziala: zer esango duten, jen-

nak eta, bereziki, aldi baterako kone-

pena dute online espazioan.

ratu dira Interneten erabilera denbo-

deak pentsatuko duena, ulertu behar

xio uneak.

dute horrek guztiak guri min ematen

ra galtzea izatera irits daitekeela eta
“Bai, nik ikusten ditut egun osoa

ikasketetan eragin kaltegarria izan
dezakeela.

digula beraiei baino askoz ere gehia-

“Garaiak aldatu egiten dira, ez? Eta

adi ea zer jarri didaten, zer esaten

go. Ze, noski, beraiei A ala B janztea

nik esaten diet batzuetan ikusten di-

didaten, ezin dut momentu bat galdu,

berdin zaie, gu ba, gehiago presta-

tudala lagun artean eta bakoitza bere

hau da (…) azkenean etxean arauak

“Lehen konektatzen nintzen, orain ez

tzen gara”. (Neska gipuzkoarra)

sakelekoarekin, esaten duzu ea, ez

jarrita ditugu (…) bestela berdin zaie,

hainbeste (…) Gehiago eduki naute

zaudete elkarrekin eta gero ba, nik es-

hau da, (…) etxekolanak egin behar

ikasten Interneten baino (…) Ez dut

Nerabeen egitura sozialaren erai-

aten nien, ez? Guk bai egiten genuen

badituzu, utz ezazu sakelekoa gelako

hainbeste diru gastatzen, lehen ez

kuntzaren ikusmolde horrek dakar

etxera iristen ginenean, iristen zinen

atean nik ikusteko moduan, hau da,

nuen nere orduan bazkaltzen Inter-

helduekin haustura puntu nagusie-

eta telefonoa hartu eta elkarri deitzen

eta gauean, ohera joaten zaretenean,

netera joateko eta ikastetxera ere ez

netakoa. Helduen ikuspegitik, egitu-

genion berriz, ez? Baina esaten nien

sakelekoa gelatik kanpo (…). Afaltze-

nintzen etortzen, horregatik errepikatu

ra soziala espazio fisikoan eraiki eta

‘baina jo, elkarrekin gaudenean’, ‘ez,

rakoan, sakelekoak kanpora, berdin

nuen urte bat ere”. (Mutila. Peru-Lima)

mantentzen da nagusiki, eta geo-

ze noski, gu elkarrekin gaude, baina

du soinua egiten duen, jotzen duen,

grafikoki gertu dauden pertsonekin,

bitartean hitz egiten ari zara ez dau-

afaltzen ari gara, hori bai, arau horiek

beharrezkoa denean online eremuari

denekin, ezagutzen dituzunekin, es-

jarri behar izan ditugu ze bestela, ez

etekina ateraz. Azken batez, haustu-

kubaloikoekin, eta...’ eta esaten duzu,

daude, hau da, ez daude, ez daude,

ra baten aurrean gaude. Alde batean

‘momentu horretan elkarrekin bazau-

ez horixe” (Ama gipuzkoarra)

nerabeak kokatzen dira, etengabeko

dete, zuek egon beharko duzue, ez?’

eta bertakotik haratago doan konexio

Eta ‘ez pentsa, hainbeste ere ez gara

Helduen begietara, sakelekoak ne-

espazio batean; bestean, pertsona

ibiltzen’. (Ama gipuzkoarra)

rabeen interakzio sozialean nagusi-

helduak beren inguruan, fisikoa dena

tzeak komunikazioa galaraztea da-

eta etenak dituena, non harremanak

Bestetik, eta aurrekoaren ondorioz,

kar. Hala ere, sakelekoaren bitartez

bertakoak eta “errealak” diren espa-

harreman horiek espazio fisikoan ger-

egon badaude: aurrez aurre dauden

zioetan eraikitzen diren.

tatutakoen maila berean onartzen ez

lagunekin daude, eta fisikoki ez dau-

dituztenez, oso deserosoa eta gaizki

den lagunekin ere badaude. Gainera,

Gertaera honek hainbat ondorio da-

ikusita dago sakelekoaren bitartez

heldu batentzat guztiz “xurgatzailea”

kartza helduek nerabeei buruz duten

etengabean konektatzea, eta hura

den hori ez da hainbeste nerabe

pertzepzioaren eraikuntzan.

erabiltzea topaketa fisikoa gertatzen

batentzat.
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4 Garrantzitsua da kontuan hartzea Interneten hedapen
eskasa elementu teknikoekin lotuta egon daitekeela, baina
baita ere lurralde hauetan bizi diren eta ikerketak aztertu
dituen unitate familiarren egoera sozioekonomikoarekin.
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Horrela bada, nabarmentzen dituz-

“Hauek geratu dira oraindik gutunen

Nerabeek antzematen dute hutsartee-

Helduei buruz nerabeek duten

ten arazo nagusiek hauekin zerikusia

garaian (…) Ez dute ezer ulertzen, ia

tan, aspertzen direnean, erabiltzen

pertzepzioa

daukate:

ez dakite ordenagailua pizten eta hori

dutela online espazioa, batez ere

52 urte dituztela. Ba ez dakit. Ez dute

ikus-entzunezko baliabideak. Beraz,

Helduek nerabeekiko ezarrita dituzten

ezer ulertzen”. (Mutil gipuzkoarra)

asperraldiari jarritako partxea izan

mekanismoek honakoa eragiten dute:

daiteke, baina horretaz jabetzen dira

neska-mutilak, oro har, ez ulertuak

maila batean.

(maila batean, ez guztiz) sentitzea.

• Eskolan lortzen diren emaitzak eta
lotarako orduak.

“Uste zutelako erabilpen txarra eman-

• Mundu fisikoarekiko deskonexioa.

go geniela. Power Point bat egiten

• Harreman sozialen hutsalkeria eta,

Beren gurasoak “atzeratuak” daudela

aritu beharrean, jokoetara jolasten

“Txokea izan zen etxean, beraiek guk

iruditzen zaie. Hau bai Perun, bai Gi-

arituko zinela edo beste zerbaitetan.

baino gehiago kontrolatzen zutelako,

puzkoan gertatzen da.

Eta orain konturatu dira teknologia

ezta? Orduan, beno, hasieran kosta

aurreratuz doala”. (Mutil gipuzkoarra)

egin zitzaigun, asko, hau da, zen, hau

Elementu hau oso garrantzitsua da,

da ‘Ez, aizu, ikusten utzi behar didazu’

erakusten baitu tradizionalki aita-a-

Gipuzkoaren kasuan, ez zen ezer

eta konfiantza hori, ezta? Eta ‘ez, ez

mek seme-alabekiko ezarritako bo-

aipatu eskolako emaitzen inguruan.

dizut zergatik ikusten utzi behar, nere

tere eta kontrol harremanak inbertitu

Perun, bitartean, elkarrizketatutako

lagunarekin hizketan ari naizelako

egiten direla eremu honetan, azkene-

• Mundu birtualean indarkeria eten-

zenbait nerabek eskolarekin zerikusia

eta nik nere lagunarekin hitz egiten

koek gehiago dakitelako.

gabea den pertzepzioa: kanal ge-

zuten arrazoiengatik utzi zioten Inter-

dudana ez dizut zergatik erakutsi

hiago daude, informazio-jarioa az-

netera hainbeste konektatzeari edota

behar’ ez? Baina beldurrak dira, hau

Bai helduak bai nerabeak horretaz ja-

karrago eta hedapen handiagoa

beste nerabe batzuk kritikatzen zituz-

da, hasieran, ea norekin ari ote den

betzen dira. Helduen kasuan, oroko-

lortuz barreiatzen da eta, horren

ten helduen diskurtso bera erabiliz.

hizketan, baina ‘ta zure lagunekin

rrean, egoera hori onartu egiten dute-

ondorioz, arriskuak iraunkorrak iru-

Deskonexioari dagokionez, nerabeak

besterik ez duzu hitz egiten? Eta no-

la ikus daiteke.

ditzen zaizkie helduei.

ez dira mundu fisikotik bananduta

rekin hitz egiten duzu?’, ezta? Kontrol

sentitzen. Aldiz, bi interakzio espazio

saiakera, gero txikiarekin ezberdin

Helduek azpimarratzen dituzten

ezberdin dituen mundu batean bizi di-

egin dudana izan da azkenean, agian

arazoen inguruan nerabeek duten

rela uste dute.

konfiantza handiagoa izan, ez?” (Ama

ondorioz, hauen ezegonkortasuna.
Uste dute, era berean, honek pentsatzeko modua aldatzen duela
eta bizitzaren beste alor batzuetan
eragin dezakeela.
• Nerabeek dagoeneko ez dakite zer
den aspertzea.

iritzia

gipuzkoarra)
Ez dituzte online harremanak alda-

Sarritan,

nabarmendutako

arazo

kortzat hartzen. Alderantziz, mundu

hauen inguruan nerabeek duten per-

fisikoan dituzten harremanen maila

tzepzioa ez da negatiboa eta helduek

berean daude; espazio fisikoko ha-

ulertzen ez dituztela planteatzen dute.

rremanen luzapena dira, eta egunero

Badira oraindik gutun bidez komuni-

fisikoki egoten diren pertsonekin ger-

katzen diren helduak.

tatzen dira.
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Hauteman diren arazo “erreal”

ezaugarri dituen jazarpen moduak

Pribatutasun eta intimitatearen kon-

nagusiak

espazio fisikotik kanpo gerta daitez-

tzeptuak funtsezkoak bihurtzen dira,

• E.: Zer da lagunek gehien publikatzen dutena?

ke, eta eguneko 24 orduetan zehar,

nerabeen online jokaerak eraikitzen

• P8PA: Batzuetan argitaratzen dute

Etengabeko konexio honen ondorioz,

beren

dituzten ohitura, balio eta ideiak uler-

umore pixka bat hor, batzuetan

lehen batez ere presentzialki gerta-

areagotuz.

tzeko, maitasun erromantikoaz duten

triste samar zaude, umore ona

tzen zen indarkeriak ez dauka orain

Etengabeko konexio honek posible

pertzepzioa

bezala edo batzuetan publikatzen

muga fisikorik. Alegia, sare sozialen

egiten du, eta laguntza ematen dio,

arriskuei dagokienez.

erabileraren bitartez, hau jazo dai-

lehen aipatutako kontrol moduen no-

teke: beste pertsonekiko kontrolak

labaiteko normalizazioari.

eraginak

azpimarratuz

eta

eta

ziberbullyingaren

dituzte argazki batzuk zure lagunekin geundenean, hori publikatzen

Kontzeptu hauek helduekiko beste

dute. (Mutila. Peru-Ayacucho)

haustura elementu bat dakarte. Pri-

2

batutasun eta intimitatearen mugak,
Pribatutasuna eta intimitatea:
mugak mugitu egin dira!

Bi elementu hauek (argazki motak eta

hesiak, aldatu egin baitira. Nerabeek

ezezagunekin kontaktatzea) arrisku

zabaltzen dituzten edukietan dago

faktore kontsideratzen dira eta aman-

berritasuna eta baita ere pertsona

komunak dira ikerketa honen lurralde

ezezagunekin izan dezaketen harre-

ezberdinetan.

man handiagoan ere.
• E.: Zer igotzen duzu? Argazkiak
ere? Argazkiak igotzen dituzunean,
zein argazki mota igotzen duzu?
• P7: Nere urtebetetzea bada ala
beste zerbait, jarraitzaile ditudan
pertsonek jakin dezaten nere urteak direla, eta bide batez, zoriontzeko, ezta? Eta baita ere...
ibilaldiren batera joan bagara edo,
eta eskatu badut argazki bat ateratzea, argazkia gustatu bazait, igo
egiten dut. (Mutil gipuzkoarra)
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Helduek azpimarratutako

gustatzen zitzaion mutil bati bidaltzea,

Gizonezkoaren sexualitatearen kon-

profil itxia du eta pertsona berri batek

arazo/beldurrak

hau da, argazkiak tanga jantzita, bula-

trolaezintasunaren ideia sustatzen da.

kontaktatzeko

rretakoa ez dakit nola jarrita, beno (...)

Eredu patriarkal heteroarautzailearen

nean, haren profila egiaztatzen dute

baitan dauden eta bortizkeria justi-

lehenik.

• Hedatutako irudien sexualizazioa.

asmoz

idazten

die-

Nerabeentzat kaltegarriak izatera

Hamalau urterekin, hamalau, hau da,

fikatzera iristen diren

irits daitezke, batez ere neskentzat.

horregatik ufff, esaten duzu beno

buruzko ideiak indartzen laguntzen

Nor den ez dakidan pertsona bat

• Bizitza pertsonala besteei irekitzea,

hartu airea eta beno, ba, bururatu

du honek.

jarraitzen hasten bazait, ba ez diot

egunero egiten diren jarduerekin

zitzaion bidaltzea ustez gustatzen

zerikusia duten argazkien bitartez.

zitzaion mutilari, ez dakit zer, beno

Nerabeek beldur hauen inguruan

kontua pribatuan daukagu, norbaitek

ba argazkiak, hau da, pasa dira, ba

duten pertzepzioa

jarraitu nahi badu, zuk ikusten duzu:

• Ezezagunekin harremanetan jar-

sexualitateari

jarraitzen uzten (…) Ze guk Instagram

‘Jarraitu nahi du’ eta orduan zuk

gu Hernanin bizi gara eta Urnietara

tzea/egotea. Pertsona horiek nerabeei kalte egin diezaieketela uste
dute.
• Hainbat enpresek datu pertsonalak erabil ditzaketen beldurra adierazi zen baita ere, kasu batzuetan.
Modu kontzientean ala ez kontzientean partekatu daitezke datuak enpresa horiekin.

iritsi dira, hau da, pasatzen joan dira,

Nerabeek ez diote beldur berezirik

onartzen duzu ala ez diozu uzten.

orduan (…) ba ikusi da nola egon den

argazkien sexualizazioari. Bai, ordea,

(Mutil gipuzkoarra)

neska hau, nola egon den familia,

munduan

orduan nik esaten nien, beno, ‘ikusi

argazki horiek erabiltzeko moduari.

“Sareari emandako” datu pertsonalei

duzue nola egon den Naia, ezta? Hau

Testuinguru jakin batean egindako

dagokienez, nerabe batzuek ere ai-

da, ikusten duzue? Ikusten duzue zer

argazkiak, eta helburu partikular ba-

patu dute, baina ez dirudi arazo han-

gertatu den?’ Eta ‘bai, bai, bai, baina

tekin kanal batean zabaldutakoak,

ditzat jotzen dutenik.

nola bururatzen zaio bidaltzea?’ eta

Snapchat adibidez, beste kanal ba-

esaten diot horregatik, beno ‘orain-

tean, Instagram esaterako, erabiliko

Berez, nik uste orokorrean ulertu

euren

lekua

sortzeko

goan neskak bidali du baina mutilak

ote diren beldur dira. Zentzu horretan

beharko luketeela “zergatik” erabil-

Aztertutako espazio geografikoen ar-

ere ahal zuen, mutilak ere hori iritsi

nabari den kezkarik handiena komu-

tzen ditugun hainbeste sare sozialak.

tean gehien azpimarratu duten pun-

bazaio zergatik zabaldu behar du

nikazio sinbolikoarekin lotuta dago

Eta gazteak ez hainbeste izutu

tuak zerikusia dauka pertsona eze-

modu horretan, ez? Neskari barre egi-

batik bat, haren adierazpenarekin eta

kontua hackeatu dezaketela esanez,

zagunek nerabearekin kontaktatzeko

teko? Mina emateko? Ikusten duzue

eurentzat azaltzen duenarekin. Ho-

zure telefonoa ikusteko moduan jar

daukaten aukerarekin.

zenbateko mina egin daitekeen, ez?’

rrek erakusten digu asko kontrolatzen

dezaketela, zure banku-kontuak.

Orduan, ez. (Ama gipuzkoarra)

dutela hedatzen duten argazki mota.

Baina... esan neri, non demontre jar-

Izan ere, munduari beren burua aur-

tzen dituzu zuk zure banku-kontuak?

kezteko eta adierazteko modua da.

Nik, banku-konturik izango banu, ez

“Adibidez, etxean daude, pijama
jantzita daude ez dakit zer eta bestea

Zabaldutako

‘begira, harrapatu zaitut arrautz erdia

ri dagokionez, neskekin kezkatuago

kanpoan duzula’ eta ‘ez igo hori, hori

daude helduak. Pertzepzio honek

Diotenez, modu batean ala bestean

aizu, nahi baduzue hackeatu banku-

ezabatu!’ eta beno, ba horrela, ba

neskak egiten ditu harreman sexua-

ezagutzen dituzte Instagramen euren

kontua, maitia. Ba, argi ezetz.”

gertatu da, gertatu zaio orain gutxi

lean gertatzen denaren arduradun,

jarraitzaile diren edo eurek jarraituta-

(Neska gipuzkoarra)

neska bati, orain 14 urte izango ditu,

maila handiagoan, eta mutilen jokae-

ko pertsona guztiak, hirugarren lagu-

eta orduan, ba, bururatu zitzaion

ra eta jarrerei garrantzia kentzen die.

nen bitartez bada ere. Gehiengoak
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irudien

sexualizazioa-

nituzke Instagramen horrela jarriko,
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esaten digute baita ere kameratik

Komunikazio funtzional eta sinboli-

4.2.

ikus gaitzaketela. Ni egon nintzen

koaren testuinguruan, eduki pribatu

Nerabeen parte batek adierazten di-

Helduak kritikatu ere egiten dituzte,

hilabete bat, hitz egiten nuen bakoi-

eta intimoagoa duten argazkiak egi-

tuen beldurrak edo kezka jarrerak,

izutu egiten direlako eta hainbat arris-

tzean, horrela... horrela hitz egiten,

ten dira. Bullying eta ziberbullying

kasu gehienetan eta aztertutako ingu-

kuren inguruan ohartarazten dituzte-

ez nuelako nahi inork kameratik

“arma” gisa erabil daiteke hori:

ru geografikoetan, helduek adieraz-

lako. Nerabeek uste baitute helduek

ten dituzten beldurrekin bat datoz.

ez dakitela zertaz ari diren. Izan ere,

Antzemandako arazo “errealak”

Esaten digute edozer gauza hackeatu dezaketela. Ah, eta beno,

begiratzerik. Gero azkenean esan
nuen... hau txorakeria da. Baina

EZ DUT EZAGUTZEN...
BELDUR NAIZ!

• Bikotekidearen kontuen kontrola,

egon nintzen hilabete bat sinetsita,

pasahitza ezagutzeagatik.

benetan, zerbait gertatuko zaidala.

zialen errealitatearen eta bertan ger-

gaineko

ados helduek arriskutsu gisa defini-

tatzen diren interakzioen inguruko ez-

kontrola, ikerketa honetan aterki

tzen dituzten egoeren larritasunarekin.

jakintasunetik datozela.

• Argitaratutako

Noski, hainbesteko beldurra sartzen

badirudi helduen beldurrak sare soHala eta guztiz ere, ez daude beti

edukien

dizute eskolan horrekin, ba azke-

soziala deitu dugunaren hiru kape-

nean... (Neska gipuzkoarra)

tan ezarritako pauten bidez, zeinak
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komunikazio sinbolikoan burutzen
Perutar nerabeen diskurtsoan estig-

diren.

matizazioaren gaia aurkitzen dugu

• Konexioaren gaineko kontrola

era berean, sare sozialetan eduki
sexualen kontsultaren problematikari

Pertsona helduek ez dituzte elementu

lotuta.

hauek arriskutsu bezala identifikatu.
Nerabeek, bitartean, hirugarren pertsonek bizi izandako esperientzien
bitartez aipatu dituzte. Bere egiten
duten kasu bakarrak zerikusia dauka
adiskidetasun harremanen barruan
Whatsapp konexioaren bitartez burututako kontrolarekin.

5 “Aterki sozialaren” ideia arauaren eremuko eragin maila
ezberdinei dagokie: 1) sistema patriarkala, zeinak barneratutako roletan eragiten duen, genero sozializazioaren bidez; 2)
pertsona hezten den gizartea eta pertsona hezten den zirkulu
zabala; 3) gertuko lagun-taldea. Indar hauek ez dute espezifikoki sare sozialetan eragiten, baizik eta gizartean oro har.
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Helduek azpimarratutako arazo eta

2) pertsona ezezagunek nerabeekin

arriskurik handienak, euren beldurrak,

kontaktuan jarri nahi izatea. Zentzu

hauekin daude lotuta:

honetan, Facebook da batez ere aipatzen duten kanala;

1) Interneten nabigatzea eta sare sozialak denbora galtzea izatea nera-

3) “helduentzako bideoen” kontsulta;

beentzat;

bideo pornografikoak.

GAKOAK
• INTENTSITATEA

• PRIBATUTASUNA ETA
INTIMITATEA

• Gertatzen diren portaera guztien atzean dago.

• Intimitateari buruzko pertzepzio
aldaketak; leku horretatik ulertzearen garrantzia.

• KONEKTIBITATEA ETA
BEREHALAKOTASUNA

• BELDURRAK

• Arazoen estrapolazioa: zuzenean online indarkeriari eragi-

• Batez ere ezezaguna denarekin

ten dion biraltasuna.

lotutakoak.

• Espazio fisikoetan gertatzendiren arazoen hedapena.

IKERKETA OSOA:
http://medicusmundigipuzkoa.eus/eu/publicaciones/
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