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“Maitemintzearen kontzeptua da nik zu mirestea eta gainontzekoa
baztertzea (…). Pertsona batekin maiteminduta egotea neretzat ez da ona”

Taldean elkarrizketatutako 14 urteko mutil gipuzkoarra

“Emakume batek ez bere ahultasunarekin baizik eta bere indarrarekin maite 
ahal izango duen egunean, ez bere buruaz ihes egin baizik eta bere burua 

aurkitu, ez makurtu baizik eta sendotu, egun horretan maitasuna berarentzat 
izango da, gizonezkoarentzat bezala, bizitza iturri eta ez heriotz arrisku”

Simone de Beauvoir

“Nahiago nuke bakarrik egoteko kemena bagenu
eta elkarrekin egotera arriskatzeko adorea bagenu”

Eduardo Galeano
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Gaizki amaitzen den gauza ederra ote da maitasuna?

Dokumentu honek “Gaizki 
amaitzen den gauza ede-

rra ote da maitasuna? Amodioa, 
sexua eta osasuna. Gipuzkoako 
nerabe eta gazteek maitasunari 
buruz dituzten ideiak”1 ikerketa 
proiektuaren ondorioak aurkezten 
ditu. 2014ko iraila eta 2015eko 
iraila bitartean garatu zen lan 
hau, Medicus Mundi Gipuzkoa, 
Farapi Koop. Elk. eta Euskal 
Herriko Unibertsitatearen esku-
tik, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eta Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentziak emandako diru 
laguntzari esker. 

Egitasmoaren helburu nagu-
sia izan da Gipuzkoan 13-18 urte 

1. Egindako ikerketa osoa argitalpen ho-
nekin datorren CDan irakur daiteke.

bitarteko nerabe eta gazteek2 mai-
tasun erromantikoaren inguruan 
dituzten ideia komunak aztertzea. 
Amodioari buruzko ideia multzo 
hori ezagutzeak duen interesa 
honakoa da: deskubritzea maitasun 
eta sexuaren inguruan sortutako 
itxaropenek nola eragiten duten 
jokaeran eta harreman afektiko 
zein sexualak sortzeko eran. Baita 
pertsona gazteen sexu eta ugalke-
ta osasunerako kaltegarriak izan 

2. Testuan “nerabeak” eta “gazteak” hitzak 
erabiliko ditugu, MOE-OPS-k (Munduko 
Osasun Erakundea-Osasunaren Panamerikar 
Erakundea) haiei buruz egiten dituen de-
fi nizioak kontuan hartuta. Adin tarte 
batean, bata besteari gainjartzen zaizkio. 
Izan ere, nerabezaroa 10-19 urte bitartean 
garatzen den bizitzaren tartea dela uste 
du, eta gaztaroa 15etik 24 urtera doala.

SARRERA
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litezkeen eta indarkeriara ere irits 
daitezkeen zenbait jokaera eta ja-
rrera antzematea ere.  

Aurki beste prozesu bati ekingo 
zaio orientabide praktiko batetik, 
ikerketaren ondorioetatik abiatu-
ta, eta adin tarte horretako nerabe 
eta gazteen zein talde horiekin esku 
hartu eta lan egiten duten irakas-
kuntza eragileen laguntzarekin. 
Osasun integralaren kontzeptuan 
oinarritutako sexu hezkuntzan la-
gungarri izango diren tresnak sortu 
nahi dira. 

Argitalpen honek gure ikerketa-
ren kontzeptu teoriko eta analisi 
ardatzak azaltzen ditu hasieran eta, 
gero, egindako prozesuan ikusi di-
ren ideia nagusiez arduratzen da. Era 
berean, hezkuntza eta prebentzio pro-
posamen praktikoetarako oinarri 
izango diren aholkuak eskaintzen 
ditu.
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Gaizki amaitzen den gauza ederra ote da maitasuna?

Lehenik eta behin, labur azal-
duko dugu nondik begiratzen 

duen lan taldeak proposatutako 
helburua lortzeko eta zein izan 
den erabili den metodologia. Lan 
etnografikoa3 garatu dugu, ba-
tez ere kualitatiboa izan dena. 
Bertan, dagokion dokumentazioa 
landu eta adituekin hizketal-
diak izateaz gain, sei elkarrizketa 
burutu ditugu 13 eta 18 urte bi-
tarteko beste hainbeste nerabe 
talderekin; Gipuzkoako Lurralde 
Historikoko udalerri ezberdineta-
ko bizilagunak4.

3. Etnografi a azterteka metodo kualitati-
boa da. Talde sozialen eguneroko jardu-
nari so egitean datza, horrela pertsonek 
testuinguru jakin batean esaten dutena 
eta egiten dutena alderatu ahal izateko. 
Horretarako, eremu-lana (elkarrizketa 
eta behaketekin) ezinbesteko tresna da.
4.  Hain zuzen ere, honakoekin elkar-
tu ginen: Legazpiko Gaztetxeko 16-18 
urteko neska talde batekin, Urnietako 

Halaber, nerabe eta gazteek sare 
sozialen erabilera intentsiboa egi-
ten dutela kontuan izanda eta 
taldeetan lortutako informazioa 
osatzeko, hurbiltze netnografi ko5 
ariketa txiki bat egin da. Zein sare 
sozial erabiltzen zituzten galdetu 
genien elkarrizketatutako taldeei 
eta horrela jakin genuen Ask.fm 
sare sozialak onarpen handia eta 
erabilera nahiko intentsiboa due-
la nerabe gazteenen artean (13-15 

Gaztelekuko 16-18 urteko talde misto ba-
tekin, adin berdineko Zarauzko ikastetxe 
bateko talde misto batekin, Zumaia eta 
Donostiako Gaztelekuetako 13-15 ur-
teko bi talde mistorekin, eta Donostia eta 
Eibarko Gaztetxeetako 16-18 urteko mutil 
talde batekin.
5. Netnografi a on line informazio bilketa 
eta analisia egitean datza; kasu honetan, 
Gipuzkoan bizi diren nerabe eta gazteek 
igotako iritzi, adierazpen, irudi etabarri 
dagokiena, beti ere proiektu honen helbu-
ruekin zerikusia dutenak.

1. NONDIK ABIATZEN GAREN
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urte). Bitartean, 16-18 urteko gaz-
teek Facebook aipatzen dute 
gehiago, nahiz adin tarte hauetan 
sare sozialen erabilera txikiagotu eta 
erlatibizatu egiten dela dirudien. 
Eta espazio horiek izan ziren ikerke-
ta honetarako hainbat astez aztertu 
zirenak.  

Laburbilduz, nerabeei zuzendu 
diegu gure begirada, osasun afekti-
bo eta sexualaz ari bagara gazteria 
talde sozial ahula dela uste dugu-
lako. Nerabezaroa garai funtsezkoa 
da osasun integralari dagokionez, 
gizabanakoaren ongizate psikolo-
giko zein fi sikoa barne hartuta. Aro 
erabakigarria da autoezagutzarako, “nor 
naiz?” galderari erantzuteko. Galdera 
hori berdinkide taldearekin elkarre-
raginean sortzen da, gaztea haiekin 
alderatzen denean. Bizitzan aldaketa 
garaia da hau, haustura puntua, gu-
rasoen autoritate ardatzak lagunek 
eta gelakideek ezartzen dituzten 
ereduetara mugituko direnekoa. Eta 
aldaketa hormonalek eta sexu-grina 
pizteak gorputza ezagutzera bultza-
tuko duten garaia da; neska ala mutil 
sentitzearen esplorazio garaia, bere 
sexu-joerak ezagutzekoa. Aldaketa 
hauek guztiek bi alde dituen proze-
suan nahasi egiten dute gizabanakoa. 
Batetik, introspekzioa gertatzen da; 
bestetik, beste pertsona batzuekin 
interakzioa, harreman afektibo eta 
sexual berrien testuinguruan.
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Maitasunaren inguruko ideiak 
(amodio erromantikoari buruz gaz-
teek irudikatuta daukaten ideia 
multzo hori) faktore erabakigarri 
gisa azaleratzen dira nerabezaroko 
agertoki afektibo-sexual honetan 
eta generoaren osagai moduan, 
zeinak esaten duen zer den apro-
posa testuinguru jakin batean 
emakumezkoentzat eta zer gi-
zonezkoentzat. Horrela bada, 
maitasunari buruz dauden ideiak 
gazteek beren buruaz duten nozio 
edo kontzeptuaren parte dira; 

haiek esaten diete neska ala mu-
til gisa nola sentitu behar duten, 
nola jokatu behar duten beste 
neska eta mutilekiko harremane-
tan, “maitasuna” deitzen duten 
sentipen eta sentimendu multzo 
baten ahozko, keinuzko, emoziozko 
eta sexu adierazpenean. Maitasuna, 
beraz, pertsona beraren  aurkikuntza-
ren parte da,  barne-barnekoaren 
parte, eta baita besteekin dituen 
erlazioen, beste pertsonekiko sen-
timenduen eta beste gorputzekiko 
desioen eragile ere. Nerabezaroan 
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gorputzak garrantzi berezia 
hartzen du, eraldaketan dagoelako 
eta gizabanakoaren garapenaren 
parte delako, norberak edo besteek 
“femenino” ala “maskulino”-tzat 
jotzeko erabakigarri. Gazteek mai-
tasunaren inguruan dituzten ideia 
multzoan, maitasuna sexuarekin er-
lazionatzen da. Eta maitasunarekin 
nahasteak edo batzeak, eta era be-
rean sexu-grinak, erlazio afektiboei 
eta elkartze sexualei buruzko itxa-
ropenak zehazten ditu. Itxaropen 
horiek ezberdinak dira neska eta 
mutilentzat. 

Horregatik, maitasunari buruz 
dauzkaten ideiak gazteen osasun 
fi siko eta mentalerako ere garran-
tzitsuak dira. Ikerketa honetan 
ugalketa eta sexu osasunean ja-
rri dugu arreta handiagoa, baina 
osasuna bere osotasunean azter-
tuz gero, ezingo litzateke alderdi 
psikologikoa baztertu. Maitasuna 
ulertzeko eta maitasun harremanak 
bizitzeko modua arrisku elementu 
bat izan liteke, jarrera kontrolatzaile, 
jeloskor eta erasotzaileetara dara-
manean, eta arazo bat sumatzen da 
emakume gazteentzat harreman 
afektibo eta sexualetan ahultasun 
egoeran daudenean.

Ezinbestekoa da kontuan hartzea 
maitasun eta indarkeriaren arteko 
harremana bikotearen baitan, eta 

batez ere emakumeen aurkako in-
darkeria. Hau, jakina, arrisku bat da 
osasunarentzat eta horrela jasotzen 
du MOEk6: 

“Emakumearen aurkako indarke-
ria -batik bat bikotekidearengandik 
datorkiona eta indarkeria sexua-
la- osasun publiko arazo larria 
eta emakumeen giza eskubideen  
urratzea da. (…) Bortizkeria modu 
hauek osasun fi siko, mental, sexual 
eta ugalketari dagozkion arazoak, 
zein beste osasun arazo batzuk, era-
gin ditzakete, eta GIBaren aurrean 
ahultasuna handitu”7. 

Sexu eta ugalketa osasunaren in-
guruan ikertzen dugunean, genero, 
maitasunaren eratze eta norbera-
ren zainketaren ardura hartzearen 
aldagaien bitartez, benetan kezka-
garriak diren hainbat balorazio 
aurkitzen ditugu. Beste azterketa 
batzuek erakutsi dute adostasuna 
zegoela honako ideiaren inguruan: 
koitoa gertatzen den harreman 
heterosexualetan neurriak har-
tzearen ardura neskena baino ez 
zen, beraiek direlako haurdun gera 
daitezkeenak. “Haurdun geratzen 
bazara, zurea da arazoa” bezalako 

6. MOE: Munduko Osasun Erakundea.
7. http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs239/es/
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esaldiak erantzukizuna soilik ema-
kumearen gain uzteko sortu ziren. 
Modu honetan, nahi gabe ger-
tatu den haurdunaldian mutilen 
ardurarik eza ontzat emateaz gain, 
haurdun geratzearekin zerikusirik ez 
duten beste arrisku batzuk ere ezku-
tatzen dira, sexu transmisio bidezko 
gaitzak kasu. Gainera, arriskuetatik 
haratago, arrazoibide hauek (eta 
dakartzaten praktikek) nagusitasun 
eta menpekotasun genero harre-
manak errepikatzen dituzte. Eta 
hauek, jakina, ez dituzte berdinta-
sunezko ereduak bultzatzen.  

Azken urteotan gure gizartean 
emakumezko eta gizonezkoen 
arteko ezberdintasunezko harrema-
netan zenbait aldaketa sumatzen 
badira ere, batzuetan azalekoak 
dira eta “borondate oneko sexismo” 
bat ezkutatzen dute. Honen atzean 
dagoen ideia da emakumeak 
funtsean ezberdinak direla eta tra-
tu ezberdina eman behar zaiela, 
nesken sentikortasun, samurtasun 
edo ahultasun handiagoak ba-
bes handiagoa behar duela dioten 

argudioekin. Azken batean, ez da al-
datu gizonezko eta emakumezkoak 
elkarren osagarri direla dioen ideia, 
ezinbestekoa hetero-arautegian8 
eta sozialki zabalduta dauden ideie-
tatik baztertzea lortzen ez dena. 

Indarkeria fi sikoaz gain, horre-
lako ideiek indarkeria sinbolikoa 
sustatzen dute harreman afektiboe-
tan. “Ezkutukoa”, estalita dagoen 
indarkeria; bikote harremanetan 
ezartzen den kontrolean dagoen 
indarkeria, gaizki-ulertu batean mai-
tasuntzat jotzen dena;  gizonezko 
eta emakumezkoentzat ezberdin 
sumatzen den indarkeria, gazteek 
hain eskura dituzten IKT-en9 bitartez 
oso erraz gauzatzen den bortizkeria. 

Jarraian, gure ikerketaren emaitzak 
laburdilduko ditugu, maitasunaren 

8. Hetero-araudia arau social bat da, zai-
naren arabera jende guztia heterosexuala, 
zuria, minusbaliotasunik gabekoa, gaztea, 
clase ertainekoa, gizonezkoa eta kristaua 
den. Gainontzeko pertsonak ezberdinak 
dira eta “arazo”-tzat jotzen dira.
9. Informazio eta Komunikazioaren 
Teknologiak.
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inguruan agerikoak diren zortzi ideia 
ataletan banatuta. Elkarrizketatu 
ditugun gazte gipuzkoarren 
ahotan eta aztertutako sare sozia-
len bitartez jaso ditugu ideia 
horiek. Puntu bakoitzaren bar-
ne jarri ditugu hautemandako 
beharrei dagozkien gomendioak, 
berdintasunezkoak eta osotasu-
nean osasungarriak izango diren 
harreman afektibo-sexualak sustatu 
asmoz. Sexu hezkuntzaren bitartez 
kontzientzia handiagoa sortu beha-
rrean dago gakoa, batez ere. Honen 
bitartez, gazteek berdinkide taldea-
ren presioei erantzuteko estrategiak 
bereganatuko lituzkete; baita be-
ren sentimenduak adierazteko eta 
beren desioak negoziatzeko tre-
betasunak ere; eta alerta seinaleak 
antzeman eta gerta litekeen indar-
keria prebenitzeko gaitasunak.
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Bigarren zati honetan,  gure 
ikerketaren ondorioak deskri-

batuko ditugu, genero ereduen 
inguruko bi kontzientziazio eta 
hausnarketa errealitateri dago-
kienez. Adinak, mutila ala neska 
izateak eta, maila batean, espe-
rientzia sexualek eragina dute 
errealitate horietan. 

Horrela, ikusi ahal izan dugunez, 
maitasunaren inguruko ideia tra-
dizionalak gehiago jartzen dituzte 
zalantzan dagoeneko harreman es-
perientziak izan dituzten 16 eta 18 
urteko gazteek eta, maila handia-
goan, neskek mutilek baino. Baina 
hauek ez dira faktore erabakiga-
rriak, mutil batzuen ahotan aurkitu 
baititugu hausnarketa interesga-
rrienetako batzuk.  

Funtsezkoa dirudi, aldiz, izan du-
ten hezkuntza eta kontzientziazio 
ibilbideak. Eta hezkuntza mai-
lako hainbat ekintza eta irudi 
nagusiek berebiziko garrantzia 

dute, honakoan lagundu diete-
lako: errealitatea, gizartea eta bere 
arauak derrigorrez onartu behar ez 
direla eta aldatzeko ahalmena ba-
dagoela planteatzen.

Zentzu honetan, eta ondorioak 
faktore hauek zein beren ingurua 
(hiritarra gutxi gora-behera) kon-
tuan hartuta zehaztu behar diren 
arren, hainbat ideia orokor iden-
tifi ka ditzakegu ondorio moduan. 
Sare sozialetatik eta nerabe tal-
deei10 egindako elkarrizketetatik 
hartutako adibide adierazgarriak 
eman ditugu ideia horiekin batera.

Era berean, ideia bakoitzaren ha-
rira hainbat aholku emango ditugu, 
identifi katutako alderdietan lan egi-
ten jarraitu aldera.

10. Elkarrizketa zatietan agertuko diren 
izenak ez dira benetazkoak, parte hartu 
dutenen anonimotasuna gordetzeko.

2. ZER AURKITU DUGUN
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2.1.  “Katuen eroa izango 
da”11

Eremu-ikerketan jasotako esaldi 
honek ondo erakusten duenez, 

bikotean ematen den maitasun ere-
dua lehen baino gehiago zalantzan 
jartzen bada ere, egia da oraindik 
ere eredu hau nonahikoa edo oro-
korra dela eta etorkizun desiragarri 
gisa aurkezten dela ia eztabaidarik 
gabe, izatekotan osagarri bezala 
ulertzen diren beste bizitza eredu 
batzuk alboratuz (“bizitza zurekin 
konpartituko duen pertsona hori 
agertzen ez bada, badaude bes-
te aukera batzuk”). Ideia honek 
garrantzi handiagoa hartzen du 
13-15 urte tartean. Adin honetan 
badirudi modu ez hain kritikoan 
onartzen direla maitasun erroman-

11. Gazteleraz jatorrizko bertsioan.

tikoaren ideiak; halere, argi dago 
beste adin tarte batzuetan ere in-
dar handia dutela.

Bizitza bikotekide batekin erai-
kitzearen desioa ugalketarekin eta 
bakardadea saihestearekin lotzen 
da nahiko era zuzenean. Behar 
sozio-afektibo gehienak sostenga-
tuko dituen zutabe nagusia amodio 
zehatz hau (bikote monogamo eta 
heterosexualean ematen dena) izan-
go den iritzia dago. 

Halaber, maitasunari buruzko 
zenbait mito tradizionalen gaur-
kotzea gerta tzen ari da. Jatorrizko 
ideia aldatu da, baina autonomia eta 
askatasuna ardatz izango dituzten 
beste mito batzuk ez dituzte zahar 
haiek ordezkatu. Adibidez, laranja 
erdiaren mitoa irmoki jartzen da 
zalantzan, bizitzan bakar bat izan 
daitekeen iri tziari dagokionez. 
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Elkarrizketatzailea: Zer gehiago imajinatzen duzue hemendik hamar urtera?
Neska: Ni bi seme-alabarekin, edo hirurekin...
Neska: Ni bakarrik bizitzen
(Mutilak barre)
Neska: Hogei zakur, laurogei katurekin eta kale gorrira. (Txantxa tonuan, 
Maddieri zuzenduz)
Neska: Ai, nik ezkonduta imajinatzen dut nere burua.
Neska: ... Eta biologoa.
Elkarrizketatzailea: Eta ez duzu zure burua bikotekidearekin irudikatzen?
Neska: Bakarrik bizi nahi du, seme-alabarik gabe...
Neska: Bakarrik bizi nahi dut, seme-alabarik gabe eta biologoa izan.
Neska: Katuen eroa izango da.
(Barre orokorrak)
Mutila: Ene, aguanta ezazu Maddie heldutan!

(15-17 URTE BITARTEKO HAINBAT NESKEK ETA MUTIL BATEK OSATUTAKO TALDEA)1.

1. Gazteleraz jatorrizko bertsioan.

Ask sarean 13 eta 18 urte bitarteko nesken profi l pertsonaletatik hartutako zatiak. 
2015eko ekaina1

1. Nahi duzuna jar dezazun uzten dizut espazio hau. 
Neska: Zer da maitasuna? Mutila: Liburu gogokoenetako bat irakurtzea bezala da. Mila 
aldiz irakurri nahi duzu. Ez dio axola dagoeneko buruz jakiteak. Istorioa burutik 
pasatzen zaizu, ez nahita, baina gustuko duzu hor geratzea, zurekin. Zaintzen duzu, 
babesten duzu. Txarra izan daitekeen ezer gertatuko ez dela espero duzu, eta badakizu 
maitatuko duzun liburu berri bat aurkitzen baduzu, zure gogokoena den hori ezingo duela 
beste batek ordezkatu.
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AHOLKUAK:

> Maitasunaren inguruko 
ideologia osatzen duten ideiak 
ikertzen jarraitu, eredu erromantiko 
tradizionalaren kaltegarritasuna 
antzemateko eta gizabanakoaren 
garapena bultzatuko duten al-
ternatibak sustatzeko, adin tarte, 
esperientzia eta jatorri ezberdinak 
kontuan hartuta.

> Maitasun ideologia bakarraren 
inguruko zalantza txertatu sentsibili-
zazio ekintzetan adin goiztiarretatik, 
ikerketa honetan eta beste batzue-
tan lortutako emaitzetatik abiatuta, 
harreman afektibo, sexual eta sozial 
aukera aniztasuna ikusarazteko. 

2.2. “Liskarrik ez badago, 
ez dago maitasunik”12

Aurrekoarekin erlazionatuta, 
eta ezagutu ahal izan ditugun 

arrazoibide eta ohiturek erakus-
ten dutenez, badirudi nerabe eta 
gazteek erlatibizatu eta zalan-
tzan jartzen dituztela aurreko 
belaunaldiek gehien onartuta-
ko uste erromantikoetako batzuk. 
Horrela, ados daude “maitasunak 
dena ezin du”, “maitasuna ez da 
bizitza guztirako” edo “ezin dut/ ez 
dut nahi maitasunagatik aldatu” 
diotenean (azken esaldiaren ka-
suan, erantzuna baldintzatuta 
dago: zer eta zein mugekin eska-
tzen da aldatzea?).

Halere, nolabaiteko bateraga-
rritasuna onartzen jarraitzen 
da indarkeria zein maitasun eta 
gatazkaren (bortitza) artean, 
maitasunak berezkoa duen zer-
bait bezala. Kasu batzuetan, 
“liskarrik ez badago, maitasunik ez 
dago”-ela ere ulertzen da. 

Bestetik, gatazken norma-
lizazio eta desiragarritzat 
jotze hori lantzeaz gain, ga-
rrantzitsua da hauei aurre egiteko 
moduari ere arreta eskaintzea. Adin 
handiagoetan askotariko jarrerak 
aurki baditzakegu ere, kezkaga-

12. Gazteleraz jatorrizko bertsioan.

Planteatzen dena da bizitzan ze-
har laranja erdi ezberdinak ager 
daitezkeela, etapa, momentu eta-
barren arabera. Baina, funtsean, 
laranja erdi tradizionalaren ezauga-
rriak gaurko laranja erdiei egokitzen 
jarraitzen zaizkie, osorik egoteko 
beste pertsona baten beharra 
dagoela dioen ideiari eutsiz. Aldatu 
den gauza bakarra da elkar ulertze ho-
rren “iraungipen” posiblea onar tzen 
dela. Haatik, bikotekiderik gabeko 
etorkizuna porrot gisa ulertzen da 
eta, umore tonuan, izugarrizko bakar-
tasun eta erokeriaren arketipoekin 
lotzen da, batez ere emakumezkoen 
asuan.
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rria da gatazkak modu baketsu 
eta asertiboan maneiatzeko da-
goen tresna eskasia. Gabezia hori 
izaera gogorraren erakusgarri gisa 
ulertzen da batzuetan (“oihu bat 
botatzen diot, ni ez nauelako inork 
besterik gabe zapaltzen”). Forma 
horien atzean, desberdintasunean 
oinarritutako genero ereduekiko 
nolabaiteko menpekotasuna aurki 
dezakegu. 

Maitasun ereduan desiragarriak 
diren osagai horiei dagokienez, 
jeloskortasun eta kontrol jarre-
retan eragin beharra dago, lehen 
baino gehiago jartzen diren arren 
zalantzan eta arazo bezala lehena-
go antzematen badira ere.

Je loskor tasuna per tsonek 
berezkoa duten zerbait bezala su-
matzen da. Eta harreman konplexu 
batean mugitzen da beste pertso-
narenganako interesa agertzeko 
modu bezala eta segurtasunik eza 
sortzen duen sentimendu negatibo 
gisa. Edonola ere, nerabeen amodio 
erlazioetan asko agertzen da.

Sexu desleialtasunei beldurra 
sarri agertzen da, eta bikotekidea 
jeloskorra izatea eta zenbait gauza 
egiteari utzi beharra (lagunekin hitz 
egitea, adibidez) onartzen dira, ha-
rremanaren onerako. Gainera, kosta 
egiten da jarrera problematikoak 
identifi katu eta ezberdintzea, ba-
tez ere eguneroko bizitzan, ohiko 
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egoeretan. Eta onartu nahi denaren 
eta onartu nahi ez denaren arteko 
mugak oso garbi ez daudenez, in-
teres eta erromantizismo gisa uler 
daitezke, batez ere jeloskor dagoena 
bikotekidea denean (pertsona eze-
zagun, erakargarria ez den pertsona 
edo bikotekide ohien kasuan, erra-
zago identifi katu eta kritikatzen 
da). Berriz ere, informazio eta ko-
munikazio teknologiek kontrol eta 
jazarpen hori errazten dute.  

AHOLKUAK:

> Aurreiritzi horiei gazteen 
errealitateetatik gertu dauden 
egoera praktikoetatik heldu behar 
zaie, beren harremanetan ezarri 
nahi diren eta/ala ezarri behar diren 
mugei buruz hausnartuz. 

> Heziketa eta sentsibilizazio 
ekintza hauetan jarraipen bat eza-
rri. Modu honetan, ez da izango 
gauza puntual gisa geratuko den 
ekintza solte bat. Horretarako, 
bereziki estrategikoa da kontzien-
tziazio metodologiak txertatzea, 
nerabe eta gazteekin lan egin eta 
errealitate ezberdinetatik esku har-
tuko duten pertsona helduekin.

Neska: Gure kuadrillako bati mutilak gurekin geratzea ere debekatu zion. Mutil 
famaturen baten posterra begiratzen bazuen, haserretu egiten zen berarekin. 
Bai, bai. 
Neska: Flipatzekoa. Ez zion uzten neurri honetako soinekoak eramaten, badaki-
zu? (Izter erdia seinalatuz). Ez zion uzten jartzen...
Elkarrizketatzailea: Eta zer, berak zer egiten zuen?
Neska: Kasu egiten zion, noski...
Neska: Mehatxua bezala zen: “Hau egiten baduzu, galtza motzak erama-
ten badituzu, utzi egingo zaitut”. Horrela, horrela...

(15-17 URTE BITARTEKO HAINBAT NESKEK ETA MUTIL BATEK OSATUTAKO 
TALDEA)1.

1. Gazteleraz jatorrizko bertsioan.
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2.3. “Ez diazu erantzuten? 
Ez ignorau!”

Ia eredu bakarra aurkitzeaz gain, 
ikusi dugun beste gauza bat 

da eguneroko bizitzan bikote-
kidearen presentzia geroz eta 
iraunkorragoa egiten dela, 
Informazio eta Komunikazio 

Teknologien (IKT) fenomenoak 
bultzatuta batez ere. IKTek paper 
nagusi bat jokatzen dute nerabe 
eta gazteen errealitatean, neska 
eta mutil gazteenen artean (13-15 
urte) garrantzi handiagoa hartuz.

Ematen zaien erabilera, aukera tzen 
diren kanalak bezala, ezberdinak 
dira adinaren arabera (goian azal-
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du den bezala, Ask oso erabilia da 
mutil eta neska gazteenen artean, 
Facebook handiagoen artean eta 
Whatsapp adin guztietan).

Lortutako emaitzen baitan, be-
reziki garrantzitsua dirudi 13-15 
urteko nerabeak artatzea, eta 
batez ere neskak. Esango genu-
ke arrisku handiagoa jasaten 
dutela hauek, mutilekin oro har eta 
beste adineko neskekin alderatu-
ta. Lehen, bikotekidearengandik 
“guztiz” deskonektatzeko uneak 
bazeuden, etxera iristean eta fami-
liaren errealitatean sartzen zirenean 
adibidez. Gaur egun lotura hori ia 
etengabean mantentzea posible 
da, teknologia ezberdinen bitartez 
mezuak bidaliz. Ikusi dugun beza-
la, aukera horiek oso erabiliak dira 
adin hauetan, leku oso anitzetan 

(horrela, adibidez, neska batek bere 
bikotekidearekin ala gustuko duen 
pertsonarekin hitz egiten jarrai de-
zake bere logelan dagoenean ere).

Zentzu honetan, eta taldeetan 
ikusitakoa kontuan hartuta, ba-
dirudi neskek gehiago onartzen 
dutela beren bikotekideentzat beti 
gertu egon beharra (mezuak eta-
bar erantzuteko gertu), batez ere 
Whatsappen. “Beren mutilekin” di-
tuzten elkarrizketei ere lehentasuna 
ematen diete beste pertsona ba-
tzuekin dituztenen aurrean.

Zentzu honetan, badirudi mu-
tilek espazio propio gehiago 
mantentzen dituztela, edozein mo-
mentutan nesken mezuak ez 
dituztelako erantzuten, adibi-
dez. Honek, gaur egun, zuzenean 
erlazionatzen ditu teknologia 

Neska: Nik bai jaso det alderantziz, en plan... Bidali mezu bat eta, mobila hemen 
euki (Mahai gainean), o sea, ez sartzea, ta biali mezu bat, hortik bost miñutua 
beste mezu bat, “Ez diazu erantzuten? Ez ignorau!”, mezua, mezua, mezua. 
Pillo bat mezu “Ei, ei!”. “Aber, mobilla ez badet hartu, ez det hartu, o sea, ez eon...” 
(Azken hau Nekane bera esanez). 

Neska: Baño adibidez nik ez non gaizki hartuko igual, ez dezula erantzuten, ta 
gero esatea bromatan “Ze, leheno pasando de mi, Eh?

(6-18 URTE BITARTEKO NESKA TALDEA).(Entrevistadora: ¿Y qué, qué hacia 
ella? 
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berriak lehen aipatutako menpe-
kotasun-esanekotasun ereduaren 
artikulazioarekin. IKTen bitartez, 
eredu hau gazteriaren erabilera be-
rrietara egokitzen da, beren forma 
eta parametroetara moldatuz.

2.4. Berdintasuna? Esana 
da erraz eta egina garratz

Gizonezko eta emakumezkoen ar-
teko berdintasunari dagozkion 

oinarrizko balioak nahiko onartu-
ta daude eta teorikoki maitasun 
ereduak eta hauek sostengatzen 
dituzten egiturak zalantzan jar-
tzen dira. Baina egia da eguneroko 
bizitzan askoz ere zailagoa dela 
balio horiei lotutako erabakiak 
gauzatzea. Horrela bada, behin 
baino gehiagotan aurkitzen ditu-
gu “izan beharko litzatekeena” 
(esperientzia sexual handia duten 
neskak ez lirateke neska “lizun”- 
tzat jo behar eta konfiantzazko 
harreman batean jeloskortasu-
nak ez luke lekurik izan behar) 
eta “benetan gertatzen dena” 
(baina errealitatea da hori pen-
tsatzen dela neska horiei buruz 
eta jeloskortasuna hor dagoela) 
ezberdintzen dituzten hizketak.

Zentzu horretan, beharrezkoa da 
ez soilik bereizketa hauek desa-
gertu daitezen lan egitea; gazteek 
joka dezaketen paper aktiboa ere 
garrantzitsua da. Besterik gabe 
onartu ditzakete, baita errepikatu 
ere, estereotipo hauek (neskaren-
ganako kritika sustatuz) ala haien 
aurka borrokatu (neska defendatu, 
bere askatasunaren parte dela onar-
tu). Harreman batean desiragarri 

AHOLKUAK: 

> IKTen erabilerarako ja-
rraibideak emango dituzten 
sentsibilizazio ekintzetan lan egin, 
autonomia espazioak manten-
duz eta berdintasun irizpideetan 
oinarritutako erabilerari lehenta-
suna emanez. 

> Gipuzkoako nerabe eta gaz-
teek maitasunaren inguruko 
ideien eraikuntza soziala online 
inguruan nola egiten duten jaki-
teko gai honetan sakontzen 
jarraitu (batez ere ezagutza kua-
litatiboa lortzeko), inguru horrek 
beren balioetan eta genero indar-
keriaren inguruko jarreretan nola 
eragiten duen ere aztertuz. 
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edo kaltegarritzat dituzten gauzei 
dagokienez ere joka dezakete pa-
per aktibo hori (zalantzan jarriz, 
esaterako, jeloskor egotea maitasun 
adierazpen bat denik).  

Maila batean, oraindik ere hain-
bat ezberdintasunen inguruko 
legitimazioa existitzen delako ger-
tatzen da behar eta izanaren arteko 
bereizketa hori. Mutilek eta neskek 
maitasunean jokatzen duten pa-
perari buruzko iritzi ezberdina, 
edo onargarria den maitasun ere-
duaren araudi hain itxia, kasu. 

AHOLKUAK: 
 

> Aldaketa sozialen alde ne-
rabe eta gazteen paper aktiboa 
landu eta  eraldaketarako beren 
gaitasun edo autonomia berres-
kuratu.

> Orientazioa eman ezberdin-
tasun eta indarkeriazko balio eta 
jarreren aurka talde edo komu-
nitate mailako gaitzespen eta 
borroka erantzunak eraiki ditzaten 
eta ez zentratu soilik bakarkako 
erantzun eta erreakzioetan.  
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Mutila: Orain nerekin gustatuta badago, ni gustura egongo nintzateke... Baina 
gerta daiteke zenbait jendek... tratatzea... ee...
Mutila: Puta baten moduan.
Mutila: Hori da... Bera 50 mutilekin ibili bada eta... eta... e... mutila agian 10 
neskarekin edo, hori da... izango balitz bezala... emagaldu bat.
Elkarrizketatzailea: Bai? Uste duzue hori gerta daitekeela?
Mutila: Bai, gehienetan gertatzen da. 

(13-14 URTE BITARTEKO TALDE MISTOA)1.

1. Gazteleraz jatorrizko bertsioan. 
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2.5.- “Ez daukate gay 
herririk”13

Eredu aniztasun gabezia 
bereziki deigarria da homo-

sexualitatearen kasuan. Horrela, 
jarrera ezberdinak aurkitzen 
ditugu: gaitzespen aktiboko jo-
kabide esplizituetatik (taldean 
legitimatutakoak) egoeraren 
onar pen “teoriko”-ra. Gaitzespen 
handiagoa antzematen da talde 
gazteenen artean, hau da, haus-
narketa gutxien egin dutenak eta 

13. Gazteleraz jatorrizko bertsioan.

genero sentsibilizazio txikiagoa 
izan dutenak. 

Hauek dira, hain zuzen ere, “moda” 
bati leporatzen diotenak homo-
sexualitatea geroz eta gehiago 
ikusaraztea. Batez ere emakumee-
na; badirudi homosexualitate kasu 
gehiago ezagutzen dituztela hauen 
artean. 
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Bereziki deigarria da eredu he-
gemonikoari alternatiboak diren 
aukerak mahaigaineratzen direnean 
egiten dutena: azalekoa edo hutsala 
den zerbaitekin erlazionatzen dituz-
ten etiketak jartzera jotzen dute. Eta 
ez dute pentsatzen lehen gai hau ez 

zela ezagutzera ematen eta jende 
guztia “heterosexuala zela” hala izan 
behar zuelako.  

Zentzu horretan, bisexualita-
tea zuzenenan faltsutzat jotzen 
da. Zenbait pertsona “bizio”-aren 
estereotipoarekin ere ados daude 
bisexualitateari lotutako zerbait be-
zala, sexu joera hori nortasun ezaren 
antzeko izaerarekin erlazionatuz.   

Hala ere, eta zorionez, joera hori 
arazotzat ez duten erreakzio inte-
gratzaileagoak ere topatzen ditugu; 
edozein kasutan, galdetu zaien per-
tsona ia guztiek “deserosotasun” 
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AHOLKUAK: 
 
> Aniztasun sexuala (sexu 

joeragatik, genero nortasuna-
gatik etabar) ikusaraziko duten 
hurbileko ereduak eskaini eta, 
gertutik, errealitate hauen eza-
gutza eta normalizaziorako 
berariazko ekin tzak garatu.

maila bat onartu dute homosexua-
litate egoera bat planteatzean. 

Errealitate honen normalizazioan 
lagunduko duten gertuko erre-
ferente ezarekin erlazionatzen 
dituzte jarrera hauek neska-mutil 
hauek. Komunikabideetan ugariak 
dira homosexualak direla adierazten 
duten pertsonak, baina testuinguru 
familiarretan, informaletan, herrian 
edo auzoan, askoz ere kasu gutxia-
go ezagutzen dira. 

Neska: Buah! Fua, ze nazka!
Mutila: Buah, motel!
(Bi azken adierazpen hauek tonua igoz)
Neska: Ainara! (gaitzespen tonuan)
Neska: Neri nazka handia ematen didala.
Neska: Ba neri ondo iruditzen zait gay izatea.
Neska: Nik ez. Nik ezin dut hori jasan.
Neska: Neri asko gustatzen zaizkit homosexualak.
Elkarrizketatzailea: Zergatik ezin duzu, Ainara?
Neska: Ez dakit, ez, ez...
Neska: Eta honek ezta ere, eh? (taldeko mutila seinalatuz)
Neska: Barrutik hiltzen nau. Ez dakit.
Mutila: Hor musu ematea eta... argh! (disgustu adierazpena) Ze marikoikeria 
da hori? Joan dadila bere herrira, edo bere...
Neska: Ea, Iker, ez daukate gay herririk, eh.

(15-17 URTE BITARTEKO TALDEA, HAINBAT NESKEK ETA MUTIL BATEK OSATUA)1. 

1. Gazteleraz jatorrizko bertsioan. 



35

Gaizki amaitzen den gauza ederra ote da maitasuna?

2.6. “Lodi batengatik utzi 
ninduen!”

Azpimarratu beharreko beste 
ideia bat da gorputzak, batez 

ere femeninoak, objektu bihur-
tzen jarraitzen direla, desio eta 
kontsumo elementu eginez. 
Oraingoan ere, teknologia berriak 
agertzen dira desberdintasun ere-
duak orokor bihurtu eta hauei 
zentzu eta agerpen berriak 
emateko tresna handi gisa. 
“Pertsona bakoitza den bezalakoa 
da” ideia onartzen da eta hau ba-
lio bat dela esaten da esplizituki, 
baina, era berean, handitu egiten 
da ezarrita dagoen arautik kanpo 
geratzen diren gorputzekiko exi-
jentzia eta tolerantzia eza.   

Genero sistema14, eta bereziki 
gorputzari eta jokaera sexualei 
lotutako alderdiak, etengabean 
agertzen direla ikusi dugu. Gainera, 
hainbat kasutan, beste pertsone-
kiko eraso moduan erabiltzen dira.

Egoera hauen aurrean, lagun 
taldearen babesa (erasotua den 
pertsona defendatzeko egiten diren 

14. Genero sistema testuinguru social bako-
itzean rol maskulino eta femenino tradizio-
nalak mantendu eta betikotzen dituen egi-
tura sozioekonomiko, politiko eta sinboliko 
multzoa da. Horrela, gizarte bakoitzean gi-
zonezko zein emakumezkoei egokitzen zaiz-
kien ezaugarrietan sozializatuko lirateke 
gizakiak jaiotzetik.

iruzkinen bitartez) eta pertsona-
ren autodefentsa fun tsezkoak 
dira horrelako jarrerak geldia-
razteko. Berez, gorputzei buruzko 
aipamen gehiago ager tzen dira 
(negatiboak batez ere, nazka, 
mespretxuz koak...)  pertsonen 
izaerari  buruzkoak  baino. 

Miatze publiko honetan, neskek 
arrisku handiagoa dute eta errazago 
eztabaidatzen da haien inguruan. 
Eta beren gorputzak publikoki era-
kusten dituztenean, zailtasunak 
izaten dituzte “itxia izan” edo “li-
zunegiak izatearen” arteko oreka 
egokia aurkitzeko.  

Duela bi egun / Albora begira  / Kontuan 
hartu oraintxe bazkaldu dudala / Duela 
bi egun / Triparen argazkia?
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AHOLKUAK: 

> Garatutako ekintzetan, ko-
ntrol eremu bezala gorputzak 
duen garrantziaz aritu eta osasun 
sexualarekin duen harreman es-
tua aztertu.

> Errealitate honen eta IKTen 
erabileraren arteko erlazioaren 
inguruan sentsibilizatu. Irauna-
razteko, edo aldatu eta zalantzan 
jartzeko, izan daiteke erabilera 
hori, teknologia horiekin guk geuk 
dauzkagun ohitura eta erabileren 
arabera.

Neska: Nere mutil-lagun ohiak... Nere mutil-lagun ohiak lodi batengatik utzi 
ninduen. (Barre orokorrak)...
...
Neska: Zer ikutzen zizkion, txitxiak ala?
Neska: Nik zer dakit! Txitxiak ala zerbait. Aish! (disgustu soinua)
(Mutilak barre)
Neska: Ze nazka, mesedez!

(15-17 URTEKO TALDEA, HAINBAT NESKEK ETA MUTIL BATEK OSATUTAKOA)1.

1. Gazteleraz jatorrizko bertsioan. 
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2.7.  “Kondoirik ez… 
Mutilak kontrolatzen zula”

Ohitura sexualei eta beren 
sexu eta ugalketa osasunean 

duten eraginari dagokionez, bi 
errealitate identifikagarri aurkitu 
ditugu, beste ideiekin gertatzen 
den bezala. Lehenak erlazio sexua-
lak eduki “behar” diren forma eta 
arauei buruzko kontzientziazioaz 
hitz egiten digu (parte hartzen 
duten pertsonen askatasun eta ber-
dintasunetik, harreman eta jardute 

anitzak kontuan hartuz, segurtasun  
baldintzetan etabar). Bigarrenak, 
aldiz, ustez gaindituta dauden 
ideiak errepikatzen ditu. 

Berriz ere, ezagutzen dira teoria 
eta zenbait jokaerek dakartzaten 
ondorioak (parte hartzen duten per-
tsonei kaltea, neskei bereziki, STG15 
hartzeko arriskua edo NEH16), bai-

15. STG: Sexu Transmisiozko Gaitzak.
16. NEH: Nahi Ez den Haurdunaldia.
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na praktikan ez dauzkate irizpide 
propioak defendatzeko estrate-
gia nahikoak, edo ez gutxienez 
egoera guztietan.  

Gai honen barruan bereziki ko-
ntuan hartzeko moduko faktorea 
festa da, kontzientziatuagoak 
dauden taldeetan ere irizpide argi-
tasunean eragin handiko gai gisa 
agertzen baita. Gaua, alkohola, festa 
giroa... erlazionatzen dira harreman 

sexuala zein baldintzetan emango 
den errazago ahaztearekin edo ho-
rri garrantzia kentzearekin. Horrela, 
neskek esaten dute beldur han-
diagoa diotela harreman sexualak 
zenbait baldintzetan mantentzea-
gatik gertatzen den presio sozialari 
beste ondorio batzuei baino. “Une 
horretan ez duzu pentsatzen”, “behin 
aferan sartuta zaudela, nola geldi-
tu dezakezu”, “desioa piztu baduzu, 
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Neska: Badaude gauza geyo, aparte de…
Neska: Hoi da ,o sea…ezta bakarrikan…follau…si no que, follau baño lenuo 

edo geo, bueno ez lenuo!
Neska: aber ba hori ingo deu, ba beste forma baten…aber nik hola ikusteet, ez 

da broma. Hobeto, eske ez badakazu kondoya, ba etzaite arrisgau bazpae-
re… (…) Aber ta gero horreatik eukitze zuen diskusio pilla de “Beitu zer in deun…
no se ke”. Diskusio horrek eztakit noraino iristen zian, baina hortan hola haste 
zian…no…”Eske beitu ze in deun…” Ta tipa kriston nerbiosa beti, “Jo, eske ez naiz 
eongo haurdun?”. Ta hola euki zuen bi-hiru diskusio ta…

(…) Aber, eske gu lehenguan egon ginan lokalian hitzeiten ta nere lokaleko 
batzuk esaten zuen beayek itezuela kondoi gabe, ze beren ustez mutilak kon-
trolatzen zula. 

(16-18 URTE BITARTEKO TALDE MISTOA)

hasi duzuna amaitu behar duzu” 
etabar bezalako ideiek laguntzen 
dute sexualitate maskulinoa ko-
ntrolaezina dela eta harreman 
sexualean gertatzen denaren ar-
duradun neska dela (“orain atzera 
egiten badut, ‘gaiztoa’ izango naiz”) 
bezalako ideiak errepikatzen. 

Beren harreman sexualei buruz 
(balizkoak edo errealak) hitz egiten 
dutenean, argi geratzen da printzi-
pioz sozialki onartuta dagoen eredua 
“sexua maitasunarekin” dela. Baina, 
era berean, pornografi a da sexua zer 
den ulertzeko daukaten erakusleiho 
eta erreferentzia nagusia. Kontraesan 
honek, aipatutako estigmari lotuta, 
presioa eragiten die neskei. Presioa 
gizonezkoen eskakizun sexualei 
erantzun, baina “errazegiak” izan 

gabe, “gehiegirekin” erlazioak ez 
izan edo pertsona “egokiarekin” 
egitearen artean. Badirudi neskek 
autonomia txikiagoa dutela be-
ren harreman sexualei buruzko 
erabakiak hartzerakoan eta be-
ren sexu-atsegina baztertzera 
jotzen dutela, gizonezkoenen 
alde. 

Pertsona gehienak ados daude: 
ez da bidezkoa harreman sexual 
asko izan dituzten mutil eta nes-
kak modu ezberdinean baloratzea 
(mutilak “arrakastatsu”, neskak 
“lizun”). Hala eta guztiz ere, aska-
tasun sexuala edo gure gorputzen 
gain erabakitzeko eskubidea ez 
dira aipatzen. Esan dugun bezala, 
monogamiatik kanpo dauden au-
kerak ez dira desiragarriak parte 
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AHOLKUAK:

> Oro har sexualitateari buruz, 
eta harremanak eratzeari buruz 
bereziki, kezkak eta zalantzak 
partekatzeko kalitatezko es-
pazioak abian jarri. Horiek 
lagunduko lukete aipatutakoak 
bezalako mitoak deseraikitzen 
eta berdintasun baldintzetan 
negoziatzeko tresnak berega-
natzen. 

hartu duen inorentzat. Badirudi, 
gainera, neskak direla kontrol han-
diagoa ezartzen dutenak “neska on” 
(neska-lagun on) eta “neska txar” 
(“gure” mutil-lagunekin “emagaldu” 
gisa aritzen direnak) direlakoen ar-
tean bereizketa egiterakoan. Beraz, 
neskek barneratuta daukate be-
ren sexualitatea kontrolatu egin 
behar dutela, mutilaren sexuali-
tatearen aurrean erantzun behar 
dutela, eta ezarrita dagoen ere-
dura egokitzen ez diren neskak 
seinalatu behar dituztela. 

Oro har, nerabe eta gazteek oina-
rri ahula edukitzen jarraitzen dute 
beren sexualitate eta maitasunari 
dagozkien bizitzaren arloak gober-
natzeko. Horrela bada, talde batzuetan 
adierazi dute talde elkarrizketa bera 
momentu baliotsua izan dela, aurki 
ditzaketen edo dagoeneko aurkitu 
dituzten zenbait egoera elkarrekin 
baloratzeko aukera eskaini dielako. 
Hezkuntza afektibo-sexualean 
gabezia adierazten digu honek, 
hainbat mailatan: familian, esko-
lan, komunitatean.  

Antzeko ondorioa lortu zuen lan 
talde honek bullying homofoboa-
ri buruzko ikerketa egin zuenean, 
Europar Batasunak diruz laguntzen 
duen Rainbow Proiektuaren testuin-
guruan. Azterketa hartan zehazten 
zen zein espazio eta baliabide es-

kasia daukaten nerabe eta gazteek 
beren kezkak konpartitzeko. Kasu 
hartan LGTB errealitateari buruz 
aritu ginen eta behar bat aipatzen 
zen: “harremanetan jarri eta emozio 
zein kezkak adierazi ahal izateko 
kalitatezko denborak eta espazioak 
handitzea. Horietan, joera, bizipen 
edo sentimenduak ere transmi-
titu edo partekatu ahal izango 
lirateke. Alegia, mesfi dantzazko 
testuinguruetatik LGTB17  pertsona-
ren onespenaren inguruko zalantza 
guztiak argituko dituzten konfi antza 
testuinguruetara igaro”. Gomendio 
bera komeni da kasu honetan ere. 

17. RAINBOW Txostena: Rights Against 
INtolerance: Building an Open-minded 
World”. Informazio gehiagorako: http://
www.rainbowproject.eu/
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2.8. “Ez, hori ez da 
indarkeria; hori 
jeloskor egotea da”18

Genero indarkeriari dagokionez, 
indarkeria fi sikoari buruzko 

kontzientziazioa handitu egin 
da. Gaiari dagokion terminologia 
bera ezaguna gertatzen da, baina 
beren bizipenetatik urruti da-
goen zerbait bezala antzematen 
dute, eta ez beraiengan eragina 
duen eta beren gertuko ingu-
ruan ager daitekeen (eta, batez 
ere, beraiek pairatu dezaketen) 
gizarte sistema baten parte 
gisa.  

Hala ere, talde gehienetan des-
kribatzen dira kontrol eta jazarpen 
18. Gazteleraz jatorrizko bertsioan.

maila ezberdineko esperientziak, 
eta baita indarkeria mota batzuk 
ere. Hauek kasu batzuetan norma-
lizatu egiten dira, “harremanek 
berezkoa duten” zerbait bezala.   

Deigarria da baita ere erantzun 
aktiboa, indarkeria erabiltzen due-
na barne, onartuta egotea eraso 
baten aurrean. Neska batek baino 
gehiagok esan du “neri mutil batek 
ez dit adarra joko” edo “jotzen ba-
nau, nik bera joko dut”.

Hala ere, ez dirudi arrazoibide 
honek beren jardutean beti eragi-
na duenik. Eta gainera, honakoa 
kezkagarria da: erantzun bat dagoe-
la aitortzean, erasoa  baimendu 
eta normalizatzen da. Hots, ez da 
planteatzen harremana uztea edo 
bestelako konponbideak bilatzea; 
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alderantziz, modu agresiboan 
erantzutearekin egoera orekatzea 
lortu dela ulertzen da.  

Azken batean, indarkeriaz hitz 
egiteak haren adierazpen mutu-
rreneko eta nabarmenenetara 
daramatza. Eta haiek baldintza jakin 
batzuetan gertatzen dira (elkarre-
kin bizi den bikotea, pertsona heldu 
edo nagusiak, klase eta kulturarekin 
lotutako zenbait estereotiporekin 

erlazionatuta...). Horregatik, oroko-
rrean beraiengan eragin handiagoa 
izan dezaketen egoerak azter tzeko, 
beharrezkoa da gaia jarrera 
kons  truktiboagoetatik  lantzea, 
indarkeria zer den eta zer ez 
denari buruz beraiek dituzten 
kontzeptu propioei ekinez, eta 
estereotipo eta aurreiritzi haus-
tura hortik lantzen hasiz. 
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AHOLKUAK:

> Genero indarkeriaren sentsibi-
lizazio eta prebentzioa nerabe eta 
gazteen esperientzia eta eskema 
propioetatik abiatuta landu, beren 
ideiak erabiliz handik lan egiten 
hasteko. Eta indarkeriari buruzko 
aldez aurretiko diskurtsorik ez eza-
rri. 

> Indarkeriari buruzko abordatze 
hauek eta beste batzuk irakasle eta 
nerabe zein gazteen hezkuntzan 
nolabaiteko paper aktiboa duten 
gizarte-hezkuntzako profesiona-
lekin landu, pertsona hartzaileen 
errealitatetik gertu dauden eta 
eguneratuta dauden metodologia 
didaktikoak eraikiz. 

Elkarrizketatzailea: Eta zure mutil-laguna bada jarraitu egiten zaituena... eta zure 
lagunekin zaudenean begira ari dena non zabiltzan jakiteko... eta denbora guz-
tian whatsapp-ak idazten ari zaizuna...? Eta zure mutil-laguna bada?
Mutila: Ez dakit...
Mutila: Imajinatu... Maialenen kasuan...
Mutila: Hori jeloskor egotea litzateke... Mutila jeloskor egotea,  bikotekidea la-
gunekin dagoelako ba... ba utzi lagunekin egoten! Egun batengatik ez da ezer 
gertatuko...
Mutila: Baina ez da modua zelatan ibiltzea...! 
Elkarrizketatzailea: Eta hori indarkeria litzateke?
Mutila: Ez... hori da... beno... hori neretzat hori jeloskor egotea litzateke gehiago...

(13-14 URTEKO TALDE MISTOA)1

1 Gazteleraz jatorrizko bertsioan. 
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3. NORUNTZ JO NAHI DUGUN

Azkenik, eta hausnarke-
ta baikor bat eginez, 

esan beharra dugu gauzak 
zalantzan jartzen dituzten arra-
zoibideak ere aurkitu ditugula; 
aldaketa positiboak erakusten 
dituzten planteamendu eta es-
perientziak. Maila batean, azken 
urteotan egin diren generoa-
ren inguruko kontzientziazio 
eta sentsibilizazio ekintzen on-
dorio, zalantzarik gabe. Baita 
inguruko ereduetan gertatu 
diren aldaketen fruitu ere; bes-
te eredu batzuk (emakumezko 
eta gizonezko ereduak, harre-
man ereduak, bizitza bizitzeko 
moduak) ikusarazten ari baiti-
ra. Horren erakusle dira talde 
askotan agertu diren hausnar-
keta batzuk. Alegia, harreman 
“onuragarriagoak” bilatzeaz 

hitz egiten dutenak, mutilak 
eta neskak benetan diren beza-
lakoak izan daitezen eta beren 
sentimenduak erakutsi ahal 
izan ditzaten. 

Beharrezkoa da, beraz, ezagutza 
eraikitzen jarraitzea maitasunari 
buruzko ideien inguruan, biko-
tea eta harremanei buruzko 
iritzien inguruan, sexu eta ugal-
keta osasunaren inguruan eta 
gorputzaren inguruan nerabe-
zaro eta gazterian, on line eta 
off  line adierazpenei arreta es-
kainiz. Bestetik, beharrezkoa da 
baita ere nerabe eta gazteentzat 
berariazko sentsibilizazio eta pre-
bentzio ekintzak proposatzea. Balio 
eta helburu komunetatik ekinez, 
abiapuntu dituzten errealitate ez-
berdinak (adina, bizitokia, jatorrizko 
etnia etabar) jaso beharko lituzkete 
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hauek, errealitate horietara egokituz 
eta, abiapuntu horietatik, berdin-
tasunerantz eta edozein maitasun 
modurekin erlazionatutako genero 
indarkeria arazo gisa ulertu aldera 
ibilbide bat ezarri beharko lukete. 

Funtsezkoa da esperientzia 
eta iritzi horiei lekua ematea; 
gauzak berformulatzeko dituz-
ten moduak berreskuratzea eta 
munduan iritzi ezberdinetatik 
kokatzea, hauek abiapuntu gisa 
hartuz aurrerapen handiagoak 
lortzen jarraitzeko. Zentzu horre-
tan, hezkuntza ekintzek batzuetan 
ia zerotik abiatu behar duten arren, 
beste batzuetan genero desberdin-
tasunen inguruko hausnarketetan 
aurrerapausoak sustatu behar dira, 
eta baita gazte eta nerabeek beraiek 
ekintza proposamenak antolatzea 
ere. 

Hezkuntza eta/edo sentsibili-
zazio ekintzak, bai espezifi koak, 
bai zeharkakoak, funtsezkoak dira. 
Baina gutxi gora-behera onartu-
ta dituzten balioak trebatzeko 
moduko gaitasunak entrenatze-
ra zuzenduta joan behar dute. 
Entrenamendu honetan aurrera-
tzeko, badirudi gelditzea dela lehen 
pausua eta hausnartzea nolakoak 
nahi dugun izatea gure harrema-
nak (bikotean, noizbehinkakoak...), 
zein balio eta irizpideren baitan izan 

nahi ditugun, eta haietan zein rol jo-
katu nahi dugun.

Erronka pedagogikoa handia da, 
baina baita motibatzailea ere. Eta 
ikerketa honek balio dezake bai 
eduki horiek ezartzeko, bai gure tes-
tuinguruetan elkarrekin bizi diren 
munduen aniztasunerako sarbide 
izango den metodologia malgua 
ezartzeko. Eta maitasunaren in-
guruko ideia berriztatzaileetara 
gidatzeko, kontzeptu berriak 
sortuz eta, batez ere, errespetua, 
autonomia eta berdintasuna ar-
datz izango dituzten joko arau 
berriak  bultzatuz. 
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