


Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institututik, 
ezinbestekotzat jotzen dugu gazteriak eskuragarri 
edukitzea gizartearen errealitate ezberdinei aurre egiteko 
tresnak eta ezagutzak. Baita horien bidegabekeriei aurreko 
egiteko ere. Horregatik, uste dugu gida hau baliagarria 
izango dela deserosoa den errealitatea ezagutzera 
emateko: sexu-ustiapena helburu duen emakume eta 
nesken salerosketa. Inguratzen gaituen eta emakumeak 
eta neskak ere inguratzen dituen errealitateaz ari gara, 
alderdi guztietatik interpretatzen jakin eta ahal den 
neurrian eragozten jakin behar duten errealitateaz.  

Honako hau gogoratu behar da: EMAKUMEEN AURKAKO 
INDARKERIARI AURRE EGITEKO APIRILAREN 10EKO 
14/2015 FORU-LEGEAren arabera, sexu-ustiapena 
helburu duen salerosketa Nafarroan lehen aldiz hartu 
da indarkeria matxistaren erakusgarritzat beste hauekin 
batera: bikotekidearen edo bikotekide ohiaren bortxa, 
sexu-indarkeriaren mota guztiak, feminizidioa, gazteegitan 
ezkontzea edota genitalen mutilazioa. Beste gertaera 
gogoangarri bat da 2016. urte honetan Salerosketaren 
aurkako Nafarroako Foroa berrabiatu dela arazo larri 
honen aurka borrokatzeko, NBI buru duela instituzioen 
eta teknikoen ordezkariek lagunduta.  

Ezagutzen denari ezin zaio aurre egin. Salerosketaren 
aurkako borrokan dagoen zutaberik garrantzitsuenetako 
bat sentsibilizazioa da, ezinbestekoa prebentzio gaietan, 
eta hain zuzen, hor kokatzen da gure gida. Nafarroako 
Gobernuak argi eta garbi du apustu hau.

Ikuspegi didaktiko eta atsegin batetik, gida honen hainbat 
unitateren bidez mota ezberdinetako edukiak, jarduerak 
eta baliabideak proposatzen dira gazte nafarrekin 
zuzenean lanean ari diren teknikariek hain beharrezkoa 
den eta, aldi berean, ezkutatuta eta isilduta dagoen 
informazio hau helaraz dezaten. 

Sexu-ustiapena helburu duen salerosketa ez dago 
inguratzen gaituzten beste dinamiketatik baztertuta eta 
ez da iragazgaitza  horiekiko. Hori horrela den bezala, gida 
honek indarkeria matxistarekin lotuta dauden hainbat 
kontzeptu irun ditu. Indarkeria hori egitura bat da eta 
babesten eta ahalbidetzen ditu gizateria erdiari eragiten 
dioten giza eskubideen urraketak: sexu-indarkeria, 
gizarteratzeko modu desberdinak eta gauza bihurtzea 
eta, beraz, emakumeei gizatasuna kentzea, beste batzuen 
artean. 

Emakume eta gizon guztien artean, XXI. morrontzari 
aurre egin diezaiokegu: sexu-ustiapena helburu duen 
emakume eta nesken salerosketari. Gure betekizuna 
da gazteek errealitate hori ezagutzea, prestatuta 
egotea, jarrera hartzea eta aldaketaren partaide aktibo 
izatea berdintasunezko harremanak bizikidetzarako, 
norbanakoaren eta pertsona guztien garapenerako 
dagoen formula bakarra direla erakutsiz.
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Bere sexu-afektuzko harremanetan 
osasuntsua den  gazteriarentzat
Gida hau hainbat prestakuntza modulutan banatuta dago eta 
kronologikoki zein era independentean landu ahalko dira. Edukia 
eta jarduerak gazteekin, emakumeekin eta gizonekin lantzera 
bideratuta daude. 
7 unitateren bidez, sexu-ustiapena helburu duen emakume eta 
nesken salerosketaren atzean ezkutatzen diren hainbat alderdiri 
buruz hausnartuko dugu eta gure gizarteen sexu eta  genero 
ezberdintasunetan sakonduko dugu. Gure protagonista Elenaren 
bizitzaren zati batean ezberdintasun horien adibideak ikusiko 
ditugu.

Elenaren esperientziak oinarri du prostituziotik eta salerosketatik 
bizirik irten zen gazte baten egiazko istorioa, hainbat erkidegotan 
jazotakoa. Horietako bat, Nafarroa. Gaur egun, osatuta dago 
Elena eta emakumeen eskubideen alde jarduten da.

Gidak honako hau erakusten digu: emakume eta nesken 
merkatuaren atzean bada desparekotasun pilo bat eta askotan 
sexu-ustiapena helburu duen pertsonen salerosketa ekartzen 
dute. Emakumeak kontsumitzen dituzten gizonak negozioa 
sostengatzen duen gako bilakatzen dira merkatu horretan. 

Tresna hau gure aldamenean dugun berdintasunik ezari eta 
morrontzari amaiera emateko inspiragarri eta lagungarri izatea 
da gure helburua. Zer gertatzen ari den jakitea beharrezkoa dugu 
ondorioz jarduteko.
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Gida hau irakurtzen ari bazara, zuk ere indarkeriarik gabeko 
gazteria nahi duzulako da.  Zainketak ezagutzen eta egiten dituen, 
berdintasuna bazter guztietan xurgatu, ekoitzi eta zabaltzen duen 
gazteria nahi duzu. Bere berdinen artean zuzena den gazteria, 
ahalmenak biderkatzen dituena, bere burua garatzen duena, hazten 
dena eta haziarazten duena. 

Espainia sexu-ustiapenaren  helburu diren emakume eta nesken 
igarotze eta helmuga herrialde nagusitzat hartua dago, gure mugen 
barruan ere emakume eta nesken harrapaketa-kasuak badirela 
jakina den arren. Sexu-ustiapena helburu duen salerosketa delitua 
korapilatsua da eta iluntasun handiz funtzionatzen du. Haatik, uneoro 
eta gure ingurune guztian barrena presente dugun prostituzioaren, 
pornografiaren eta online sexuaren eremuan gertatzen da. Negozio 
hau adin eta maila guztietako gizonen gehiegizko kontsumoak 
sustatzen du. Beti eskuragarri dauden emakume eta neskek 
eskainitako produktua askea dela uste dute gizon kontsumitzaileek. 

Gida honen bidez, salerosketa zikloaren atzean gordetzen diren 
gakoetako batzuk hurbiltzen saiatuko gara. Prostituziotik eta 
salerosketatik bizirik irten zen emakume baten benetako istorioaren 
inflexio-memento batzuk ezagutuko ditugu. Gaur egun emakumeen 
eskubideen aldeko ekintzaile den gure protagonista honen istorioak 
ereduz adierazten du gure gaztarotik eta gure bizitzako alor guztietan 
pertsona guztien arteko egiazko berdintasuna, koherentzia, tratu 
onak eta zainketak finkatzeko beharra. 

Zer dago sexu-ustiapena helburu duen 
pertsonen salerosketaren atzean?



Sexu-ustiapena helburu 
duen pertsonen salerosketa 

hurbileko errealitatea daSalerosketa edozein desabantaila-egoeratan dauden 
pertsonak gezurren, agindu faltsuen bidez edo indarrez 
erakartzean datzan delitua da eta helburu du pertsona horiek 
beste toki batera eramatea bertan ustiatuak izan daitezen, 
salerosgai bilaka daitezen. Esklabotza mota bat da.

Salerosketa egoeran dauden emakumeak 
esplotatuak izan daitezke sexu aldetik, lanean, 
etxeko zerbitzuan, behartutako ezkontzetarako 
erabiliak izan daitezke, beren organoak saltzeko, 
erremusina eskatzeko eta abarretarako. 

Sexu-ustiapena ohikoena da munduan 
jazotzen diren pertsonen salerosketa 
mota guztien artean eta bereziki 
desberdintasun ekonomiko handiena duten 
herrialdeetatik datozen emakume eta nesken % 97ri 
eragiten die. 

Bakarrik Nafarroan 
prostituzio egoeran diren 

700-800 emakume eta neskaren 
etengabeko jarioa dagoela zenbatesten 

da. Nafarroako sexu-merkaturako klubak, 
pisuak eta kaleko eremuak betetzen 

dituztenen profil ohikoena Nigeriatik, 
Errumaniatik, Paraguatik, Txinatik, Brasildik 

edo Dominikar Errepublikatik, beste batzuen 
artean, datozen emakume gazteena da. 

Prostituitzen diren edo prostituzio-
kontsumitzaileak diren gizonen profil 

zehatzik ez dago, edozein gizon 
izan daiteke.

Zer da txirotasunaren feminizazioa, eta zer 
ikusteko dauka nire erkidegoan gertatzen 
den pertsonen salerosketarekin? 

Berdintasunik eza ez dago bakarrik 
emakumeok eta gizonok egiten dugun 
lan motaren artean, edo eginkizun 
berberak gauzatzeagatik batzuek eta 
besteok jasotzen ditugun soldatan eta 
aintzatespenean. 

Aberastasunen berdintasunik ezak 
eta, beraz, txirotasunak emakumeei 
eragiten die bereziki. Munduan 
txirotasun egoeran diren pertsonen % 
70 baino gehiago emakumeak dira. 

Gainera, historian zehar, doako 
familia-zaindari eginkizuna eman 
zaie emakumeei; jabetzarako, 
ikasketetarako, ordaindutako lanerako 
eta abarrerako eskubidea eragotzi zaie. 

Aukeren gabeziak, baliabideen gabeziak 
eta familia-zamek bide ematen diote 
desabantaila ekonomikoan diren 
emakumeak eta neskatilak beste 
pertsona batzuek esplotatuak izateko 
arrisku handiagoa edukitzeari. 2

Zer da salerosketa? 



Sexu-ustiapena helburu duen emakumeen eta nesken salerosketak zer ikusteko dauka 
prostituzioaren merkatuarekin?

Sexuaren merkatuak ez du barne hartzen bakarrik prostituzioa, baizik eta 
baita pornografia eta online sexua ere. Mundu osoko gizonek kontsumitutako 
emakume eta neskek prostituitzea onartzen dutela edo horretarako hautua 
askatasunez hartzen dutela dirudien arren, errealitatea bestelakoa da. 

Prostituzioa eskatzen duten gizonen kopurua askatasunez prostituitzen den 
emakumeena baino askoz handiagoa da. Eskaerak eskaintza soberan gainditzen 
duela esan nahi du horrek. Horrenbestez, pertsonen salerosketa sareek 
desabantaila ekonomikoan diren emakume eta neskak darabiltzate klubak, 
pisuak eta prostituziorako kaleko eremuak, pornografia eta internet betetzeko, 
gehiegikerien, bortxaketen edo mehatxuen bidez. Hainbesteraino, non 
salerosketaren negozioa munduan diru gehien mugitzen duen legez kanpoko 
bigarren negozioa baita, armen trafikoaren atzetik eta drogen trafikoaren 
aurretik. Espainia munduko hirugarren herrialdea da prostituzioa kontsumitzen, 
Tailandiaren eta Puerto Ricoren atzetik. Prostituzio-kontsumitzaileen % 99,7 
gizonak dira.  

Zoritxarrez, gure hirietan ustiatutako emakume eta neskak baztertuta, isolatuta 
eta beren egoera salatzeko ezgaituta mantentzen dituzte, haiei eta haien lagun 
maiteei zuzendutako mehatxuen pean. 

Gero eta gizon gazteagoek prostituzio egoeran diren emakumeak 
kontsumitzea ohiko bihurtu da. 

Gazte hauek, hipersexualitatearen kulturan sozializatuak, eskuarki 
berehalakotasuna, irisgarritasuna, erosotasuna bilatzen dute, eta sexu-
esperientzia bat ahaleginik gabe eta lagunek xaxatuta lortzea.

Sexu-ustiapenerako emakumeen eta nesken salerosketak kontsumorako 
objektu honen prezioak jaistea ere ekarri du eta orain sakela guztietarako 
dago eskuragarri. Prentsa eta interneten sailkatutako klub, pisu, kale 
eta iragarkiek produktua hurbiltzen eta errazten dute eta gehien bat 
gizon edo mutil heterosexualei bideratutako beste aisia-jarduera baten 
modura aurkezten da. 

Zergatik kontsumitzen dute prostituzioa 
gazteek?

Prostituzioa adin guztietako eta egoera ekonomiko guztietako gizonei 
bideratutako aisialdirako eskaintza bilakatu da. Emakume gazteak gizonen 
eskura jartzen dituzte eta, hainbat azterlanaren arabera, gizon horiek 
prostituzioaren truke ordaintzen dutelarik ez dute sexu plazerik bilatzen. 
Bere berdinen taldean irudimenezko gizontasuna, menderapena eta boterea 
erakustea bilatzen dute. 
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“Ni Errumaniako herri batean familia normal batean bizi 
zen neska normala nintzen. 13 urte nituela, egun batean, 
eskolatik ateratzean, gizon batzuek bortxatu ninduten. 
Harrezkero erruak, lotsak tokia hartu zuten nire baitan eta 
emakumeak edozein unetan gizonen sexu-indarkeriaren 
biktima izan daitezkeela ulertu nuen. Eta dena aldatu zen”.

Emakumeen aurkako sexu-indarkeria 1
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Sexu-indarkeria: emakumeen aurkako indarkeria 

Gai nagusia

Emakumeen aurkako indarkeria egiturazko 
mehatxu bezala sexu-ustiapena helburu 
duen emakume eta nesken salerosketaren 
jatorrian. 

1 unitatea

Helburu orokorra

Emakume eta nesken salerosketaren, 
eta sexu-indarkeriaren jatorria topatu, 
emakumeen aurkako egiturazko indarkeria 
kasuen modura. 

Gure gizarteen patriarka-sisteman edo 
sexu-genero sisteman txertatua dagoen 
emakume eta gizonen arteko berdintasunik 
ezaren adierazpena dela aitortu. 

Helburu zehatzak

• Patriarka-sistema edo sexu-
generoaren sistema zer den eta nola 
jarduten den ulertu. 

• Salerosketa emakumeen aurkako 
indarkeriaren adierazpen bat gehiago 
dela eta berau egiturazkoa dela 
ulertu.

• Salerosketa pairatzen duten 
emakumeek egoera pertsonal 
oso konplexuei eta esperientzia 
traumatikoei aurre egiten dietela 
ohartu.  

• Mundu osoko emakume eta nesken 
egoerari buruzko datu adierazgarri 
zenbait ezagutu.  

GAKO HITZAK
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Emakumeen aurkako indarkeria egiturazkoa da, eta arlo guztietan 
jazotzen da: fisikoan, sexualean, emozionalean, ekonomikoan, 
politikoan, kulturalean eta abarrean. Herrialde guztietan eta kultura 
guztietan. Sexu-ustiapena, salerosketa, sexu-organoen mozketa, 
ezkontza behartua eta goiztiarra, feminizidioa, indarkeria politikoa… 
adibideetako batzuk dira. Sarritan, emakumeen aurkako indarkeria 
modu burutsuan egiten da, ez da hautematen indarkeriatzat eta 
“agindu natural” baten modura onartzen da. 

Espainian, emakumeen aurkako indarkeria eskubideen 
urraketarik ohikoena da, Amnistia Internacionalen arabera. 
2003ko urtarrilaren 1etik 2015eko azaroaren 15era arte, 
indarkeria matxistagatik eraildako emakumeak 814 izan 
ziren datu ofizialek zenbatzen dutenez. NBE Emakumeak 
erakundeak mundu-pandemiatzat jo du indarkeria hau. 
Emakumeen aurkako indarkeria sistemikoa da, egiturazkoa, 
eta patriarka-sistema edo sexu -genero sistema deitzen 
duguna du oinarri 1. 

Genero-indarkeria horrela dago definituta: “bere genero arrazoiengatik 
eta gizartean edo kulturan bete behar duen eginkizunari buruzko 
itxaropen arrazoiengatik  pertsona baten aurka bideratutako indarkeria”. 
Hartara, definizioak ez dio aipu zehatzik egiten genero femeninoari. 

Indarkeria matxista emakumeari emakume izateagatik egindako 
indarkeria da, menpekotzat hartzen dituelako edo eskubideak aitortzen 
ez dizkielako. 

Nazio Batuen erakundeak emakumeen aurkako indarkeriaz egiten 
duen definizioa hau da: “emakumea helburu duen edozein 

indarkeria ekintza da, emakumeei kalte edo sufrimendu fisiko, 
sexual edo psikologikoa eragiten diena edo eragin diezaiekeena, 
baita halako ekintzak egiteko mehatxuak, hertsadura edo 
askatasun-kentze arbitrarioa ere, bizitza publikoan zein 
pribatuan gertatuak”.
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Emakumeen aurkako indarkeria 

1 Mugimendu feministak XX. mendean “patriarkatu” hitza hartu zuen gizarte-sistema jakin 
bat definitzeko. Sistema horretan, gizonek botere sinboliko eta materiala arrandiaz erakutsi 
eta erabiltzen dute emakumeen kalterako. Egiturazkoa  eta egonkorra da sistema hori eta 
garai eta gizarte guztiei eragiten die. Gayle Rubin feministak sexu/genero sistema deitu zion 
gizartearen orden honi eta heterosexualitate kontzeptua aipatu ordenaren berme-emaile 
moduan sartu zuen “The traffic in women: notes on the political economy” bere liburuan. 



Sistema honen pean, gizonei eta emakumeei balio 
zehatzak esleitzen zaizkigu, ezberdinak eta ustez 
osagarriak. Gainera, modu hierarkiko batean egiten 
da, eta horrela “maskulinoa” aintzakoagotzat hartzen 
da “femeninoa” (neska den nini baten modura negar 
egin, neska baten modura korrika egin, etab.) baino. 
Adibidez, hizkuntza genero maskulinoa erabiltzen 
dugunean talde misto bati buruz aritzeko, genero 
femeninoa ikusezin bihurtzen da eta ohitura gisa 
hartzen dugu hori. Balio horiek inkontzienteki 
naturalizatzen ditugu eta askotan kosta egiten zaigu 
identifikatzea noiz izan daitezkeen kaltegarriak bai 
gizonentzat bai eta emakumeentzat ere.

 Emakumeen eta gizonek modu jakin batean 
jokatzeko arrazoia berezkoa dugula sinistarazten 
digu sistemak. Emakume edo gizon bezala gugandik 
espero den horri aurka egiten badiogu, gizartearen 
errefusa pairatzera arriskatzen gara. 

“Sexuaren araberako lan banaketari” dagokionez, 
berdin gertatzen da: emakumeak zaintzaile izateko 
eta eremu pribatuan aritzeko egokiagoak direla uste  
da eta, aldiz, gizonei eremu publikoan garatutako 
produkzio-lanerako ahalmen handiagoa esleitzen 
zaie oso modu burutsuan. 

Kontuan hartzen badugu, gainera, “naturaltzat” 
heterosexualen arteko elkartzea (gizona-emakumea) 
hartzen duen sexu-generoen osagarritasun 
diskurtsoak nagusi izaten jarraitzen duela, gure 
sistemaren ezaugarri multzo hori “heteropatriarkal” 
gisa definituz amaitzen dugu. 

Ekuazio honetan gizona genero nagusitzat hartzen 
da eta, horrenbestez, “bigarren sexua” deitutakoaren 
kontura, emakumeen kontura alegia, pribilegioak 
edukitzeko erabakia hartu du. 
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sexu-genero sistema? 



Zer ondorio du sistema honek gure bizitzetan? 

Espainian 7 ordutik behin salatzen 
da sexu-eraso bat, eta beste 

hainbeste ez dira ezagutzera iristen 
salatzen ez direlako. 

Europar Batasuneko 28 Estatu 
Kideetako emakumeen % 43k 

bere bizitzan zehar bikotekidearen 
indarkeria psikologiko motaren bat 

pairatu izana aitortu du. 

Europar Batasuneko emakumeen 
% 45-55ek sexu-jazarpena jasan 

du 15 urtetik. 10etatik batek ziber-
jazarpena (nahi ez dituzun mezu 
elektronikoak edo SMS mezuak, 

sexualki esplizituak eta iraingarriak, 
edo saiakera desegokiak eta 

iraingarriak sare sozialetan) pairatu 
izana aitortzen du. 

2012an eraildako emakumeen 
kasuen erdian erasotzailea senide 

bat edo bikotekidea izan zela 
zenbatesten da. 

Munduan 3 emakumeetatik 1 
jipoitua da, sexualki erasotua da 
edo beste gehiegikeria mota bat 
jasaten du bere bizitzan zehar. 
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Sexu-indarkeriari dagokionez, salerosketa barne 
hartuta: 

Zenbait kasutan, gure istorioaren protagonistari gertatu 
zitzaion bezala, sexu-indarkeriak erruduntasunaren 
zama bizkarreratzen dio berau pairatzen duenari eta 
“erraz” izatearen estigma ezartzen dio. Horren ondorioz, 
baztertu egiten da, bere autoestimuari kalte egiten zaio 
eta ondorengo abusuak legezkotzen dira. Maiz, arreta 
erasotzailearengan jartzea ahazten zaigu, eta bera da 
benetako erantzulea. 

New Delhin egindako azterlan baten arabera 
(2002), bere bizitzan zehar eremu publikoetan sexu-
indarkeria motaren bat pairatu izana jakinarazi zuen 
emakumeen % 92k, eta emakumeen % 88k bere 
bizitzan zehar ahozko sexu-jazarpen motaren bat 
(izaera sexualeko iruzkina, txistuak, begiradak edo 
keinu lizunak)  bat sufritu izana jakinarazi zuen.

Mundu mailan, egun bizi diren 700 milioi emakume 
baino gehiago haur zirela (18 urte baino gutxiago) 
ezkondu ziren. Emakume horien artean, 3tik 1 baino 
gehiago —250 milioi inguru— 15 urte baino lehen 
ezkonarazi zituzten. 

Mundu osoko 120 milioi neska inguru (10etik 1 baino 
gehiago) koitoa egitera edo bestelako sexu-harreman 
mota batzuk edukitzera behartuak izan dira haien 
bizitzako uneren batean. Sexu-indarkeriaren arloko 
erasotzaileak, alde handiz, haien senarrak edo senar 
ohiak, lagunak edo senargaiak izan ohi dira. 

Salerosketa mota ororen (sexu-ustiapena, lan-ustiapena, 
eskaletasuna, organoak ateratzea, behartutako 
ezkontzak, etab.) biktimen % 80 emakumeak, nerabeak 
eta neskatilak dira eta % 50 adinez txikiak. Sexu-
ustiapena helburu duen salerosketaren biktimen  % 98 
emakumeak eta neskak dira. 



Nori bideratua

14 -20 urteko gazteei

Zertarako

Gure eguneroko kulturan barneratu 
ditugun eta generoei esleitu dizkiegun 
muga batzuei buruz hausnartzeko. 

Zer erabiliz

Proiektorea, internet

Nola

Bideoa. 3’11’’
Always kanpaina

JARDUERAK. 1 UNITATEA

Zer esan nahi du zerbait “neskatila batek bezala” egitea? 

Eztabaidarako telebista-saio bat 
antolatzen ari bagina bezala gauzatuko 
dugu ekintza hau bideoa oinarri 
hartuta.

Bideoa ikusi ondoren, generoei 
esleitzen zaizkien ezaugarriei buruzko 
eztabaida hasiko da. Ikasitako 
nortasunei buruz eta ezagutza burutsu 
eta barneratu horiek gure izaeran eta 
erabakiak hartzeko unean nola eragin 
dezaketen hausnartzeko balio du. 

Eztabaidan gai hauek landuko ditugu:

• Nolakoa da emakume ezin 
hobearen irudia?

• Nolakoa da gizon ezin hobearen 
irudia?

• Gizon ezin hobeak femeninotzat 
jotzen ditugun ezaugarriak dituela 
esatea posible al da? 

• Eta emakume ezin hobeak 
maskulinotzat jotzen ditugun 
ezaugarriak dituela esatea? 

• Hori desiragarria dela uste al dugu? 
Zergatik? 

Denok sexu-erasoen aurka

Sexu-erasoak saihesteko aholku-gida 
bat bilduko duen kanpaina bat egin 
behar duzue. 

Bakarrik gizonei bideratutako 10 
aholku aukeratu. Beharrezkoa iruditzen 
bazaizue, gehitu emakumeentzako 3 
aholku. 

Emakumeak ez direla errudun 
sentiarazten argi gelditzen dela ziurta 
ezazu. Eraso mota bakar bat ere ez dela 
justifikatuko ziurta ezazu. 

14-20 urteko gazteei

Gizartearen aldaketan 
inplikatzeko benetan 
berdintasunaren aldeko gizarte 
baten bila, gizonek emakumeei 
erasorik egingo ez dieten gizarte 
baten bila.

Eman zure herriko festetako 
eratu duzuen berdintasunaren 
aldeko taldearen gidaria zarela. 
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Nori bideratua

Zertarako

Nola

https://www.youtube.com/
watch?v=s82iF2ew-yk

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds82iF2ew-yk%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds82iF2ew-yk%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds82iF2ew-yk%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Ds82iF2ew-yk%20


Nori bideratua
14-20 urteko gazteei

Zertarako
Herri-kulturan dauden genero-
indarkeria mota ezberdinak 
hauteman eta bere diskurtsoak 
aldatzeko. 

Zer erabiliz
Musika erreproduktorea.
Kartoi meheak, itsasgarria, 
aizturrak eta errotuladoreak.
Papera eta bolaluma.

Nola

3-5 pertsonako taldeak eginez 
(parte-hartzaile kopuruaren arabera), 
eskuragarri dauden abestietako bat 
aukeratu eta ematen zaien letra 
entzuteko eta aztertzeko eskatuko 
zaie.  

Honako galdera hauek erantzun 
ditzakete:

• Zerk ematen dizu arreta abesti 
honetatik? 

• Zer sexu-indarkeria mota 
identifikatzen duzu? 

• Indarkeria matxistaren forma 
hauek gure ingurunean presente 
daudela uste al duzu? 

 
Jarraian, abesti hauen letra aldatzeko 
edo beste letra bat idazteko 
eskatuko zaie. 
 
Azkenik, gainerako parte-hartzaileei 
abestiak zer indarkeria mota 
azaltzen duen eta hori nola aldatu 
partekatuko zaie. 

JARDUERAK. 1 UNITATEA

Egiturazko indarkeria hautematea: hanka azpiz egin daiteke hau

Hautatzeko abestiak:

Izenburua (esteka letrara lotu): 
Toda (Malú) 

Dispuesta a hacer 
todo a tu voluntad.
Dispuesta a hacer 
todo lo que te dé la gana.
Qué me importa.

Izenburua: Nada valgo sin tu 
amor (Juanes)

Me siento débil 
cuando estoy sin ti
Y me hago fuerte 
cuando estás aquí
Sin ti yo ya no sé qué es vivir,
mi vida es un túnel sin tu luz.

Izenburua: Mujer florero (Ella 
baila sola)

Y por la noche
te haré la cenita
mientras ves el partido
o alguna revista.
... No me escuchas,
no me miras,
¡ay, cuánto te quiero!

Izenburua: Te espero sentada 
(Shakira)

Vivir la vida sin ti
Es algo como morir
Es caminar sin mirar
Es como cantar sin oír
Es hablar sin respirar
Es comer sin digerir.

Izenburua: Propuesta 
indecente 
(Romeo Santos)

Si te falto el respeto
y luego culpo al alcohol.
Si levanto tu falda,
¿Me darías el derecho
a medir tu sensatez?

Izenburua: Labios tatuados 
(Costa)

...una más de Madrid y una menos, 
cabrón.
una mesa nevada, 
una lluvia de ron, 
lo que cae por tu cara es mi 
chorretón, esos ojos de guarra 
piden bofetón.
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https://youtu.be/hkuV3uT48Eg
https://youtu.be/PP-nwlmVYb0
https://youtu.be/PP-nwlmVYb0
https://youtu.be/5cyaClF6W3Y
https://youtu.be/5cyaClF6W3Y
https://youtu.be/fwIIa3Zom_c
https://youtu.be/fwIIa3Zom_c
https://youtu.be/OE3jGzVvOkU
https://youtu.be/OE3jGzVvOkU
https://youtu.be/YJiFLwt5udU
https://youtu.be/YJiFLwt5udU
https://youtu.be/fwIIa3Zom_c 


Memento horretatik aurrera, jazarpena eta 
erasoak sistematikoak bilakatu ziren. Nire 
inguruneko mutil asko haien eskura egon beharko 
banu bezala jarduten ziren. Jarraitzen ninduten, 
eraso egiten zidaten, behartzen ninduten. Beraiek 
sexua nahi zuten eta nik eman behar nien, nahi 
ez banuen ere, ezetz esaten banuen are min 
handiagoa egin baitziezadaketen. Hura egokitu 
zitzaidala ulertu nuen eta, bizirauteko, esleitzen 
zidaten eginkizuna bete behar nuela. Gizarteak 
jada jarria zidan etiketa.

12

Emakumeak objektu bezala 2



Normalizazioa
GAKO HITZAK

Gauza bihurtzeaEmakumeen 
aurkako indarkeria Hipersexualizazioa

Emakumeak objektu bezala

Gaia nagusia

Hipersexualizazioa eta emakumeak gauza 
bihurtzea.

2. unitatea

Helburu orokorra

Genero femeninoaren hipersexualizazioa 
eta emakumea gauza bihurtzea  egunetik 
egunera inguratzen gaituen eta patriarka-
sistemak sostengatzen duen emakumeen 
aurkako indarkeriaren parte direla ulertu.

Helburu zehatzak

• Bakarrik gizonezkoek begiratuak izateko 
emakumearen irudia, objektu desiragarri 
bezala, emakumeen aurkako indarkeriaren 
beste adierazpen bat dela ulertu. 

• Kulturaren eraikuntza baten modura 
emakumeak iraindu, gauza bihurtu, irrigarri 
utzi eta haur bilakatzen dituen pornografia 
errekonozitu. Eraikuntza horrek emakumeei 
gizatasuna kentzen die eta betekizun 
estereotipatuetarako eta indarkeriarako 
beste haztegi bat da. 

• Produktu horiek txanponaren beste aldea 
islatzen dutela ohartu: gizonak sexualki 
kontrolaezinak, ase ezinak eta beti prest 
dauden izakien modura erakusten dizkigute, 
eta horrek etsipen handia eta indarkeria 
eragiten ditu.  

13



Emakumeen aurkako indarkeriak eremu oso zabala hartzen du, 
sinbolikotik hasita alderdi adierazgarriraino. Emakumeak gizonezkoen 
begiradarako eskuragarri dauden objektu pasiboen kategoriara 
murrizteari (gauza bihurtzea) edo emakumeak (baita neskatxak eta 
nerabeak ere) produktu eta zerbitzu mota guztien salmentarako sexu-
erakargarri gisa aurkezteari deitzen diogu hipersexualizazioa. 
Horrela, emakumeei gizatasuna kentzea lortzen da, hain 
zuzen, eta hori da indarkeriaz jarduteko lehendabiziko 
urratsa. Generoaren estereotipo bat da, eta emakumeak 
zainketekin, leuntasunarekin, etxekotasunarekin edo 
amatasunarekin lotzen dituzten estereotipoak bezala.  

Emakumeak gauza bihurtzen dituzten edukiak eta irudiak 
etengabe jasotzeak baditu benetako ondorio kognitiboak, 
bereziki nerabeengan. Middle Essexeko (UK) Unibertsitateak 
mila adingaberekin egindako pornografiaren 
kontsumoaren gaineko azterlan batek berriki 
ondorioztatutakoaren arabera, adin goiztiarretan 
pornografia kontsumitzeak emakume eta gizonei eta 
baita sexu-harremanei buruz itxaropen ez oso errealak 
eta desitxuratuak edukitzea dakar 1. Kontsumo honek 
ez du eragiten bakarrik emakumeen irudian, izan ere, 

gizonak sexu-makinak bailiran aurkezten ditu, “geldiaraz ezin daitezkeen 
instintuak” dituztela agertuz eta boteretsu eta zaurituezinaren irudia 
islatuz fantasietan. Halako irudiek atsekabea eta frustazioa sortzen 
dituzte. Gainera, narrazio heterozentrikoz -harreman heterosexuala 
hartzen dute erreferentziatzat- hornitzen gaituzte eta horietan 

emakumeen homosexualitatea gizonezkoak berotzeko menpeko 
praktika baten modura baino ez da ulertzen. 

Filmeetan, albistegietan, publizitatean, Interneten, 
pornografian eta kultur plataforma mota guztietan topatzen 
ditugu hipersexualizazioaren eta gauza bihurtzearen 
adibideak. 

Elenak, istorioaren protagonistak, “ematen zioten 
eginkizuna” bete behar zuela dionean, bere betekizuna 
hori zela barneratu zuela esan nahi du eta bakarrik bere 
erakargarritasunaren eta sexu eskuragarritasunaren 
arabera balioetsia izan behar zela. Beraz, gizonak soilik 
zerbait lortzearen truke hurbiltzen zitzaizkiola sinistuta 
zegoen.

14

Zer da hipersexualizazioa?



JARDUERAK. 2. UNITATEA

Pelikulek kontatzen dutena

15

Oharra:
lan-taldeek sailetako eta filmetako 
pasarteen bilaketa taldearen 
ordutegitik kanpo egitea hobe 
da, eta gero taldearen ordutegian 
aurkeztea pasarteak eta ondorioak. 

Nori bideratua 
14 -20 urteko gazteei

Zertarako
Genero-irudikapen ezberdinak 
aztertu eta neska eta mutilei eta 
haien askatasunari nola eragiten 
dien aztertzeko. 

Zer erabiliz

Ordenagailua, proiektagailua

Nola
3-5 pertsonako taldeetan (parte-
hartzaile kopuruaren arabera) filmen 
edo sailen pasarte jakin batzuk bilatu 
eta hautatzeko eskatuko zaie. Pasarte 
horietan egoera hauek islatuko 
dira: batetik, nola neska eta mutilen 
jarrerak batzuetan beraien lagunek 
ezberdin baloratzen dituzten eta, 
bestetik, nola agertzen diren genero 
irudikapenak. Besteak beste, genero 
irudikapenak izan daitezke: 

objektu-emakumea; hipersexualizazio 
heteroaraua; emakumearen gorputza 
gauza bihurtzea; komunikazio 
gabezia pertsonaia femeninoen 
artean edo gizonekin, etxearekin 
edo estetikarekin zerikusia duen 
komunikazioa; emakumeen 
pasibotasuna; ‘maitasun erromantikoa’ 
eta “laranja erdia”; emakumeei 
buruzko tradiziozko topikoak, hala 
nola, “neska ona”, “neska gaiztoa” edo 
“femme fatale”. 

Honako galdera hauek erantzuteko 
aukera izango dute:
• Zerk ematen dizu arreta eszena 

hauetatik?
• Zer jarrera edo jokabide eberdinak 

dituzte mutilek eta neskek? 
• Zer gizarte-etiketak ezartzen 

zaizkie neskei eta mutilei? 
• Hau gure gizartean presente 

dagoen beste indarkeria mota bat 
dela uste al duzu? 

Azkenik, egindako lana gainerako 
parte-hartzaileekin partekatuko da. 

Iradokitako filmak

Pretty Woman

Planes de boda

Sexo en Nueva York. 
La película

27 vestidos

El Diario de Bridget Jones

https://youtu.be/vs1FJiwLGY8
https://youtu.be/vs1FJiwLGY8
https://youtu.be/vs1FJiwLGY8
https://youtu.be/DMS9_NnA0_Q
https://youtu.be/DMS9_NnA0_Q
https://youtu.be/DMS9_NnA0_Q
https://youtu.be/DMS9_NnA0_Q
https://youtu.be/NmOr4DwfWzc
https://youtu.be/NmOr4DwfWzc
https://youtu.be/HPtqiOOyYsw
https://youtu.be/HPtqiOOyYsw


Nori bideratua
15-20 urteko gazteei

Zertarako

Duten generoaren arabera 
emakumeek eta gizonek pairatutako 
eskaerei eta presioei buruz 
hausnartzeko.

Zer erabiliz

Proiektagailua, internet

Nola

Bídeoklipa 3’34’’. 
Hipersexualidad. Virginia Rodrigo 
www.virginiarodrigo.com 

JARDUERAK. 2. UNITATEA

Hipersexualitatea, sexu-munduaren hipermerkatuteknia Jarrerak berregiten

16https://www.youtube.com/watch?v=hvbe1tEKilg

“Hipersexualidad” bideoklipa ikusi 
eta, ondoren, poliki-poliki bere 
letra aztertuko dugu. Talde txikitan, 
hedabideetan inguratzen gaituen 
hipersexualizazioak gizon eta 
emakumeoi nola eragiten digun 
hausnartuko dugu. 
Mundu errealera eramaten al da 
publizitatean, telesailetan, filmetan, 
aldizkarietan eta abarretan ikusten 
duguna? 
Zer eragin du gugan? 
Nola galaraz dezakegu eragin hori? 
Gure ondorioak partekatu eta letra 
honetatik gehien gustatu zaiguna 
azalduko dugu. 

Publizitatean ikusi ohi ditugun jarrera 
jakin batzuk berregingo ditugu. 
Emakumeak modu batean eta gizonak 
beste batean irudikatzen dituzten 
jarrerak izango dira. 

Taldeka modeloen argazki-saio bat 
egingo dugu kamera edo sakelako 
telefonoa erabiliz. Gizonei publizitate 
iragarkietan emakumeek agertu ohi 
dituzten posturetan egingo dizkiegu 
argazkiak eta, aldiz, emakumeei 
moda iragarkietan gizonek agertzen 
dituzten posturetan. 

Jarraian, honako honen inguruan 
mintzatuko gara:  zer alde topatzen 
dugu gizonek eta emakumeek 
agertutako jarreren artean? 

Ondoren, rol alderantzikatuen 
argazkiak konparatuko ditugu eta 
nola sentitu garen aipatuko dugu 
taldean.  

14-20 urteko gazteei

Talde txikitan, Yolanda Domín-
guezen bloga eta “Poses” ekintza 
berrikusiko ditugu. 

http://yolandadominguez.blogspot.com.es/search/label/Poses

Ordenagailuak, internet, kamera 
duten argazki-kamerak edo 
sakelako telefonoak.

Naturalizatu ditugun genero 
estereotipo artifizialak 
hautemateko.

Nori bideratua

Zertarako

Zer erabiliz 

Nola

http://www.virginiarodrigo.com
https://youtu.be/hvbe1tEKilg
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dhvbe1tEKilg
http://yolandadominguez.blogspot.com.es/search/label/Poses


17 urterekin eta egoera horretan, ikasteari utzi 
behar izan zion jazarpena eragozteko. Baztertuta 
sentitzen nintzen, guztien neska nintzen eta 
laidoztatuta nengoen jada. Behin, ezagun 
batek Espainiara kopak hartzeko ostatu batean 
lan egitera, diru asko irabaztera eta xarmaz 
betetako bizitza izatera joan nintekeela esan 
zidan. Noizbehinkako sexua izango nuen, baina 
nik nahi nuenarekin eta nahi nuenean. Neukana 
baino hobea iruditu zitzaidan, eta onartu nuen. 
Mutil honek 300 euro jaso zituen beste gazte 
batzuekin batera pisu batera eraman ninduen 
gizon batekin harremanetan jartzeagatik. Adin 
gabeak ginen bitartean, gure ustezko lanbiderako 
prestatuko gintuzten pisu horretan. 18 urte 
bete nituenean, pasaportea egin zidaten eta 
Alacantera eraman ninduten. 
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Sexu-ustiapena helburu duen emakume eta nesken salerosketa

Baina Espainiako klubetan bizitza ez zen 
nik irudikatu nuena bezalakoa. Emakumeok 
gure artean lehiatu eta ahal zen diru guztiak 
irabazi behar genuen iritsi ginenean agindu 

ziguten zorra ordaintzeko: 5.000 euro 
inguru, nigan inbertitu zuten zenbatekoa, 

ordaindu behar nizkien nire proxenetei. 
Atsedenik gabe aritzen ginen lanean, ezin 

ginen inora joan eta proxenetek gauza 
guztiengatik kobratzen ziguten. Ondorioz, 

egunetik egunera, gure zorra handiagoa 
zen. Kasik nire diru guztia haien 

sakelan gelditzen zen. Horregatik, 
saiatu eta klubeko hoberena izan 

beharra nuen. 

3



Ustiatzea / 
Proxenetismoa

GAKO
HITZAK Behartzea

Atzitzea 
Lekuz aldatzea
Harrera egitea

Zorra

Gai nagusiak

Sexu-ustiapena helburu duen emakume 
eta nesken salerosketa zikloa. Nola hasi 
eta nola garatzen den.

 3. unitatea

Helburu orokorra

Sexu-ustiapena helburu duen emakume 
eta nesken salerosketa mekanismoak nola 
funtzionatzen duen ulertu.

Helburu zehatzak

• Sexu-ustiapena helburu duen salerosketaren 
fase desberdinak identifikatu: atzematea, 
lekuz aldatzea, harrera egitea eta ustiatzea.

 
• Ulertu emakume asko, bereziki migratzaileak 

eta egoera ahulean direnak, ez direla 
askatasunez hartutako erabakiaren ondorioz 
prostituitzen. Prostituzioak eraso egiten die 
haien eskubideei eta mehatxuak eginez eta 
beldurraren bidez mantentzen da.

 
• Aldaerak badiren arren, Salerosketaren 

zikloaren baitan, pertsonei iruzur egiten zaie 
eta eta probetxua ateratzen zaie. Gainera, 
Giza Eskubideen aurkako atentatua da, delitu 
larria. 

 
• Salerosketaren protagonistak emakumeak 

diren arren, prostituzio-kontsumitzaileak 
delitu-kate horren funtsezko parte direla 
jakitea.

18

Prostituitzailea /
Bezeroa

Sexu-ustiapena helburu duen salerosketa



Sexu-ustiapena helburu duen salerosketa XXI. mendeko 
esklabotzatzat jo da. Palermoko Protokoloak ezarritako 
definizioaren arabera (2000. urtea, Nazio Batuak), salerosketatzat 
jotzen da “pertsonak erakartzea, garraiatzea, lekuz aldatzea, 
hartzea edo jasotzea, mehatxatuz edo indarkeria edo behartzeko 
beste modu batzuk, bahiketa, iruzurra, engainua, botere-abusua 
edo kalteberatasun-egoera erabiliz, edo ordainketak edo onurak 
emanez edo jasoz beste pertsona bat mendean duen pertsona baten 
baimena lortzeko, ustiapen helburuekin”. Ustiapenak, gutxienez, 
prostituziotik eta sexu-ustiaspen beste modu batzuetatik, lan edo 
zerbitzu behartuetatik, esklabotzatik edo antzeko jardunetatik, 
zortasunetik eta organoen erauzketatik eratorritakoa biltzen du”.

Sexu-ustiapena helburu duen salerosketa  salerosketa mota jakin 
bat da. Ezinbestean ez dakar berekin mugak legez kanpo igarotzea, 
baina hala denean migratzaileen legez kanpoko trafikoa ekar 
dezake berekin. Beste izendapen batzuk, hala nola oso erabilia 
den “emakume zurien salerosketa”, ez dira zuzenak eta zaharkituta 
daude, askotan hedabideetan azaltzen diren arren.

Batzuetan, salerosketa egoeran dagoen emakume batek beharbada 
prostituitzea onartu du, baina topatzen dituen kondizioak ez dira 
hitzartutakoak eta azkenean ustiatzen dute, estortsioa egiten diote 
eta duten diru gehiena proxenetei ematera behartuta bukatzen 
dute. Ustiatzeko asmoa baldin badago, nahiz eta aurrera ez eraman, 
salerosketa delitua izanen da ere. 
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Zer da salerosketa?

Salerosketa egoeran diren emakumeen aurka egiten den indarkeria 
askotarikoa da: badira kasuak bezainbeste pertsona. Modu 
burutsuan egin daiteke eta psikologikoa, kulturala, ekonomikoa edo 
fisikoa eta esplizitua izan daiteke.

Askotan, emakumeak eta neskak ez dira ohartzen ere sexu-
ustiapena helburu duen egoeran direla eta, horrenbestez, norbait 
beren eskubideen aurka ari dela ez dute aitortzen. 

Emakumearen zein emakumearen familiaren aurkako mehatxuak 
eman daitezke. Indarkeria fisikoa eta behartuta atxikitzea 
gehiegikeria erak dira argi eta garbi, baina badira behartzeko beste 
era batzuk, hala nola budua, zeina oso eraginkorra den Saharaz 
hegoaldeko emakumeen konpromisoa iraunarazteko orduan, izan 
ere, duten zerga ordaintzeko eta obeditzeko promesa egin baitute 
beren familiak mantendu edo etorkizun bat eraiki ahal izateko.   
Manipulazio beste teknika batzuk dira dokumentazioa atxikitzea, 
konfiantzarik eza eta beldurra poliziari, kanporatuak izateko agin 
baitezake; beldurra justiziari, salaketa jartzen bada emakumea 
eta bere pertsona maiteak arriskuan jar baititzake; isolamendua, 
ez ezagutzea babesa eman diezaiokeen inor ez eta herrialdeko 
hizkuntza ere; proxenetek emandako informazio faltsuak, etab.
Beste batzuetan, erakartzaileak edo proxenetak neska gaztea 
maitemintzen dute gero hura behartzeko, estortsioa egiteko, 
psikologikoki manipulatzeko eta ustiatzeko. “Lover boy” edo 
padrote deitutakoek egiten dute hori. Gainera, emakumeak oso 
maiz eramaten dituzte ustiatze toki batetik beste batera inorekin 
konfiantza edo adiskidetasun harremanak ez izateko.  Eskuarki, 
prostituzio negozioetan emakume gazteak, berriak eta askotarikoak 
behar izaten dira prostituzio-kontsumitzaileen eskaerak aktibo 
jarraitzeko.

Nola atxikitzen da salerosketa egoeran den 

emakume bat



1
Atzitzea

Bahiketaren, gezurraren, botere 
gehiegikeriaren, kalteberatasuna 
dela bide baliatutako abusuaren 

bidez edo beharragatik. Batzuetan, 
emakumearen familiak berak edo 

gezurrezko senargaiak (lover-
boy edo padrote deitutakoa)  
laguntzen dute emakumea 

atzitzen. 20

3
Harrera egitea

Helmuga-tokian egiten zaio harrera 
emakumeari, duen zorrari buruz informatzen 
zaio (5.000-80.000 euro) eta honako hauek 

irakasten zaizkio: non eta noiz prostituitu behar 
duen, zer laguntza mota eskatu behar duen 

eta nola, prostituzio-kontsumitzaileei kobratu 
beharrekoa, edozein galderari erantzun 
beharrekoa eta bere proxenetari eman 

beharreko diruaren zenbatekoa. 

4
Ustiatzea

Sexu-ustiapena helburu duen  
salerosketa zikloak

aldi hauek biltzen ditu...

Prostituzio klubetan, pisuetan, masaje-aretoetan 
edo bide-publikoan. Proxenetek emakume hauek 

hedabideetan iragartzen dituzte zehaztuz gazteak eta 
zonaldean berriak direla, eskaintzen dituzten zerbitzuak, 

24 orduz eskuragarri daudela, harremanak kondoirik 
gabe izaten dituztela, etab. Adin eta mota guztietako 
gizonek, ezkongabeek, ezkonduek, ikasleek, langileek 

eta langabetuek, ordaintzen dute emakume hauek 
erabiltzeagatik eta beren burua libreki eskaintzen ari 

direla uste dute. Horrela, mafien negozioak jardunean 
jarraitzen du gure inguruan, emakumeen askatasunaren 

kontura irabazi joriak emanez tratugileei. 

Behartua izan daiteke edo ez.
Mugak igarotzea ekar dezake berekin 

edo ez.  Mugak igarotzen badira, 
legezkoa edo legez kanpoko izan 

daiteke lekualdatzea.

2
Lekualdatzea



Horrela, 1995eko irailean, Emakumeari Buruzko Laugarren Mundu 
Konferentziak antzeko hitzak erabiliz definitu zuen emakumeen aurkako 
indarkeria Beijingo Adierazpenean.

Gero, 1996ko otsailean, Osasuneko Mundu Erakundeak (OME) bere 
egin zuen Nazio Batuek egin zuten emakumeen aurkako indarkeriaren 
definizioa eta, gainera, osasun publikoaren arazotzat jotzen du.

Bestalde, Europako Legebiltzarrak 1997an txosten bat jaulki zuen 
emakumeen aurkako indarkeria definituz eta 1999a Genero Indarkeriaren 
aurkako Borrokaren Europako urtea izateko hautatu zen
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2 Nazio Batuak. Giza Eskubideen goi mandatariaren bulegoa. Hemen eskuragarri: http://www.
ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx

Foru Legea Estatuko legea baino harago doa, bigarrenak 
emakumeen aurka bikotekide edo bikotekide ohiek baliatutako 
indarkeria baino ez baitu aintzat hartzen. 

Gainera, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Foru 
Komunitatean salerosketa kasuei aurrea hartzeko, erantzuteko 
eta segimendua egiteko hainbat organizazio eta erakunde biltzen 
dituen Salerosketaren aurkako Nafarroako Foroa gidatzen du. 

Salerosketa emakumeen aurkako indarkeriatzat hartua dago 
nazioarteko hainbat arautegitan, delitu zigorra edukitzeaz 
gainera.

Nazio Batuen Batzar Nagusiak 1993an “Emakumeen aurkako 
indarkeria ezabatzeari buruzko adierazpena” onetsi zuen. 
Bertan, emakumeen aurkako indarkeriari definizio hau ematen 
zaio: “generoa oinarri duen edozein indarkeria egintza, kalte 
fisikoa, sexuala edo psikologikoa duena edo izan dezakeena 
emaitza gisa, eta baita egintza horien mehatxuak, derrigortzea 
edo nahierara askatasunaz gabetzea, hori bizitza publikoan edo 
pribatuan gertatu”2.

Ondotik, nazioarteko beste erakunde garrantitsu batzuk antzeko 
kontzeptuak jasoz joan dira. 

Nafarroan, sexu-ustiapena 
helburu duen salerosketa 
emakumeen aurkako 
indarkeria mota bat gehiago 
dela irizten da emakumeen 
aurkako indarkeriari aurre 
egiteko apirilaren 10eko 
14/2015 Foru Legearen 
arabera.

PERTSONEN 

SALEROSKETA 

Barnekoa eta 
kanpokoa

Barnekoa eta 
kanpokoa

Transnazionala
(Mugak legez kanpo 
igarotzen laguntzea) 

Onespen akastua: 
gezurra, iruzurra 
eta gehiegikeria

Onespen akastua, 
gehiegikeriaOnespena

Zorra sortzea

Hirugarren batek 
probetxua lortzen 

du beste baten 
prostituziotik.

Diru-trukea

Giza eskubideen 
urraketa.

Biktimari eraso 
egiten dio.

Migrazio fluxua eta 
mugak kontrolatzeko 

estatuen nahiari eraso 
egiten dio.

PERTSONEN 

TRAFIKOA 
SEXU 

USTIAPENA

Giza eskubideen 
urraketa.

Biktimari eraso 
egiten dio.



14-20 urteko gazteei

Asmo ezberdinak dituen salerosketa 
zikloa ulertzeko emakumea 
erakartzeko saiakera abiatzen 
denetik.

Proiektorea, internet.

Calle 13-ren  “Prepárame la cena 
(Presta iezadazu afaria)” bideoklipa 
ikusi eta galdera hauek erantzungo 
ditugu:

JARDUERAK. 3. UNITATEA

Presta iezadazu afaria, goiz itzuliko naiz eta
 

...(r)en egunkaria
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a

15-20 urteko gazteei.

Nafarroako prostituzio-
publizitatearen gainean 
hausnartzeko, zer ezkutatzen 
duen eta merkatu horren 
onuradunak nortzuk diren 
jakiteko. 

Tokiko prentsa.
Aldizkariak, aizturrak, itsasgarria.

Orain, poliki-poliki tokiko 
egunkariko prostituzio iragarkiak 
aztertu eta talde txikitan 
eztabaidari helduko diogu:

- Hemen iragarritako emakume batzuk 
salerosketa egoeran egon litezkeela uste 
duzue?
- Nola deskribatzen dituzte iragarkietan?

Prostituzio-kontsumitzaileak 
erakartzeko erabiltzen diren mezuek 
emakumeen jatorriak erakargarri gisa 
azaltzen ote dituzten aztertuko dugu, 
gaztetasunari aipu egiten dioten, 
berritasunari, preserbatiborik gabeko 
sexuari eta abarri.  

- Zer uste duzu esan nahi dutela 
erakargarri horiek eta zer irudi erakusten 
dute emakumeek munduan?
- Naturalizatu al ditugu mezu hauek?
- Gizonen iragarkiak agertzen badira, nori 
bideratuak dira?

Zuen hausnarketak parteka itzazue.
-Zer egin dezakegu?

Talde txikitan, egunkariko beste zati batzuk edo aldizkari-
ebakinak hartu eta collage bat egingo dugu prostituzio 

iragarkiak erabiliz.
Publizitate horren asmoa aldatzen saiatuko gara agerian jarriz 
inspiratzen diguna eta, ondoren, gure lanak erakutsiko ditugu.

Nori bideratua

Zertarako

Zer erabiliz

Nola

Nori bideratua

Zertarako

Zer erabiliz

Nola

- Zer salerosketa mota topatzen dugu 
hemen?
- Zer harrapaketa mota erakusten du?
- Nori eragiten dio, eta zergatik?
- Nor da gehiegikeria honen 
onuraduna?
- Nola irudikatzen da bideo honetan 
salerosketaren biktimek sentitzen 
dutena?
- Zer esan nahi digute honekin?: 
“Bazterkeriaren barruan kokatzen 
naute, baina uneren batean denok 
jokatzen dugu gaizki”.

https://www.youtube.com/watch?v=4E1vIbuWJ0U 

https://www.youtube.com/watch?v=4E1vIbuWJ0U 
https://www.youtube.com/watch?v=4E1vIbuWJ0U  


JARDUERAK. 3. UNITATEA 

6.000 dolarren sekretua
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14-20 urteko gazteentzat.

Pertsona bat etorkizun hobera bilatzera 
zerk eraman dezakeen sentitu eta 
ulertzeko.

Internet eta proiektagailua.

A aukera
El secreto de los 6.000 dólares (6.000 
dolarren sekretua) (3’10’’) bideoaren 
ikustaldia. Mota horretako egoerek 
dituzten arriskuak eztabaidatuko ditugu 
taldean. 

- Nor dago kalteberatasun egoera 
handiagoan?
- Zergatik sinetsi diote?

Mota honetako sareen gezurretan 
erortzeko arriskuan diren gazteei 
bideratutako sentsibilizazio kanpaina bat 
eratuko dugu talde txikitan. Kanpaina 
horma-irudi lelodun batean, irrati edo 
telebista iragarki batean irudika daiteke. 

Zer mezu nagusi helarazi nahi diegu aurrera 
egin nahi duten gazteei?

https://www.youtube.com/watch?list=PLiD-
hAiP-DcijLrx-TKnjazkhMrnAvmwPK&v=W4BRd-

M6OQBU

B aukera

Bideoa ikusi aurretik, esperimentua modu honetan gauzatuko 
dugu:
Gazteen taldeari lanerako aukera garrantzitsua erakutsiko 
zaie: Mexikoko, Tailandiako, Brasilgo eta Maldivetako luxuzko 
hoteletan lanean aritzeko lan-eskaintza iritsi da. Toki horietan 
lanean aritzeko pertsonak behar dituzte, eta langileak 
falta zaizkienez, deialdi berezi bat egin dute Europako 
herrialdeetako gazteentzat, izen ona baitute. 16 urte baino 
gehiago edukitzea da baldintza bakarra. Bataz besteko soldata 
hilabetean 6.000 dolarrekoa da. 

Jarraian, kontratua eskainiko zaie, ingelesez. Sinatzeko prest 
daudenak, tranpa bat zela ulertuko dute handik gutxira, eta 
aurrera egiteko ilusioa duten gazteen artean sexu- eta lan-

ustiapena helburu 
duen salerosketarako 
biktimak harrapatzeko 
moduetako bat dela

Kolonbiako kantzelaritza. 
Reaccionemos
en cadena kanpaina

Esclavas (Emakume esklaboak) komikia

14-20 urteko gazteentzat.

Emakume eta nesken 
salerosketari buruzko 
egiazko istorioak eta 
kontsumitzaileen dinamika 
ezagutzeko. 

Alicia Palmerren Esclavas 
(Emakume esklaboak) 
liburua erabiliz. 

Talde txikitan, talde bakoitzak komikiaren istorio bat, 
gutxienez, irakurriko du poliki-poliki. 

Kasu bakoitzean, egoera edo galdera hauen 
erantzunak aztertu beharko dituzte:

1. Babestutako emakumearen edo neskaren jatorri-
zko egoera. Badu salerosketa sare baten erortzeko 
kalteberatasun edo arrisku motaren bat?
2. Erakartzeko metodoa. Nola gertatzen da?
3. Emakumea sexualki ustiatzeko behartze metodoa. 
4. Ustiapen tokia. Toki horretan prostituzioa kontsu-
mitzen duten gizonek zer hautematen dute emakume 
eta nesken egoeraz? 
5. Irtenbiderako eta bizitza berri bat abiatzeko bali-
zko  bideak.

Talde bakoitzak istorioa gainerakoei kontatu eta 
erantzun bakoitza sakonki aztertuko du. 

Norentzat

Zertarako

Zer erabiliz

Nola

Norentzat

Zertarako

Nola

https://www.youtube.com/watch?list=PLiDhAiP-DcijLrx-TKnjazkhMrnAvmwPK&v=W4BRdM6OQBU
https://www.youtube.com/watch?list=PLiDhAiP-DcijLrx-TKnjazkhMrnAvmwPK&v=W4BRdM6OQBU
https://www.youtube.com/watch?list=PLiDhAiP-DcijLrx-TKnjazkhMrnAvmwPK&v=W4BRdM6OQBU


Gizon oso ezberdinak etortzen 
ziren klubera, denetarik topatzen 
duzu. Asko gazte eta ederrak ziren 
eta ez zuten neskatan egiteko 
arazorik, baina beharbada une batez 
boteretsu eta “ar” sentitu nahi zuten, 
edo beste gizon batzuk imitatu 
besterik ez ziren egiten ari. 

Eskuarki, topaketa lehenbailehen 
amaitzea saiatzen nintzen eta 
burua beste zerbaitetan jartzen 
ahalegintzen nintzen behera ez 
etortzeko. 
Askotan izan nintzen beldur. Batzuk 
taldean etortzen ziren denbora-pasa 
ibiltzera eta 

atseginaren plantak egiten zituzten, 
baina, egiazki, nire bizitza bost 
axola zitzaien; beste batzuk hotzak 
eta urrunak ziren; baziren gizon 
minduak eta bortitzak zirenak ere 
eta klubeko emakumeak irainduz 
beren gizontasuna egiaztatzen 
ahalegintzen ziren.

Prostituzio-kontsumitzailea, salerosketaren osagai gakoa 4
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Prostituzio-kontsumitzailea: salerosketaren osagai gakoa

Gai nagusia

Gizonen erantzukizuna prostituzio-
kontsumitzaileak diren heinean.
Lorpenean, oldarkortasunean eta sexu-
beharraren gezurrezko mitoetan oinarrituta 
ez dauden maskulinotasun molde berrien 
beharra. 

4. unitatea

Helburu orokorra

Gizonen rolak aldatzeko beharra aitortu 
zalantzan jartzeko gizonen prostituzio-
eskaera, zeinak oinarri dituen sexu-
beharraren mitoa, kosta ahala kosta 
gogobetetzeko duten pribilegioa  eta 
kontsumitzen dituzten gorputzei buruzko 
hausnarketa gabezia.

Helburu zehatzak

• Prostituzio-eskaera salerosketa 
zikloaren parte dela identifikatu. 

• Eskaera horretan gizonek duten 
erantzukizuna antzeman, horren 
konplize ez izan eta horri garrantzirik 
ez kendu. 

• Ulertu berdintasunak eta generoak 
ez dituztela interpelatzen bakarrik 
emakumeak. 

• Prostituzioa kontsumitzeak emakume 
guztiengan dituen ondorioei buruz 
hausnartu.  

GAKO HITZAK
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Bezeroak / 
Prostituitzaileak

Bezeroak / Kon-
tsumitzaileak Homofobia EskaeraMaskulinotasunak



“Genero” hitzak ez die aipu egiten bakarrik 
emakumeei, gizonei ere bai. Teoria feministaren 
arabera, gizontasuna eta emetasuna modu osagarrian 
eraikitzen diren sozializazioak dira eta, horrenbestez, 
horietako bakoitzari lotutako itxarobideak eta 
estereotipoak ere osagarriak dira. Horrela, 
patriarka-sistemak mendetasuna, pasibotasuna, 
leuntasuna eta zainketa emakumeekin lotzen ditu 
eta, aldiz, oldarkortasuna, ekintza, gogortasuna eta 
urraezintasuna gizonekin. Horren guztiaren ondorioz, 
emakumeari bizitzako arlo guztietan eta orokorrean 
kalte egiten dion asoziazio zitala eratzen da.

Horrekin ez dugu esan nahi gizonak gaiztoak direnik 
eta emakumeak onak. Norbanakoen jokabideak 
baino harago doan eta mikro eta makro mailako 
ekintzen bidez -batzuk agerikoak eta beste batzuk 
ez- betikotzen den egitura da.
 

Eskuarki genero berdintasunari eta bereziki 
emakumeen aurkako indarkeriari buruz, bere 
adierazpen guztietan, hitz egiten dugunean, askotan 
gizonak ekuazioaren oinarrizko zatia direla ahazten 
dugu.

Sexu-ustiapena helburu duen salerosketa giza 
eskubideen aurkako atentatua da eta nagusiki 
emakumeei eragiten die, baina  ezin dugu ahaztu 
prostituzioa baldin badago nagusiki gizonak asetzeko 
dela. Izan ere, merkatu hau kasik bere osotasunean 
gizonei bideratua dago. Emakume eta nesken 
gorputzak berauek kontsumitzen dituzten gizonen 
eskuragarri jartzen dira.  Hori da sexu-ustiapena 
helburu duen salerosketa egoeran dauden pertsonen 
% 97 emakume eta neskak izatearen arrazoia. Beste 
% 3 nagusiki pertsona transexualek eta haurrek (gehi 
gizonezkoen oso kopuru txikia) osatzen dute, horiek 
guztiak gizonek kontsumituak ere.
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Gizonak berdintasunaren ekuazioan



Eskaerarik gabe ez dago salerosketarik, eta eskaerak 
ahalbidetzen du sexu-ustiapena helburu duen 
emakume eta nesken salerosketa egotea. Emakume 
migratzaileen eta kalteberatasun egoeran diren 
emakumeen gorputzak erosten direnean, emakume 
horiek beharbada salerosketa egoeran daudela ez da 
kontuan hartzen, alde batera uzten da ideia hori.

Gizontasun hegemonikoak3 eta gizartearen mitoak 
gizonek emakumeek baino sexu behar handiagoa 
dutela eta haien naturak nahi dutena indarraren 
eta boterearen bidez lortzera eramaten dituela 
ziurtatzen dute. 

Talde bateko kide direla sentitzeko gizonak 
askotan, zuzenean edo zeharka, beren gizontasuna 
erakustera behartuak sentitzen dira, eta horrek maiz 
euren buruaren eta beste batzuen aurka indarkeriaz 
jardutera bidera ditzake. Sozializazio horren 
ondorioz, gizonen bizi-itxaropena txikiagoa da, 
arazo psikologikoak gertatzen dira eta emakumeen 
aurkako indarkeria ematen da adierazpen guztietan. 
“Matxoa” izateko, feminizatua ez izateko eta 
barregarri ez gelditzeko borrokatzen den prozesu 
neketsua da gizontasuna frogatzea. 

Testosterona dela bide gizonen sexu-grinak 
geldiezinak direla mitoa da, edo grina horiek kosta 
ahala kosta asetzeko beharra. Maiz, prostituziora 
jotzen dute beren bikotekideekin ezin erabil 
ditzaketen boterea, dominazioa eta umiliazioa 
baliatzeko.  

Egoera jakin batzuetan, hala nola ezkondu aurreko 
agurretan, talde irteeretan eta abarretan, emakumeen 
aurkako indarkeria berdinen arteko taldearen 
aurrean maskulinotasuna erakusteko baliatzen da 
(kontzienteki edo inkontzienteki). Taldean, aipatu 
indarkeria erabiltzea zilegi dela sentitzen dute.

Horregatik esaten da gizartearen arazo hau, bere 
adierazpen guztietan, ezin dela konpondu bakarrik 
neurri polizial eta judizialen bidez. Egiturazkoa 
arazoa da, soziokulturala, eta fronte askotatik heldu 
behar zaio.

Emakumeen aurka baliatutako indarkerian beren 
parte-hartzea maila guztietan, kontzienteki zein 
inkontzienteki, zuzenean zein zeharka zalantzan 
jartzeko gai dira gizonak. 
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Eskaerarik gabe ez dago salerosketarik

3Raewyn Connell egileak gizontasun hau nagusi dela azaltzen du eta “La organización social de la masculinidad (Gizontasunaren gizarte-antolakuntza” artikuluan kultura 
testuinguru jakin bat aipatzen du.



14-20 urteko gazteentzat.

Gizarte bezala sexu-ustiapena 
helburu duen pertsonen salerosketa 
gaian ditugun erantzukizunak eta 
jarrerak identifikatzeko.

Papera eta bolaluma

Antzezpen bat egiteko eskatuko 
zaie 8 bat pertsonari. Egoera 
hau antzeztuko dute: gizon bat 
klub batera joango da prostituzio 
egoeran den emakume batengatik 
ordaintzera.
 
1. Prostituitutako emakumea.
2. Prostituzio-kontsumitzailea.
3. Klubaren jabea.
4. Kontsumitzailearen bikotekidea 
edo lagunak.

JARDUERAK. 4. UNITATEA 

Joan gaitezen klubera

5. Klubaren inguruneko auzokideak 
(taldeko parte-hartzaile kopuruaren 
arabera).
6. Prostituitutako emakumearen 
senideak (pertsona bat edo bi).

Prostituzio kontsumitzailea etxean 
dela klub batera joatea erabakitzen 
duenetik hura bisitatu ondoren 
etxeratzen den arte ikusi ahalko da 
antzezpenean.

10-15 minutu inguru utziko dira  
taldea antolatu eta nola esku-hartu 
behar duen erabaki dezan.

Behin obra antzeztuta, taldeak gai 
hauei buruz hausnartuko du: 

Zer iruditu zaizkizu pertsona 
ezberdinek erabilitako argudioak?
Kontuan hartu al dira pertsona 
guztien emozioak, nahiak eta 
askatasunak? 
Zeintzuena bai eta zeintzuena ez?
Zertarako balio izan dizue haien 
azalean sartu izanak?

Nor da ikusezina hemen?

Bi zutabe egingo ditugu:

1. Lehendabizikoan,  prostituzio 
egoeran diren emakume eta neskei 
buruz taldeak irudika ditzakeen 
ezaugarri guztiak idatziko ditugu. 
Nolakoak dira? Adina, jatorria, irudia, 
etab. Nola daude jantzita? Zer 
bilatzen dute? Badute familiarik?

2. Bigarren zutabean, prostituzioa 
kontsumitzen duten gizonei buruz 
bururatzen zaizkigun ezaugarriak 
idatziko ditugu: adina, egoera 
ekonomikoa, lanbidea, familiarik 
baduten... Nola doaz jantzita? Zer 
irudi dute? 

Ondoren, berriz bi zutabetan, 
prostituzio egoeran diren 
emakumeei buruz aritzeko 
izendapen guztiak idatziko ditugu (1). 
Gizonen zutabean (2), prostituzioa 
kontsumitzen duten gizonei ematen 
dizkiegun izendapenak idatziko 
ditugu.

Talde txikitan, emaitzari buruz 
hausnartuko dugu: 
Beharbada errealitatearekin bat ez 
datozen estereotipoak atera dira? 
Zein da prostituzioa kontsumitzen 
duten gizonez dugun irudia?
Merkatu honen funtzionamenduan 
osagai gako gisa duten garrantzia 
ematen diegu? 
Emakume guztiak berdinak dira, eta 
guztiek egoera bera igarotzen dute?
Estigmatizatuta daude?
Prostituzioaz mintzo garenean,
gizonak edo emakumeak ditugu 
buruan? (Googleen “prostituzio” 
hitza sartzeko proba egin dezakegu. 
Emakumeak edo gizonak ageri dira?). 

Eztabaidatu eta ondorioak aterako 
ditugu.

15-20 urteko gazteentzat.

Gizarte bezala, prostituzio 
egoeran diren emakume eta 
neskendako kaltegarriak 
diren estereotipoak, baina 
kontsumitzen duten gizonentzat 
ez kaltegarriak,  betikotzen 
laguntzen dugula onartzeko.

28

Nola

Zer erabiliz

Zertarako

Norentzat Norentzat

Zertarako

Nola



14-20 urteko gazteentzat.

Gure sexu-eskubideak ezagutzeko eta hausnartzeko 
nola berma dezakegun eskubide horiek berdintasunean 
zainduak eta errespetatuak izatea.

Taldeak Giza Eskubideetan eta sexualitatean 
oinarritutako kontzeptu eta irizpide hauei buruz 
ikertuko du  (77 or., Herramientas pedagógicas para la 
prevención de la trata con fines de explotación sexual 
[Baliabide pedagogikoak sexu-ustiapena helburu duen 
salerosketa saihesteko], CEPAIM, 2014*).

JARDUERAK. 4. UNITATEA

Sexu-eskubideak… Baina norentzat? 
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• Harremanen etika
• Autoestimua eta nork bere burua ezagutzea
• Harremanak berdinen artean
• Baimendutako harremanak (presio eta xantaiarik 

gabe)
• Zintzotasuna pertsonen artean  (komunikazioa)
• Plazer partekatua
• Erantzukizun partekatua
• Konpromisoa sexu ziurrarekin
• Desloturarako eskubidea eta erantzukizuna 

horren aurrean

Norentzat

Zertarako

Zer erabiliz

Nola
Rolak aldatuko ditugu: gizonek 
emakumeak bailiran jokatuko dute, 
eta emakumeek gizonak bailiran. 

Ondoren, emakume rola duten 
pertsonek taldeka jarriz hausnarketa 
eginen dute eta irizpide horiek 
errespetatzea zergatik den 
garrantzitsua idatziko dute. Haien 
ustez garrantzitsuenak diren 4 
irizpideak aukeratu eta garrantzi 
horren zergatia azalduko dute. 
Sexu-ustiapena helburu duen 
salerosketaren biktima bazara 
eta klub, pisu edo kale batean 
prostituitzera behartua bazaude zein 
puntu errespetatzen den eta zein 
urratzen den  aztertuko dute.

 Gauza bera eginen dute gizon rola 
dutenek, gizon bezala, prostituzio-
kontsumitzaile bihurtuta emakume 
batekin sexu-harremanak izatearen 
truke klub, pisu edo kale batera 
ordaintzera joz, zer irizpide urra 
daitekeen hausnartuz. 

Irizpide hauek noranzko bakarreko 
funtzionamendua dute, edo berdin 
balio dute sexu-harreman batean 
inplikatutako guztientzat? 

Iruzkinak partekatu eta ondorioak 
aterako dira. 

*http://cepaim.org/th_gallery/herra- mientas-
pedagogicas-para-la-preven- cion-de-la-
trata-con-fines-de-explota- cion-sexual-guia/

harremanen etika autoestimua eta nork bere burua ezagutzea harremanak berdinen artean

baimendutako harremanak komunikazioa plazer partekatua

erantzukizun partekatua sexu ziurra deslotura arduratsua



Egun batean, klubean sarekada bat egin behar zutela esan 
ziguten eta, hori zela eta, pasaporteak itzuli zizkiguten. 
Ihes egiteko unea zen, eta beldurtuta egon arren, bezeroei, 
lagunarte giroan, handik ateratzen laguntzeko eskatu nien. 
Bakarrik hirugarren bezeroak erantzun zion laguntzeko nire 
eskaerari: hurbileko klub batean utziko ninduela esan eta 
hala egin zuen.
Beste klub horretan jada ez nengoen proxeneten 
agindupean, baina han ere ez neukan nora joan. Egun 
batzuk gelditu nintzen eta, handik gutxira, nire hiriko 
aspaldiko lagun batekin, Ivanekin, harremanetan hasi 
nintzen telefonoz.

Maitasun erromantikoa jomugatzat

Nire bizitzako une horretan, bizitza normal bat eta 
maitatuko ninduen bikotekide bat edukitzeko ideiarekin 
ilusionatu nintzen: Ivanek maitasuna, babesa, etorkizuna 
elkarrekin igarotzeko aukera eskaintzen zizkidan. 
Horregatik, klubean jarraitu nuen, biontzako dirua 
lortzeko helburu bakarrarekin, berak etortzeko aukera 
izan zezan eta bikote gisa bizitza bat eraiki ahal izateko. 
Baina Ivan nitaz baliatu besterik ez zen egiten ari.

Behin hemen zela, klubean lanean jarraitzeko eskatu 
zidan berak nahieran gastatzeko dirua lor nezan. Neure 
buruan irudikatu nuen ametsezko maitasuna “lover-boy” 
bat zen: proxeneta bat nuen etxean. Maitasun mota hori 
gezurra zen; beste pertsona batekin bat egiten duen 
maitasunean sinesten nuen ordura arte, txikitatik film 
eta ipuinetan kontatu zidaten moduan. 

5

30



Maitasun erromantikoa jomugatzat

Gai nagusia

 Maitasun erromantikoa.
Lover-boy deitutakoaren irudia  sexu-
ustiapena helburu duen salerosketa 
egoeretan.

5. unitatea

Helburu orokorra

Ezagutu zer den maitasun erromantikoa zer 
den eta zergatik egin gaitzakeen kalteberak.

Helburu zehatzak

• Maitasun erromantikoak euskarri 
dituen ezaugarriak eta mitoak ezagutu. 

• Maitasun erromantikoa kulturaren 
eraikuntza bat dela ohartu, eta ez gure 
izaeran dagoen zerbait. 

• Eraikuntza hau zalantzan jartzeko gai 
izan.

GAKO
HITZAK
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Osagarritasunaren 
mitoa

Maitasun 
erromantikoa

Lover Boy / 
Padrote

Maitasun 
ahalguztiduna



“Maitasun erromantikoa” izendapenaren bidez, mugimendu 
feminista bikote maitasun jakin baten kultura eraikuntzari buruz 
ari da. Maitasun hori gizon eta emakumeen beste edozein 
afekturen gainetik goraipatzen da eta zoriontasuna lortzeko 
ezinbesteko helmuga bihurtzen da. 
 

Bikote heterosexualen kasuan 
(osagarritasunaren mitoarekin 
batera) bi generoentzako 
arauak ezartzen dira. 
Emakumeei betekizun 
pasiboa ematen zaie eta 
gizonei betekizun aktiboa 
edo konkistatzailearena.
 

Horrelako maitasunik gabe, 
bizitza osatu gabe dagoela 
erakusten digute kultura mitoek; 
osatzen zaituen pertsona aurkitzea 

errealitate bihurtzen den amets baten modukoa da eta hausturak 
porrotatzat jotzen dira. 

Gure kultura-testuinguruan, maitasun erromantikoa ezkonduta 
egotearekin edo elkarrekin bizitzearekin eta ondorengoak 

izatearekin lotzen dugu osatuta gaudela sentitzeko. 
 

Mugimendu feministak maitasun erromantikoa 
du eta izan du kezka, zenbait mitotan sinesteak 

harreman kaltegarriak eta desorekatuak 
edukitzera eraman baikaitzake. Ondorio 
zuzena du genero-indarkerian, eta maitasun    
erromantikoaren idealetan sostengatutako 
harremanean nahasita dauden emakumeak 
kalte egiten dien horretatik aldentzea 
galarazten du.
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Zer da maitasun erromantikoa?



Esperanza Bosch4 egilearen iritziz, 
maitasun erromantikoaren eta  
indarkeria honen arteko harremana 
hainbat mitotan sostengatzen da.

1

6
5

4
3

2

Maitasun erromantikoa, zoriontasun

iturri bakarra bailitzan

Ezkonduta egotea eta elkarbizitza maitasun harremanaren “jomuga natural” gisa

Laranja erdia

Maitasun ahalguztiduna (pertsonak maitasunagatik aldatzen dira, maitasunak den-dena ahal du) 

Esklusibotasuna (bakarrik pertsona bat maita 

daitekeela sinestea)

Maitasuna eta zeloak maitasunaren 
erakusgarri

Erasotzaileek askotan sinesmen hauetan oinarritutako mehatxuak 
eta xantaiak baliatzen dituzte: 

Sexu-ustiapena helburu duen salerosketaren baitan, lover-
boy deitutakoak irudikatzen du maitasun erromantikoa. Gizon 
erakartzailea edota proxeneta izaten da eta emakumearen edo 
neskaren konfiantza beraganatzen du sexualki esplotatu eta dirua 
irabazteko.
Maitasun erromantikoaren idealaren oinarri diren mitoak 
irudikatzen ditu emakumeak emozioen bidez harrapatzeko. 

Mitoak:
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4 BOSCH, ESPERANZAeta lag. Del mito del amor romántico a la violencia contra las mujeres en la pareja (Maitasun erro-
mantikoaren mitotik emakumearen aurkako bikoteko indarkeriara). Berdintasun Ministerioa, Emakumearen Institutua. 
Madril, 2007,  28-30 or.

BAKARRIK 
GELDITUKO ZARA

NIK MAITE ZAITUDAN MODUAN 
MAITEKO ZAITUENIK EZ DUZU 

AURKITUKO

ESKERTUTA EGON BEHARKO 
ZENUKE NIREKIN EGOTEAGATIK

NORK MAITEKO 
ZAITU ZU

... etab. 



Maitasun erromantikoarekin lotutako 
gure sinesmenak noraino iristen 
diren hausnartzeko. 

JARDUERAK. 5. UNITATEA 

Pentsa ezazu ongi, ez al da mito bat izanen? Nire laranja osoa aldarrikatzen

14-20 urteko gazteentzat.
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Lan-fitxak galdera hauei 
erantzuteko: 

http://www.cdp.udl.cat/tallers/images/

documents/romantico_ficha1.pdf

Norentzat

Zertarako

Zer erabiliz

Norentzat

Zertarako

Zer erabiliz

Nola
Pertsona oso eta errealizatu gisa 
sentitzeko bikotekiderik behar ez 
dugula aldarrikatzen duten leloak, 
kartelak edo kanpainak egiteko gai 
izango zinateke?
Maitasun erromantikoa guztia ez dela 
adierazteko? 
Zer mezu nabarmenduko zenuke?

Talde txikitan, harreman osasuntsuen 
aldeko brigada txikiak eratuko ditugu 
eta talde bakoitzak publizitate kanpaina 
bat sortuko du.

Amaieran, publizitate-iragarkien 
lehiaketa bat antolatuko dugu talde 
bakoitzaren emaitzekin. 

Talde txikitan, galdera hauek idatziz 
erantzungo ditugu:
1. Zergatik esan ohi da “maitasuna 

itsua dela”?
2. Maitasunagatik dena egiteko prest 

egongo zinateke?
3. Maitasunagatik dena jasan behar 

dela uste duzu? Ba al da mugarik?
4. Zure bikotekidea ez badago 

jeloskor  gutxiago maite zaituelako 
da? Zergatik?

5. Zure bikotekidea zurea dela uste 
duzu?  Zergatik?

6. Maitasunagatik guztiari uko egin 
behar zaiola uste duzu? Zeri uko 
egingo zenioke maitasunagatik?

7.   Existitzen al da laranja erdiaren 
mitoa? Zer esan nahi du? Posible al da?
8.   Maitasuna betiko al da?
Ez al du amaierarik inoiz?
9.   Maitasuna eta sexua elkarren 
eskutik hartuta doaz? Sexu-desio 
berberak al ditugu neska eta mutilek?
10. Maiteminduta bazaude, beste 
pertsona batzuek erakarrita senti 
zaitezke?
11. “Zure bizitzako maitasuna” deitu ohi 
den horretan sinesten al duzu?
12. Bikote baten jomuga familia 
osatzea dela uste duzu? 
Zergatik? Sexu-aukera ezberdinak 
dituzten pertsonentzat ere bai? Ba al 
du garrantzirik?
13. Bikotekidearengatik sakrifikatu eta 
etengabe erakutsi behar da?

           

Bukatutakoan, talde guztien erantzunak 
eta ondorioak erakutsi eta maitasun 
erromantikoak ulertzen duguna 
azalduko dugu. 

Nola

14-20 urteko gazteentzat.

Ikasitako kontzeptuak praktikara 
eramateko, aurka ateratzeko 
eta mugitzeko beste pertsona 
batzuen kalterako izan 
daitezkeen mitoak deuseztatzea 
xede. 

Paperak, prentsa edo 
aldizkarietako zatiak erabiliz 
egin daiteke, edo ordenagailua, 
kamerak, soinu-grabagailuak, 
sakelako telefonoa… erabiliz. 

Adibidea: festa batera joan nahi 
dut larunbatean, baina nire biko-

tekideak ez du gogorik eta biok 
etxean gelditzeko eskatu dit. 

Dioena egiteko betebeharra dut 

ZU GABE, NI NAIZ 

http://www.cdp.udl.cat/tallers/images/documents/romantico_ficha1.pdf
http://www.cdp.udl.cat/tallers/images/documents/romantico_ficha1.pdf


Indarkeria hedabideetan6
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Emakumeek nahi dutelako prostituitzen direla entzuten dut 
askotan. Baina sexua diruaren truke eskaintzea zergatik da 
emakume gehienontzat aukera bat eta gizonentzat ez? 
Uneoro eskuragarri egotera, sentsuala eta sexuala izatera, 
gizonen aurrean gozatzen nuen itxurak egitera eta inozoarena 
egitera behartzen ninduten klubean. 
Telebistan  emakume eder eta gazteak adineko gizonekin eta 
beren burua nabarmendu nahian erakusten dituztela ikusten 
dut. Gizon horien fisikoa, aldiz, ez da interesgarri inorentzat.
Gizonek desio duten eta gainerako emakumeek inbidiatzen 
duten gauza eder baten modura erakusten dituzte emakume 
horiek eta hedabideetan agertzen diren gizonak, berriz, irudi 
errespetagarriarekin eta pribilejiodunarekin. Ez gaituzte modu 
berean eraskuten, eta ez zaigu gauza bera eskatzen”.



Etenik ez duen indarkeria: hedabideak

Gai nagusia

Hedabide nagusiek, pornografiaren eta 
erotismoaren imajinario kolektiboak eta  tejido 
social normalizan la presencia de mujeres como 
objetos de consumo disponibles, eta horrek 
baditu ondorio zuzen eta errealak gure bizitzetan.

6. unitatea

Gai orokorra

Emakumeak bakarrik eskuragarri dauden produktu 
erakargarri bat bailiran aurkeztea indarkeria 
sinbolikorako oinarria dela ohartu, gizatasuna 
kentzen die eta emakumearen aurkako indarkeria 
bere adierazpen guztietan, hala nola behartutako 
prostituzioan, betikotzen laguntzen du.

Helburu zehatzak

• Hedabideetan eta fikzioan emakume eta 
gizonei ematen zaien trataera desberdina  
antzeman. Publizitatean –mezuak 
argiagoak dira-  bakarrik ez, ere bai. 

• Indarkeria sinbolikoa kontzeptua eta 
dituen ondorioak ulertu. 

• Fikzioan prostituzioa erromantiko 
bihurtzen duten mezuak antzematen 
jakin.

• Hedabideetako mezuen kontsumo 
kritikoa garatzeko gai izan genero 
ikuspegi batetik.

GAKO
HITZAK
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InfantilizazioaHiper-
sexualizazioa Misoginia Indarkeria 

sinbolikoa
Gauza bihurtzea / 

Gizatasuna 
kentzea



Emakumeen aurkako indarkeria egiturazkoa dela eta sistema 
heteropatriarkalean oinarritzen dela ikusi dugu. Sistema horretan, 
emakume eta gizonek ezberdinak eta ustez osagarriak diren balore 
batzuei erantzun behar diete. Elkartze heterosexuala kategoria 
“naturalera” igotzen da eta beste edozein aukera laidoztatuta 
geratzen da. 

Gizon eta emakumeentzako “baloreen banaketa” ez da ezustekoa: 
ezaugarri balioetsienak eta moldaerazkoak gizonentzat gordetzen 
dira eta ustez emakumeenak direnak, aldiz, barregarri uzten 
dira eta gutxietsi eta baztertzen dira. 

Kate Millett feministaren arabera5 “gertakariak 
zentzuz hautatutako terminoen bidez iluntzea 
eta idealizatzea da jomuga. Horrela, emakumeen 
mendetasuna obedientzia, ama-maitasuna eta 
ardura bilakatzen da” eta gizonen nagusitasunak 
“nork bere buruarengan konfiantza edukitzea eta  
errendimendu izatea esan nahi du”.

Iraun ahal izateko, sistemak beharrezkoa du 
indarkeria mota jakin bat erabiltzea, zeina 
eraginkorragoa izango da modu burutsuan 
eta ikusezinean baliatzen bada. 

 

Horrela, ez dago armaden, poliziaren edo epaileen beharrik 
indarkeria ezartzeko. Gizon eta emakumeei hau sinestaraztea 
besterik ez da behar: gizartearen ordenari eusteko gauzak modu 
jakin batean dira eta izan behar dute. Modu horretan, “partekatutako 
sinesmenen” sistema bat lortzen da. 

Pierre Bourdieu soziologoak6 “indarkeria sinbolikoa” deitu zuena 
da: gure kulturan oso modu burutsuan eta etengabe ehunduta 
dagoen indarkeria da, “arina, bihozgabea eta bere biktimentzat 
ikusezina da, eta funtsean komunikazioaren eta autoezagutzaren 
bide sinbolikoen bidez erabiltzen da, zehazkiago, ezezagutzaren, 
errekonozimenduaren eta, azken buruan, sentimenduaren bidez”.

Hala da, ez da zuzenean izen ona galarazten duen indarkeria 
esplizitua, baina mekanismo bat da zeinaren bidez emakumeek 
beren burua ezaugarri hauekin ikusten duten: ahulak, babeserako 
beharrarekin, gizartearen hainbat esferatarako gizonak bezain 
dohaindu edo gai ez direla eta femeninoak izateko nahiarekin. 
Testuinguru honetan, horrek esan nahi du emakumeak delikatuak, 

otzanak,  txikiak, gutxi nabariak, ahulak direla, aginte 
eskaseko neskak bailiran.  
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Indarkeria sinbolikoa

5MILLETT, KATE. Política sexual (“Sexu-
politika”. Cátedra argitaletxea. Madril, 1995.,  
392. or.

6BOURDIEU, PIERRE. Op. aip. 12. or.



Horren guztiaren ondorioz, emakumeak gainerakoengatik eta 
gainerakoen begiradarako existitzen dira, eta feminitate ideal honen 
aurkezpena gizon eta emakumeek desira dutena dela helaraziz 
egiten da. Emakumeentzat izateko arrazoia gainerakoentzat atsegin 
gertatzea bilakatzen da. Ideia hau goraipatzen da: ezin dutenez 
boterea eskuratu beren merezimenduengatik, beren ezaugarri 
fisikoak erabili behar dituzte eskala sozialean. Emakumeak gauza 
bihurtzeko eta deshumanizatzeko modu hau genero-indarkeriarako 
haztegia da. 

Hedabideak, fikzioa, publizitatea edo baita 
informazio-edukiak ere parte-hartzaile dira 
kulturaren eraikuntza hauetan.

“Objektibotasunaren” itxurapean, maiz 
gizonak eta emakumeak betekizun 
estereotipatuetan eta askotan ez oso 
eraikitzaileetan aurkezten dituzten 
errealitateak erakusten dizkigute.  

Emakumeen bizitza pertsonala eta irudi fisikoa 
gehiegitan iruzkinerako eta kritikarako gai izatea 
barneratu dugu, haien lan-jarduerak alde batera 
utziz.

Jarrera kritikoa garatuz eta 
genero-ikuspegia erabiliz, 
jakin dezakegu errealitateak 
ez duela ezinbestean 
kontatzen diguten 
modukoa izan behar. 

 
Internet eta sare sozialak, eskaintzen duten anonimatuari esker, 
misoginia, xenofobia, homofobia eta indarkeria bultzatzen duten 
beste jardun batzuk inongo eragozpenik gabe zabaltzeko tokiak dira.  

Sare sozialetan jaurtitzen den misoginiak erne jarrarazi behar gaitu. 
Pertsona orok balia dezakete, berdintasunik eza honekiko jarrera 
kritikorik garatzen jakin ez dute nola gizonek hala emakumeek.

Reclaim the Internet moduko kanpainak sarean misoginia 
adierazpen mota horien aurka borrokatzeko jaio dira (http://www. 
reclaimtheinternet.com).

Egia esan, arreta hedabidetan jartzen badugu, askotan beren 
berrietan, programetan eta bestelakoetan hizkuntza inklusiboa 
nola erabili ez dakiten kazetaritzako profesionalak topatuko 
ditugu. Horrenbestez,  emakumeen zereginak ikusezin izaten 
jarraitzen du eta Simone Beauvoirrek mintzagai zuen “bigarren 
sexua” deitutako irudia, geldituta geratu dena, zabaltzen da. 
Genero-ikuspegiari, feminismoari eta berdintasunari buruzko 

formakuntza oraindik eskasa da eta, ondorioz, estereotipoak 
eta indarkeria sinbolikoa telebistaren, prentsaren, zinemaren, 

interneten, bideo-jokoen, publizitatearen eta abarren 
bidez iragazten da. Gainera, ohitura bilakatu 

denez, dinamika hau konturatu gabe 
gertatzeko arriskua dago. 
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(http://www. reclaimtheinternet.com
(http://www. reclaimtheinternet.com


JARDUERAK. 6. UNITATEA 

Guztiak EZ du balio
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14-20 urteko gazteentzat.

Norentzat

Zer erabiliz

Nola

Zertarako

Indarkeriaren kontra jarduteko Foru 
Legean hedabideetako sexismoa 
jasotzen dela ikusteko eta gure 
eskubideak hobe ezagutzeko.

• Emakumeen kontrako indarkeriari 
aurre egiteko 14/2015 Foru Legeko 
sentsibilizazioari, hedabideei eta 
publizitateari buruzko artikuluen 
kopia.
http://www.lexnavarra.navarra.es/
detalle.asp?r=35670 

• Ikus-entzunezko proiekzioa, nahi 
izanez gero (hautazkoa).

14/2015 Foru Legearen artikulu hauek 
irakurriko ditugu:  1.  art. Xedea, 3. art. 
Emakumeen kontrako indarkeriaren 
definizioak eta motak, 
17. art. Sentsibilizazio sozialerako 
eta informaziorako neurriak, 18 .art. 
Hedabideen esparruko neurriak, 19. 
art. Publizitate esparruko neurriak).

Informazio-pieza labur har dezakegu 
lagungarri: Publicidad sexista: 
¿dónde está la línea roja? (Publizitate 
sexista: non dago marra gorria?) 
(4’37’’):  https://www.youtube.com/
watch?v=cbGJ5ApK71U

Ondoren, 14/2015 Foru Legeari 
aurka egiteagatik Nafarroako 
Berdintasunerako Institutuan salatuak 
izan daitezkeen duela gutxiko zenbait 
iragarki sexista aukeratuko ditugu 
eta 4 taldetan banatuta, salatzeko 
ekintza izan daitekeena modu honetan 
antzeztuko dugu: 
 

Publizitatea eta bere mugak.  14/2015 Foru-legea

1 taldea: Salatzaileak. 
Hautatutako publizitatearen 
sexismoa eta beronek 
gizartean izan ditzakeen 
ondorioak salatzen dituen 
hitzaldia prestatzea eta 
aurkeztea NABIra bideratzeko.

2 taldea: NABI 
Salaketari erantzunez, ondorioz 
jardungo da aurkeztutako 
kasuen arabera.

3 taldea: Salatutakoak.
Talde batek salatzen ari diren 
iragarki sexistak zabaltzen 
eta sortzen dituzten markak 
antzeztuko ditu eta horien 
jarrera defenditzen saiatuko da.  

4 taldea: Herri epaimahaia. 
Iragarki horren hartzailea, 
gizartea, publizitate-mezu 
horiek jasotakoan nola 
sentitzen den kontatuko 
du, eta horiek nola izatea 
gustatuko litzaiokeen.

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670 
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670 
https://www.youtube.com/watch?v=cbGJ5ApK71U
https://www.youtube.com/watch?v=cbGJ5ApK71U


JARDUERAK. 6. UNITATEA 

Errealitatea ezagutzen 
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14-20 urteko gazteentzat.
Norentzat

Zer erabiliz

Nola

Zertarako
Genero-estereotipoak hedabideen, 
sare sozialen eta abarren bidez nola 
betikotzen diren hausnartzeko. 

- Aldizkariak eta egunkariak.
- Kartoi meheak, itsasgarriak, aizturrak 
eta errotuladoreak.
- Internetera sarbidea duten 
ordenagailuak (parte-hartzaileek 
sakelako telefonoak erabiltzea utz 
daiteke Interneten eta sare sozialetan 
bilaketa egiteko).

Lehendabiziko fase hau banaka zein 
taldeka (3 -5  pertsona) egin daiteke.

 “Emakumea ez da sortzen, egiten da” 
dioen Simone de Beauvoirren esaldia 
har dezakegu abiapuntutzat,  eta 
maskulinizatuko dugu  “gizona ez da 
sortzen, egiten da” esaldia gehitzeko.

Bilaketa hau mementoan egin 
daiteke beharrezkoak diren 
baliabideak eskainiz: egunkariak, 
aldizkariak, etab. 
Interneten badira “publizitate 
sexistaren” adibideak, besteak 
beste,  Doce Miradas-eko 
“Hipervisibilidad vs invisibilidad” 
artikuluan. 
http://docemiradas.net/mujer-
y-publicidad-hipervisibilidad-vs-
invisibilidad/

• Emakumeen irudiak publizitatean.
• Emakumeen irudiak sare sozialetan.
• Izenburuetan, berrietan eta 

abarretan aipatutako emakumeak.
• Gizonen irudiak publizitatean.
• Gizonen irudiak sare sozialetan.
• Izenburuetan, berrietan eta 

abarretan aipatutako gizonak.

Ondoren, gai hauek mintzagai izango 
dituen mahai-ingurua proposatuko 
da:

• Nolakoak dira hedabideetan 
eta interneten agertzen diren 
emakumeen irudiak?

• Agertzen diren emakumeak 
zertan ari dira edo zer jokabide 
dute?

• Nola irudikatzen da emakume 
ezin hobeen prototipoa? Zer 
estereotipo irudikatzen dute?

• Nolakoak dira hedabideetan eta 
Interneten agertzen diren gizonen 
irudiak?

• Agertzen diren gizonak zertan ari 
dira edo zer jokabide dute?

• Zer gizon prototipoa ageri da? 
Zeintzuk dira irudikatzen diren 
estereotipoak?

• Zer balorazio egingo zenukete 
berdintasunik eza ezaugarri duen 
egoera honetaz?

• Arrazoia zein dela uste duzue?
• Zer egin daiteke egoera hau 

aldatzeko?
• Zer egin dezakegu guk, gizonok 

eta emakumeok?

Mapa bat egitea izan daiteke beste 
eztabaida ildo bat. Mapa horretan 
jarriko ditugu zer berri motatan 
agertzen diren emakumeak, zer berri 
motatan gizonak, eta batzuek eta 
besteek hedabideetan eta Interneten 
(polítika, kirola, kultura, etab.) duten 
presentzia aztertuko dugu.

Gai hauei buruz hausnartuko dute:

• Emakumeen presentzia 
hedabideetan gizartean duten 
betekizunaren adierazgarri al da? 

• Eta gizonena?
• Zergatik uste duzue gizon eta 

emakumeek ez dutela presentzia 
bera hedabideetan?

Hortik aurrera, parte-hartzaileek 
informazioa eta irudiak bilatuko dituzte 
Interneten, egunkarietan, aldizkarietan 
eta sare sozialetan gai hauei buruz:

http://docemiradas.net/mujer-y-publicidad-hipervisibilidad-vs-invisibilidad/
http://docemiradas.net/mujer-y-publicidad-hipervisibilidad-vs-invisibilidad/
http://docemiradas.net/mujer-y-publicidad-hipervisibilidad-vs-invisibilidad/


Bost urte igarota, indarkeria hau bizikide 
nuela, salerosketa eta prostituzio mundutik 
ateratzea lortu nuen. Orain, zerbitzari lanean 
ari naiz eta gizartearen arazo handi hau, 
hemen eta orain jazotzen ari den emakumeen 
aurkako indarkeria hau ezagutzera ematen 
saiatzen naiz.
Zoriontsua naiz eta eskerrak ematen dizkiet 
lagundu didaten lagun guztiei. Askok 
lagundu didate. Eta mezu hau helarazi nahi 
dut: posible da askatasunez bizitzea eta 
berdintasun harremanak sortzea. Zergatik ez?

Aldaketa soziala eta genero rol berriak 7
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Aldaketa soziala eta genero rol berriak 

Gai nagusia

Sexu-ustiapena helburu duen 
salerosketatik ateratzea posible da, 
baina beharrezkoa du sare sozial 
osoaren laguntza.

7. unitatea 

Helburu orokorra

Emakumeak salerosketatik ateratzen 
eta bizitza hobea lortzen den-denok 
lagun dezakegula jabetu, genero-rolak 
eta begiratzeko modua aldatuz.  

Helburu zehatzak

• Ulertu salerosketa ez dela 
existitu besterik egiten ez 
den gertakari bat, baizik 
eta gizarteak zerbait egin 
dezakeela deuseztatzeko. 

• Gizabanakoen ekintzak 
salerosketaren aurka 
borrokatzeko funtsezkoak 
direla ulertu, eta ez pentsatu 
nazioarteko mafien urruneko 
arazoa dela. Prostituzio 
klubak gure etxeen ondoan 
daude eta emakumeen 
iragarkiak eskuragarri ditugu 
egunero.

• 

• Nork bere buruaren 
kontzientzia hartzea 
ustiapen mota honen aurka 
borrokatzen saiatzeko lehen 
urratsa dela ulertu. 

• Bizirik irten diren eta 
salerosketa egoeran diren 
emakumeak ausartatzat, 
indartsutzat hartzen ikasi, 
beren inguruabar eta 
bizipenen artean borrokatzen 
eta bizirauten diren 
emakumetzat.

• Bizirik irten direnen ahotsak 
entzun eta errespetatu. 

GAKO
HITZAK
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Genero rolak
Gizarte

 ekintzailetza
Kontzientzia 

hartzea Feminismoak Beste gizontasun 
batzuk



Zer ekarpen egin digu feminismoak 
berdintasunaren aldeko borrokan?

Mugimendu feminista justiziaren eta emakumeen eskubide zibilen 
aldeko norbanakoen eta talde ekintzen multzoa da. Besteak beste, 
emakumeek arlo politiko eta sozialean parte-hartzea eta hezkuntza 
eta osasunera sarbidea baldintza berberetan izatea eskatuz hasi 
zen, eta ondoren, honako hauek aldarrikatzera igaro zen: sexu-
askatasuna, beren gorputzaren jabe izateko emakumeen 
eskubidea edo heterosexualitate normatiboa haustea.
Emakume izate hutsak edo genero femeninoaren 
berezkotzat jotzen ez diren ekintzetan jarduteak herrialde 
batzuetan bizitzarako arriskua dakarrela ez dugu bistatik 
alde egiten utzi behar. Feminismoa, gainditua egon 
beharrean,  inoiz baino beharrezkoagoa da gaur egun.

Beste gizontasun batzuk

Mugimendu feminista ez da borrokatu soilik emakumeen 
eskubideen alde. Borroka honi esker, feminismoaren 
ondoan dabiltzanek ere eztabaidan jartzen dute gizartean 
duten eginkizuna gizon bezala. 
Gizontasun molde berriak lantzeko ahaleginean ari diren gizonek 
eratutako mugimenduek indarkeriatik, homofobiatik, misoginiatik 
eta gizonaren arau-ereduak dakarzkien zorigaitzetik eta 
frustraziotik urruntzea bilatzen dute. 

Pertsonala politikoa da

 “Pertsonala politikoa da” esaldiak  esanahi osoa du 
testuinguru honetan. Norbanako jarduera zehatzek gizartean 
eragiten dutela esan nahi du. Adibidez, prostituzio-klub bat 
ikusteak geure buruei bertako ateen atzean egunero bortxatu 

eta behartzen dituzten emakumeak egon daitezkeela 
galdetzera bagaramatza, urrats bat ematen ariko gara.

Zalantzarik gabe, errealitate horren aurrean begiak 
ixtea eta prostituzioan jarduten diren emakumeek 
beti euren desioari erantzunez egiten dutela 

pentsatzea errazagoa da. 
 Horrela bada… Berri onak! Gure esku dago 
errealitatea aldatzea, baldin eta ez badugu 
atsegin. Eskuragarri dugu, beste gauza batzuen 
artean, txantxa matxista eta homofobikoetan 
ez parte-hartzea, prostituzio egoeran diren 
emakumeak ez epaitzea, taldeko “matxo-
man-a” ez izatea eta kalera ateratzea 
bidegabekerien aurkako gure eskubideak eta 
jarrerak aldarrikatzera.
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Egiazko berdintasunezko mundu baten bila



Ekintzan hastea

Gizartearen arazoak ez dira 
kontrola ezin ditzakegun 
Bibliako izurri edo gertaera 
natural mota batzuk. 

Alderantziz: identifika daitezke 
eta aurre egiten ahal zaie, 
pertsonen ekintzen ondorioak 
eta gure erantzukizuna direlako.

Horregatik, beti dago mundu bidezkoago bat eraikitzeko eta beste 
pertsona batzuen ustiapena geldiarazteko aukera, deuseztatzeraino.
Adibidez, mugimendu abolizionistek bultzatutako prozesu luzea 
behar izan da munduan Europako herrialdeetako eta Ameriketako 
Estatu Batuetako kolonietan esklaboen merkatua amaitzeko. Borroka 
eta desobedientzia zibileko mugimenduei esker, esklabotza orain 
gizateriaren aurkako hilketatzat aintzatetsia dago unibertsalki; haatik, 
gaur egun oraindik pertsona asko ez dira jabetzen esklabotza molde 
berriekin elkarbizi garela. Horien adibide da sexu-ustiapena helburu 
duen emakume eta nesken salerosketa. 

Rosa Parks, 1995ean autobusean bakarrik 
pertsona zurientzat gordetako bere eserlekua 
uzteari uko egin zion Alabamako emakumea. 
Ordena publikoa asaldatzeagatik atxilotu 
zuten, baina ekintza horri esker, handik urte 
batera legeak garraiobideetan arrazagatik 
izaten ziren bazterketak debekatzea lortu 
zuen.

Aldaketa sozialerako gako batzuk
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Genero-eredu 
arau-emaileek 

mugatzen gaituztela 
eta  etengabeko 

asegabetasuna sortzen 
dutela jabetu.

Eredu hauek 
zalantzan jartzeko eta 

deseraikitzeko gai izan. 

Pertsonala politikoa da: 
banakako gure ekintzek 

eragina dute bizitza 
kolektiboan.

Emakumeen aurkako 
indarkeriari eta 

matxismoari bere alde 
guztietatik aurre egin: 0 

tolerantzia.

Ez begiratu gizartearen 
arazoak naturala den 

zerbaiten modura, gure 
ekintzen ondorio baten 

modura baizik.

PENTSATZEN DUT. BERAZ, ENBARAZU EGITEN DUT.



Norentzat
14-20 urteko gazteentzat.

Parte-hartzaileak aldaketa 
arduratsu eta aktibo batera eta 
aldaketa sozialaren agente izatera 
animatzeko.

JARDUERAK. 7. UNITATEA   

Ez naiz isilduko Arazoaren parte ez bazara...

Norentzat
14-20 urteko gazteentzat.
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Parte-hartzaileak talde txikitan banatuko dira. Talde bakoitzak, toki isil 
batean, grabaketa bat prestatuko du sakelako telefonoarekin. Parte-hartzaile 
bakoitzari egindako elkarrizketa izan daiteke edo pertsona bakoitzaren 
testigantza sakona. 
Edonola ere, taldeak bideoa egiteko gidoia prestatuko du norberak nahi duen 
ahalmen sortzaileaz baliatuz. 
Bideoak gai hauei erreferentzia egitea garrantzitsua da: 

Zer ikasi duzu?
Lantegi honek zeri buruz hausnartzen lagundu dit?
Zer egin dezaket aldaketa sozialaren parte izateko?

Zertara konprometituko naiz ni neu?

Behin ikus-entzunezko pieza grabatuta, parte-hartzaileek beraiek editatzeko 
aukera izango dute gero gainerakoek ikus dezaten.

Nola

Zer erabiliz

Bideo-grabagailua duen sakelako telefonoa. Bideoa editatzeko App bakuna.
Ordenagailua eta proiektagailua. Taldearen aurrean jar edo arbelean 

idatz daitekeen esaldi honetatik 
abiatuko gara: 
“Ez bazara konponbidearen parte, 
beharbada arazoaren parte zara”.
Pertsonen arteko harremanei 
buruz ikasitakoan pentsatuko 
dugu, sexu-ustiapena helburu 
duen emakume eta nesken 
prostituzioaren eta salerosketaren 
atzean  egon daitekeen guztian, 
gizonak emakume eta neska horien 
gorputzak kontsumitzera eraman 
ditzakeen arrazoian eta abarrean. 
Banakako hausnarketa egingo 
dugu. Pertsona bakoitzak zirriborro 
edo marrazki bat egingo du edo 
esaldi edo hitz bat idatziko du 

genero ezberdintasuna amaitzeko 
gizabanako bezala zer egin 
dezakegun azalduz.

Ondoren, marrazkiak eta hitzak edo 
esaldiak nahasiko dira eta pertsona 
batek banan-banan erakutsi eta 
irakurriko ditu. Irudi, hitz edo esaldi 
horren bidez pertsona horrek zer 
adierazi nahi izan duen azaltzen 
saiatuko dira gainerako taldekideak. 
Gero, obra bakoitzaren egileak 
jatorrian zuen asmoa azaldu eta  
bere ustez aldaketa bultzatuko duen 
konpromiso jakin bat gaineratuko 
du. Konpromiso guztiak idatziz 
jasoko dira amaieran oroituak 
izateko.

Tailerrak izandako eragina 
ezagutzeko eta parte-hartzaileak 
aldaketan parte-hartzaile izatera, 
hobetzeko ikusten dutena hobetzen 
laguntzeko konpromisoa hartzera 
motibatzeko.

Nola

Zertarako Zertarako

KONPONTZEA 
DA JOMUGA



GEHIAGO JAKITEKO

No sólo duelen los golpes. 
Pamela Palenciano. Monólogo desde la 
experiencia de violencia en pareja.
https://www.youtube.com/
watch?v=H4GHocbPVkQ

La imagen de las mujeres en la publicidad.
Charla TED de Jean Kilbourne (en inglés). 
https://www.youtube.com/
watch?v=Uy8yLaoWybk

Miss Escaparate. Documental. 57´06”
Limitada y estigmatizada visión que los 
medios de comunicación vierten sobre 
las mujeres. https://www.youtube.com/
watch?v=7wgSCTjJ4qw

La trata de seres humanos en España. 
Las invisibles. Reportaje. Defensor del 
pueblo. 12’05’’. https://www.youtube.com/
watch?v=-U4Ulfnm82A 

La guerra contra las mujeres
Documental. Documentos TV. 59’12”
https://www.youtube.com/
watch?v=6bSHovlq9Mg

 1 unitatea

1 eta 5
unitatea

2 eta 6
unitatea

3. unitatea

3. unitatea
Miente. 
Cortometraje de Isabel de Ocampo. 
14’ 51’’.  https://www.youtube.com/
watch?v=orxyET0Hdys

4. unitatea
Escúchame. 
Cortometraje de Mabel Lozano. 4’55’’. 
https://www.youtube.com/watch?v=g-
s5hmy_VNk 

4. unitatea

Entre colegas. 
Documental de Mabel Lozano para la 
Fundación Lydia Cacho. Sensibilización para 
jóvenes sobre Trata con fines de explotación 
sexual. 17’02’’. https://www.youtube.com/
watch?v=2duNZjyMhPY

4. unitatea
¿Por qué la igualdad de género es buena para 
todo el mundo?  
Vídeo de Michael Kimmel. 15’58”. https://
www.youtube.com/watch?v=7n9IOH0NvyY

6. unitatea

6. unitatea

6. unitatea

Estereotipos, las mujeres y la publicidad.
Killing us softly. Jane Kilbourne. 4’56” https://
www.youtube.com/watch?v=s9FXR8FdPvY

El movimiento Guerrilla Girls. 
Reportaje sobre el papel de las mujeres en 
el arte. 26’01”. http://www.rtve.es/alacarta/
videos/metropolis/metropolis-guerrilla-
girls/3057518/

Si los hombres protagonizasen anuncios. 
4´36” (en inglés). https://www.youtube.com/
watch?v=O1BSaKbIVts

6. unitatea
Niños vs. moda
Yolanda Domínguez. Reacciones de niños y 
niñas ante anuncios de moda. 4´34”.  
https://www.youtube.
comwatch?v=LlShHeU2qU4

3. unitatea
Evelyn. Película de Isabel de Ocampo 
sobre la trata de mujeres con fines de 
explotación sexual. 100min. 

3. unitatea Chicas Nuevas 24 Horas. 
Documental de Mabel Lozano. 70min.

2 eta 6
unitatea

1 unitatea
El segundo sexo
Simone de Beauvoir

Ikus-entzunezko baliabideak

Baliabide bibliografikoak

Mi marido me pega lo normal
Miguel Lorente1 unitatea

1 unitatea
Política sexual
Kate Millett

1 unitatea
Apuntes sobre violencia de género
Raquel Osborne

2 eta 5 
unitatea

Neoliberalismo sexual. 
El mito de la libre elección
Ana de Miguel

7. unitatea
Sufragistas
Película que narra la lucha por el voto 
femenina en la Inglaterra de comienzos del 
siglo XX. 106 min.

7. unitatea
Ella es hermosa cuando está enojada
Película sobre la tercera ola del feminismo en 
los Estados Unidos de América. 92 min (inglés 
subt. español). https://www.youtube.com/
watch?v=A8IDmtelBIA 
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https://www.youtube.com/watch?v=g-s5hmy_VNk
https://www.youtube.com/watch?v=g-s5hmy_VNk
https://www.youtube.com/watch?v=2duNZjyMhPY
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https://www.youtube.com/watch?v=7n9IOH0NvyY 
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Ekintza positiboa (baieztapen 
ekintzak edo diskriminazio 
positiboa)
Berdintasun benetakoa eta eraginkorra 
finkatzea xede duen aldi baterako 
lehentasunezko tratua, iraganeko eta 
oraingo diskriminazioaren ondorioak 
konpentsatuz edo zuzenduz. 

Azterketa genero ikuspuntutik 
(genero ikuspegia) 
Ikuspegi honetatik, errealitatea 
emakumeen eta gizonen baldintzak, 
egoerak eta beharrak une eta 
testuinguru sozial jakin batean kontuan 
hartuta ikasi eta aztertzen da. Gizon 
eta emakumeen arteko berdintasunik 
eza sostengatzen eta eragiten duten 
alderdiak eta balizko diskriminazioak 
hautematea du helburu ikuspegi honek, 
eta era berean, informazioa ematen du 
horiek deuseztatzeko beharrezkoak 
diren aldaketak  sustatzeko eta esku-
hartzeko. 

Androzentrismoa
Gizona ardatzean eta emakumea 
kanpoaldean kokatzen dituen 
ikuspuntua, abiapuntu hartuta gizonaren 
ustezko nagusitasuna. Maskulinoa 
denak gauza guztiak neurtzeko balio du. 
Munduaren alde bateko ikuspegia da eta 
gizonentzat ona dena gizateriarentzat 
ona dela pentsatzera eta esperientzia 
maskulinoak esperientzia guztiak biltzen 
dituela sinestera garamatza. 

Munduaren ikuspegi androzentrikoa 
sexismo mota bat da, ikuspegi honetan 
hezi diren eta beronengatik bereizi ezin 
izan diren gizaki, gizon eta emakume 
gehienek dutena.

Kapitalismoa
Aberastasuna ekoiztea eta sortzea 
kapitalean oinarritzen duen sistema 
politiko, sozial eta ekonomikoa. Ahalik 
eta etekinik handiena bilatzea, mugarik 
gabeko hazkundea eta ondasunak 
metatzea ditu xede.  Baliabideen jabe 
denak irabaziak handitzea bilatzen 
du;  langileak lan egitearen truke 
jasotako soldatan oinarritzen du  bere 
ondasuna; eta kontsumitzen dutenek 
zerbait kalitate-prezio hoberenean 
lortzea bilatzen dute. Gure gizarteetan 
kapitalismoa barneratu dugunez, salgai 
dagoen guztiaren kontsumoaren etika 
zalantzan jartzeari uzten diogu. 

Bortxa
Indarraren, indarkeria fisikoaren edo 
mehatxuaren erabilera pertsona batek 
zerbait egin edo esan dezan.

Gauza bihurtzea
Feminismoaren terminologian, pertsona 
bat (emakume bat, kasu honetan) 
objektutzat jotzeari deitzen diogu gauza 
bihurtzea. Hipersexualizazioarekin 
lotzen da; hau da, emakumeak eta 
neskak testuingurutik kanpo dauden 
sexu-jarreretan irudikatzearekin.
 

Hau da, emakumeak eta neskak 
testuingurutik kanpoko sexu-jarreretan 
irudikatzearekin gizonak kitzikatzeko 
merkataritza erakargarri moduan. Beraz, 
hedabideetan emakumeei gizatasuna 
kentzeko orduan erabiltzen diren hitzak 
dira. 

Bereizkeria
Bereizkeria eta berdintasunik eza ez 
dira gauza bera. Bereizkeriak talde jakin 
batekoa izateagatik pertsona bat modu 
kaltegarrian tratatua den kasu guztiak 
biltzen ditu eta ez dio erreparatzen 
norbanakoaren jarrerari edo gaitasunari. 
Bereizkeria gerta daiteke formalki 
desberdina den tratamendua ez egonik 
ere. 

Sexu-bereizkeria
Sexu batekoa edo bestekoa 
izateagatik norbait baztertzea edo 
gutxiagotasun-tratamendua ematea. 
Emakumeen eta nesken kalterako 
emakumeak eta gizonak ezberdin 
tratatzen dituzten jarrera, jardun, 
erabaki edo arau oro biltzen ditu 
sexu-bereizkeriak. 

Lanaren sexu-banaketa
Betekizun ezberdinak esleitzea pertsona 
baten generoaren eta “berezko” 
dituen ustezko gaitasunen arabera. 
Prostituzioan jardutea sexu-banaketa 
honekin lotzen da, egoera honetan diren 
gehien-gehienak emakumeak baitira eta 
eskatzaileak gizonak izaten dira.

Genero estereotipoak
Sineskeria multzoa, gizon eta emakumeen 
usteko ezaugarri “naturalen” gainean 
eraikiak. Gizarte bakoitzak bere eredu 
maskulinoak eta femeninoak ezartzen 
ditu kultura arautzat. Estereotipoek gure 
jokabidea baldintzatzen dute. Gugandik 
espero denari erantzunez jokatzen dugu, 
estereotipo horiek markatutako balore 
eta betekizun batzuk barneratzen ditugu. 
Era berean, ez dute objektibotasunik eta 
talde jakinenganako gizartearen jarrerak 
eta jokabideak justifikatzen dituzte. 

Estereotipoen adibideak: 
Gizonen ezaugarriak  besteak 
beste, autonomia arlo publikoan, 
oldarkortasuna, boterea, gaitasun 
teknikoa, ahalmen espaziala, 
arrazionaltasuna, indar fisikoa, 
aginpidea, erabakitzeko gaitasuna, 
emozioetarako trakestasuna, 
detailerako gai ez izatea, indarkeria, 
menperatzea, malgutasunik eza,…

Emakumeen ezaugarriak besteak, 
beste, autonomia arlo pribatuan, 
sentsibilitatea, samurtasuna, 
emozioetarako ahalmena, 
eskuzabaltasuna, zaintzeko 
gaitasuna, ama-sena, hitz-jariorako 
gaitasuna, komunikaziorako 
gaitasuna, erakartzeko gaitasuna,  
trakestasun teknikoa, pentsamendu 
oso zehatza, ahultasuna, sumisioa, 
mendekotasuna edo  gaitasun 
espazial eskasa. 49
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Feminizidioa
Emakumearen erailtzea emakume 
izateagatik.

Feminismoa
Emakume izate hutsagatik emakumeek 
pairatzen dituzten diskriminazioa, 
indarkeria eta berdintasunik eza 
amaitzeko borrokatzen den gizarte eta 
politika mugimendua. 

Txirotasunaren feminizazioa 
Munduan aberastasunen berdintasunik 
ezak nagusiki emakumeei, eta modu 
kaltegarrian, eragiten diela erakusten 
duen joera.

Géneroa
Sexu-dimorfismotik sortu zen (gizonak 
eta emakumeak ezaugarri biologikoen 
arabera; Queer teoriak eta feminismoaren 
ondoko mugimenduek ere zalantzan jarri 
zuten) eta azaltzen du femeninoa eta 
maskulinoa ez direla gertaera naturalak, 
kulturaren eraikuntzak baizik. Generoa 
eraikuntza soziokulturala da eta 
pertsonei rol, jokabide eta balore jakin 
batzuk esleitzen dizkie bi kategoriatan 
banatuz: femeninoa eta maskulinoa.
Mutil diren haurrei gaitasun batzuk 
sustatu, hezi edo sendotzera irits daiteke 
eta beste ahalmen batzuk garatzea 
oztopatzen da. Neska diren haurren 
artean ere berdin egin daiteke, haien 
artean ahalmen mota bat sustatuz eta 
“gizonenak berezkotzat” jotzen direnak 
gara ditzaten galaraziz. 

Heteronormatibitatea
“Normaltasun” arau eta estandarrek 
harreman heterosexualak “naturaltzat” 
jotzen dituen botere harremanen 
multzoa. Gizarteak onar dezakeenaren 
baitan kokatzen ditu harreman 
mota horiek eta emakumeen eta 
gizonen arteko osagarritasunaren 
ideia murriztailea indartzen du. 
Heteronormatibitateak, beraz, sexu-
aniztasuna, nortasun-aniztasuna eta 
sexu-orientabidea diskriminatzen ditu.

Homofobia
Gorrotoa, fobia edo errefusa gizonen 
arteko afektuzko edo sexu harremanekin 
zerikusia duen guztiari. Berdintsu 
hitz egiten dugu lesbofobiari edo 
LGTBIfobiari buruz.

Berdintasuna
Berdintasuna baliokidetasun harreman 
baten modura definitzen da; pertsona 
guztiek balore, eskubide eta betebehar 
berak badituzte, bakar batek ere ezin 
du jaso ez pribilegiorik ez eta kalterik 
ere bere ezaugarri pertsonalengatik 
(ezaugarri horiekin sortzen da edo 
bizitzan zehar egiten da horien jabe).
Berdintasun printzipioak adiera bikoitza 
du: (1) Berdintasun formala, legearen 
aurrean; eta (2) Funtsezko berdintasuna 
edo berdintasun erreala, herritar guztien 
erabateko parte-hartzea bizitza politiko, 
ekonomiko, sozial eta kulturalean. 
Ikuspegi bikoitz hau abiapuntutzat 
hartuta,  botere publikoak “berdinak 

berdin” tratatzera behartuta daude, 
baina baita “ezberdinak ezberdin” 
tratatzera ere.

Genero nortasuna
Ego bereizgarria garatzen duen 
nortasunaren eraikuntzari egiten dio 
erreferentzia. Ego horretan, pertsona 
gizon edo emakume sentitzen da bere 
sexua kontuan hartu gabe, hau da, 
ezberdintasun biologikoa alde batera 
utzita. 

Genero berdintasuna
Emakume eta gizonen arteko 
desberdintasunak, bai eta gizartean 
dituzten zeregin/rol ezberdinak ere, 
berdin onartzea. Arlo pribatuko eta 
publikoko esfera guztietan bi sexuen 
ikuspegia, ordezkaritza eta parte-hartzea 
dakartza berekin.

Aukera berdintasuna 
Printzipio etiko bat da. Horren 
bidez, botere politikoak, gizarte osoa 
inplikatuz, honakoak bermatzea bilatzen 
du: pertsonen garapena eta pertsonek 
ondasun materialak eta pertsonalak 
eskuratzea, edozein motatako 
bazterkeria zuzen edo zeharkakoak 
mugatuak egon gabe. 

Matxismoa
Emakumeak gizonak baino gutxiagotzat 
jotzen dituen ideologia, edo gizon eta 
emakumeek ezaugarri natural jakin 
batzuk dituztela eta hori dela-eta “beste 

sexuari esleitutako” eginkizunak bete 
ezin ditzaketela uste duena. Feminismoa 
iraintzen du eta beren eskubideen 
alde borrokatzen diren emakumeen 
karikatura egiten du mingotsak, 
frigidoak, feminaziak, histerikoak edo 
ahoberoak direla irudikatuz.

Gizontasun hegemonikoa 
Raewyn Connellek sortutako izendapena 
da eta testuinguru soziokultural jakin 
batean erreferentziazkoa den gizon-
ereduari egiten dio erreferentzia, 
gizarte taldeen edo adin tarteen arabera 
aldaerak eduki ditzakeen arren.  Eredu 
horrekin bat ez datozen gizontasunak 
menpeko gizontasun bihurtzen dira.

Beste gizontasun batzuk
Lehen “gizontasun berriak” deituak, 
gizontasun hegemonikoa erakusteko 
ikasitako rol haien gainean gizonek 
kontzientzia hartzen dute beste 
gizontasun mota hauetan, rol horiek 
harreman ez osasungarriak ekar 
baititzakete, eta baita indarkeria eragin 
ere. Berdintasuna eta aldaketa soziala 
maila pertsonalean bilatzen duten 
jokabide hauen gaineko hausnarketak 
Feminismoaren joera bat eratu du 
gizonen artean. 

Sexu-grinaren orientabidea
Pertsonok sexualki erakar gaitzaketen 
estimuluak dira, gure sexurako gogoa 
ernatzen dutenak, gure sexua edo 
genero-nortasuna alde batera utziz. 50
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Patriarkatua
Feminismoak sortutako terminoa 
matxismoak, hau da, gizonei eta 
genero maskulinoari lotutako baloreen 
nagusitasunak,  sostengatutako gizar-
tearen egitura adierazteko.

Genero ikuspegia
Errealitatea ulertzeko era bat, ezarritako 
botere-harremanak eta genero-
diskriminazioak  aztertu eta hausnartzen 
dituena horiek salatzeko, iraultzeko, 
zalantzan jartzeko eta eraldatzeko 
harreman bidezkoak eta zuzenak bihur 
daitezen.

Aurreiritzi sexistak
Gizon eta emakumeen artean harreman 
hierarkikoa dagoela onartzen dugunean 
geureganatzen ditugun balio-iritziak, 
pentsamoldeak eta adierazmoldeak. 
Kultura maskulinoaren nagusitasuna 
gertaera naturala dela ikasi eta 
onartzen denean eraikitzen diren aurrez 
pentsatutako ideiak dira.

Genero rolak
Duten sexuaren arabera pertsonen-
gandik espero diren ezaugarriak eta 
jokabideak. Gizarteak pertsona bati eta 
sexu bera (ezaugarri biologikoak) duten 
pertsonei esleitzen dizkien jarrerak, 
baloreak eta jokabideak biltzen ditu. 
Rolak, edo betekizunak, gizartean edo 
egoera jakin batzuetan norbaitek duen 
eginkizuna edo jarrera definitzen du.

Sexuaren arabera espero diren banakako 
jokabideak izanik, sortze unetik eragiten 
dituzte ondorioak. Jaiotzean neska 
edo mutila izateak baldintzatzen 
du, aurreikusten du jaiotakoak zer 
ahalmen mota erakutsi eta garatuko 
duen; jasotako hezkuntza markatzen 
du horrek eta gaitasun eta balore jakin 
batzuk agertzea bultzatzen du beste 
sexuari esleitzen zaizkionaren kalterako. 
Tradizioz emakumeei eta gizonei 
esleitutako zereginek eta betekizunek 
jatorria ez dute naturan, gizartean 
baizik. Sozializazio prozesuen bidez, 
estereotipo edo mekanismo sexistak 
erabiliz, gizon eta emakumeen 
jokabideen uniformetasuna finkatzen 
da. Pertsona bakoitzaren jokabidea 
ez badator bat gizarte bakoitzak sexu 
bakoitzari esleitzen dion ezaugarriarekin,  
errefusak eta bazterketak jazotzen 
dira. Emakume batek asmo handiak 
dituenean edo gizon bat lehiatsua 
ez dela dionenean gizarteak zergatik 
zentsuratzen dituen ulertzera garamatza 
horrek. 

Sexismoa
“Arrazismo” hitzarekiko analogiaz sortu 
zen hitz hau emakumeentzat sexua 
bazterkeriarako, mendekotasunerako 
eta balioa galtzeko faktore bat dela 
erakusteko. Jarrera bat da: pertsona 
batetiko dugun jokabidea pertsona 
hori emakume edo gizon izateak 
baldintzatuta dator. Jokabide horiek 
hierarkia eta bereizkeria dakartzate. 

Sexismoak bizitzaren eta giza 
harremanen arlo guztiak barne hartzen 
ditu.
 
Darabilgun mintzairak indarrean den 
sexismo kulturalaren eredu batzuk 
erakusten ditu. Epitetoek, esaerek, 
txisteek eta irainek askotan emakumeen 
ezaugarriak, ohiturak edo gorputzaren 
zatiak gutxiesten edo mespretxatzen 
dituzte. Mundua genero maskulinoaren 
bidez definitzen da eta gizonari gizateria 
osoaren ordezkaritza esleitzen zaio.  

Heterosexismo hitzak honako 
hau nabarmentzen du: emakume 
eta gizonentzat balore ezberdinak 
finkatzeaz gainera, horiek harreman 
heterosexualean elkarren osagarri dira. 
Desiratutakoa eta naturala dela adieraziz 
aurkezten da harreman heterosexuala 
eta beste joera eta nortasun batzuk 
gutxiesten dira. 

Sexua
Gizon-emakumeengan, gainerako 
animalia espezieetan bezala, sexua 
ezaugarri biologikoek (anatomikoak, 
fisiologikoak eta genetikoak, ar eta emeei 
esleituak) definitzen dute. Kromosoma 
pare batean datorren informazioak 
zehaztuta dator. Gizakiaren naturaren 
beste alderdi batzuk bezala,  sexu-
aldagaia bizitzako etapa guztietan 
barna bilakatuz doa, faktore psikologiko 
eta sozialen eraginpean (sexuazio 
prozesuak).

Sexu/genero sistema
Gayle Rubin feministak sortutako 
terminoa sistema jakin bati buruz 
aritzeko. Sistema horren bidez, ar 
eta eme sexuetako bakoitzari genero 
bat esleitzen zaio eta horrekin bat 
etorriz jokatu behar du. Zenbaitetan 
patriarkatu hitzaren sinonimotzat erabili 
arren, maskulinoaren hierarkia ez du 
azpimarratzen femeninoaren gainetik. 

Gizarteratze bereizia
Elkarrekintzan oinarritutako prozesua 
da. Elkarrekintzaren bidez, pertsonek 
sexu/genero rolekin bat datozen 
jarrerak eta jokabideak garatzen dituzte 
partaide diren komunitatera egokitzeko 
eta gizarteratzeko. 

Queer teoria
“Queer” teoria (ingelesez “arraroa” 
edo “bitxia”) heterosexuala (“straight” 
ingelesez) “zuzentzat”, “normaltzat” 
jotzen duen heteronormatiboari 
erantzuteko sortu zen. Pertsonen 
generoak, sexu-nortasunak eta sexu-
orientabideak gizartearen eraikuntzaren 
emaitza direla dio. “Gizona”, 
“emakumea”, “heterosexuala” edo 
“homosexuala” kategorien sailkapenaz 
harago joateko proposamena egiten 
du, horiek heteronormatibitateak 
agindutako etiketak baitira (agindutako 
kultura heterosexuala).
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Emakumeen aurkako indarkeria 
edo indarkeria matxista

Emakume izateagatik emakumeen 
aurka erabiltzen den indarkeria fisikoa, 
psikologikoa, sexuala, ekonomikoa edo 
sinbolikoa da.  
Egiturazkoa da eta matxismoak 
sostengatzen du. Etxeko indarkeria 
izendapena ez da zuzena bakarrik 
bikotearen esparrura mugatzen baita; 
familiaren barruan erabiltzen den 
indarkeria definitzeko izendapen 
zuzena “familia barruko indarkeria” da. 
Emakumeen aurkako indarkeria dira, 
halaber, emakumeen sexu-organoen 
mozketa, ohorearen izenean egindako 
hilketak, ezkontza behartua, sexu-
ustiapena helburu duen salerosketa edo 
pornografia behartua.

Indarkeria sinbolikoa

Ezarrita dauden botere- eta 
menderatze-harremanak sostengatzen 
dituen indarkeria mota, ezkutuan eta 
modu ikusezinean erabilia. Literaturan, 
zineman, telebistan, prentsan, 
kondairetan, herri-esaeretan, txisteetan, 
abestietan, bideo-jokoetan, artean, 
publizitatean, interneten eta abarretan 
azaltzen da eta erreferentziatzat hartzen 
diren ordena heteropatriarkalarekin eta 
kapitalistarekin bat datozen mezuak 
ezartzen ditu. 

SALEROSKETARI 
BURUZKO GLOSARIOA

Pertsonen salerosketa 
Pertsonak erakartzea, garraiatzea, 
lekuz aldatzea, hartzea edo jasotzea, 
mehatxatuz edo indarkeria edo 
behartzeko beste modu batzuk, 
bahiketa, iruzurra, engainua, botere-
abusua edo kalteberatasun-egoera, 
erabiliz, edo ordainketak edo onurak 
emanez edo jasoz beste pertsona bat 
mendean duen pertsona baten baimena 
lortzeko, ustiapen helburuekin. Inoren 
prostituzioaren esplotazioa edo beste 
sexu-ustiapen mota batzuk izan daitezke, 
derrigorrezko lan edo zerbitzuak, 
esklabotza edo esklabotzaren antzeko 
jarduerak, morrontza, organoen 
erauzketa, ezkontza behartuak, 
eskaletasuna etab. Delitua da eta Giza 
Eskubideen urraketa. Sexu-ustiapena 
helburu duen salerosketari buruz hitz 
egiten dugu, kasuen % 97 emakumeak 
eta neskak baitira.  

Palermoko protokoloa
2000 urtean sinatutako hitzarmena 
“pertsonen salerosketa, bereziki 
emakume eta haurrena, saihetsi, 
erreprimitu eta zigortzeko”. Pertsonen 
salerosketaren definiziorako irizpideak 
batzea lortu zuen munduko herrialde 
guztietan. Estatuak pertsonen 
salerosketa saihestera eta borrokatzera, 
biktimak babestu eta laguntzera, eta 
helburu horiek lortzearren estatuen 

arteko lankidetza bultzatzera behartzen 
dituen tresna juridiko lotesle nagusia da.

Pertsonen trafikoa
Beste herrialde batean sartzea 
debekatuta duten pertsonei herrialde 
horretan modu klandestinoan sarrera 
ahalbidetzea zerbaiten truke. 

Prostituzioa
Sexu-harremanen trukea dirua 
edo beste ordain-sari eskuratzeko. 
Prostituzio asketzat jotzen da bakarrik 
adinez nagusiek egindakoa eta tartean 
ez badago inolako bortxarik, larderia edo 
gezurrik, iruzurrik, botere gehiegikeriarik 
edo nagusitasun egoerarik, beharrik edo 
kalteberatasunik.

Sexu-ustiapena
Beste pertsona baten prostituzio 
behartuaren kontura irabaziak lortzea. 
Ustiatutako pertsonak objektutzat edo 
merkatura daitezkeen produktutzat  
hartzen dira esplotatzailearen 
onurarako.

Proxeneta
Beste pertsona baten prostituzioaz 
probetxua ateratzen duen pertsona, 
harengandik zuzenean  irabaziak 
lortuz edo haren jardunaren kontura 
mantenduz.

Padrote
Mexikerazko hitza emakume eta 
neskak azienda bailiran erosi 

eta saltzen dituzten proxenetak 
izendatzeko. Emakume eta nesken 
sexu-ustiapenaren truke irabaziak 
lortzeko erosi eta saltzen dituzte.

Lover Boy
Proxenetek erabilitako tekniketako 
bat emakumeak eta neskak 
maiteminaren bidez erakartzeko. 
Gezurrezko senargai batek 
emakumeak eta neskak beren 
ingurunetik aldendu, baztertu eta 
kalteberatasun egoeran uzten  ditu 
eta, gero, sexualki ustiatzen ditu  
(gezurra, bortxa, mehatxua, indarra 
erabiliz edo biktimaren onespen 
akastua lortuz egiten du).

Prostituitzailea, putazalea edo 
kontsumitzailea/bezeroa 
Prostituzio egoeran den beste pertsona 
bat (eskuarki emakumeak eta neskak) 
erabiltzeagatik ordaintzen duen eta, 
horrenbestez, sexuaren  merkatua 
elikatzen duen eta kontsumituak izateko 
emakume eta neska gehiago lortzen 
dituzten salerosketa eta proxeneta 
sareak sostengatzen dituen gizona. 
“Kontsumitzaile” edo “bezero” hitzak 
salgai dagoenarengatik ordaintzen 
duen prostituitzaileari egiten dio 
erreferentzia, merkartu libre baten 
fantasian sistema kapitalistaren barruan 
eroslearen betekizuna bere gain hartzen 
duenari.
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Zorra
Proxeneta batek emakume edo neska 
bati epe jakin batean ordainarazten 
dion diru kopurua. Emakume edo 
neska horren sexu-ustiapenari etekina 
ateratzen dio proxenetak. Sexu-
ustiapena helburu duen emakume eta 
nesken salerosketa egoera batean, 
zorra gastu hauek balioetsiz finkatzen 
da: pertsonaren bidaia bere jatorrizko 
herrialdetik, dokumentazio eta bisatu 
gastuak (faltsuak badira ere), ostatua, 
mantenua, segurtasuna, prostituzioan 
jarduteko arropa eta osagarriak, ile-
apainketa, makillajea, botikak, etab. Zor 
horiek handituz joan daitezke eta, behin 
pertsona beste proxeneta bati salduta, 
nahitaezko zorra berri bati aurre egiten 
hasi behar dute berriz.

Plaza
Prostituzioan jardutearren emakume 
edo neska batek harremanetarako 
klub batean logela bat edo pisu bat 
erabiltzeko eskubidea izateagatik 
ordaindu beharrekoa. 
Plazak, eskuarki, gehienez 21 egunerako 
erreserbatzen dira eta, ondorioz, 
emakumeak toki batetik bestera biraka 
ibiltzera behartuta daude eta lokalek 
merkatuko produktua maiz berritzeko 
aukera dute. 

PROSTITUZIOAREN 
LEGE IKUSPEGIA

Espainian prostituzioa legez kanpokoa 
ez bada ere, beste pertsona baten 
sexu-ustiapen behartua bai, bada. 
Harremanetarako klubek badituzte 
taberna berezien eta hotelen lizentziak, 
eta horrela, logelak eskaintzen dituzte. 
Prostituzio egoeran diren emakumeek 
ordaindu egiten dute logela horiek 
(“plaza”) erabiltzeko.

Prostituzioan jarduteko erabakia 
askatasunez hartzen duten emakume 
batzuek langile autonomo izateko 
alta hartzen dute modu arautuan 
aritzeko. Hala eta guztiz ere, Europan 
prostituzioaren inguruko emakume eta 
neskak kasu gehienetan arautu gabeko 
egoeran edo txirotasun edo bortxa 
egoeran daude.

Prohibizionismoa

Prostituzio negozioa debekatzearen 
alde egiten duen eta sexu-merkatuaren 
sarea osatzen duten parte guztiak 
(prostituitutako pertsona,  proxeneta 
eta prostituzio-kontsumitzailea) arlo 
penalean zehatzen dituen eredua.

Erregelarentarismoa

Prostituzioa gertaera ekidinezina dela 
uste duen eta prostituzioan jarduten 
diren emakumeak kontrolatzeko 
sistema bat ezartzen duen eredua. 
2000. urtean Herbehereek, eta ondoren 
Alemaniak (2002) eta Suitzak (2010),  
finkatutako bidea da. Arautzearen 
ondorioz, proxenetismoak askatasunez 
funtzionatzen du eta nola gizon 
heterosexualen prostituzio eskaerak 
hala sexu-turismoak gora egin dute. 
Halaber, gora egin du emakumeen 
klandestinitatea sexu-merkatuan 
(egoera ez arautuan diren emakume 
kopuruak nabarmena da izaten 
jarraitzen du) kontrolak saihestearren, 
halabeharrez pertsona bakoitzaren 
irabaziak jaitsi dira merkatu librearen 
legeen ondorioz lehiak gora egin 
duelako,   etab.
Herrialde erregelamentaristek haur-
prostituzioaren, emakume eta nesken 
salerosketaren eta emakumeen 
aurkako indarkeriaren hazkunde 
handia hauteman dute. Halaber, beren 
porrota aitortu dute sexu-ustiapena 
helburu duen emakume eta nesken 
salerosketaren aurkako borrokan.

Abolizionismoa. Eskandinaviako 
edo Suediako eredua

Prostituzioa izan badagoela aitortu 
eta berau deuseztatzeko borrokatzen 
den eredua, berdintasunik ezaren 
adierazpentzat jotzen baita. Hori da 
Suediak 1999an hartutako ildoa, eta 
ildo horri jarraitu diote, besteak beste, 
Norvegiak (2009), Islandiak (2009), Ipar 
Irlandak (2015) eta Frantziak (2016). 
Sexu-erosketaren penalizazioak eta 
sexu-salmentaren despenalizazioak 
prostituzio-eskaria jaistea ekarri dute 
eskatzaileei isunak jarriz. Prostituzioa 
utzi nahi duten emakumeentzako 
aukerak eta laguntza barne hartzen 
ditu. Aukera honek prostituzioa ez du 
legez kanpo uzten eta sexu-jardunak 
askatasunez eskaintzen dituzten 
emakumeak ez ditu kriminalizatzen. 
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NORTZUK GARA

Acción Contra la Trata = ACT Nafarroan sortutako irabazi-asmorik gabeko elkarte 
bat da. Pertsonen Salerosketaren aurka borrokatzea da gure helburua, bereziki gure 
aldamenean dugun desberdintasun eta indarkeria adierazpenik larrienaren aurka; 
sexu-ustiapena helburu duen emakume eta nesken salerosketaren aurka, alegia. 
Horretarako, pertsona guztien artean sexu-afektuzko harreman osasungarriak 
eraikitzeko aukera emanen diguten berdintasun balore batzuen alde lan egiten dugu, 
inolako bereizkeriarik gabe. 

Saltzen dizkiguten kontsumo, berehalakotasun, nagusitasun, lehiakortasun eta 
oldarkortasun baloreak eraisten dituen gizontasun-ereduaren alde egiten dugu 
apustu; berdintasunezko gizartea eraikitzea da gure xedea, zeinetan pertsona guztiok 
izango dugun tokia eta gure gaitasunak baldintza berberetan garatu ahal izango 
ditugun. 

Informazio gehiagorako, hemen bisita gaitzakezu:
www.accioncontralatrata.com

info@accioncontralatrata.com
+34 948 069 049 / +34 601 47 42 92

Zatoz zu ere gizarte parekide bat eraikitzera.
Izan zaitez ACTko partaide.
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Argitalpena:
Acción Contra la Trata - ACT
Teresa Iriarte Martín
Alicia Giménez García
Vanesa Eguiluz González

Itzulpena: 
María Lizardi Arrijuria

Maketazioa eta diseinua: 
Acción Contra la Trata - ACT
Alicia Giménez García
Roberto Hinojosa Afán de Rivera

Irudiak:
Nuria Jerez Amador
http://nuriajerezamador.wordpress.com 

Esker bereziak: 
Amelia Tiganus, prostituziotik eta 
salerosketatik bizirik irtendakoa, 
emakumeen eskubideen aldeko 
ekintzailea eta Feminicidio.net-eko 
partaidea.
Médicos del Mundo Navarra.

feminicidio.net, freepik.es, youtube.com, foter.com-eko beste 
baliabide batzuk

https://twitter.com/ACTrata

https://www.instagram.com/accion_contra_la_trata/

https://www.facebook.com/accioncontralatrata/

http://www.accioncontralatrata.com 
http://www.accioncontralatrata.com 
mailto:info%40accioncontralatrata.com%20?subject=
http://accioncontralatrata.com/colabora/
https://twiter.com/ACTrata
https://www.instagram.com/accion_contra_la_trata
https://www.facebook.com/accioncontralatrata/
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