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AURKIBIDEA



Egun horren aurrekariak XIX.
mendearen amaieran eta XX.
mendearen hasieran emakumeek
beren eskubideen alde egindako
manifestazio eta borroka ugariak
dira, hala nola boto-eskubidea,
sexuen arteko berdintasuna eta
lan-baldintza hobeak izateko
eskubidea.

Nahiz eta aurretik beste
mugimendu batzuk egon ziren
mugimendu feministaren mugarri
garrantzitsuenetako bat AEBetan.
1848. urtean, Elizabeth Cady
Stanton eta Lucretia Mott
estatubatuarrek ehunka pertsona
bildu zituzten New Yorkeko
emakumeen lehen konbentzio
nazionalean, esklabotzaren
aurkako ekitaldi batean
emakumeei hitz egitea galarazten
zien debekuaren aurrean.

Martxoaren 8an emakumeek eskubide-
berdintasunaren alde egiten duten borroka
ospatzen da. Aurrerapen guztiak
gogoratzeko eta mundu osoan gizonen eta
emakumeen artean gertatzen ari diren
desberdintasunen aurrean oraindik egiteko
dagoen lana aldarrikatzeko eguna.

Ofizialki, Emakumearen Nazioarteko Eguna
1975. urtetik ospatzen da martxoaren 8an
(Nazio Batuek instituzionalizatu zutenean).

MARTXOAK 8



Europari dagokionez, aurrekarietako bat 1910ean gertatu zen,
17 herrialdetatik etorritako ehunka pertsona Kopenhagen
(Danimarka) bildu zirenean Emakume Sozialisten Nazioarteko
Bigarren Konferentzian, emakumeen sufragio unibertsalaren
alde borrokatzeko. Bertan, Clara Zetkin ekintzaile alemaniarrak
martxoaren 8an Emakumearen Nazioarteko Eguna sortzea
aldarrikatu zuen.

Lehen ospakizunak Europan eta Estatu Batuetan 1911n hasi
ziren. 1913an, Lehen Mundu Gerraren ondorioz sortutako
bakearen aldeko mugimenduen esparruan, Errusiako
emakumeek Emakumearen Nazioarteko Eguna otsailaren azken
igandean ospatzea erabaki zuten. Europako herrialde batzuetan
martxoaren 8a ospatu zen ofizialki.

Bigarren Mundu Gerraren ondoren, Emakumeen Eguna egun
horretan hasi zen ospatzen herrialde gehienetan, eta, azkenik,
NBEk 1977an onartu zuen.



BA AL DAKIZU ZER
DEN GENERO-
INDARKERIA?

 

Sexu femeninokoa
izateagatik
emakumeei
eragindako

indarkeria oro eta
ondorio gisa min
edo oinaze fisiko,

sexual, psikologiko
sortzen duena edo

sor dezakeena,
indarkeria horren

mehatxuak,
behartzeak edo

askatasun-gabetze
arbitrarioa barne.



Indarkeria fisikoa: Genero-indarkeriaz ari garenean, gehien ikusten dena
eta orokorrean aipatzen duguna da. Indarkeria fisikotzat jotzen dugu
zuzeneko erasoaren bidez biktimari kalte fisikoa eragiten dion edozein
ekintza.
Indarkeria psikologikoa: Umiliazioak eta eraso psikologikoak direla eta,
biktimak hondoratuta sentitzen dira, gutxietsita sentitzen dira, depresioetan
eta antsietate-egoeretan erortzen dira. Ez da beti erraza detektatzeko;
zuzenean ager daitekeelako, irainekin, edo zeharka, gure egunerokoan
bikotekideari balioa kentzen dioten jokabideak gauzatuz.
Sexu-indarkeria: Indarkeria fisikoarekin batera gertatzen da, baina,
zehazki, pertsona bat bere borondatearen aurka sexu-jarduerak egitera
behartzen duten egoerei buruzkoa da. Sexu-indarkeria ez da soilik
bortxaketa, baizik eta; emakumeen genitalen mutilazioa, prostituzioa, sexu-
jazarpena...
Indarkeria ekonomikoa: Bikotekideari baliabide ekonomikoak murriztean
oinarritzen da; mantentzeko baliabide propioak izatea eragozten dituelarik.
Gizarte-indarkeria: Pertsona bat familiarengandik eta lagunengandik
isolatuta mantentzea, baita lanetik aldentzea ere.

Fisikoa, ekonomikoa eta psikologikoa dira genero indarkeriari buruz hitz egitean
burura etortzen zaizkigun mota desberdinak. 

 

Indarkeria bikarioa: Seme-alaben aurka egiten den edozein indarkeria, amari
kalte psikologikoa eragiten diona; beraz, seme-alabek jasotzen duten zuzeneko
indarkeriaz gain, amari kalte egiteko helburua du. 
Indarkeria digitala: informazio- eta komunikazio-teknologiak, sare sozialen
plataformak, webguneak, posta elektronikoa, mezularitza sistemak eta beste
baliabide batzuk erabiliz indarkeria matxista ekintza guztiak dira. Jarduera horiek
kalte psikologikoak eta are fisikoak eragiten dituzte; estereotipo matxistak
indartzen dituzte, duintasuna eta ospea kaltetzen dituzte, galera ekonomikoak
eragiten dituzte; parte-hartze politikoa eta adierazpen-askatasuna oztopatuz.
Indarkeria obstetrikoa eta sexu/ugalketa-eskubideen urraketa: Erabaki
autonomoak eta informatuak hartzerakoan eragoztea edo zailtzea eragiten duen
indarkeria. Osasun fisikoaren eta mentalaren esparruetan eragina izan dezake,
sexu- eta ugalketa-osasuna barne, eta emakumeei beren praktika eta hobespen
sexualei buruzko erabakiak hartzea eragotzi diezaieke. Baita ere, haien ugalketa
eta hori gauzatzeko egoerak ere.

Hauek ohikoenak dira baina badaude beste forma berriak indarkeria hau eragiten
dutenak. Kataluniako Gobernuak 2021eko azaroaren 25erako eginiko manifestuko
testuaren arabera gaur egun indarkeria forma desberdinak daude gure gizartean
barneratuta.

 

INDARKERIA FORMAK



Sexua naturak baldintzatzen du, pertsona
bat sexu maskulino edo femeninoarekin
jaiotzen da. Aitzitik, generoa, gizonezkoa edo
emakumezkoa, ikasi egiten da, hezi, aldatu
eta manipulatu egin daiteke.

XX kromosomak dituen pertsona batek, oro
har, ugalketa-organoak eta sexu femeninoak
ditu. Horregatik, normalean, jaiotzean, sexu
femenino biologikoa esleitzen zaio.
Kromosomak dituen pertsona batek, aldiz,
XY-k oro har ugalketa-organoak eta sexu
maskulinoak ditu. Beraz, sexu maskulino
biologikoa esleitzen zaio.

Hori biologiari dagokionez, baina generoaz
ari garenean, fisikoaz haragoko zerbaitez ari
gara, ikusi eta ukitu ezin den zerbaitez.
Pertsona batzuek esaten dute generoa
erabaki bat dela, baina pertsona batzuek
esaten dute horrekin jaiotzen zarela, eta
beste batzuek esaten dute sentimendu bat
dela. Hala ere, hirurek ideia bera aditzera
ematen digute: ez dago sexualitatea eta
afektuak gauzatzeko modu bakarra, horiek
adierazteko beste modu batzuk daude.
Pertsona baten genero-identitatea
independentea izan daiteke jaio zen
sexuarekin eta orientazio sexualarekin.

ZER DA EMAKUMEA

IZATEA? ETA GIZONA

IZATEA?



Orduan, zer suposatzen du gizon izateak? Eta
emakume izateak? Zer ondorio ditu? Galdera
horiei erantzuteko, grafiko pare bat aztertuko
ditugu.

Bi barra diagrama horietan, ikasleen hezkuntzarekin eta
errendimendu akademikoarekin lotutako datuak
ezagutarazten dira. Horietako batean generoaren
araberako lan akademikoa ikusten da. Grafikoaren
interpretazioa oso argia da: emakumeek gizonek baino
ordu gehiago ematen dituzte ikasten eta lan egiten.
Zehazki, gizonek ordu bat eta bi bitartean ikasten dute,
eta emakumeek, aldiz, bi ordu baino gehiago gutxi
gorabehera. Bestalde, beste grafikoan aditzera ematen
da gizon gehiagok errepikatzen dutela ikastaroa
emakumeek baino. Bi grafiko horiek erlaziona daitezke,
emakumeen errendimendu akademikoak emaitza
positiboak ematen baititu.



 
Bigarren grafiko hau ere barra-diagrama bat da,
non erakusten zaigun gizonek emakumeek baino
joera handiagoa dutela drogak kontsumitzeko.
Datu horiek gizakiek substantzia toxikoekiko duten
iraunkortasun biologikoarekin erlaziona daitezke,
nahiz eta estatistika horiei ere eragiten dien
ematen den arreta eskasak. Hala ere, salbuespen
bat ikus dezakegu: hiposatzaileak dira, hau da
emakumeek gehien kontsumitzen duten droga
bakarra. Droga mota honek baretu egiten du eta
logura eragiten dio organismoari; beraz, lo egiteko
pastilla gisa kontsumitzen da. Emakumeek
substantzia hori kontsumitzeko arrazoi nagusia da
estresari eta depresioari aurre egiteko erabiltzen
direla, gehienetan eguneroko lan gogorrak (bai
kasuan, bai kanpoan) eta emakumeek egunero
jasaten duten estresak eraginda.



Amaitzeko, ematen den azken informazio estatistikoa
albiste moduan dago. Berriak gidabaimena galdu
duten gizonen kasuak azaltzen ditu; kasu horiek % 91
dira, emakumeen aldean. Emakumeak gizonak baino
okerrago gidatzen duela dioten mito eta estereotipoak
apurtzen ditu.

Ondorioz…

Gizon izateagatik arriskuak dituzu, gizonak sozializatzen diren
moduaren ondorioz, eta arrisku horiek azkenean ingurura
zabaltzen dira. Horregatik, gizonak gure gizartean “onartuago”
dauden arren, gizon izateak ere ondorioak dakartza (negatiboak
zein positiboak). Alde batetik patriarkatuari dagokionez,
emakumeak eta gizonak beren ezaugarrien arabera desberdin
sozializatzen baititu. Eta bestetik, soldatan zein lan karguetan
dauden ezberdintasunak; izan ere, gizonezkoak soldata
altuagoak dituzte eta gainera emakumeak akademikoki emaitza
hobeak lortuagatik ere, normalean gizonak dira kargu
altuenetara ailegatzen direnak. 



GIZARTE
PATRIARKALAK
GIZONAK ERE

KALTETZEN
DITU…

“El Varón como
factor de riesgo”

 



Emakumeekin eta gizonen artean berdintasunezko
harremanak lortzeko, lehenik eta behin, gure sozializazio-
prozesuak deseraiki behar dira, bai eta elementu
besterengarriak eta horiek dakartzaten kostuak ere.

Sozializazio horretan abantaila argi batzuk daude
gizonarentzat, eta horietako batzuk, denborarekin eta
estereotipamenduarekin, bere osasunaren (eta beste
batzuen) kostu bihurtzen dira. Horren adibide dira
independentzia handiagoa, oldarkortasuna, lehia eta
jokabide bortitzak eta ausartegiak sartzea hainbat
alderditan, hala nola ibilgailuekiko harremanetan,
adikzioetan, indarkerian eta sexualitatean.

Ezaugarri horiek txertatzen dira generoen arteko botere-
harremanen barruan abantailatsu gisa agertzen direlako,
sozialki gehiago baloratzen direlako eta txikitatik esleitzen
direlako hainbat sare eta erakunderen bidez. Bereizgarria da
problematika hori ikusezina edo partzialki edo erabat
ukatua izatea, batez ere gizonek berek.

Gizona arrisku-faktore gisa ulertzea maskulinotasunaren,
haren gizarte-eraikuntzaren eta emakumeen bizitzan
eragina duen moduaren inguruko lanaren ardatza da.
Gizonenganako ikuspegi kritikoa da, emakumearenganako
(eta neska-mutilenganako) kaltea erakusten duena, gizonen
arteko kaltea berreskuratzen duena eta gizonarenganako
kostuak nabarmentzen dituena; dena maskulinotasuna eta
gizonekiko eta emakumeekiko harremanak harremanetara
birplanteatzeko.

Pronostikoak gorabehera, gizonen eta emakumeen bizitza-
urteen arteko aldea zabaltzen ari da oraindik ere, eta, hori,
nahiz eta gero eta emakume gehiago sartzen diren
produkzio-lanean eta, ondorioz, lanaldi bikoitza duten.
Garrantzitsua da argitzea emakumeentzako urte gehigarri
horiek ez dutela zertan esan nahi emakumeentzako bizi-
kalitate onekoak direnik. Orduan, gizona arrisku-faktore gisa
hiru eremutan dago:



Emakumeenganako eta haurrenganako arriskua
"Dominikar Gizonaren Museoan, Santo Domingon,
beira-arasa bat dago, harri bihurtutako bi hezurdura
zahar dituena. Eskeletoetako bat fetu-posizioan
eroso kuzkurtuta dagoen gizon batena da. Haren
kontra estututa, bigarrena gorputz-adarrak
bihurrituta dituen emakume batena da. Bere ahoa,
espasmo batean zabaldua, hortzeria eta lur
petrifikatu perfektua erakusten du, behin bere
mihia egon eta gero. Ohitura zen gizonaren emazte
kuttuna bere ondoan bizirik ehorztea. Horrela,
emakume ezezagun hura, behin hortzak diz-diz
zituela, betiko agonia eta lazturan datzan neska
gazte hura, ahoa aire faltagatik azken oihu edo
espasmo batean zabaldua, bere kuttuntzat jotzen
zuen gizon ezezagun horren ondoan ". (Michael
Kaufman, 1989)

Irudi izugarri horrek patriarkatuaren esanahi
historikoa eta emakumea heriotza berera nola
eraman dezakeen kondentsatzen du. Hori historia
edo arkeologia hutsa dela uste duenarentzat,
aipatzekoa da gaur egun oraindik ere gobernu
hinduak arazoak dituela hiltzen diren eta oraindik
beste bizitzara laguntzea espero duten gizonezko
pertsonaiak bizirik erretzea debekatzen duen lege
bat betearazteko. Bizitzaren beste muturrean,
Indian bertan abortu selektiboak egiten dira, sexu
debaluatu hori egiaztatu ondoren. Hori kezka
bihurtzen hasi da sexuaren hautaketa gero eta
egingarriagoa den eta gizonak nahiago dituzten
hainbat herrialdetan.

Patriarkatuak, matxismoak eta maskulinitate
hegemonikoak emakumeengan, haurrengan eta
mutilengan duten eragina aztertzen ari gara hemen.
Lehen arazoetako bat etxeko indarkeria da, duela
gutxi gertatu dena, eta gero eta gehiago hartzen da
osasun publikoko arazotzat gero eta herrialde eta
esparru gehiagotan. Zalantzarik gabe, oso proportzio
handian gizonak dira erasotzaileak, eta proportzio
hori are handiagoa da lesio larrien kasuetan.

Emakumeenganako eta haurrenganako
arriskua



Emakumeenganako indarkeriak kulturan eragin handia izaten jarraitzen du
testuinguru askotan. "Emaztea jipoitzea ohitura onartua da... denbora
galtzen dugu gaia eztabaidatzen ari garenean", dio Ginea Berriko
parlamentari batek arazo horri buruzko eztabaida batean (Heise, 1994).

Sexualitatearen alorrean ere arazoa nahiko serioa da. Gizon gehienak
emakumea kosifikatzen duen ikuskera batean sozializatuak izan gara, non
sexualitatea ez den emakumearekin elkartzeko eremu bihurtzen, baizik eta
boterea egikaritzeko eta genitalen potentzian eta bolumenean
oinarritutako maskulinotasuna baieztatzeko eremu. Landan oso ohikoa da
oraindik entzutea andreek, senarrarekin sexu-harremana izatean, esan
dezatela "aspaldi ez nauela erabiltzen" edo "atzo nire jaunak erabili
ninduen". Horrek, bikote askotan oso atseginak ez diren sexu-
harremanetara eramateaz gain, abusuaren, sexu-jazarpenaren eta
bortxaketaren problematika irekitzen digu.

Gizonekin egindako tailer batzuetan, hausnarketa kolektibo bat egin da:
zoritxarrez, gizon askok ez dute eraso horien kontzientzia hartzen, eta ez
dute horien aurka borrokatzen, harik eta beren familiako emakumeren
bati, emazteari edo alaba bati, adibidez, "Tokatzen" ez zaion arte. Hori
gertatu arte, gizon gehienok konplizitate maskulinoaren isiltasunean
babesten gara.

Hiesa arazo bat da, eta agerian utzi du zer gertatzen den sexualitatearen
esparruan, eta emakume askok muga handiak dituztela sexualitatearen
esparrua negoziatzeko. Sexu-arloko botere-harremanak, gizonen
prebentzio eta autokontrol falta eta hainbatek ukatutako bisexualitatea
azaleratu ditu. Hotzikara osatzeko, gutxienez bi elkarrizketa sakon egin
zaizkie Mexiko hiriko gizon seropositiboei, mundu honetatik bakarrik ez
joateko bikotekideak nahita kutsatu izana onartzen dutenei.



Inposatutako haurdunaldia eta kontrazepzioan gizonen parte-
hartzerik eza dira arazo horren beste ertz bat. Familia-plangintzako
programa masiboen 20 urteak betetzen ari dira, eta, gehienetan,
gizona/senarra agertu da oztopo nagusi gisa seme-alaben kopurua
mugatu nahi duten emakumeen aurrean. Horrek emakume asko nahi
gabeko haurdunaldietara eraman ditu, edo metodo ezkutuagoak
erabiltzera, Depo-Provera kasu, baina albo-ondorio garrantzitsuekin.

Gizonen parte-hartzea haurdunaldian (sortze-unean izan ezik) eta
ondorengo aitatasunean ere mugatua da. Berriro ere orokortzen ari
gara, eta orokortze hori nahiko baliagarria da. Hala ere, gero eta gizon
gehiago daude horri modu desberdin eta bidezkoago batean aurre
egiteko prest, eta hemen basektomia egiteko prest daudenei buruz ari
gara, nahiz eta beren familia- eta lagun-sareen kritikak eta errezeloak
izan, bai eta seme-alabak zaintzeko eta etxeko eremuan kuota
handiagoak beren gain hartzen dituzten gizonei buruz ere.

razo eta prozesu horietako asko gizonezkoen alkoholizazio-esparru
baten barruan gertatzen dira: indarkeria, sexu-harremana, kondoia
erabiltzeari uko egitea... Ez da doakoa Veracruzeko osasun-programa
askotan sustatzaileek arazo hori beren kolonia eta komunitateen
osasun-egoeran ardatz gisa planteatzea. Hemen maiz aurkitzen dugu
familia-ekonomiaren xahutzearen arrazoi nagusia.

Gizon askok beren burua kritikoki ikusteko eta aldatzeko duten
ezintasuna (hartutakoa, sortzetikoa ez dena), emakumeengan
aldaketak onartuz, dibortzioa duten edo ez duten bikote-hausturen
gorakadaren atzean agertzen da. Masiboki, emakumea da seme-
alabekin geratzen dena (gizonarentzat ez da desabantaila), gerora
berak bere gain hartu gabe, ez ekonomikoki, ez aitatasunari
dagokionez. Emakumeen ekimenez bikotea uztea hiri-fenomenoa
da gehienbat, baina, Soledad Gonzálezek dioen bezala, gero eta
handiagoa da landa-ingurunean (González, 1993).



"JMartires hiribidean, abuztuaren 28an,
Erasmo Gutiérrez Marín 84 urteko erretiratua
harrapatu zuen Roberto López Gutierrezek
gidatzen zuen ibilgailuak. Aurretiazko
ikerketaren inguruan, Roberto López oinezkoa
berriro harrapatzen saiatu zela jakinarazi zen,
atzerakako maniobrak eginez "(Xalaparen
egunkaria)

Maskulinitate hegemonikoak ez die
emakumeei bakarrik eragiten, nabaritu ohi
den bezala. Sakonki eragiten die gizonen
arteko harremanei adin eta sektore guztietan.
Izan ere, gizon berrien indar modulatzaile
indartsua da, sozialki onartuta dauden
maskulinotasunaren ereduak barneratzen
doazenak. Horren arabera, gizonen artean
botere- eta menderatze-harremanak sortzeko
modua ere aztertu behar da. Familian, lanean,
eskolan eta beste sare sozial batzuetan,
gizonen arteko botere-harremanak isekaren,
adiskidetasunaren, presioaren eta
indarkeriaren artean igarotzen dira. Nahikoa
da gizonezkoen arteko dinamikari
erreparatzea edozein bigarren hezkuntzako
eskolatan. Kapitulu honen hasieran
berreskuratutako oharrak gizonezkoen
"jakintza" "errealista" ri egiten dio
erreferentzia, txofer berriei transmititzen
zaiena: ustekabeko harrapaketa batean, hobe
dela hildako bat egotea, kalte-ordaina askoz
ere garestiagoa izango den ezindu iraunkor bat
baino. Uste dut ia pentsaezina dela
harrapatutako emakume bat horrela
"errematatzea".

Gizonezkoen heriotza-kausei begiratzeak
irudika gaitzake. Ezin dugu esan heriotza
guztiak generoaren sozializazioak zehazten
dituenik, baina gure hipotesia da horrek
azalpen-ahalmen handia duela heriotza horien
proportzio handi batean. Horren adibide dira
heriotza bortitzak eta gizonen artean
eragindako lesioak.

Beste gizon batzuenganako arriskua



Arriskua haien buruarentzat

Ez da "halabeharrezkoa" 10 urtetik aurrera gizonezkoen
artean istripuen igoera hain handia izatea. Horri
dagokionez, zifra orokorrak ditugu, baina ez dago
azterlan askorik gizonak eta emakumeak hiltzen diren
zirkunstantzia zehatzei buruzko informazioa ematen
digunik.

Adikzioak txertatzea da kaltearen beste modu bat. Hori
alkoholarekin gertatzen da bereziki: indarkeriazko
heriotzetan esku hartzen duen moduaz gain, nabarmena
da gibeleko zirrosiak eragindako heriotzen bidez duen
eragina, bizitzaren hirugarren hamarkadatik aurrera
nabarmenagoak baitira. Deigarria da duela gutxi
Morelosen mezkal aizunduarekin izandako intoxikazioari
eman zitzaion kazetaritza-estaldura handia, 50 pertsona
inguru (denak gizonak) heriotzara eraman zituena, bizirik
geratu zirenak eta itsutasuna bezalako lesio serioak izan
zituztenak kontuan hartu gabe. Ikusgarritasun publiko
hori ez dator bat 1992an gizonezkoen artean zirrosiak
eragindako 14,900 hildakoekin (SSA, 1994).

Veracruzen, 10 gizonetik bat zirrosi hepatikoko edo
alkohol-mendekotasuneko arazoengatik hiltzen da, eta
emakume batek baino bost aldiz arrisku handiagoa du
arrazoi horiengatik hiltzeko. Zirrosiaren beste kausa
batzuk dauden arren, % 75 alkoholaren kontsumoarekin
lotuta dagoela kalkulatzen da.



Tabakismoa, emakumeen artean gora egiten ari
den arren, gizonezkoen adikzioa ere izan da, eta
azaltzen du gizonezkoen artean bizitza gehien
hartzen duen minbizia bronkio-biriketakoa
zergatik den.

Suizidioaz hitz egiten denean, oro har, suizidioa
emakumeen arazotzat hartzen da. Hori egia da
ahaleginari dagokionez, . Suizidio burutuari
dagokionez: hiru gizonezko hil dira emakume
bakoitzeko, estatu mailan. Horrek lotura estua
izan dezake gizonezkoen porrot-, min-, tristura-
eta bakardade-egoerei aurre egiteko
zailtasunarekin, eta, horri erantsita, laguntza
eskatzeko ezintasuna, ahulezia dakarren eskaera
eta botere txikiagoko egoera ekar ditzake.
Adinari dagokionez, deigarria da suizidioa, 15-24
urte bitarteko laugarren heriotza-kausa gisa
agertzen dena (400 gizon Mexikon 1986an),
emakumeen suizidioa baino lau aldiz handiagoa
dela talde berean.

Laburbilduz, gizonezkoen gainhilkortasuna
nabarmena da. Bi generoetako lehenengo 10
heriotza-kausetatik heriotza bortitzak eta
zirrosiaren ondoriozkoak murrizten baditugu
gizon-emakumeok, heriotza-tasak nahiko
antzekoak dira (Garduño, 1994).



Asoziazioak

Feminist
alde:
FeministAlde!
Bilboko
kolektibo
feminista,
antikapitalista
eta
internazionalis
ta da. 

http://www.fe
ministalde.eus
/es/quienes-
somos/

 

Sortzen:
Aholkularitza
espezializatua
gara indarkeria
matxistaren
aurkako
analisian eta
jardueran eta
emakumeen
ahalduntzea
bultzatzen.

https://sortzen
.org/quienesso
mos/

 

Clara
Campoamor
erakundea,
1985ean
eratua
(Euskadi)

http://www.feministalde.eus/es/quienes-somos/
https://sortzen.org/quienessomos/


Aisialdia ikasten
GURUTZEGRAMA

Sexu femeninokoa izateagatik emakumeei eragindako indarkeria eta ondorio gisa min edo oinaze fisiko,
sexual, psikologiko sortzen duena edo sor dezakeena.
Neska gazteek eta nerabeek gehien pairatzen duten genero-indarkeriaren motatako bat. Zeure
gorputzarekin zerbait egitea inposatzen dizutenean zuk edozein arrazoirengatik nahi ez duzunean.
Neska gazteek eta nerabeek gehien pairatzen duten genero-indarkeriaren motatako bat. Gorputzean min
sor dezakeen edozein jarduera, esaterako, belarrondokoak, kolpeak, ostikoak, bultzadak,...Detektatzeko
errazena da.
Gizonak zentroa eta neurria diren teoria eta ezagutzaren ikuspuntutik ematen den munduaren eta gauzen
ikuspegia, gainerako guztia ezkutatuz eta ikusiezina bihurtuz, gizarteari emakumeek egiten dizkieten
ekarpenak.
Gizonen eta emakumeen artean dauden desberdintasun biologikoetan oinarritutako sexu femeninoaren
gutxiagotasunaren teoria.
Emakumeak baliogabetzeko jokaera. Generoen artean harremanak antolatzeko era berezi bati dagokio.
Gizontasuna zein indarraren aldeko jarrera eta gizonek etxeko gaiei inguruan eduki dezaketen interes eza
daude ezaugarrien artean.
Emakumeenganako gorrotozko eta mespretxuzko jarrerak, argi eta garbi behekoak eta negatibotasuna
dakartenak.
Matxismoaren antonimoa, eta ez feminismoarena, hizkera arruntean zein komunikabideetan erabili ohi den
bezala. Ez da benetan existitzen.
Gizartea antolatzeko sistema bat, non botere-postu giltzarriak (politikoa, ekonomikoa, erlijiosoa eta militarra),
esklusiboki edo gehienbat, gizonen esku dauden. 
Hezkuntza-arloko esku-hartzea, haurrek beren nortasuna aukera-berdintasunean gara dezaten, estereotipo
eta joera sexistak ezabatuz. Ez da gauza bera eskola mistoaz hitz egitea.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Gaiari buruz zure jakintza maila neurtzeko azterketa! Online egin nahi izanez
gero, eskaneatu ezazu kodea. 



LIBURU  GOMENDAGARRIAK
GAIAREN INGURUAN 

Las “mentiras”
científicas sobre las

mujeres.

Querida Ijeawele 

Una habitación propia Los hombres me
explican cosas 

 

Ez ditugu aurkitu gai hauek ikutzen duten euskerazko pelikulak edo
liburuak.

 



FILMA GOMENDAGARRIAK

MOXIE! suffragette

Thelma and
Louise
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