
Komunikazio  
inklusiborako 

GIDA

GUÍA PARA LA  
comunicación  

inclusiva



AURKIBIDEA

Hitzaurrea 3

 Sarrera 4

  Erabilpen androzentrikoak eta  
hori saihesteko gomendioak 6

  Erabilera sexistak eta horiek sahiesteko  
gomendioak 10

 Komunikatzeko bestelako aldagaiak 15

 Irudi-bidezko komunikazioa 18

Bibliografia 21

1.

2.

3.

4.

5.

Edizioa: 2016ko maiatzaren 31a • Koordinatzailea: STEILAS •  
Ilustrazioak, diseinua eta maketazioa: Concetta Probanza •  
Inprimaketa: Tinta inprimategia. Nagusia 31. 20150 Villabona • L.G.: SS xxx-2016

steilas
www.steilas.eus

2

ste
ila

s •
 Ko

mu
nik

azi
o in

klu
sib

ora
ko

 gi
da

ÍNDICE

Presentación 3

 Introducción 4

  Usos androcéntricos y posibles alternativas  
para superarlos 6

  Usos sexistas y alternativas 10

 Superando el binarismo en el lenguaje 14

 Otros elementos de la comunicación 15

 Comunicación visual 18

Bibliografía 20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Edición: 31 de mayo de 2016 • Coordinación: STEILAS •  
Ilustraciones, diseño y maqueta: Concetta Probanza •  
Impresión: Tinta inprimategia. Nagusia 31. 20150 Villabona • D.L.: SS xxx-2016

steilas
www.steilas.eus

2

steilas • Guía para la comunicación inclusiva



3

ste
ila

s •
 Ko

mu
nik

azi
o in

klu
sib

ora
ko

 gi
da

HITZAURREA
Hemen aurkezten dugun material hau hainbat iturritatik hartu dugu, 
beraz gure helburua ez da originaltasuna lortzea, baizik eta komu
nikazio ez sexistarako hainbat baliabide zabaltzea, labur eta argi. 

Hainbat ikertzailek, gehienak emakumeak, euskararen erabilera 
sexistari buruzko adibide mordo bat pilatu eta gida ugari egin dituz
te sexismoa saihesteko. Euskarazko materialik osoena Amelia Barki
nek egin zuen, 2008an, eta Emakundek argitaratu: Euskararen erabi-
lera ez sexista. Lan horretatik eta bibliografian agertzen diren beste 
materiale batzuetatik hartu ditugu adibideak, eta hemen aurkeztu.

Gida honek, hein batean, Amaia Zubieta Gartziandiak kideak 
egindako lana du oinarrian, Nafar Gobernuak emandako lan baime
nari esker: «Komunikazio ez sexistarako gakoak».
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SARRERA
Hizkuntza ikasten eta irakasten den eraikuntza soziala da. Hizkun
tzaren bidez antolatzen dugu gure pentsaera eta mundua ikusteko 
era. Hitzen bitartez izendatzen ditugu objetuak, pertsonak eta sen
timenduak.

Maiz aipatzen da euskara ez dela hizkuntza sexista, izan ere, ez du 
generomarkarik eta beraz emakumeak ez dira hain ikusezinak hiz
kuntzan. Hala ere, hizkuntza guztietan gertatzen dira bi fenomeno 
hauek, sexismoa eta androzentrismoa, bakoitzean bere ezaugarri 
propioekin. Kultur patriarkalaren ondorioak dira bi fenomenoak. 

Androzentrismoa da gizonezkoak erreferentziagunetzat hartzea 
eta emakumezkoak era batera edo bestera ezkutatzea edo desagerra
raztea.

Sexismoa da bi sexuen tratamendu estereotipatua (emakumeentzat 
amatasuna, estetika eta mendekotasuna eta gizonezkoentzat adime
na eta indarra) eta baita mespretxuzkoa ere, batzuetan. Hizkuntzan, 
bereziki, emakumeen aurkako sexismoa ikusten da.

Hizkuntzako adierazpen sexista nabarmenenak salatzen dira baina 
badaude bestelako adierazpenak ere, sotilagoak, eta identifikatzeko 
zailagoak izan arren, egunero egiten digute eraso.

Hizkuntza alda daiteke eta, berez, etengabe ari da aldatzen. Horre
gatik, gida honetan euskarazko erabilpen sexista eta androzentista 
arruntenak deskribatuko ditugu eta horiek saihesteko hainbat pro
posamen egingo ditugu.

1.
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Baina ez dugu gure hausnarketa hizkuntzara mugatu nahi, komu
nikazio orokorrera zabaldu nahi dugu. Badaude bestelako elemen
tuak emakume eta gizonen komunikazioan ere (tonua, prosodia, 
elkarrekintza komunikatiboa…) eta diskriminatzaileak izan dai
tezke.

Bukatzeko, zenbait aholku aipatuko ditugu, sexismoa saihesteko iru
di bidezko komunikazioan ere.
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ERABILPEN  
ANDROZENTRIKOAK  
ETA HORI SAIHESTEKO  
GOMENDIOAK

 «Gizon» hitzaren erabilera espezifikoa.
«Gizon» hitza erabiltzen da gizonak bakarrik izendatzeko eta 
baita gizonak eta emakumeak izendatzeko ere. Hiztegi batzuek 
bi esanahiak jasotzen dituzte eta bestelako adibideak aurki dai
tezke: auzo horretan bost mila gizon bizi dira. 
Erabilpen egokia litzateke pertsona edo bi genero aipatzea. Gizon 
hitza soilik esanahi espezifikoan erabiltzea da aproposena.

 «Gizon» hitza hitz elkartuetan. 
Hainbat hitz elkartu daitezke «gizon» osagaiarekin: lege-gizona, 
enpresa-gizona, kultur gizona, itsasgizona…
Esanahi espezifikoa baldin badute erabilpen egokia izango litza
teke, baina erreferentzia egiten badiote talde anitz bati edo gene
ro ezagutu gabeko pertsona bati, gizon osagaia aldatu beharko 
litzateke eta bestelako irtenbideak bilatu: «langile», «pertsona» 
edo «ari» «lari» atzizkiak. Adibidez: legelaria, enpresaria, kul-
tur pertsona, itsaslangilea…

 «giz» erroaren erabilera generikoa.
Horrela aurkitzen dira: gizakia, gizarte, gizadia, gizabidea, giza-
legea, gizajendea… Arbuiagarria da «giz» erroa erabiltzea zen
tzu maskulinoa duten errealitateak izendatzeko. 

Hori dela eta proposatzen dugu «gizaki» ordez «pertsona» edo 
«jende» erabiltzea eta «gizarte» ordez «jendarte».

2.
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Erabilera hori sustatzen da hitz elkartuetarako 
ere: jendarte mugimenduak, jende katea…

Proposamen horrek eztabaidak sortu ditu. Eus
kaltzaindiako hainbat kidek eta hizkuntzalari
tzaadituek biziki kritikatu dute, baina hiztu
nek alda tzen dituzte hizkun tzak eta jendarte 
hitza gero eta gehiago erabiltzen da.

 Bestelako erabilera generikoak.
Esaldi batzuetan ikuspegi androzentrikoa isla
tzen da, badirudi mundua gizonek bakarrik osatzen dutela:

 ◗ Frantziako iraultzaren ondorioz sufragio unibertsala ezarri 
zen.
Emakumeek, zoritxarrez, askoz beranduago lortu zuten boz
katzeko eskubidea.

 ◗ Atenastarrek bozketaren bidez aukeratzen zituzten 
ordezkoak.
Kasu honetan ere Gizon atenastarrak izango litzateke, emaku
meek ez baitzuten eskubide hori. 

 Generoa daukaten izenak.
Euskaran hainbat izenek generoa daukate, bai animaliek (beho-
rra eta zaldia, ardia eta aharia, oiloa eta oilarra) eta baita per
tsonek ere (emakumea, alaba, andregaia, neska, gizona, semea, 
senargaia, mutila…). 
Maiz, gaztelaniaren eragina dela medio, pluralean edo izenda
tutako pertsonaren generoa ez dakigunean izen maskulinoak 
erabiltzen dira, bi generoak izendatzeko. Hona hemen adibide 
batzuk eta arazoa gainditzeko proposamenak:
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—Zenbat seme-alaba dituzu?
—Osabak etorri dira. 8
—Izeba-osaba (edo osaba-izebak) etorri dira.
—Hartzak ez du semerik. 8
—Hartzak ez du kumerik.
—Zure aitak ez dira etorri. 8
—Zure gurasoak ez dira etorri
—Alkate jaun guztiek erantzun diote deialdiari. 8
—Alkate andre-jaun ( jaun-andre) guztiek.

 «Anaia» hitzaren eratorrien erabilpena.
Anaia hitzak errealitate maskulinoari egiten dio erreferentzia, 
baina hitzaren eratorri batzuk zentzu generikoan erabiltzen dira: 
anaitasun, anaiarte, anaikide…
Beste aukera batzuk:
Anaitasuna 8 senidetasuna, adiskidetasuna
Anaiarte 8 elkarte
Anaikide 8 kide ala elkarte kidea
Anaitasuna ordezkatzeko beste aukera bat da hitz berri bat era
biltzea: neba-arrebatasuna edo anaiarrebatasuna, neba ez baita 
orokorrean erabiltzen. 
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Genero gramatikala daukaten hizkuntzek hainbat estrategia era
biltzen dituzte maskulino generikoa saihesteko. Zuzentasunaren 
bila euskal hiztun batzuek erabiltzen dituzte estrategia hauek:

 ◗ Programa populazio erretzailearentzat eginda dago.
Nahiko da jartzea: Programa erretzaileentzat eginda dago.
Irakaskuntzan maiz erabiltzen dugu iralaskego-ikaslego edo 
irakasleria-ikasleria kontuan hartu gabe irakasleak-ikasleak 
hitzek ez daukatela generomarkarik eta ez ditugula zertan 
ordezkatu.

 ◗ «sa» atzizkia erabili ohi dugu zenbait hitzetan: aktoresa, 
printzesa… Euskarak ez duenez generomarkarik, ez dira 
atzizki hauek erabili behar.
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ERABILERA SEXISTAK  
ETA HORIEK SAHIESTEKO 
GOMENDIOAK

 Asimetria lexikoan
Hitz baliokide batzuek ez dute esanahi berbera emakumeei edo  
gizonezkoei aplikatzen zaizkienean. Emakumeei dagozkienak, oro 
har, esanahi mugatuagoa edo ezkorra daukate. Hona hemen adibide 
batzuk:

 ◗ Agure. Adineko gizona. 
Atsoa. Emakume zaharra (gehienetan gutxiespenezko zen
tzua du gaur).

 ◗ Zakila eta alua biak erabil daitezke irain modua. Zakilaren 
ordaina «tontoa, mozoloa…» da, aluaren esangura 
zehaztasunik gabeko iraina da, baina zentzu iraingarriagoa 
du eta maizago erabiltzen da.

 ◗ Gizalege. Gizartean bizitzeak ezartzen dituen jokabide 
arauen begirunea.
Emalege. Emakumearen hileroko odolaldia.

 Andereñoa
Hiztegian bi esanahi aurkitzen ditugu:

1. Emakume ezkongabea. 
2. Ikastoletako maistra.

Lehenengo esanahiari dagokionez, euskaraz, gizon ezkongabeak ez 
dira modu berezi batean tratatzen, beraz, emakumeek ere ez dute 
tratamendu berezirik behar. 
Bigarren adiera, maistraren sinonimo moduan, garai bateko errealita
tearen isla da, zeinetan lanbide hori batez ere emakume gazte ezkonga
beek egiten baitzuten. Adiera hori baztertu beharko litzateke. Irakasle 
erabil daiteke, markatu gabeko hitza, bi generoak izendatzeko.

3.
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 Gizona eta gizon portatu

 ◗ Euskal hiztegian adiera hau jasotzen da:
Gizona, adorearen, ausardiaren eta dagozkin gainerako 
tasunen jabetzat hartua. Etorri hona, gizona bazara!
Termino multzo baten moduan ulertzen da, «emakume» 
hitzari ez zaio, berriz, esanahi hori eman.
Adierazteko beste modu bat proposatzen dugu: Etorri hona, 
ausarta bazara!

 ◗ «Gizon portatu» esapidea ere maiz erabiltzen da. Horren 
ordez beste jokamolde egokiagoak erabil daitezke: behar 
bezala, ezin hobeto, primeran…

 «Neska» eta «emakume» irain moduan 
Aizu, neska txotxolo baten moduan jokatzen ari zara!
Ez daukazue potrorik ala? Zer zarete zuek, neska batzuk?
Beti txutxu-mutxuka, emakumeak bezala!

Termino horiek irain moduan erabilita emakumeak gutxietsi eta es
tereotipoak zabaltzen ditugu, beraz, argi dago baztertu egin beharko 
genituzkeela.

 Emakumeen aipamen asimetrikoak 
Emakumeak maiz aipatzen dira gizonekin duten harremanaren ara
bera: emazteak, andregaiak, alabak…

Hegazkinean bi andaluziar eta bere emazteak ezagutu  
genituen. Bi bikote andaluziar izango zen egokiena.
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Beste fenomeno bat da gizonak izendatzeko «gizon» edo «jauna» 
hitzak erabiltzea eta ondoren neska edo emakume izendatzeko bere 
izena soilik aipatzea. Hala, badirudi emakumeak adingabeak direla:

Rajoy eta Angela bildu dira. Rajoy eta Merkel esan ordez. 
Garmendia jaunak eta Estitxuk aurkeztu dute txostena.
Hiru gizon eta bi neskek osatzen dute taldea. 

Horrelako esaldia erabili ordez, bi aukera izago genituzke:
Hiru mutil eta bi neskek osatzen dute taldea.
Hiru gizon  eta bi emakumek osatzen dute taldea.

Ezindira emakumeak  tratatu adingabekoak balira bezala.

 Ordena eta hierarkia 
Beste hizkuntzetan bi generoak aipatzen direnean, normalean, mas
kulinoa agertzen da lehendabizi. Beraz, bistan da ordena ere ez dela 
neutroa; hierarkia sortzen du, horregatik alfabetikoki esatea gomen
datzen dugu: niñaniño, edo erabilera bat eta bestea txandakatzea.
Euskaraz generoa duten hitz gutxi daude eta batzuk orden jakin 
batean agertzen dira ia beti: neskamutilak, gizonemakumeak,  
semealabak, anaiarrebak, senaremaztea, lehengusulehengusinak,  
aitonaamona, osabaizebak.
Lehenengo kasuan besterik ez da agertzen femeninoa maskulinoa 
baino lehenago. Akaso, arrazoi fonologikoengatik finkatu da erabi
lera hori: hitz motzenak hasieran eta luzeenak bukaeran; baina bi 
terminoek silaba kopuru berbera dutenean ere maskulinoa jartzen 
da aurrean. Komenigarria litzateke euskaraz ere ordena aldakorra 
izatea.

 Estereotipoekin lotuta erabiltzen diren hitz batzuk 
Hainbat hitz askoz gehiago erabiltzen dira emakumeez jarduteko gi
zonez jarduteko baino: txolin, matraka, pinpirin, kaskarin, pertxenta, 
panpoxa…
Hitz gehienen esanahia alderdi zehatz batzuekin lotuta dago: berri
tsua, txoriburua edo itxura atsegina. Estereotipo horiek oso zabaldu
rik daude euskal kulturan.
Beste hitz batzuk modu asimetrikoan erabiltzen ditugu:

Polita, liraina, apala, delikatua, sentibera emakumezkoekin lotu
rik eta sendoa, indartsua, ausarta, bortitza gizonezkoekin.
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Gisa horretako hitzak erabiltzean estereotipoak indartzen ditugu. 
Horregatik, erne ibili behar dugu.

 «Mari» osagaia
Mari hainbat hitz elkartu osatzeko erabiltzen da eta ez du baliokide 
maskulinorik:

 ◗ Mari-apain. Bere burua edertzat eta dotoretzat duen 
emakumea.

 ◗ Mari-matraka. Emakume kalapitaria.
 ◗ Mari-maistra. Agintzeko joera duen emakumea.
 ◗ Mari-maisu. Bere burua jakintsutzat hartzen duen 

emakumea.
 ◗ Mari-mutil. Mutilen itxura eta keinuak dituen emakumezkoa.

Bistan denez, gutxiespenezko hitzak dira, eta gainera, «mari» 
aurriz kia maistramaisu hitzekin elkartzen denean, maskulinoari 
«jakin tzaren jabetasuna» ematen zaio eta femeninoari, aldiz, «agin-
tearena». 
Horrelako erabilerak saihestu beharko lirateke.

 Asimetria mezuetan

Etengabe gertatzen da, rolen eta ezaugarrien bereizketa presente da
goela. Emakumeak lotzen dira estetikarekin eta izaera pasiboarekin, 
etxearekin eta familiaren zaintzarekin. Gizonei adimena eta indarra 
dagozkie, eta baita mundu publikoa ere.
Asimetria da sexismoaren adierazpen nagusia hizkuntza guztietan 
eta baita euskaran ere. Milaka adibide jar daitezke:

 ◗ Angelina Jolie beti bezain eder eta eleganteak eta Robert de 
Nirok sari bana jaso zituzten.

 ◗ Boleibol emakumezko talde baten albistea: Gorputz ederrak 
hondartzan.

Eskolan eta etxean ere haurrei zuzendutako mezuetan ezaugarrien 
banaketa etengabe hautematen da:

 ◗ Elastikoa zikindu zaizu; lasai, amak garbituko dizu.
 ◗ Txirringa ez dabil ongi; ea aitak konpontzen dizun.

Horrela finkatzen da amak garbitzen duela arropa eta aitak konpon
tzen duela txirringa.
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Neskei eta mutilei nola zuzentzen gatzaizkion aztertuz gero, iku
siko dugu maiz entzuten eta erabiltzen ditugula honako adierazpen 
hauek:

 ◗ Etorri hona, eder hori! Eman musu bat, maitea! A ze nolako 
zapata politak!

 ◗ Etorri hona, tigre! Eman bostekoa, motel! Zapata sendoak 
ekarri dituzu ostikada ederrak emateko modukoak!

Estereotipoekin lotutako adierazpen guztiak sahiestu beharko lirateke.

 Atsotitzak edo esaera zaharrak
Misoginia agertzen da hainbat atsotitz eta esaera zaharretan. Adibidez:

 ◗ Alaba baino, semea hobe.
 ◗ Alaba bakarra, etxean gerra.
 ◗ Ahuntza, atsoa eta emakumea, teman ez ditu inork irabaziko.
 ◗ Hego-haizea: hiztegian, hego-haizearen esanahietako bat 

da burutik jota egotea. Esanahi hori, maiz, horrela ere 
izendatzen da: andre-haizea edo emakume-haizea. 

 Horrelako adibideak baztertu beharko genituzke. 

 Hizkuntzaren indarkeria edo indarkeria hizkuntzan

Hizkuntza sexistaren adierazgarri nagusiena da indarkeriaren hiz
kuntza edo hizkuntzaren indarkeria. Maiz, hitzek eta isiltasunak in
darkeria fisikoak baino zauri sakonagoak eragin ditzakete.
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KOMUNIKATZEKO  
BESTELAKO ALDAGAIAK
Argi dago emakume guztiek eta gizonezko guztiek ez dutela berdin 
hitz egiten, pertsona bakoitzak bere era pertsonala duela eta beste
lako eraginak ditugula: jaioterria, klase soziala, kultura… Gainera, 
ez dugu berdin hitz egiten egoera guztietan. Baina soziolinguistikan 
egindako ikerketen arabera, emakume eta gizonek ezberdin hitz 
egiten dute, ezberdin erabiltzen dituzte ahotsaren tonuera, morfo
sintaxia, lexikoa, gaiak eta elkarrizketarako estrategiak. Hauek dira 
ezberdintasun nagusiak:

 Ezberdintasunak prosodian eta hizkuntzaren inguruko  
elementuetan 

 ◗ Emakumeek enfasi eta aniztasun gehiago dute entonazioan, 
ahotsaren tonueran ere aldaketa gehiago egiten dituzte eta 
esaldien bukaera gorantz intonatzen dute. Bokalizazio asko 
egiten dute komunikazioa mantentzeko (mm, aja). 

 ◗ Gizonezkoen intonazioan modulazioa gutxiago dago eta 
beraien ahotsaren tonuera gutxiago aldatzen da. Esaldi 
bukaerak beherantz egiten dituzte. Bokalizazio gutxiago 
egiten dute adostasuna edo desadostasuna adierazteko.

 Ezberdintasun morfosintaktikoak 

 ◗ Gizonek maizago erabiltzen dituzte 1. eta 3. pertsonak 
singularrean eta enuntziazio perpausak eta enunziatu 
zuzenak.

 ◗ Emakumeek, beste pertsona(k) diskurtsoan sartzeko, 
bigarren pertsona edo pluraleko 1. pertsona erabiltzen dute 
maiz. Galdera eta harridura perpausak askotan erabiltzen 
dituzte eta galderaoihartzun gehiago (Bai?, Egiatan?, 
Baietz?).

4.
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 Ezberdintasunak lexikoaren erabileran 

 ◗ Emakumeek maizago erabiltzen dute eremu pribatuko 
hiztegia (familia, etxea…) eta txikigarriak. Hiztegian 
ñabardurak sartzen dituzte. 

 ◗ Gizonek askotan eremu publikoko hiztegia erabiltzen dute 
(politika, lana, kirola). Beren erregistroan maiz erabiltzen 
dituzte hitz gorriak, handigarriak eta apelatibo ezkorrak, 
estimua adierazteko.

 Ezberdintasunak gaiak antolatzeko orduan 

 ◗ Gizonezkoek informazioa laburtzeko eta birformulatzeko 
joera dute eta gaia mantentzen dute, aldaketarik gabe. Gaia 
kanpoko ikuspuntutik tratatzen dute, adierazpen moduan.

 ◗ Emakumezkoek diskurtsoa elkarrekin eraikitzeko joera dute. 
Gaiak maizago aldatzen dituzte, ikuspuntu pertsonaletik 
tratatzen dute eta estilo pertsonalarekin adierazten dute.
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 Ezberdintasunak elkarrizketetan

 ◗ Emakumeek maiz batera hitz egiten dute baina etendurak 
kooperatiboak dira, informazioa osatzeko eta ulertzen dela 
jakinarazteko. Interakzioa mantentzen saiatzen dira, ahozko 
zein keinu bidezko hainbat estrategia erabiliz: galderak, 
harridura…

 ◗ Gizonen etendurak eta gainjartzea lehiakorrak dira (hitza 
hartzeko, desadostasunak adierazteko, indarra kentzeko…). 
Lan gutxiago egiten dute elkarrizketa aurrera eramateko.

 Ezberdintasunak ahozkoak ez diren aldagaietan

 ◗ Gizonek kontaktu fisiko gutxiago eta oldarkorragoa dute 
(kolpeak, zapladak) eta distantzia mantentzen dute hitz 
egiterakoan. Esku eta besoetako mugimenduak zabalak dira 
eta hankak zabalik jarduten dute. Emakumeek baino espazio 
gehiago hartzen dute.

 ◗ Emakumeek kontaktu fisiko leuna dute eta hurbilagotik hitz 
egiten dute. Eskuetako eta besoko mugimenduak gorputzetik 
hurbil egiten dituzte eta hankak elkarrekin mantentzen 
dituzte. Espazio gutxiago hartzen dute. 

Ezinbestekoa da jarrera hierarkizazioa saihestea nes
ka eta mutilen arteko deberdintasunei buruz hitz 
egiterakoan edo eta kultura desberdinetako bizta
leriaria aipatzerakoan, ohikoa izaten baita ja
rrera zehatzak hizlari mota zehatzei leporatzea. 
Komunikazio gako eta estrategia anitzak eraku
tsi beharko genituzke, ondoren bakoitzak bere 
adierazmenerako aproposena deritzona erabi
li dezan, identitate finkoak planteatzen dituzten 
determinismo esenzialistak alde batera utziz.  
Jarrera guztiak, baita keinu zein ahozko hiz
kuntzari dagozkionak, gizarteratzearen ondorioak 
dira, jaso izan ditugun ereduen ondorio. Beraz, 
alda daitezke. Ez dugu gure komunikazio estiloa 
genero estereotipoei egokitu behar; era berean, 
ezin gaituzte behartu beste komunikazio zein ja
rrera ereduak erabiltzera.
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IRUDI-BIDEZKO  
KOMUNIKAZIOA 
Hitzen bitartez komunikatzen gara baina baita irudi bitartez ere. 
«Irudi batek 1.000 hitzek baino gehiago balio du» esapidea inoiz bai
no aproposagoa da, irudiak gure jendeartearen erdigunean baitaude. 
Irudiek jarreraereduak eskaintzen dituzte. Horregatik, oso garran
tzitsua da ikasleeak trebatzea, irudiak irakurtzeko eta eduki sexistak 
ezagutzeko.
Irudi batzuek emakumeen duintasunari eraso egiten diote, gorpu
tzaren ezaugarriak besterik ez baitituzte azpimarratzen eta rol este
reotipatuak aurkezten baitituzte. Hona hemen ezaugarri batzuk:

 ◗ Orokortzea: askotan instituzioek egiten dituzten 
kanpainetan emakumeen partehartzea lausotzen da, 
gizonezkoek gehiago hartzen baitute parte: herriko jaiak eta 
kirolak. 

 ◗ Zehaztapena: bi sexuena izan beharko zena batentzat balitz 
bezala aurkezten da, adibidez, kirola gizonezkoentzat eta 
etxeko lanak emakumezkoentzat. 

 ◗ Zatiketa: gorputzaren atal batzuk besterik ez dira aurkezten, 
emakumeen kasuan bereziki. Ondorioz, emakumeak objektu 
gisa agertzen dira. 

 ◗ Estereotipazioa: zenbait ezaugarri emakumezkoenak balira 
bezala aurkezten dira (ahuldadea, sentiberatasuna, emozioa, 
inbidia, biktimismoa, negarra, eztitasuna) eta beste batzuk 
gizonezkoenak (oldarkortasuna, abentura, logika, konfiantza, 
indarra, arrazionaltasuna). 

 ◗ Eremu bereiztuak: emakumeen irudiak eremu pribatuarekin 
lotzen dira: etxeko lanak, arropa eta osagarriak. Gizonezkoen 
irudiak eremu publikoarekin dute zerikusia.

 ◗ Botere-menpekotasunari buruzko irudiak: gizonezkoak 
agertzen dira lehenengo planoan, altuago, kameraren 

5.
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anguluak beren presentzia azpimarratzen du. Emakumeen 
gorputzak maiz makurturik agertzen dira, edo jarrera 
pasiboetan, eta, batzuetan, nahiz eta gero eta gutxiagotan, 
beraien aurkako indarkeria nabaritzen da. 

sexs t
a
i

Hizktun z

 ◗ Irudietan ezaugarri fisiko, etniko, adinezko… ezberdinak 
dituzten pertsonen presentzia baloratu. Horri esker, 
ikasleak bestelako erreferentziaereduak eraikiko ditu, 
bere itxaropena zabalduko da eta bestelako balore, jarrera 
eta portaerak ezagutuko ditu. 

 ◗ Ondorengo ezaugarriak dituzten irudiak bilatu edo sortu: 
•  Emakumeak eremu publikoan ardurak hartzen eta, 

bereziki, bi sexuetako pertsonak elkarlanean,  
hierarkiarik gabe. 

•  Emakumeak kirola egiten edo gizonezkoentzat  
estereotipatuak diren jardueretan.

•  Emakumeak hirian baina ez azokan edo parkean, 
soilik beren zaintzaroletan.

•  Emakumea abenturan, arrakastarekin eta ekimena 
adieraziz (baina gizonez mozorrotuta).

•  Gizonak zaintza-lanetan eta eremu pribatuko ardurak 
hartzen.

•  Gizonak emakumezkoen estereotipoari dagozkion 
jardueretan.

Irudien sexismoa saihesteko  

zenbait gomendio

a
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