	
  
GARENA. 1. DINAMIKA

EGIA ALA GEZURRA?
Ikaslegoak jarraian agertzen diren esaldiak letra lodian idatzita duen galdegaia jasoko du
eta esaldiak gezurrak (G) ala egiak (E) diren esan beharko du gerora haietaz eztabaida
egiteko. Erantzun eta azalpenak irakaslegoarentzako materialean bakarrik egongo dira.
1. Gizonak eta emakumeak izaten jaiotzen gara. (G) Ez gara emakume (edo gizon)
jaiotzen, izatera heltzen gara. Emakume edo gizona izatea sozializazio prozesuaren
bidez ikasten dugun kontzeptu kulturala da, informazioa familiaren, eskolaren eta
komunikabideek/sozietateak ematen digutelarik. Nola pentsatzen edo sentitzen dugun
eta gizon eta emakume bezala nola portatzen garen gure influentzia kultural eta
sozialak ezartzen du.
2. Generoa betidanik existitzen den gauza da, ez da inoiz aldatu eta ez da inoiz
aldatuko. (G) Generoa non eta noiz bizi garenaren arabera aldatzen den kontzeptu
kultural bat da. Emakume on bat edo gizon on bat izateko arauak ez dira berdinak
herrixka afrikar batean, Ekialde Hurbileko hiri batean edo Euskadiko baserri batean ezta
gure aitona-amonen garaian eta gurean ere.
3. Emakumeak gizonak baino sentiberagoak eta samurragoak dira eta horregatik
umeak zaintzen hobeak dira. Amatasun senaren gauza da. (G) Samurtasuna ez da
berezko ezaugarria emakumeengan, gizonak samurrak izan daitezke baita ere.
Emakumeak txikitatik samurtasun handiagoa adieraztera eta beste pertsonen ardura
hartzera hezten dituzte eta gizonengan, berriz, bere indarra eta lehia bultzatzen dira,
beraz, ohikoagoa izan daiteke, baina horrek ez du esan nahi emakumearen sexuari
berezko ezta esleitutako ezaugarriak direnik, baizik txikitatik ikasi eta erreproduzituta
egin direla baizik.
4. Karrera teknikoak mutilen gauza dira eta sozialak neskenak biologikoki hobeto
ematen zaizkigun gauzan badaudelako. (G)
Bai emakumeek bai gizonek dituzte lanbide-karrera desberdinak ikasteko eta garatzeko
ahalmenak, eta ez da egia gure gaitasunak banatzen dituzten desberdintasun
biologikoak daudela. Egia da txikitatik emakumeengan sozializazio eta beste pertsonen
gaineko interes handiagoa sustatzen dela, eta gizonengan aurkikunde-jarrera eta
ikasketa zientifikoa, baina aipaturiko garapenek ez dute gure ezaugarri biologikoekin
zer ikusirik, baizik eta hezten gaituzten bereizitako sozializazioarekin.
5. Feminismoa ez da matxismoaren kontrakoa. (E) Feminismoa emakumeen eta
gizonen eskubide berdintasunaren alde egiten duen mugimendua da. Matxismoaren
kontrakoa gizonen gaineko emakumeen nagusitasuna defendatzen duen pentsamodua
izango litzateke, baina feminismoa ez da edozein generoaren nagusitasun ideia
horretan oinarritzen, baizik eta emakumeek gizonek dituzten eskubide berdinak izateko
aldarrikapenean.
6. Argalak ez dauden neskak edo “markatuta” ez dauden mutilak baldanak direlako
da. (G) Aldatu ezin daitezkeen gorputz eta gorpuzkera oso desberdinak daude.
Badaude gorpuzkera argala duten neskak eta sendoago dutenak, dietak edo ariketa
egiteagatik aldatu ezin daitezkeenak. Edertasun “ideala” saltzen digun estereotipoa ez
betetzeak ez du esan nahi baldarra garenik, baizik eta gure gorputza den bezala
onartzen dugula.
7. Mutil baten bezain beste jaten duten neskek ez dute auto-kontrolik. (G) Elikadura
osasungarri baten barne badaude gehiago eta gutxiago jaten dutenak, baina neskak
femeninoago iruditzeko, eta negatiboki ez baloratzeko, gosea pasa beharra edo
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jendartean daudenean gutxiago jan beharra ez du zentzurik. Argaltasunerako presioa
neskengan haien buruarekin eroso sentitzea galarazten duen elementu soziala da,
baina osasuna ezinezkoak eta kaltegarriak diren edertasun ereduen eta mirakulu-dieten
gainetik dago. Mutil baten bezain beste jaten duten neskek auto-kontrolik ez dutela ez
da egia, haien gorputzek eskatzen dieten beste jaten dutela baizik.
8. Emakume on batek besteek baino ordu gehiago lan egiten duen profesionala da,
batera etxeko lanaz eta menpeko pertsonen zaintzaz arduratzen delarik. (G) Nahiz
eta sozietateak garrantzitsua dena lantokian ordu gehiago igarotzea delaren ideala
bultzatu, lanean ordu gehiago emateak profesional hobea izatea esan nahi duela ez da
egia, zeren eta produktibitatea eta presentzia-orduak ez doaz lotuta. Lan guztiak, bai
soldata baten truke (etxetik kanpo egiten dena) bai soldatarik ez duena jasotzen
(besteen zainketa eta arreta zereginak) gure eguneroko bizitzen beharren parte dira eta
emakume eta gizonen artean modu erantzule batean egin beharko lirateke. Horrela,
soldatarik gabeko eta soldata baten truke egiten diren zereginak batera bizi diren
pertsonen artean banatu beharko lirateke pertsona bakar batean gain-karga bat existitu
ez dadin.
9. Gizon batek ume bat bikain zaindu dezake, nahiz eta bete aita ez izan. (E) Nahiz
eta umeen zainketaz hobeto arduratzen dena emakumea delaren mitoa egon, ikasi eta
garatu daitekeen zeregina da, ez da berariazkoa. Bai emakumeek bai gizonek ume bat
zaintzeko eta honek dakarren zainketa-zereginak ikasteko gai dira.
10. Moda jarraitzea eta sasoian egoteak pozago sentiarazi beharko gintuzke. (G)
Denok garen bezalakoak izateagatik edo portatzen garen moduagatik pozago sentitu
beharko ginateke eta ez daramagun arropa dela eta, gure orrazkera dela eta edo moda
jarraitzen ala ez jarraitzen dugulako dela eta. Egiazko benekotasuna gu geu izatean
datza eta hau da pozago sentitzeko modua.
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GARENA. 2.DINAMIKA

Hurrengo istoria irakurri ezazu, gero aztertzeko...
Ane eta Gorka bikote dira denbora batetik hona eta kondoia erabili ohi dute metodo
antikontzeptibo bezala, baina aurtengo Aste Nagusian, beroaldia eta presak zirela, Gorkak Ane
kondoia ez erabiltzeaz konbentzitu zuen “lasai zaitez, kontrolatzen du” esanez...
Denbora gutxian, Ane haurdun geratu zelaz ohartu zen eta biak zer egin pentsatzen egon ziren,
aukera guztiak balioetsiz. Jada denbora bat zeramaten batera eta biek gogoak zuten, beraz
haurdunaldiarekin aurrera jarraitzea eta elkarrekin bizitzen hastea erabaki zuten. Haurdunaldian
zehar, Gorkak Ane laguntzen du eta proba mediko guztietan zehar eta Ihart erditzean presente
dago.
Anek haurdun geratu baino lehen lan egiten zuen jada eta Gorkak lana aurkitu du, beraz pisua
aloka dezakete. Iharten jaiotzaren ondorengo lehen egunetan zehar, haien lanetan
amatasuneko eta aitatasuneko baimenagatik egun libreak dituztenean, bai Gorkak bai Anek
Iharti gauean zehar biberoiak ematearen ardura hartzen dute , eta egunean zehar, Gorkak
lagunekin kafe bat hartzera doanean, Ihart berarekin eramateko aprobetxatzen du, Ane etxea
txukuntzen geratzen den bitartean.
Aneren amak suertea duela esaten dio, Gorka Ihart berarekin eramaten duen “sekulako aita”
delako, baina arduratuta dago oso maskalduta ikusten duelako eta haurdunaldiarekin irabazi
dituen kilo horiek jaisteko gimnasiora joatea eta ariketa osatzeko dieta egitea gomendatzen dio
"jada erditzetik hilabete bat pasatu delako eta Gorkak ahalegin hori merezi duelako".
Anek Gorkarekin hitz egiten du gimnasiora joan ahal izateko ordutegiak egokitzeko eta
zereginak banatzeko, baina Gorkak berarekin oso zoriontsua dela esaten dio, bikain dagoela
uste duela eta sakrifizio hori ez duela egin behar bere buruarekin hobeto sentituko dela
pentsatzen duelako ez bada.
Nabarmendu ezazu, zure iritziz, istorio honetako zein alderdik erakusten duten jarrera
berdintsuak eta zeintzuk Gorka eta Aneren arteko jarrera desberdintsuak.

ALDERDI BERDINTSUAK
Gorka haurdunaldiaren erantzukizuna hartzea
eta erantzukizun guztia Aneri ez lagatzea.
Gauean zehar Ane eta Gorkaren artean
Iharten zainketaren banaketa.
Gorkak bere sentimenduak kaleratzea eta
kanpoko presioak direla eta Ane arduratu ez
dadin saiatzea.

Gorkak Ane jarduerak egitera animatzen du
nahiz eta horrek berarentzako zeregin
gehiago suposatu, horrek hobeto sentiaraziko
badu.

	
  

ALDERDI EZ BERDINTSUAK
Gorkak ez du erlazioak mantentzerakoan
babes neurriak hartzeko erantzukizuna
hartzen.
Ane etxeko-lanez arduratzen da Gorkak
aisialdia gozatzen duen bitartean, nahiz eta
Ihartekin egon.
Gorka “sekulako aita” dela esaten da bere
aisialdian Ihart eramaten duelako, baina ez da
esaten Ane “sekulako ama” denik Iharten
zainketarako beharrezkoak diren zereginak
egiten geratzen delako.
Itxura fisiko zehatz baten eskakizuna, ez
osasuna dela eta baizik eta bikotea
mantentzeko.
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GARENA. 3. DINAMIKA. Abentura.

Bideoan azaldu diren gai ezberdinak aztertzera goaz. Hiru taldetan banatuko gara eta
itxura fisikoa eta osasuna, genero rolak eta erantzunkidetasuna aztertuko ditugu.
Talde bakoitzari (3) lantzeko gai bat esleituko zaio eta gelan zehar poster desberdinak
topatuko dituztela azaltzen zaio, egokitu zaien gaiarekin lotuta daudenak topatu behar
dituztela eta posterretan agertzen diren mezuetatik gezurra zein den aukeratu behar
dutela, atzean ezkutatzen den egia zein den pentsatuz.
1. Gezurra. Itxura fisikoa / osasuna

Gure gorputzeko ilea honen menpe dago:
-

Adina
Sexua
Herentzia familiarra
Arraza/etnia-jatorria

Benetan funtzio batzuk dituelako dago hor:
-

Bekaina: izerdiaz/uraz begiak babestea
Besapea: gure espezieko beste izakien arreta deitzea gure heldutasun sexuala
aldarrikatuz (ile pubikoa bezala)
Ile pubikoa: genitalak babestea eta gure espezieko beste izakiak erakartzen dituzten
feromonak (hormonak) sakabanatzea

Bekaineko ilea kentzea begietan izerdia/ura sartzeagatik deseroso sentiarazi gaitzake;
argizariaz besapeak depilatzea azala biguna geratzea ekar lezake; eta ile pubikoa depilatzeak
infekzio eta narritadurak sortzea.
Edozein depilazio motan azal narritadurak sortu daitezke, enkistatutako ileak edo negelak
agertu daitezke eta, behin zona hori depilatzen hasi, etengabeko ardura eskatzen du.
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Nahiz eta depilatzea gauza arrunta dela pentsatu, ez da gauza “natural” bat ikasitakoa baizik
eta, askotan, depilatzen ez diren neskak bere burua zaintzen ez dutela edo “antinaturalak”
direla pentsatzen da naturala, benetan, bai neskek bai mutilek ilea izatea denean.
Mundu guztiak dugu gustuko beste pertsonak erakartzea baina, askotan, depilazioaren, dieten,
edo kontrolik gabeko gehiegizko ariketaren kasuan, adibidez, edertasunaren bilaketa hori gure
osasunaren kontra joan daiteke. Gure osasuna moden edo edertasun idealen gainetik dago eta
hauen ez genituzke natural bezala ikusi behar izango, norberak egin nahi duen ala ez
aukeratzen duen zerbait baizik.
2. Gezurra. Genero rolak

Rol bat antzezleek, antzeztokian daudenean, egiten duten papera da. Paper hori norbaitek
eman die, eta paper horretatik atera ez daitezen eta antzezlana behar bezala joan daiten
norbaitek gidatzen ditu. Benetako Beldur Barik jarrera gure generoa dela eta egokitutako paper
hori hartzean eta apurtzean datza eta ASKEKI gure bizitzan jokatu nahi dugun papera eta
antzezten dugun istoria nola berridatzi nahi dugun aukeratzea.
Antzezlana politagoa, alaiagoa eta zuzenagoa izango da beti bertan parte hartzen dugunok
egoera berdintasunean egiten badugu pertsona batzuk deseroso eta triste eta beste batzuk
posizio goren batean egon baino.
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3. Gezurra. Erantzunkidetasuna

Gaur egun, emakumeen gehiengoak soldata baten trukeko lana dute etxetik kanpo, gizonek
bezala. Hala ere, nahiz eta gizon batzuek etxeko lanen ardura hartu, emakumeek gizonek baino
ordu gehiago ematen dituzte etxeko lanak eta zainketa lanak egiten, orain dela urteak bezala
non gizona zen enplegua (ordaindutako lana) zeukan bakarra. Honek emakumeek gizonek
baino gozatzeko aisialdi denbora gutxiago izatea ekartzen du eta haien debora modu zorrotzegi
batean kudeatzea eskatzen du, lanaldi bikoitz bat eginez (bere enpleguan, soldata baten ordez,
eta etxean, soldatarik gabe) eta batzuk lanaldi hirukoitza ere, eder mantentzeko denbora ateraz
ere.
Kontziliazio hitza askotan entzuten da. Kontziliatzea enplegurako, gure familiaren arretarako
eta, baita, gure aisialdiaz gozatzeko eta erlaxatzeko denbora izateko oreka aurkitzean datza.
Emakume askorentzako kontziliazioa ezinezkoa da, haien enpleguan ematen ez duten
denboraren ia %100 etxeko-lanetara eta zainketa lanetara ematen dutelako. Benetako
kontziliazio bat eman ahal izateko, benetako erantzunkidetasun bat eman behar da, no
pertsona guztiak elkarbizitzen duten eta egunerokoan eginbeharrak eta erantzukizunak modu
zuzen batean banatzen dituzten.
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