	
  
INONDIK INORA. 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.
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3.
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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.
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.
Jaiotzen garenetik gure nortasunaren alderdi batzuk indartu daitezen eta beste batzuk
ahuldu daitezen hezten gaituzte. (E). Jaiotzen garenean, bai desberdintzen gaituzten
desberdintasun sexualaz aparte (fisiologikoak, hormonalak, gonadialak) ”tabula rasak” gara
zeinen gainetan sozializazio prozesuaren bitartez idazten duten. Nolakoak izan behar garenaren
informazioa familiaren bitartez, eskolako inguruaren bitartez, lagunen bitartez, komunikabide eta
sare sozialen bitartez, eta abarren bitartez jasotzen dugu. Informazio iturri hauek dira neskamutilok jarrera izaten bukatzen duten portaera desberdinak garatzen joatea egiten dutenak eta
gure generoa zein danaren arabera gaitasun batzuk edo besteak garatzea, nesken hizkuntzarako
gaitasun hobea edo mutilen ahalmen ikus-espazial hobea, biak, sozializazioa dela eta, modu
desberdin batean garatuak generoaren arabera.
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.
Argalak, beti ondo orraztuak, depilatuak eta makillatuak 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. Bizitza errealean makillajeak ez
daude beti bikain (telebistan bezala), haizea badabil orrazkera desegiten zaigu, beroa edo euria
egiten badu “rimmela” hondatuko da, eta abar. Oso zaila da beti egoera bikainean egotea.
Photoshopak eta telebistan ikusi ohi ditugun nesken (ileapaindegi eta makillajeko orduak
daramate gainean) eta muskuluz betetako mutilen irudiak (olioz beteta, haien muskuluak
azpimarratzeko) ez dira errealak, eta pertsonek mirakulurik ezin dugu egin. Edertasun “ideala”
saltzen digun estereotipoa ez betetzeak ez du esan nahi baldarra garenik, baizik eta gure
gorputza den bezala onartzen dugula.
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 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.
Haien sentimenduak adierazten duten mutilak “moña” batzuk edo “praka-jario” hutsak
dira. (G) Bai neskak bai mutilak sentimenduak dugu eta hauek kaleratzen jakitea oso osasuntsua
da. Sentitzen dugunarekin zer egin ez dakigunean, edo harago, zer sentitzen dugun jakiteko gai
ez garenean, askoz gehiago sufritzen bukatzen dugu. Mutila izateak ez du sentimendurik ez
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izatea eta hauek kaleratu ezin izatea esan nahi, hau errealitatea estaltzen duen mitoa baino ez
da mutilek, ere, sentimenduak dutelako.
8.

Osasuntsua da pertsona altuak, baxuak, argalak, lodiak, zure sexu bereko edo beste sexu
bateko pertsonengatik erakarrita sentitzea. (E) Inplikatutako pertsonak helduak diren eta
onartu duten bitartean beste pertsonekiko erakarpena ez da inolaz txarra izan behar. Sexu
bereko edo beste sexu bateko pertsonek, edo ezaugarri oso desberdinetakoak, erakartzea ez du
zer ikusirik gaixotasunarekin.
9. Neskek bikote erlazio serioak nahiago dituzte eta mutilek asko ligatzea edo bikotez asko
aldatzea. (G) Emakumeek gizon bakar batekin erlazionatzean erosoago sentitzen direla
emakume bat gizon bakar batez haurdun geratu daitekeela eta gizona emakume asko haurdundu
ditzakezala esaten duten teoria biologikoek mitifikatutako ideiatik dator. Baina teoria biologiko
hauek praktikarekin erlaziorik ez dute, pertsonok aukeratzen dugulako zer nahi dugun, ez gure
bulkada biologikoek. Banaka bakoitzak gauza bat izan nahi dezake. Erlazio anitzak izatea, edo
erlazio egonkor bakarra izatea pertsonaren bizitzaren momentuaren menpe dago, eta ez bere
sexuaren menpe.
10. Gorputzeko ilea funtzio biologiko bat betetzen du. (E) Gure gorputzeko zati batzuk depilatu
beharra antinaturala da, kulturala den zerbait, batez ere neskekin erlazionatzen delarik. Gure
gorputzeko ilea egokitzapena dela eta agertzen da, hotzaren kontra edota infekzioak ekiditeko,
eta hau kentzea ez dauka naturarekin zer ikusirik, kulturala den zerbait da.

	
  

2	
  

	
  
INONDIK INORA. 2. DINAMIKA

Hurrengo istorioa aztertzera goaz...
Aste Nagusia da eta Ane lagunekin ateratzeko prestatzen ari da. Behin Euskadin beroa egiten duenez,
mini-short batzuekin eta bere bularraldea nabaritzen duen tirantedun kamiseta batekin ateratzea
erabakitzen du. Trago batzuk hartzen ari dira eta Gorka deitzen den oso mutil ederra haiekin hitz egiteko
hurbiltzen da. Anek mutila erakargarria dela deritzo eta tabernaz aldatzea erabakitzen du, Gorkarekin
joanez lagunekin baino. Tonteatzen hasten dira eta musu pare baten eta magreo apur baten ondoren,
Gorkak Anek guztiz onartezina dela pentsatzen duen komentario bat egiten du eta Anek deseroso
sentitzen dela eta joatea nahiago duela esaten dio.
Bere lagunak bilatzera bueltatzen den bitartean, klase-kide bat topatzen du, Ismene, bere lagunetariko
batekin, Sandra deitzen dena, eta haiekin geratzera gonbidatzen dute, Anek bere lagunak topatzen
saiatzen ari delako baina mugikor guztiak estaldurarik gabe daudelako. Zenbait orduko txantxaren
ondoren, Ismene etxera doa eta Ane Sandrarekin geratzen da, oso dibertigarria eta irekia den neska dela
ikusiz.
Gaua bukatu denean, Sandrak Aneri gustukoa duela esaten dio eta berarekin enrollatu nahi al den
galdetzen dio. Orain arte Ane mutilekin baino ez da egon, baina Sandragatik erakarrita sentitzen da,
beraz, proposamena ez zaio txarto iruditzen. Biak eroso sentitzen dira eta kaletik doaz, besarkatuta eta
noizbehinka musukatuz, Sandraren etxerantz Gorka topatzen dutenean. Gorkak ikusten dituenean Ane
iraintzen hasten da “zakil-berotzailea” deituz, berarekin lehen tonteatzen ibili izateagatik, enrollatu gabe,
eta bakarrik utzi izanagatik. Orain neska batekin joateagatik biziotsu bat dela oihukatzen dio. Gorkak
garrasika iraintzen ditu kaletik dabilen jendea begiratzera gelditzen delarik.
Momentu zehatz batean, Gorkak Ane besotik hartzen du eta Anek besoa askatzea eskatzen dio oso serio.
Askatzen ez duela ikusita, Sandrak Miren eta Pablori, gertatzen ari dena begiratzen ari diren bi pertsona,
laguntza eskatzen die, baina hauek egoeraz paso egitea erabakitzen dute haien arazoa ez dela pentsatuz
eta beste kale batetik abiatzen dira. Gaua ez da uste zuten bezala bukatzen, ospitalera joan beharrean
aurkitzen dira eta: Gorkak askatzen ez zuela ikusita, Ane bihurritzen saiatu da eta sorbalda dislokatuta
bukatu du.
Ordenan jarri, handienetik txikienera, istorio honetan gaua horrela bukatu izanaren erantzuleak:
Ane, Miren, Gorka, Pablo y Sandra. Nola ordenatuko zenituzke?
Erantzuna (irakaslegoarentzako):
1.
2.
3.

Gorka da erantzule nagusia, Aneren ezetza onartu ez izateagatik eta Anek nahi ez zuen kontaktu
batera behartu nahi izateagatik.
Miren eta Pablo haien isiltasunagatik dira erantzule, erasotua izaten ari den edonori laguntzea
denon erantzukizuna delako, zuzenki esku-hartuz, zerbait esanez edo poliziari deituz.
Sandra y Ane eraso homofobo eta sexista baten biktima dira. Ez dago pertsona baten kontrako
erasoa justifikatzen duen inolako arrazoirik, ezta nahi ez dutenean neskek kontaktua derrigorrez
onartzeko beharrik. Guztiz onargarria da Ane hasieran Gorkagatik erakarria sentitzea eta, gustatu
ez zitzaion momentuan, aldentzea erabaki izana..

Eztabaidan agertu daitezkeen esaldiak eta nola desarmatu
-
“Horrela jantzita ateratzen da gerra eskatzen ari da, edo modu batean edo bestean bilatu
egin du eta besteek begiratzea itxaron behar du”. Horrela jantzita ateratzen da nahi duelako,
beroa egiten duelako eta erosoago egongo dela pentsatzen duelako eta bere itxura gustatzen
zaiolako. Beste pertsona bat begiratzea ez da negatiboa, baina erasoa dena bere itxura edo
gorputzarekiko komentarioak dira edota deserosoak izaten bukatzen duten begirada finko eta
jarraituak.

	
  

3	
  

	
  
-
“Noski, bera ezagutzen ez zuen mutil batekin joan zelako eta zertara arriskatzen den
badaki”. Mutilak ezagutzen ez dituzten neskekin joaten diren modura neskek ezagutzen ez duten
mutil batekin joateko askatasuna dute. Ezezaguna den edozein pertsona arrisku bat izan liteke
(lapurreta bat, eraso bat, eta abar) baina arriskua emakumeei bakarrik esleitzeak beldurra baino ez du
sortzen, eta ondorioz haien irteteko eta norekin doazen aukeratzeko askatasuna. Gertatu
daitekeenaren inguruko beldurra neskek bakarrik bereganatzea haien askatasuna murrizteko modu
bat besterik ez da mutilak ezezagunen partez forma desberdinetan erasotuak izan zitezkeelako eta
haiei ez zaie pertsona ezezagunei ez hurbiltzeko eskatzen.
-
“Berarekin tonteatzen hasi bazen…”. Edonork nahi duenean gelditu dezake egoera bat jarraitu
nahi ez duenean, hasi dutena edo dauden momentua alde batera utziz. Gauza bat hastean bukatu
behar delaren konpromisorik ez dago ez. Pertsona batek gelditu nahi duenean, beste pertsonak
erabaki hau errespetatu behar du eta egingo diren gauzak biok onartuak direnak izango direla izan
beharko litzateke konpromiso bakarra.
-
“Hobe da eraso baten erdian ez sartzea, arazo batean sartzeko arriskuan zaudelako eta
sartzekotan agian erantzun txar bat jasoko duzu edo istilu baten sartuta topatu zaitezke.”
Erasotua den pertsona laguntza eske badago, ez dizu erantzun txarrik emango, gainera, 5 minutuko
lotsa pasatzeak pena merezi du eraso bat ekiditu badaikegu eta gure buruarekiko arriskua egon
daitekeela baloratzen badugu liskarrean sartu eta zuzenki esku hartu beharrean, polizia deitu
dezakegu. Pertsona guztiok inplikatu behar gara eta kalea guztiontzako segurua den inguru bat izaten
saiatu.
-
“Bi neska badira enrollatzen ari direnak, etxera heldu arte neurritsu izan zitezkeen, eta ez
probokatu kalean musukatzen egonik” (edota homofoboa den beste edozein iritzi). Pertsonek
nahi duten eta heldua den beste edozein pertsonarekin erlazioak mantentzeko askeak dira, onartua
den bitartean, eta inork ez du erlazio hori epaitzeko eskubidea. Maitasun adierazpenak askeak izan
beharko lirateke eta pertsona ez heterosexualek kalean adierazteko pertsona heterosexualen beste
eskubide dute.
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INONDIK INORA. 3. DINAMIKA. Abentura.
Bideoan azaldu diren gai ezberdinak aztertzera goaz. Lau taldetan banatuko gara eta itxura fisikoa
eta osasuna, genero rolak, heteronormatibitatea eta sexualitatea aztertuko ditugu.
Talde bakoitzari (4) lantzeko gai bat esleituko zaio eta gelan zehar poster desberdinak topatuko
dituztela azaltzen zaio, egokitu zaien gaiarekin lotua 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.
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.
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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. Heteronormatibitatea.

Sexualitatea erlazio heterosexualetara mugatzea normala eta naturala dela onartzen dugu, bere sexu
bereko pertsona batengatik erakarrita sentitzen dena anormaltzat hartuz (homosexualitate hitza
sexualitate eta “berdin” esan nahi duen “homo” hitzekin sortzen da – Sexu berdina-).
Badago fenomeno berria dela pentsatzen duena ere, baina betidanik existitu den errealitate bat da eta
jakin badakigu antzinako sozietate batzuetan (Grezia, adibidez) homosexualitatea egoteaz gain
desiragarria zela.
Heterosexuala, lesbiana, gay, bisexual, transexual, eta abar nola izateaz arau argi eta finko batzuk dagoz
heterosexualitatetik aldentzen den edozein jarrera anormalitate, gaixotasun edo perbertsio bezala
klasifikatzera helduz.
Badaude jarrera, bai heterosexualak bai ez heterosexualak, arauak egokia dela ezartzen duenera ez direla
moldatzen, nahiz eta nahi dutena jakiteko nahiko helduak diren eta beren onarpena ematen duten
pertsonek egin.
Sexualitateak, inplikaturiko pertsonek egiten ari direlaren jakintza dutenean eta nahita egiten dutenean, ez
lirateke inoiz sozietateak epaituak izan beharko, ez positiboki ez negatiboki, norberaren aukeren parte
baitira.
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4. Gezurra. Sexualitatea

Tradizio patriarkalak desberdintasun handia egin du sexualitate femenino eta maskulinoaren artean.
Emakumeak paper pasibo bat betetzen dutela ulertu da, berezko desio sexualik ez dutela esatera helduz.
Emakumeen sexualitatea gizonaren desiorako beharrezkoa den osagarri bezala ulertua izan da askotan,
emakumeek zerbait nahi dutenean sexualitatea erabiltzen dutela esateraino (“gaur sofan lo egiten duzu),
sexualitatea emakumearentzako atsegina den zerbait izango ez balitz modura.
Gizonei, kontran, haien rola oinarritzen duen paper sexual aktibo eta kontrolaezin bat esleitu zaie, "ar-ar"
edo “gizon-gizon” batek sexu-erlazio bat mantentzeko beti prest egon behar duenagatik eta hauek lortzen
saiatu beharko luke etengabe, gezurra esatera helduz edo, sexua lortzeko aukera bakarra izango balitz,
maneiatuz. Agintaldi hau betetzen ez duten gizonak, "nenazas, maritxu" eta abarreko irainak jaso ohi
dituzte, haien gizontasuna zalantzan ipiniz.
Errealitatea, aldera, sexualitatea gure bizitzako alderdi bat dela da, bai emakumeena bai gizonena, eta
guztiz asetzen saiatu beharko ginatekeena. Modu ireki batean eta errurik gabeko era batean bizitako
sexualitateak pertsona bezala gure garapena osasuntsuagoa eta beteagoa izatea egingo du.
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