	
  

Intro. Beldur Barik Jarrera? Jarrera bat da!!

Beldur Barik Berdinsareak Azaroaren 25aren (Emakumeen kontrako
bortizkeriaren aurkako Nazioarteko Eguna) inguruan antolatzen duen
kanpainaren barne gazteriak parte hartu, hausnartu eta modu aktibo
batean inplikatzea helburua duen programa da.

	
  

	
  

izatea; komunikabideek, zinemak edota publizitateak bidaltzen dizkiguten
mezuak ez diren beste alternatibo batzuk sortu ahala izatea; izateko modu
asko daudela ulertzea eta gure portaera mugatzen duten idei finkoen
kontra egitea; eraso sexistak, ematen diren lekuan ematen direla (kalean,
gelan, gure bikotearekin edota festan ateratzen garenean) ez onartzea
suposatzen du.

Beldur Barik gazteria bortizkeria sexistaren kontra
inplikatzen dena da.

Beldur Barik programa neska-mutilek gaur egungo desberdintasun
Beldur Barik-en parte hartzeak ez du “kolpeen kontra” kanpaina egitea

egoerari errespetuan, berdintasunean, askatasunean eta autonomian,

eta jipoitutako emakumeen irudiak ateratzea edota biktima bakarrak

erantzunkidetasunean eta emakumeen aurkako bortizkeriaren ukamen

besteak balira (“hori besteei gertatzen zaie, niri ez litzaidake pasatuko”)

sendoan oinarritutako jarrera eta portaeren bidez kontra egiten dieten

bezala hitz egitea esan nahi. Horrelako kanpaina asko daude jadanik baina

modua erakusten duten adierazpen artistikoak balioesten, erakusten eta

bukaera tragikoa, jipoiak, ubeldurak baino ez dituzte irudikatzen. Beldur

bultzatzen dituen ekimena bezala sendotu da.

Barik jarrera duten neska-mutilak bortizkeria sexistaren atzean dauden
desberdintasunak, gure egunerokoan bizi ditugun egoerak desberdintsuak

Neskak kalera beldurrik gabe atera daitezela, txarto tratatzen dituen

eta besteekiko gure erlazioetan zer aldatu dezakegun antzematen

pertsona batekin ez lotzea eta bortizkeria ez dela beti fisikoa jakitea nahi

ausartzen dira, desberdinak izateko eskubidea izanik berdintasunean

dugu, beste modu sotilago batzuetan agertzen dela baita ere, hala nola:

bizitzeko aukera dugun beste mundu bat eraikiz. Beldur Barik jarrera

bikotekideak mugikorra kontrolatzea; norekin atera daiteken eta norekin ez

edozein diskriminazio egoeraren aurrean beldurrik gabe adierazi ahal

ezartzea; nola pentsatu, portatu edo jantzi behar duten esatea; bere
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eskotea dela eta kritikatuak izatea; haiekin bakarrik atera daitezkeela eta
lagunak alde batera uztearekin xantaia egitea, eta abar. Neskek hau guztia

Beldur Barik mundu hau aztertzeko hiru dinamika proposatuko

maitasunarekin zer ikusirik ez duela, tratu oneko erlazioak bikotekide

dizkizuegu, 2011ko lehiaketan saritutako bideoen bidez: “Garena” eta

bakoitzak bestea errespetatzen eta den bezala onartzen dituen erlazioak

“Inondik Inora”. Bideo hauek humorea kritika bezala eta ezarritako

direla eta bikotekideaz aparte bizitza propioa (baita lagun eta zaletasun

roletatik ateratzeagatik izan ziren sarituak, baina balio gehien ematen

propioak) izatea garrantzitsua dela eta besteei baino beraien buruari

diena haien protagonistek pentsatuak eta eginak izan zirela da, batez ere.

gustua ematen kontzentratu daitezkeela jakitea nahi dugu. Baina ez dugu

Gazteak garelako mundua aldatu dezakegunak.

nahi mutilek besteen aurrean beti zein gogorrak diren erakusten egon
behar izatea ezta ere, neskak gutxiesten ahul bezala ez geratzeko edota

Azkenik, gai hau lantzen jarraitu ahal izan dezazuen baliabide batzuk

“gizontasun gutxikoak” bezala ikusiak izatea gauzak beste modu batean

egongo dira eta zuen Beldur Barik jarrera zuen modura adierazteko

egiteagatik. Nahi dugun bezala izateko askeak izan nahi dugu eta

aurtengo lehiaketan parte hartzeko gonbidapena luzatuko dizuegu.

desberdintasunik edota bortizkeriarik ez errepikatzeko neska- mutilak nola
portatu behar direnaren inguruko mitoek gugan eraginik ez izatea.
Gida honetatik mundu desberdin bat eraikitzen lan egingo dugu, Beldur
Barik mundua, non inork ez du adierazteko eta parte hartzeko beldurrik.

Mundu

hau

eraikitzeko,

lehenik

eta

behin,

iraganean

zeuden

desberdintasun batzuk ezagutuko ditugu, gerora gaur egun daudenak
ikusteko eta, azkenik, askatu garen eta beldurrik gabe, estereotipoak
apurtuz, edertasun idealari buruzko mitorik edota modu zehatz batean
izateko agindurik gabe, etiketa edo orokortasunik gabe, harresi guzti
hauek gaindituz bizi garen Beldur Barik mundua nola izan liteken
pentsatuko dugu.
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ikusiko genituen. Beste garai bateko gauzak, bai, baina inoiz kontatu al
dizkizute?

XX. mendeko moda eta XXI. mendekoarena oso desberdinak ziren.
Gizon aberatsak dotore janzten ziren baina jantzietatik bereizgarriena goimailako emakumeen eraman behar zuten kortsea edo gerruntzea zen.
Kortsea silueta murrizteko erabiltzen den zerbait zen, gerria findu eta
aldaka eta bularra azpimarratzen zuena erakargarriagoa izateko (2012an
badaude erabiltzen dutenak ere, baina oso desberdinak dira: kortsearen
forma baino ez dute, silueta estutu eta moldatu gabe). Kortsea saihetshezurrak barrurantz sartzeko eta barne-organoak estutzeko bezain estuak
1.0. Kaixo! Antzineko mundura bidaian bazatoz?

eramaten ziren eta emakumeek konortea galtzea ekartzen zuen askotan.
Garai hartan ahulak zirelako zorabiatzen zirela pentsatzen zen... baina

Kaixo! Beldur Barik deitzen den mundu batetik nator eta erakutsi nahiko

benetan literalki itotzen ari zirelako eta arnasik hartu ezin zutelako zen!!

nizuke baina, lehen, denboran zehar bidai batera nirekin etortzera
gonbidatzen zaitut, sozietatean erlazionatzen garen era nola aldatu den
ikusteko eta zure denboran ze gauza ez diren gehiegi aldatu baina
natorren munduaren haziak diren.

Ez zaitez larritu, historian ez gara gehiegi barneratuko (bestela inoiz ez
genuke bukatuko!), baina denboran zehar XX mendearen hasierako
mendebaldeko edozein lurraldera bidaiatu eta gauzak nola dauden ikusten
jarriko bagina, gizon eta emakumeen arteko desberdintasun handiak
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Ezaugarri hauetatik “desbideratzea” diskrikiminatutako pertsona bat
izatea

suposatzen

zuen

eta

zenbat

eta

gehiago

desbideratu,

diskriminatuagoa izango zinen (gizon txiroa diskriminatzen zintuen baina
diskriminatuagoa egongo zinateke gizon txiroa eta beltza bazina.... eta zer
Ez badirudi ere, hau ez zen emakumeen eraman behar zuten kortse
bakarra. Bazegoen (eta gaur egun ere badago, antzematen ez badugu
ere) arnasa kendu arte forma ematen eta estutzen zituen ikustezina zen

esan emakume txiro eta beltza bazina. Badaude besteak baino gehiago
“pisatzen” duten ezaugarriak, emakume eta lesbiana izatea, adibidez, ia
imajinaezina zen, ikustezina zinen).

kortse bat: generoa. Generoa emakume edo gizona izatearen inguruko
itxaropenak betetzeko ez idatzizko arau guztiak dira.
Garai honetako sozietatea sozietate patriarkal bat da. Boterea
gizonek zuten eta haiek aukeratzen zuten emakumeak non kokatzen ziren
eta zein eskubide zeuzkaten, beraz, onena gizona, zuria, heterosexuala,
erdi-goi maila sozioekonomikokoa eta edertasun kanoi klasikokoa izatea
zen.
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(ez zuten ezer erosteko ezta laguntza medikoa jasotzeko eskubiderik ere).
Hezkuntzari dagokionez, XIX. mendean zehar oso emakume gutxik zuten
ikasteko aukera eta aukera zutenak emakumeengan emazte bikaina,
etxekoandre, elizkoia eta ama eta emazte onaren prototipoa ezartzea
bilatzen zuen Elizak eragindako hezkuntza jasotzen zuten. Funtsean
josten, "bere lanak" egiten eta begirunearekin portatzen irakasten zitzaien,
gizonezkoek ikasten eta jakituria garatzen zuten bitartean. Noski,
neskentzako eta mutilentzako eskolak zeuden eta, ikusi dezakezunez, ez
zitzaien berdina irakasten.
Homosexualitatea garai horretan gaixotasun mentala bezala ulertzen
zen bai gizon bai emakumeengan, nahiz eta emakumeen kasuan lesbiana
izatea ez zen aipatzen ere egiten (2012an ere lesbianei buruz hitz egitea
nahiko ez ohikoa da oraindik, homosexualitateari buruz hitz egiterakoan
orokorrean maskulinoari buruz egiten da, gay-ei buruz). Pertsona
transexual eta transgeneroak gaixo bezala ikusiak ziren baita ere eta guzti
hauek (lesbianak, gay-ak, transexualak eta transgeneroak) gaixotasun
neurotikoa zuten pertsonak bezala sailkatuak ziren.

XX mendearen hasierako emakumeek ez zuten eskubide askorik
(zerbait esatearren). 1889an emakumezkoak ez ziren inoiz adin nagusi
bezala ikusiak izaten eta tutore bat behar zuten beti, hasieran aitaren
tutoratzepean egonik ezkondu arte eta senarraren tutoratzepera igaroz
(zortea bazuten eta “neskazahar” geratzen ez baziren, guraso guztien
beldurra zena). Honek bozkatzeko eskubiderik ez zutela esan nahi du

	
  

Emakumeek ezkongai zeuden bitartean eta eskulan merke bezala
egiten zuten lan soilik eta esaneko eta otzanak izan behar zirelaren
agindua jasotzen zuten txikitatik. Klase-baxuagoko emakumeek ez
ezkontzekotan aurrera ateratzea baimenduko zien ofizio bat ikasten zuten
eta goi-klaseetako emakumeek desiragarriagoak bihurtzeko trebetasunak
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ikasten zituzten, nola musika edo joskintza, edota bere seme-alabei

ez zuten bere bizitzari buruzko ia inolako erabakirik hartzen, “emakume

heziketa hobea eman ahal izateko ikasten zuten.

izateagatik tokatzen zitzaiena” zen: ezkontzea, emazte ona izatea, semealabak izatea eta haien (eta senarraren) ongizateaz arduratzea.

Kalera edota tabernetara irtetea edo aisialdiaz gozatzea gizonek
bakarrik egin zezaketen, ia esklusiboki. Emakume izatea eta hortik
bakarrik ibiltzea ez zen batere erraza eta emakumeei zegozkien jarduerak

Denbora aurrera joan ahala, emakumeak gizonek zuten eta haiei

etxean batera egotea eta puntuan eta kakorratzen aritzea zela ulertzen

ukatzen zitzaien eskubideak lortzeko borrokan hasi ziren eta XIX.

zen. Ez zegoen, ezta ere, emakumeentzako inolako askatasun sexualik

mendearen bukaeratik aurrera antolatzen hasi ziren, mugimendu

eta “ezkontzararte garbi eta kastu” mantendu behar ziren gizonezkoei

feminista itxuratuz. Bere lanari esker bozkatu ahal izatea edo eskolara

gortea egitea zegokielarik (eta emakumeari baiezkoa arinegi ez ematea...

edota unibertsitatera joan ahal izatea bezalako aurrerapausoak ematen

ezta gizonak gehiegi uki zezala uztea, berehala “freska” lez ikusia izango

hasi ziren, hau da, pertsona guztientzako eskubide berdintasunaren

litzateke bestela). Ezkontzen ez ziran eta seme-alabarik ez zeukaten

aurrerapausoak. Sufragisten papera ezinbestekoa izan zen aurrerapauso

emakumeak “bigarren mailako” emakume edo zerbait faltan zuten

hauetan.

emakume bezala ikusiak ziren eta, hau dela eta, asko ia behartuta
ezkontzen ziren (senarrik gabe zer egin mundu honetan!) eta, beraz, askok
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askatasun oso bat delarik) batera bizitzeko derrigortuak ez izanik.

Emakume hauek emakumeek bozkatzeko eskubidea izan zezaten
borrokatu zuten, erabateko heziketa eta lanerako eskubidea defendatuz
baita ere, gose grebatan parte hartzera eta bere aktibismoa zela eta

Aurrerapauso hauek emakume askoren eta zenbait gizonen lana,

kartzelaratuak izatera helduz. Lorpen garaia izan zen eta gauza batzuk

esfortzu eta borrokari esker lortu ziren nahiz eta beti ez den aurreratu eta

aldatzen joan ziren: ikastolak mistoak izatera igaro ziren eta jada ez ziren

batzuetan... pausu batzuk atzeratzen ziren, emakumeak etxean geratzera

neska-mutilak alde batean eta bestean banatzen, erlazio homosexualak

eta etxeko lanetan aritzera derrigortzen, momentuaren interesen arabera.

despenalizatu egin ziren eta dibortziatzeko eskubidea sortu zen,

Krisi ekonomiko eta politikoetan, Mundu Gudetan adibidez, gizonezkoak

ezkondutako gizon-emakumeak “heriotzak banatu arte” (pelikula baten lelo

gerra-tokira zihoazen eta emakumezkoak lantokietan haien lana egiten

bezala oso polita izanik, askotan hil baino lehen egiteko aukera izatea

zuten baina Guda bukatzerakoan, emakumeak etxera itzuli behar zirela
ulertzen zen. Lan mundua gizonena zela eta emakumeak zainketan
bakarrik aritu behar zirela (edota zainketarekin eta beste pertsonen
ongizatearekin erlazionatzen diren lanbideetan, hala nola, etxe-zerbitzura,
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maistra, saltzaile edo erizaina) ulertzen zen. Laburbilduz, garai batzuetan
gizona izateagatik egin beharrekoa eta emakumea izateagatik egin
beharrekoa oso ezarrita eta bereizita zegoena, harago, emakumeek
senarraren baimenik gabe ezin zuten ia ezer egin.

Eskerrak gauza batzuk aldatzen direla eta, 1975an, mugimendu
feministen eraginpean, Kode Zibilaren erreforma bat lortu egin zen eta
emakume

batek

egin

beharreko

izapide

guztietarako

senarraren

baimenaren beharra desagertu zen (haien artean, enplegua izatearena).
60-70ko hamarkadetan etxetresna elektrikoak agertzen hasi ziren; mundu
guztiak auto bat eduki nahi zuen; etxeetan telebistak egoten hasi ziren
(nahiz eta 2012an dauden hainbeste kolore eta kanal ez izan) eta
Homosexualitatea (bai emakumeena bai gizonena, noski) jazarrarazten
zuen lege bat ere egon zen! Kartzelaratu eta haiekin esperimentatzen
zuten edota kontzentrazio-esparruetara bidaltzen zituzten. 1979 arte (hori
orain dela oso gutxi izan delarik) Legeak homosexualitatea jazarrarazten

emakumeak etxetik kanpo lan egiten hasi ziren, beren soldata
familiaren ekonomiarako “laguntza” baino ez ulertua bazen ere (gizonei
ordaintzen zitzaiena baino gutxiago ordaintzen zitzaielarik, gizonak
baitziren familia mantendu behar zutenak eta).

zuen eta baita ondoren ere, beste modu batzuetan... egiten jarraitzen da.
Pertsona ez heterosexualek pairatzen duten diskriminazioak presente
jarraitzen du gure garaian ere, lortu duten eskubideak momentuko
borondate politikoaren esku egonik eta sozietatearen aldetik mota
guztietako erasoak eta ulertezintasunak jasaten jarraitzen dituztelarik.
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Mugimendu feministen aldarrikapenekin hasi egin zen eskubideen
lorpen joera hau urteak joan ahala handitzen joan zen: emakumeak
unibertsitateetan ikasten zuten, lizentziaturak jasotzen hasi ziren, karrera
profesional bat izatea planteatzen hasi ziren (esparru publikoan paper bat
izatea)... baina familiaren zainketa laga gabe (etxe esparrua edo esparru
pribatua, etxea, besteen zainketaz arduratzea). Honek emakumeen
belaunaldi bati profesional hoberenak, ama eta emazte hoberenak, haien
denbora kudeatzen hoberenak (ikusi euren gorputza zaintzeko eta politak,
eta argalak, eta sasoian egoteko denbora ere lortu behar zutela) zirela
frogatzera eraman zituen. Eta hain bikain egin behar zuten dena ama
txartzat, profesional txartzat edo bere itxura alde batera usten zuen
emakumetzat hartuak ez izateko... ze dena “superwoman”ak balira bezala
egin beharrean bukatu zirela.

70ko hamarkadan ageritako mugimendu feministen ondoren (bigarren
olatukoak

bezala ezagutuak) gizonen aldetik haien gizontasunaz

hausnartzeko mugimendua hasi zen eta, hortik aurrera, emakume askori
ezkontzea, seme-alabak izatea eta etxean haiek zaintzen geratzea haien
bizitzako helburua zela konbentzitzen ez zitzaien bezala mutil batek
negarrik egiten ez duela, sentimenduak adieraztea emakumeen gauza
dela, seme-alabak izanda emakumea dela haien zaintzaz arduratu behar
dena edota momentu oro gogorrenak direla demostratu behar dutelaren
mezuekin bat ez zetozela planteatzen hasi ziren gizonak egon ziren. Gizon
hauek gizontasuna nolakoa izan behar dela ezartzen duten saldutako
arauak eta “sexuen arteko gerra” sinetsi behar duten ala ez, emakume eta
gizon bat lagunak ezin direla izan euren arteko harremana sexuala
bakarrik izan daitekeelako, edota emakumea dela etxeko lan guztiaz
arduratu

behar

dena

zalantzan

jartzen

hasi

ziren.

Gizon

hauek

estereotipoen kontra borrokatzen hasi ziren, besteek bitxo arraroak

	
  

10	
  

	
  

bezala begiratzeari edo “arraro samarrak” izan behar direla pentsatzeari
edo “praka-jario” deitzeari... (haien gizontasuna momentu oro zalantzan
jartzeari) aurre eginez, baina zuzena zena defendatzeko borrokatu zuten,
gizon eta emakumeek eskubide berdinak duten mundu batengatik (hori bai
dela Beldur Barik jarrera bat, ez duzu uste?). Zuzena ez delako berdinak
izateko eskubidea izatea baizik eta desberdinak izateko eskubide
berdina izatea.

Azkeneko

urteetan

berdintasunaren

bidean

aurrera

egitea

ahalbidetzen duten hainbat eskubide sozialen onarpena lortu egin da: sexu
berdintasuna bermatzen da (idatziz bakarrik bada ere), dibortzioa
legalizatzen da, abortua despenalizatzen da, genero bortizkeriaren
egoeran bizi diren emakumeak baliabideez hornitzeko legea kaleratzen da,
berdintasun legeak aldarrikatzen dira eta sexu bereko pertsonen arteko
ezkontzak eta familia homoparentalek umeak adoptatzea legalizatzen
dira....
... baina asko dago egiteko oraindik.
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2.0. Gaur egungo mundua nolakoa den ikusiko dugu?

Emakumeen eta mugimendu feministen lan handiaren eta borrokaren
ondoren, legeak aldatu dira. Gaur egun emakumeak ikasten dute,
unibertsitatera doaz eta lana dute (nahiz eta, bataz beste, gizonak baino
gutxiago irabazten jarraitu lana beragatik eta etxetik kanpo lan egiteaz
arduratu... eta baita etxe barruan ere). Gelan, jada ez dira neskak eta
mutilak gela desberdinetan banatzen eta ikasgai berdinak irakasten
zaizkie. Emakume batek bozkatu ezin izatea, banketxe batean kontu
korronte bat ireki ezin izatea edota gizon baten baimenik gabe bidaiatu
ezin izatea ez zaio inori bururatzen. Mundu honetan, gizon eta emakumeek
eskubide berdinak dituzte... legalak bakarrik badira ere.

Baina hala ere, lagun taldearen artean, autobus edo metroan
gurutzatzen garen jendearen artean (bai gazte bai nagusi), festan gaudela
tabernetan ezagutzen dugun jendearen artean eta baita gaur egun
komunikatzen garen moduan, sare sozialetan, eta abar horrelako
esaldiak topatzen ditugu:

	
  

	
  

Neskak oso “femeninoak” izan behar dira eta, horretarako, beti bikain

hanka lodiak ez izatea (oso txarto geratzen dela omen diote), bularrak

egon behar direla dirudi, hau da, argalak, politak, altuak (edo takoiekin)...

gora-gora izateko wonderbra erabiltzea, orduak eta orduak ematea

modeloak balira. Edo oso politak ez badira... gutxienez 10eko gorputza

kremitekin, makillatzea, orraztea, arropa polita erostea, moda jarraitzea....

izatea, nahiz eta 10eko gorputza izatea oso zaila den batzuetan... dieta

Mutilen gustukoa izateko posibleak diren sakrifizio guztiak, mundu honetan

egitea eta nahi duzuna ez jatea, kaloriak kontatzen ibiltzea, zelulitis ezta

garrantzitsuena neska bat besteen gustukoa izatea dirudielako (nahiz eta

	
  

	
  
bere burua gustuko ez izan) eta mutilen hitz goxo asko jasotzea (neska
bati balioa ematen diona hau balitz bezala, bere itxura fisikoa). Eta egunen
batean neska bat ilea lisatu gabe edo makillatu gabe ateratzea bururatzen
bazaio... zelako aurpegia dakarren. Edo mutil baten “hitz goxoa”
errefusatzen badu desatsegina da. Edo egun horretan guztiz depilatu gabe
badabil jendea harritzen da! Pertsonak (edozein sexukoak izanik) ilerik ez
bagenu bezala! (Gainera, ez da kasualitatea ilea gure gorputzeko zenbait
lekutan kopuru handiago batean ateratzea... funtzio bat du. Baina zelako
kasualitatea hau mutilengan ulertzea baina neskengan ez egitea). Itxura
fisikoa nesken pairatzen duten presio bat dela dirudi eta inguruko jendeak
horrelakoak esaten diete edozein momentutan...

Gainera, askotan neskek sakondu ezin dezaketen edo haiei buruz ezer
ez dakiten gaiak badaudela uste da eta balioa kentzen zaie “isildu zaitez,
honetaz ez dakizu eta”, “zer esango duzu ba, neska zara eta”... esanez.
Horrela, neska asko hotz egiteari uzten diote, pentsatzen dutena ez
esanez eta “isilik politagoak daudela” ikasiz.

Beste alde batetik, “gizon gogorra”ren modelotik pixka bat aldentzen
diren mutilak... beste mutilen “presioa” pairatzen dute askotan.
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aparte beste gai batzuetaz hitz egiten duenean, edo beste gizon batek
balioa kendu nahi dionean, horrelakoak esaten diote:

(Irudia: a 3 metros sobre el cielo. Zein gizona zaren frogatzeko flexioak
egiten irabazi behar nauzu, bestela kaka bat zara).

Gizon bat izateko indartsua izan behar zara, negarrik ez egin,
sentikortasunik ez adieraztea, lehiaketa guztiak irabaztea eta... egun
guztian zehar zein gizona zaren frogatzen egotea. Gizontasun mailak
egongo balira bezala eta ez oso-gizona, gizon-erdia, oso-gizona eta osooso-gizona (hau ar-arra izango litzateke) izateko aukera egongo balitz
bezala. Horrela, norbait ar-arraren kategoriara heltzen ez denean, edo
mutil sentibera denean, edo kirol guztietan irabazten ez duenean, edo

Badirudi mundu honek mutilek sentimenduez ulertzen ez dutela, beste
pertsona baten lekuan jartzeko gai ez direla, nahi dutena bakarrik bilatzera
doazela, eta abar sinesten duela.

garagardoa edateaz bete-bete geratzea bere helburua ez denean edota
lagunekin harrokeriaz hitz egiten beharrean eta futbolaz, autoez, motorrez
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Sentimenduak adieraztea, mutilengan, “debekatua” dagoela dirudi

Egia da badaudela gaur egun emakume eta gizonen artean

txarto ez geratzeko. Mutil askok ez dute elkar besarkatzen edo ukitzen

desberdintasunik ez dagola pentsatzen dutenak baina, praktikan, portaera

partidu bat irabazten ez badute (garaipen besarkada bezala) edo modu

batzuk nork egiten dituen arabera baloratzen dira eta, modu batean

agresibo batean (sorbaldan ematen den “Aupa txo, zelan zabiltza?!” txalo

edo bestean, “emakumeen” eta “gizonen” gauzen arteko banaketa bat

gogorra, adibidez) egiten ez badute behintzat neskek eskua elkar lotu edo

dago. Neskei arropa, makillajea eta moda interesatuko zaiela suposatzen

elkar musukatu daitezken bitartean... “Maskulinoa” izatea “neska bat (edo

da, adibidez, mutilei kirolak, teknologia, bideojokoak, eta abar interesatuko

gay bat) bezala” ez portatzea dela dirudi.

zaien bitartean (horregatik, neskek bideojokoetan edo lehiakorra den kirol

Egia esan, “ar-arraren” rol hau jokatzeak balioa emateko besteen
gainetiko botere bat erabiltzea esan nahi du eta norberarekin gustura

baten aritzea gustuko badute “mari-mutikoak” direla pentsatuko da, mutilek
bere burua gehiegitxo zaintzen baduten bitartean...)

egoteko, bakoitza bere burua den bezala maite izateko eta erlazio
berdintsuak eraikitzeko oztopo bat da.
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Baina

ez

da

beharrezkoa

nagusi

izatea

neska-mutilen

arteko

desberdintasunak igartzeko gure inguruetan: gelan, gaztegune edo aisialdi
zentroan edo gaztetxean. Badaude, adibidez, gaztetxetara hurbiltzen
animatzen ez diren neskak, jarduera gehienak mutilentzako pentsatuak
daudelako, kirolarekin lotuak, mahai-futbolarekin, Play-arekin, dardoetan
jokatzea... Oraindik ere “mutilen” eta “nesken” ekintzak badaudela dirudi
eta neskak ez dute ping-pongeko partidu bat jokatzeko izena ematen baina
ezta mutilak makillaje tailer batetarako ere, neska-mutilek gustuko dituzten
ekintzak egongo ez balira bezala!

	
  

	
  

	
  

	
  

Eta ligatzeko edo erlazioak izateko orduan adibideak bilatzen baditugu,
asko aurkituko ditugu!… Hasteko, neskentzako itxura fisikoa “pisu”
handiagoa du:

	
  

	
  

	
  

	
  

Badago mutilik gabe daudenean neskak bakarrik daudela pentsatzen

inongo loturarik ez duten erlazioetan egotea ekartzen du. Eta nola

dutenek ere, lehen pausua ematen duten neskek gutxiago balio dutela edo

desagertzen diren, eta triste dauden, eta lagunekin irteteari uzten dioten,

neskak direla, sexu-harremanak mantentzen badituzte, babesteko ardura

eta deitzen ez gaituzten, eta bere mutilagunek zer egin dezaketen eta zer

hartu behar dutenak. Badaude mutil bat eta neska bat lagunak izan ezin ez

ez, edo nola jantzi behar diren, zelan esaten dieten ikusten dugu. Eta

daitezkeela pentsatzen dutenak ere, neska maiteminduko delakoan edo

kanpotik oso arraroa iruditzen zaigu gaizki tratatzea nola baimentzen duten

mutila berarekin larrua jo nahiko duelakoan (bestela gaya izan behar

baina, egia esan, edonori gertatu ahal izango zitzaigun, maitasuna dela eta

delakoan). Badirudi sexualitatearen eta gorputzaren inguruan... oraindik

beste pertsonaren ongizateari gure buruarenari baino garrantzi gehiago

desberdintasun batzuk bizi direla, ez duzu uste?

eman behar diogula erakusten badigute.

Jaian irtetea ere neskentzat eta mutilentzat nahiko desberdina da, mutilek
ez dute beldurrik sentitzen, baina neskei irteten direnean pasatzen diren
gauzei buruzko milaka istorio kontatu diete, kontuz ibili daitezela, leku
ilunetatik ez daitezela pasa, norekin dabiltzan kontutan izatea... eta
gauean, bakarrik dabiltzatenean, mutil-talde batekin gurutzatzen diren
bakoitzean beldurra sentitzen dute... eta etxera bakarrik itzuli behar diren
bakoitzean beldurra sentitzen dute eta lagun bati deitu behar diote ondo
iritsi direla ziurtatzea, edo etxera elkar laguntzea edo taxi bat hartu. Eta
beldur hori, gauean irtetekoa, bortxatua izateko beldurra, neska askok bizi

Baina gainera, badaude oraindik "arrunta" (eta ziurtzat hartzen dena)
heterosexuala izatea, bikotea izatea, “arautik” eta maitagarri-ipuin istoriotik
(non mutilak neska ezagutzen du, gortea egiten dion, maitemintzen eta
ezkontzen diren, seme-alabak eta etxea dituzten...) ez irtetea dela

duten zerbait da, eta...
BERE ASKATASUNA MUGATZEN DUEN
BORTIZKERIA FORMA BAT
Bestalde, edozeren gainetik neskek bikotea izatea eta maitatuak izatea
guztiz beharrezkoa izango dutelaren ideia, batzuetan maitasunarekin

erakusten diguten adibide mordoa, oraindik ez da oso ondo ulertzen istorio
honen ezberdinak diren egoerak badaudela eta “heterosexual” kategoria
horretan sartzen ez diren pertsonen inguruko mito piloa topatzen ditugu:
Neska hori lesbiana da ona zer den ez dakielako, norbaitek benetan
larrutan gogor egitea da berak behar duena.

	
  

	
  

Baina gainera, gaur egungo mundu honetan badaude irain arrazistak
oraindik ere, edo desberdinak diren pertsonen kontrakoak (mongola edo
atzeratua zara, ijitoak dirudigu, beltz bat bezala egiten duzu lan, mutil hori
nahiko “moroa” da, eta abar). Eta horrek ere hasieran aipatzen genuen
patriarkal horrekin du zerikusia.

Orokortzeak beti daude presente norbait baloratzeko orduan. "Neska
guztiak guarra batzuk dira", edo "mutil guztiak adar-zorrotz batzuk dira",
edo “gay guztiak promiskuoak dira", edo "lesbiana guztiak kamioilari
itsusiak dira" eta horrelakoak esateak, askotan atzean dagoen pertsona
baino lehen estereotipoa ikusten dugula adierazten du, eta "emakumea,
ijitoa, beltza, lesbiana, transexuala" edo bururatzen zaizun edozein etiketa
izateagatik... modu zehatz batekoa izango dela uste dugula.

Laburbilduz, legeak aldatu direla eta eskubideak eman digutela... baina
gure pentsaeran aldatzeko gauza asko eta apurtzeko estereotipo
Oraindik sexualitateren kontzeptu nahiko askerik ez dugu, norbaiti txarrena

geratzen dira, eta oraindik edozein pertsonak desberdina izateko

desiratu nahi zaionean popatik hartzera bidaltzen zaio, neskei guarra

eskubidea duela ez dugu onartzen. Portaera berdinagatik neskak mutilak

deitzeko era anitzak daude (urdanga, emagaldua, puta, maritzar...), eta

baino zorrotzago epaituak dira oraindik; klasean, lanean eta kalean,

mutilak iraintzeko haien gizontasuna erasotzen da potentzia sexualik ez

desberdin baloratzen zaigu oraindik; neskek mutilak gustuko izan behar

dutela hitz-erdika esanez (gizon bati marikoia deituz iraini nahi duten

dutela (eta alderantziz) pentsatzen jarraitzen da; neskek sexu-erasoak

guztiez gain, gay izatea benetan iraina izango balitz bezala).

sufritzen dituzte oraindik, gaizki tratatzen dituzte eta mendekoak eta bere
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jabetzakoak direla pentsatzen duten bikoteek gaizki tratatzen eta
gutxiesten jarraitzen dute eta batzuk fisikoki erasotuak eta erailak ere
izaten dira!! Dena dela, hau guztia... alda daiteke, ez duzu uste? Nik bai ...

Jarraitzen banauzu, nire mundua nolakoa den erakutsiko dizut...
3.0. BELDUR BARIK MUNDUA

Ehunka urteren salto bat egin dugu oraintxe, zorabiatu ez zarela espero
dut. Nire jatorrizko garaia aurkezten dizut. Zure jatorriko munduan
gertatutakoa ulertu zenezala nahi nuen zure garaiko pertsonak kontzientzia
hartu eta aipatutako desberdintasun guztiak desagertzeko lan egiten
baduzue noraino heldu daiteken badakidalako (nire mundua izugarri
gustatzen zait )

Nire mundua desberdina ez da gauza txarra, guztiz alderantziz.
Pertsona guztiak bata bestearengandik desberdinak direla uste dugu eta
hauxe da gure sozietatea aberasten duena. Gauzei etiketak jartzea ez
dugu gustuko, honek ainguratzen gaituela eta heldu gintezken punturaino
garatzea eragozten duela ulertzen dugulako.
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zuzenak...ditu eta mundu guztia bere burua onartzen eta den moduan
maite du, jaiotzen garen momentutik gure gorputza gure bizitzan zehar
lagunduko gaituena dela eta bakarra dugulako zaindu eta errespetatu
behar dugula irakasten digutelako. Gure gorputza errespetatzeak besteen
a errespetatzea ekartzen du, bakoitzak gusturago nola sentitzen den
aukeratu dezake eta konfiantza horrek zabalagoa eta sineskorragoa den
modu batean elkar erlazionatzea egiten du.

Jaten duguna zaintzen dugu, osasungarria eta ingurumenarekin
begirunetsua den dieta jarraitzen dugu. Zure garaian ikusi egin ditudan
Oso dibertigarria iruditzen zait zure gaian zeneukaten programa bat:

aldizkari batzuetan agertzen ziren “mirari dietak” orain dela asko

Photoshop-a. Nire lagun taldearekin zure garaiaz hitz egiten dudanean,

debekatu ziren, nahiz eta orain inori ez litzaioke bat egitea bururatuko.

barrez zoratzen gara hain leunak, alerik, zimurrik eta begi-zulorik gabeko

Natura dela eta inoiz eduki ezin izango duzun gorputza lortzeko jateari

azalak bazeudela sinesten bazenuten zein inuzente izan behar zineten

ustea? Barbie-a, zure garaian arrakasta zeukan panpina hori, biologia eta

pentsatzean.

hankena,

matematiketako klaseetan aztertzen dugu. Badakizu emakume batek bere

posatzerakoan inongo markarik ez duten gerri eskeletikoena eta

proportzioa izateko 95-45-82eko neurriak izan beharko zituzkeela? Ez

gainerakoak guztiz haluzinatzen gaitu (benetan efektu-berezi kutre horiek

zuela hilerokoa izateko beharrezkoa den gorputzaren koipe-kopurua

errealak iruditzen zitzaizkizuen?). Orain jendea zaintzen da kolesterola edo

izango? Ia ibiltzeko gai izango ez zela bere gerriak ezin izango zuelako

azukrea altua izatea edo ondo arnastea galarazten duen gehiegizko pisua

bere gorputzaren goiko zatia denbora askoz mantendu? Buffff.

Beno

ba,

eta

inongo

zelulitisik

gabeko

izatea ez osasuntsu ez dibertigarria delako, baina nahiko argi dugu
gorputzak gustuak bezala direla: mila tipokoak daudela. Jendeak
gorputz

baxuak,

lodiak,

ziztrinak,

luzangak,

iletsuak,

bizargabeak,

desberdinak, zuriak, beltzak, muskulosoak, asiarrak, haritsuak, biribilak,
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arinen zebiltzatenak izatea, eta abar eskatzea ez zen batere dibertigarria
izan behar. Orain ez dugu nesken gauzaz eta mutilen gauzaz hitz
egiten. Bakoitzak momentuaren arabera nahi duena edo suertatzen
zaiona egiten du. Gauzak normalena erantzukizuna elkar banatzea
delako egiten ditugu, neskak edo mutilak garen alde batera utzita, gauzak
elkarrekin egiten ditugu edo nola banatuko ditugun adosten dugu, baina
beste pertsonak gehiago egin dezala eta horrela libratzen saiatu gabe
(nahiz eta batzuetan gogorra izan, beste batek zure ordez lan egitea oso
idei erakargarria delako, jeje)

Aipatzen dizudan banaketa hau ez da bakarrik etxean edota bikoteen
artean ematen, bulegoan, gelan, lagun taldearen parrilladetan, gaztetxean,
eta abarretan ematen da. Bikoteak aipatu ditudala gauza bat etorri zait
Akigarria izan behar zen lortezina den hainbesteko perfekzio maila

burura... zure garaian mundu guztia bikotean egon beharrarekin sekulako

ezartzea (beno ba, akigarria eta aspergarria ere. Argal egoteko jateari

tema zeneukaten! Ez dizut orain bikoteak txarto ikusiak daudela esango,

usteak, ez izerditzeko eta makillajea ez hondatzeko gau osoa dantzan egin

ez, baina ez da jendeak bere etorkizuna planteatzen duen modu

gabe ematea, denbora guztian interesgarria iruditu beharra...). Nire

bakarra. Bikoterik ez izatea ez da gauza txartzat hartzen, aukera bat

munduan perfekziorik existitzen ez dela ulertzen dugu, naturaltasuna dugu

baino ez da (beste edozein aukera bezalakoa); neska bat beste neska

gustuko eta baita jendeak hobeto sentiarazten eta lekuetan erosoago

batekin ibiltzea (edota gerora beste neska batekin ibili nahi izatea, edo

egotea egiten diena egitea ere (beno, dena muga batzuen barne, noski.

mutil batekin) edo mutil bat beste mutil batengatik erakarria sentitzea ere

Beste pertsona batzuekin bazkaltzen dugun bitartean oin zikinak mahai-

ez dago txarto ikusia; zoriontsu egiten bazaitu ondo ikusia dago bikotean

gainean jartzea txarto ikusia dago baita nire garaian ere, jeje). Mutilei

ibiltzea, hesi zuria duen etxe batean bizitzea (txakur batekin) edo zure pisu

indartsuenak, salbatzaileak, liskarretan sartu behar zirenak, motorrean

txikian adoptatu, elikatzen eta zaintzen dituzun bi kaleko katuekin zure
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airera bizitzea. Jendea den bezalakoa izateagatik dugu gustuko, ez neskak

Mundu oso koloretsu eta aberatsa da, nik norbait ezagutzen dudan

edo mutilak direlako, eta pertsonak nahi duten moduan janzten dira, bi

bakoitzean gauza berriak ikasten ditut eta hau gustatzen zait.

taldetan

banatzen

ez

gaituzten

arropa

desberdinekin.

Azkenean,

zoriontsuagoa egingo zaituela sinesten duzuna aukeratzean eta

Mundu hau posiblea izan da zure garaian ezarritakoaren kontra altxatu

pertsona guztiak begirunez tratatzean datza. Bidaian genbiltzala, zure

egin zen mugimendu feminista bat egon zelako; ez zituzten inposatuta

garaiko telesail batzuk ikusten egon nintzen eta gauza batzuk apur bat

zetozen eta bidezkoak iruditzen ez zitzaizkien rol eta aginduak onartu;

larritu ninduten, hala nola, mutilak zirela beti aurrerapausoa ematen

mundu berdintsuago bat lortzeko beste pertsona batzuekin lan egin zuten;

zutenak eta neskak liluratzen usten zirenak (zeren eta neskak baziren

nahi zuten moduan bizitzen hasi ziren, agian gehiago kostatzen zitzaien

aurrerapausoa ematen zutenak freska moduan ikusten zituzten eta haiekin

eta edozein motatako bidegabekerien aurrean (nahiz eta haien kontra ez

erlazio bat planteatzeko orduan “puntuak” galtzen zituzten), edo berdina

izan) erantzuten zuten pertsonak ikustea beharrezkoa zuten beste

sentitzen ez zuen pertsona batek erakartzea ia gaindiezina eta oso

pertsonentzako adibideak emanez; eta abar.

lotsagarria den zerbait dela esatea... Nire munduan gure sentimenduez
ez lotsatzen irakasten digute, nahiko helduak garen momentutik haiek

Nire mundua nolako den ikusteak hau posiblea izateko lan egin nahi

lantzera eta begirunez tratatzera eta entzutera. Sentitzen, pentsatzen eta

izatea egin izana itxaroten dut, etorkizuna gure eskuetan dagoela eta gure

egiten dugunaren arabera baloratzen gara, ez besteek botatzen

esfortzuarekin egunez egun eraikitzen dela badakizulako.

dizkiguten piropoen arabera eta oso seriotzat hartzen dugu hau. Ez
ditugu beste pertsonak mesprezatzen haien itxuraren dela eta, edo
asko ala gutxi ligatzen badute, edo haien erlijioa dela eta... orokortzea ez

Bidai hau zurekin egin izana sekula gustatu egin zait, noizbait berriro
elkar topatzea espero dut!

dugu gustuko eta banakotasunak errespetatzen ditugu.

Kaletik noala nahi duen moduan jantzita doan jendea ikusten dut, etnia
desberdinetako jendea elkarnahastuta dago, beren sexuaz definitu ezinak

Besarkada handi-handi bat!! (nire munduan elkar ondo tratatzea eta
zaintzea oso garrantzitsua da, besarkada piloa ematen dira!!)

diren bikoteak, sekulako mestizajea dago, pertsona koloreanitzak gara.
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Bakarka edo taldean parte hartu dezakezu, hezkuntza zentro edo gela
bezala. Proiektu parte-hartzaileek Beldur Barik jarrera irudikatu behar dute,
emakumeen aurkako bortizkeria desberdinak gainditzeko eta erlazio
askeak, begirunetsuak, berdintsuak, anitzak eta ez sexistak eraikitzeko
konpromiso pertsonala eta kolektiboa islatuz. Kalitate tekniko edo
artistikoaren gainetik, mezua baloratuko da, nesken jabekuntzatik

eta

mutilen matxismoaren kontrako konpromisotik hausnarketa eta eztabaidak
Horretaz hari garela, zerbait ahazten zitzaidan. Beldur Barik-eko

sustatzeko bere gaitasuna. Proposamenek bortizkeriaz hitz egiterakoan

lehiaketan 2011an aurkeztu ziren bideo batzuk ikustera gonbidatuko zaitut.

aipatzen diren estereotipoak gainditzea baloratuko da, bikote esparruan

Haietan bidai honetan aipatu ditugun gai gehienak agertzen dira: moda eta

ematen den bortizkeri fisikora ez mugatzea (baizik eta beste bortizkeri eta

itxura

diskriminazio

mota

sexualitatearen inguruko edo neska-mutilen rolen inguruko aurreiritziak,

emakumeak

baliogabetutako

eta abar. Kasu honetan, ziur asko norbaitekin landuko dituzu bideo horiek,

Proposamenen originaltasuna eta freskotasuna kontutan izango da baita

taldean, gelan, bi saioetan, edo bi orduetan. Gidoia, galdu ez zaitezten,

ere, bai gaia dela eta, bai tonua dela eta bai mezuak adierazteko eran.

fitxa1 edo fitxa2an topatzen da. Zure Beldur Barik jarrera aurkitzeko

Edozein adierazpen mota onartuko da, baina beharrezkoa da bideo

aukera hau aprobetxa ezazu eta zure bideoa bidali iezaguzu!

formatuan aurkeztea: film laburrak, bideoklipak, lipdub-ak, dantza,

fisikoaren

garrantzia

neskengan,

superwomanaren

mitoa,

batzuk

ikustaraztea),
biktimen

dramatik

paperera

aldentzea
ez

eta

txikiagotzea.

errezitatutako olerkiak edo kamara aurrean irakurritako hausnarketa
Beldur Barik munduaren inguruan sortu zaizun ideia gustuko izan

testuak, proiektuen bideo aurkezpena, argazkiak edo arte lanak,

baduzu, aurtengo lehiaketara aurkeztera animatzen zaitut! Honetan part

performance-ak eta hiri esku-hartze artistikoak... Anima zaitez eta

hartu dezakete: Euskal Autonomi Erkidegoko 12 eta 26 urte bitarteko

adierazi ezazu zure Beldur Barik jarrera!

neska-mutilak, bi kategorietan (1. kategoria: 12-17 urte), (2. kategoria: 1826 urte).
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beldurbarik.org-en hilero gai desberdinei buruz (feminismoa, autodefentsa,
sexualitatea, gorputza, ligoteoa…) sakonago ikertu ahal izateko artikulu
interesgarriak topatuko dituzu
http://www.beldurbarik.org/gaiak/
Web orrialdeko artikuluak irakurri ditzakezu zure Beldur Barik jarrera
adierazteko ideiak bururatzeko, iruzkinak bidali eta eztabaidan parte hartu
dezakezu, aztertuko ditugun gai berrien jakinaren gainean egoteko sare
sozialetara batu zaitezke.... jarrai gaitzazu eta batu zaitez Beldur Barik
mugimendura!

beldurbarik@eudel.net

GEHIAGO!...

Gehiago nahi baduzu... ez zaitez Beldur Barik orrialdean sartzeaz ahaztu!
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