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“KONTZEPTUALIZATZEA POLITIZATZEA DA”. Celia Amorós.

THOMASEN TEOREMA: “ERREALTZAT DEFINITZEN DENA ERREAL 
BILAKATZEN DA ONDORIO GUZTIETARAKO".

““Emakumeen eskubideen aurkako erreakzioa ez da berria, ziklikoa da; edozein 
aurrerapenek, txikia izanda ere, patriarkatuak bideratutako atzeranzko aldaketa 
dakar”. Susan Faludi.

Hizkuntzaren bitartez, sozializatu egiten gara eta errealitatea interpretatzen 
dugu, hau da, gure errealitateak, edo hobeto esanda, errealitatea interpretatzeko 
moduak gure kode moral/etikoarekin zerikusia du, eta, horregatik, errealitate 
bera interpretatzeko modu bat baino gehiago dago. Pentsatzen den moduan 
hitz egiten da, eta alderantziz.
Orain arte mundua sexismopean kodetu dugu, eta ezinbestekoa da errealitate 
honi beste esanahi bat ematea berdintasuna lortzeko. Beste esanahi bat ez du 
ematen nahi duenak, ahal duenak baizik, zerbait aldatzeko beharrezkoa da ahal 
izatea, eta zerbaitek beste esanahi bat hartzeko gizartean txertatu behar da. 
Hizkuntzari beste esanahi bat emateak botere patriarkalaren legitimazioa krisian 
jartzea eragiten du.

Azken 2 hamarkadetan Espainiako estatuan aurrekaririk gabeko eskubideen 
defizitaren aintzatespena egon da, eta, beraz, emakumeen eskubideekin lotuta 
gizarteak erakusten zuen demokraziaren defizitaren aintzatespen ere, bai eta 
emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eraikitzeko bidean egondako 
defizitarena ere. Dena den, horrek ez du ekarri borroka feministaren berariazko 
aintzatespenik, ezta ikuspuntu feminista batetik egindako azterketa lanaren 
aintzatespenik ere. Esparru akademikoan feminista hitza kendu behar izan 
dute, eta orain dena aztertzen da generoaren barruan. Paradoxikoki generoa 
desberdintasunaren jatorria eta konponbidea izatera igaro da.

Gail Rubin antropologo estatubatuarrak bere burua ezagutarazi zuen bere "El 
tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política" del sexo"(1975) izeneko 
saiakeraren bidez. Eta, bertan, generoaren eta heterosexualitatearen 
derrigortasuna sortzeko mekanismo historiko- sozialak eta emakumea giza
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harremanetan bigarren plano batera igarotzearen zergatiak deskubritzen 
saiatu zen. Saiakera honetan, Rubinek sexu/genero sistema kontzeptua landu 
zuen, eta, berak, aurretiaz honela definitu zuen: “gizarte batek sexualitate 
biologikoa giza jardueraren produktu bilakatzeko bitartekoen multzoa da, eta 
bertan, eraldatutako giza beharrizanak asebetetzen dira”.

Posible al da genero indarkeriaz eta genero berdintasunaz hitz egitea?ero
berdintasunaz hitz egitea? Zentzugabea dirudi desberdintasuna sortzeko 
tresna bat berdintasunaren paradigma bihurtu ahal izatea. Seguruenik, 
akatsetako bat gaizki interpretatzetik etorriko da, Teresa de Laurentisek 
adierazten duen moduan; hau da, jatorrizko hitzak, “'gender”'-ek ingelesez 
bi esanahi ditu, generoa eta sexua. Eta beste batzuen jatorria sexu/genero 
sistema desegiteko=deslegitimatzeko asmorik gabe sortu dira. Pertsonei 
sexuaren arabera jarreren ezaugarriak eta aukerak egozten jarraitzen dugun 
bitartean -eta hori ez da gizakiak kategorizatzeko modua, mugatzeko
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1.1 Sexu/genero sistema
Duela hamarkada batzuk, sexua gizon eta emakumeen artean ikusitako
ezberdintasunen eragile erabakigarritzat jotzen zen, eta pentsatzen zen 
hori zela gizon eta emakume sexudun pertsonen arteko gizarte 
ezberdintasunen arrazoia.

Hala ere, gaur egun, onartuta dago sexu identitatean arrazoi genetikoek 
ez ezik, botere estrategiek, elementu sinbolikoek, psikologikoek, sozialek, 
kulturalek…' ere zerikusia dutela. Hau da, genetikarekin inongo zerikusirik 
ez duten elementuak dira, baina sexu identitatea osatzeko orduan eragile 
garrantzitsuak dira. Pertsonak ez gara jaiotzen gizon edo emakume gisa 
"osatuta", izan ere, sexu identitatearen eraikuntza prozesu luze baten 
emaitza da, eraikuntza baten emaitza, eta eraikuntza hori familia, gizartea 
eta sozializazio eta harreman esparru guztiekin elkarreraginean josten 
doa. Izan ere, socializazio prozesua irankorra da eta ekintzen, omisioen 
eta hitzen bidez hezten da.

Generoa: Generoa ez dugu portaera zehatzen ezaugarri anatomiko, fisiko 
edo hormonal gisa ulertzen, gizarte eta kultura mailan sexu-esleipenaren 
arabera ezberdintasuna sortzeko eraikitako kategoria politiko gisa baizik. 
Eraikuntza hori bera aurretik datorren zerbaitetan izan behar du oinarri, 
erraz izendatu daitekeen zerbaitetan eta printzipioz aldaezina eta naturala 
den zerbaitetan (sexual).

Sexu/genero sistema emakume guztiak gizonekiko gutxiagotasun kategorian 
mantentzeko menpekotasun sistema da. Gizonezkoei espeziearen berezko 
ezaugarriak (neutroak) egozten zaizkie, eta emakumeei, berriz, berariazko 
ezaugarriak (emakumeenak edo sexu femeninoarenak).

Sozializatzeko prozesuan, neskato eta mutikoak generoaren arabera hezten 
dira, eta horrek erabat garatzea eragozten du, eta ezberdintasun egoera 
eta harremanak ere sortzen ditu. Maskulinitateari edo feminitateari 
egotzitako ezaugarriak nolakotasun itxiak, aldaezinak eta sexuen artean 
besterenezinak dira. Pentsa dezagun, zenbat aldiz entzun edo pentsatu 
dugu gizon eta emakumeen arteko harremanak aldaezinak direla emakumeak 
“'horrelakoak”' direlako eta gizonezkoak “'halakoak”'.
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Genero baten nolakotasun ezaugarriak beste sexua duen pertsona batek
dituenean, horiek akatsik larrienak bezala ikusiko eta interpretatuko dituzte. 
Hori bai, gure buruari galdetu beharko genioke nola den posible herritarren 
%50arentzat ona den zerbait herritarren beste %50arentzat ez izatea, soilik 
sexu bat edo bestea duen arrazoituta. Hala ere, gehiago toleratzen da 
"marimutil" jarrera duen emakume bat, izan ere, boterearen kategoriaren 
barruko azpieskalaren barruan egotera igaroko litzateke. Gizon bat “'maritxua”' 
denean, berriz, txartoago ikusita dago, izan ere, gizarte kategorian jaistea 
izango litzateke.

Hau da, maskulinitateari edo feminitateari egotzitako jarrerek ez dute gizarte 
balio bera, eta esanahia ere ez. Izan ere, egunen batean biologian oinarritutako 
portaera ezberdintasunak ezarri ahal izango balira ere, kontua izango 
litzateke zergatik den desiragarriagoa indarkeria zaintza baino. Indarkeriari 
eta indarkeria erabiltzeari dagokionez, kontua ez da emakumeok ezin dugula 
erabili, indarkeria maskulinitatearen berezko ezaugarritzat hartzen dela 
baizik, hau da, gizonak gatazkak konpontzeko orduan indarkeria erabiltzeko 
eta indarkeria erabiltzeko ondarean hezten dituzte, emakumeak, berriz, 
besteak zaintzeko, entzuteko eta oso kaltegarria den elementu batean, 
ulermena/errukia/etsipen pairamentsuan, alegia. Are gehiago, autodefentsako 
ikastaroetara doazen emakume askok haien burua indarkeria erabiltzeko 
ikusteko arazo ikaragarriak dituzte, baita bizitza arriskuan dagoen egoeretan 
erabiltzeko ere.

Botere maskulinoa, emakumeak erabat menpekotzat hartzeaz gain, indarkeria 
beharrezkoa denean erabiltzean datza. Boterea horrek definitu, begiratu, 
ikaratu eta azken instantzian eraso egiten du gauzak bere lekuan jartzeko. 
Eta kasu askotan, ez da beharrezkoa fisikoki erasotzea, larderia, mehatxuaren 
bidez, nahikoa baita emakumeak kontrolpean izateko.

Maskulinitatea eta feminitatea kategoria politikoak dira, eta ez dute 
emakumea edo gizona izateak esan nahi duen identitate subjektiboaren 
edozein alderditako bat osatzen, bereziki horrekiko adierazgarria den alderdi 
bat baizik.

Horregatik da sexismoa denboran zehar gehien iraun duen aurreiritzia, garenarekin, 
sentitzen dugunarekin eta egiten dugunarekin zerikusia duelako.

 < aurkibidea



8

1.2 Sexu indarkeria motak: Sinbolikoa, 
egiturazkoa eta zuzenekoa. Genero 
indarkeriari aurre egiteko akatsak.
Gerda Lernerrek, “'La Creación del patriarcado”' izeneko bere liburuan, azaldu 
du gizateriak laster ulertu zuela gizakiak menderatzeko, ez zela armarik edo 
indarrik behar, nahikoa zela indarkeria psikologikoa erabiltzea, eta horretarako 
baliabideak lengoaia eta hitzezkoa ez den lengoaia zirela.

Menderatzeko sistema guztiek haien boterea ez dute indarraren erabileran 
oinarritu, menderatutako taldea, izendapen honen barruan sartzen diren talde 
guztiak aintzat hartuta (sexismoa, arrazismoa, heteroaraudia, kapitalismoa, eta 
abar) psikologikoki menderatzean baizik.

INDARKERIA SINBOLIKOA:
Kultura ereduen bitartez eta genero inposaketaren bitartez egiten dena da, 
emakumea eta/edo gizona “izatea” zer den sinbolikoki irudikatuz. Bi kategoría 
horien arteko erlazioa ulertu behar dugu, bata ezin da bestea gabe azaldu. 
Horri esker, emakumeok bizitza bakarrik egitea erabakitzen badugu ikara-
sexualean hezten gaituzte zerbait gertatuko zaigu beldurrean. Horrek gauza 
batzuei uko egitea eragiten du, eta “ezkutuko apartheid” batez hitz egitera 
eraman gaitzake, emakumeentzat debekatuta dauden espazioak eta egoerak 
dauden egoerara, alegia. Zehaztu gabeko mehatxu horrek indarkeria eragiten 
du emakumeen portaerei eta askatasun indibidual eta kolektiboei dagokienez.

Emakumeengan ahultasuna eta babesgabetasuna eragiten duten elementuen 
artean honakoak ditugu:

1. Gorputzaren jabetza eza (gorputz femeninoa gizonezkoen
gozamenerako apaintzeko objektu bezala ikusita dago oraindik ere) 
eta gorputzaren beraren baliabideetan segurtasun falta. 
Babesgabetasunetik eraikitako gorputz femeninoa, mendetasuna 
errazteko (generoaren irudikapena gorputzaren bidez). Gorputz 
femeninoa zatituta, gauzatzat hartuta, ezinbesteko elementua gizaki 
baten kontra indarkeria erabiltzeko. Ez da emakume bat jotzen, 
objektu bat bazik, gizatiartu gabeko gauza bat.
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2. Errua eta lotsa desegin ezin diren elementu gisa, jasotako indarkeria
merezitakoa dela eta/edo neurri batean onargarria dela pentsatzea 
errazteko. “Min onargarriaren” ideia hori gutxiagotasun kategoria 
baten mende dauden guztien etengabeko kodetzea da. Bi elementu 
horiek aurrez aurreko indarkeria jasan duten emakumeak 
estigmatizatzen laguntzen du. Bi elementu horiek emakumeak 
elkartasuna eta emakumeenganako indarkeriak guztiok sumintzen 
gaituela adieraziz gizartearen dolua merezi duten biktimak bilakatu 
beharrean, emakumeak kaltegile bihurtzen ditu.
Gainera, beste kontzeptu batzuen pean utzi nahi gaituzte: purutasuna, 
birjintasuna, ohorea (azken hori maileguan utzi digute, izan ere, 
gizonezkoen gauza da). Sexu indarkeria gerta dakigukeen gauzarik 
txarrena eta hori jasan duen emakumearentzat bizipen lotsagarria 
dela sentitzen laguntzen digute.

3. “Sexu-ikara”: Emakumeok terrorean hezitakoak gara, eta ez beldurrean;
behar besteko "konturik" ez badugu zerbait gerta dakigukeela 
pentsatuz. Terrore horrek, oro har, "ezkutuko apartheid"-a eragiten 
du, emakumeei segurtasuneko eta askatasunez mugitzeko oinarrizko 
eskubidea ukatuz. Gainera, emakumeen portaerak eta askatasuna 
bortxatzen ditu, eta gerta dakiokeenaren arduradun egiten du, eta, 
era berean, biktima bihurtzen gaituzte, ez dugulako estrategiarik 
edota baliabiderik, gauzak egiteari uztea, espazio batzuei uko egitea, 
gorputzaz gozatzeko eta sexualitatearen aukera kentzea, eta abar 
izan ezik.

4. “Babesgabetasun ikasia", Seligman-ena (1975ekoa). Gertaerak ezin
ditugula kontrolatu pensatzen dugunean babesgabetasuna egoera 
psikologiko ohikoa da. Gertakizun bat kontrolik gabekoa da ezin 
dugunean ezer egin hori aldatzeko, eta egiten duguna egiten dugula 
beti berdina gertatzen denean.

5. Emozio menpekotasuna eraikitzea: Gizonak agintari, segurtasun
eta mundua definitzeko eredu sinboliko bezala. Kolektiboaren 
irudikaria eraikitzen duten gure hainbat esalditan jasotako emakumeen 
autoritate eta irizpide falta dela-eta, emakumeak ez dira gai 
arrazionalki fidagarri izateko. Esaterako: “Emakume batek ezetz 
esaten duenean, benetan baietz esan nahi du”. “Emakumeekin inoiz 
ez dago jakiterik”, “Emakumeekin badakizu”.
Beraz, irudi maskulinoaren beharra dute IZAN ahal izateko.
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EGITURAZKO INDARKERIA:
Rol sexisten bidez eta lanean, gizartean eta gizartea bera osatzen duten 
estamentu guztietan sexuen arteko banaketaren bidez egiten da. Baita 
generoen agindu hegemonikoak indartzen dituzten gizarte balioen bidez ere. 
Historikoki, baina nabarmenago garapen kapitalistatik aurrera, mendebaldeko 
gizarteek produzitzeko eta pertsonen artean sozializatzeko modua laneko 
banaketa sexual (zehatz) baten arabera ezarri zuten, eta, horrela, emakumeak 
besteenganako zaintzara eta arretara bideratu izan dira, gizonak, berriz, 
merkatuan etekinak ekoiztera. Gainera, lan bat feminizatzen denean balio 
gutxiago izaten du, eta lan bat maskulinizatzen denean, berriz, balio gehiago 
hartzen du. Are gehiago, azken kasu horretan, izena aldatu ere egiten da eta 
teknikoago bihurtzen da (adibidez, hegazkineko laguntzaileak (laguntzaileak), 
erizainak (ATS-ak), ile-apaintzaileak (estilistak), eta abar). 

Laneko sexu banaketa hori dela-eta, gaur egun, emakumeek dituzte ordainsaririk 
txikienak, lan ordutegirik malguenak eta aisialdirik murriztuenak; izan ere, 
haien denbora libreko zati bat ez da benetan librea, denbora hori besteen 
zaintzarako eta haien beharrak asetzeko erabiltzen dute, eta lan horrek ez 
dauka gizartearen esker onik ezta prestigiorik; izan ere, emakumeek berez, 
naturaz, zaintzen dute, eta naturala dena ez da kostatzen, eta beraz, ez 
dauka baliorik.

Gizonen egiten dutenaren gainbalorazioa eta emakumeek egiten dutenaren 
balorazio eskasa hautemateko, nahikoa da eguneroko ohiko gauzetan 
pentsatzea.

Ariketa ona da, berdintasuna landu nahi badugu eta gure sexismoa berraztertu 
nahi badugu, ekintzak egiten dituen pertsonaren sexuaren arabera ekintza 
horiek nola baloratzen ditugun pentsatzea. Gure pentsamendua aldatu egiten 
bada, gure pentsamendua sexista da. Izan ere, ekintzek ez lukete izan behar 
balio bat edo beste egileen sexuaren arabera, eta balioak ezin dira femeninoak 
edo maskulinoak izan. Balioak ezin dira onak edo txarrak izan, gure kode 
etiko/moralaren arabera, baina ez daukate sexu esleipenik.

ZUZENEKO INDARKERIA:
Gizon jakin batzuek emakume jakin batzuen kontra erabiltzen duten zuzeneko 
indarkeria da. Horren barruan emakumeen salerosketa, ezkontzen salerosketa, 
sexu-abusua, ohiko tratu txarrak, sexu-indarkeria, eta abar sartzen dira.

 < aurkibidea



GAIZKI DEITUTAKO GENERO-INDARKERIARI AURRE EGITEKO 
AKATSAK.

Orain arte ikusi dugun moduan, hitza, berez, arazoari aurre egiteko akats bat 
da; izan ere, generoa tresna bat baino ez da, baina ez da sexismoak oinarri 
hartzen duen ezberdintasunaren jatorria. Beste era batera esanda, arazoa 
soilik generoa baldin bada, eta ez sexismoa, gure buruari galdetu beharko 
genioke emakumeen portatzeko moduaren arabera indarkeriarik jasan behar 
ez izatea ziurtatuko ligukeen, hau da, generoarekin apurtuko bagenu eta 
menderakaitz garela erakutsiko bagenu; kasu horretan, ez genuke indarkeriarik 
jasan behar izango? Eta, bestela? Botere maskulinoaren aurrean otzan agertzen 
baldin bagara, libre egongo ginateke, hau da, ez genuke indarkeriarik jasan 
behar izango? Edo espero izatekoa da gizon bat zenbat eta maskulinoagoa 
izan, orduan eta bortitzagoa izatea; hori ez da egia. Argi dago norberak ez 
duela generoa jartzen eta kentzen nahi duenean; esaten genuen moduan, 
pertsonen identitate subjektiboaren barnean dago. Beste alde batetik, ez dugu 
ahaztu behar izaki sozialak garela eta gizarteak/sistemak definitzen duela zer 
garen; beraz, ez da soilik norberaren hautua, pertsonen sexuan oinarritutako 
gizarte hierarkiako eta egiturako kontua baizik. Begi-bistakoa da generorik 
egongo ez balitz, orain ez ginatekeela egongo gauden tokian, baina egia ere 
bada generoa puzzle honen tresna pieza bat baino ez dela.

Emakumeen aurkako indarkerian erabili den erreferentziako eredua osasun 
publikoan oinarrituta egon da, eta horren baremoa egiteko biztanleria bat 
erabiltzen da erreferentzia gisa, kasu honetan, gizonak, edo hobeto esanda, 
gizonengandik espero den portaera. Horri esker, askoz hobeto azaltzen dira 
zuzenbideari lotzen ez zaizkion hainbat epaitegietako interpretazio sexistak 
edo gizon erasotzaileen “normaltasunari” buruz esaten diren gauzak edo 
emakumeen portaeren araberako indarkeriaren justifikazioa.

Erasotzaileak jokaera arazoak dituen eta osasun arreta berezia behar duen 
norbait da, arazo bat daukan norbait, ez jokaera jakin bat hartzen duen 
norbait.
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Hala ere, beste indarkeria mota batzuetan erabiltzen den patroia araudietatik 
desbideratzen dena da (jokabide zigorgarriak, arauetan oinarritutako 
elkarbizitzan era kaltegarrian eragiten dutenak), eta legearen esparrua hartzen 
dute patroitzat.

Erasotzaileak haien ekintzen biktima moduan ikusten jarraitzen dugun bitartean, 
eta ez jokabideen egile moduan, emakumeen aurkako indarkeriak 
menperatze/otzantasun jokabideen patroien legitimazioa eta onarpena izaten 
jarraituko du. Erasotzaileek eraso egiten dute helburu bat lortzeko modurik 
eraginkorrena dela uste dutelako. Eta helburu hori emakume batetiko harremana 
eta emakumeak harreman horretan izan behar duen rola ulertzeko bere 
ikuspuntuaren araberakoa izango da. Jokabidea definitzeko moduan dago 
aurre egiteko eta errotik ateratzeko koska.

Orain arte aipatutako guztiarekin, ikusi ditugun hiru indarkeria motetatik, 
sinbolikoa, egiturazkoa eta zuzenekoa, hirugarrena da ikusten dugun bakarra 
eta aurre egiten diogun bakarra, gainera, zatitua, patologizatua (alkohola, 
drogak, testosterona) osagai berri hori ez da nahikoa atzaltzeko tratu 
txarretan eta sexu-indarkeriaren kasuetan zergatik eragiten dien hormona 
horrek gizon matxistei euren sumina emakumeen aurka soilik bideratzea.

Kontrolik gabeko bulkadak eragiten dituen kimika baliz kontua, edozein tokitan 
eta momentutan ikusiko genituzke bortxaketak.

Erazotzaile zuzenen patologizazioak eta biktimazioak ez du uzten emakumeen 
aurkako indarkeriaren dimentsioa ikusten eta ulertzen.

“Genero” indarkeriaz hitz egitean, zatikatzeaz gain, emakumeak biktima pasibo 
gisa uzten ditu; izan ere, generoarekin egiten duguna egiten dugula (emakume 
batengandik espero den horretara egokitzen bagara edo ez) ez gara indarkeria 
sufritzetik salbuetsita egongo. Horrez gain, emakume gazteak ez dira bizi 
genero aginduetara egokitzen diren emakumeak bezala, beraz, askoz ere 
gehiago kostatzen zaie desberdintasuna edo generoak eragindako indarkeria 
jasaten duten emakume direla hautematea edo ikustea.

Fenomeno sozialaren trataera ematen badiogu, bere izaera historikoa 
ezkutatuta, eta gainera, zenbait ahotsek indarkeria berdintasuna (?) dagoelako 
igo dela azpimarratzen dute, hala izango da, izatekotan, berdintasunarekiko
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erresistentziarengatik, edo indarkeria gizartearen inguruko ituna apurtu izanagatik, 
emakumeak dagoeneko esklabuak edo otzanak ez diren leku batean bizi direlako. 
Izan ere, ez al du indarkeriak historikoki emakumeen askatasuna kentzeko eta 
haien lekuan mantentzeko balio izan, hau da esklabu moduan egoteko? Emilia 
Pardo Bazánek 20. mendearen hasieran esandako hitzak gogoraraztea besterik 
ez dago. Giza eskubideen defendatzaile honek etengabeko, eguneroko, “emakume 
erailketa” aipatu zuen, eta zuzenbideak horren kontra ezer egiten ez zuela, are 
gehiago, kasurik gehienetan, garai haietan nagusitzen zen misoginia basatian 
oinarritutako aringarriak alegatuta, hiltzaileak aske uzten zituztela zioen.

Indarkeriari aurre egiteko eta aztertzeko modu horiek guztiak akats benetan 
larriak dira, biktimak ikusezin bilakatu eta ukatu egiten baitituzte, eta borreroak, 
horiek legitimatzen dituztenak eta kulturako patroi sexisten bitartez 
sostengatzen dituztenak zigorgabe uzten dituzte. Gauzak definitzeko moduaren 
arabera, testuinguruan indarra egiten egongo gara: etxekoa (ohiko tratu 
txarrak baldin badira; eta kasurik gehienetan, emakumeak hiltzen dituztenean, 
paradoxikoa bada ere, bikotea momentu horretarako ez da elkarrekin bizi), 
familia artekoa (soilik definitzen du biktimaren eta erasotzailearen arteko 
ahaidetasuna, eta indarkeria hori ez da soilik emakumeen aurkakoa), generokoa 
(tresnari buruz hitz egiten du, baina ez jatorriari buruz), matxista (ez dugu 
emakumeok soilik jasaten, arau heterosexistatik ateratzen saiatzen den edozein 
pertsonak jasan dezake, nahiz eta helburu ezberdinak egon). Emakumeen 
kasuan, indarkeria jasaten dugu menderatuak izateko eta menpekotasun hori 
onartzeko, LGTB kolektiboaren kasuan, helburua desagerraraztea da, eta gizon 
heterosexual ez maskulino menperatzaileen kasuan, inork zalantzan ez jartzeko 
botere sistema eta haien menderatze statusean jarraitu ahal izateko.
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2.1 Menderatzeko estrategiak; gorputza, 
begirada, definizioa, larderia, erasoa.
Boteretik edo botere hori dutenengandik gauzak definitzen dira, ikusten dira, 
larderia erabiltzen da, eta azken instantzian ordena berrezartzen da, galdu 
den edo galduta dagoela uste den ordena, hori dena indarkeria erabiliz. 
Indarkeria horrek, era berean, hertsatzeko elementu gisa balio du, gauzak 
bere ordenan mantentzeko.

Menderatze maskulinoaren adierazpen moduak anitzak dira. Horietako bat 
da toki publikoa nola erabiltzen dugun. Emakumeon gorputza objektu 
desiragarria izateko diseinatuta dago, baina ez askatasunez erabiltzeko. 
Ibiltzeko eta aske izateko beharrezkoa da oreka eta segurtasuna izatea. 
Gorputza, janzkera, oinetakoak, gorputzari lotutako besoen jarrera, eta abar 
euskarri hartuta, txikiagotu egiten gara, eta gorputzeko feminitate osoak 
gorputzeko segurtasun falta/otzantasuna adierazten du, eta horrekin oso zaila 
da norberak askatasunez jardutea.

EMAKUMEENTZAKO AUTODEFENTSA FEMINISTA IKASTAROA
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2.2  Zaintzak betebehar gisa: Estrategia 
berria: Maitasun erromantikoaren ideala. 
Emozio mendekotasunak.

Feminitatearen zati garrantzitsu bat besteen zaintzan oinarrituta dago, norberaren 
zaintzaren gainetik, guztiz bateraezina badirudi ere. Edo zaintzen zara edo 
besteak zaintzen dituzu, baina lehenengoa egiten baduzu zeurekoi hutsa zara. 
Elementu hori ere oso garrantzitsua da ahultasun sentimenduak eraikitzeko 
orduan; izan ere, indarkeria erabiltzea ez da feminitatearen ezaugarri bereizgarria, 
minik ez egitearen ideia baizik. Ideia hori dago alegiazko feminitatean, eta zama 
horrek emakumea guztiaz arduratzea eragiten du, haien buruaz izan ezik.

Zaintzak, bizitza eta osasuna zaintzeko egiten diren jarduera horiek guztiak, 
historiko ikusi ez direnak, etxeko esparrura zokoratuak izan dira eta emakumeei 
egotzi zaizkio. Zaintzan da soilik sartzen hori egiteko denbora, nola egin 
pentsatzen ematen dugun denbora baizik; eta bata eta bestea gehitzen baldin 
baditugu argi dago zaintzak gizakien oinarrizko beharrak asetzeko ekintza 
hutsez haratago doazela. Duela urte gutxi zegoen sistemak fisura gehiegi ez 
izatea lortu zuen, emakumeen ordaindu gabeko lanari esker, beraiek baitziren 
familia unitateko beharrak asetzeaz arduratzen zirenak.

Gure kontzeptuen markoaren zati batek honakoa azaltzen du: zergatik emakumeek 
egindako lanetan beti espero dugun arreta atseginagoa edo “erneagoa” izatea. 
Arreta hori, ez dago zereginetan zehaztuta, eta, jakina, ordainduta ere ez. Horrek, 
batzuetan, lanaren eta borondatez emandako zerbitzuaren artean egon behar 
diren mugak ezartzea zaildu egiten du. Uste dugu emakumeak, sentiberagoak 
direnez, gaitasun gehiago dutela pertsonen oinarrizko beharrak asetzera edo 
pertsona horiek garatzera bideratu dauden lanpostuak betetzeko/konpontzeko; 
gizarte laguntza, erizaintza, hezkuntza, herritarrentzako arreta, eta abar. Eta hori 
lanak kategorizatzeko beste modu bat baino ez da; izan ere, ez da kasualitatea 
lan bat feminizatuz doan heinean, femeninoaren kategorian erregistratzera 
igarotzea eta balioa galtzea, eta kategoria maskulinora pasatzen den beste lan 
batek, berriz, balio handiagoa hartzea.

15
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ESTRATEGIA BERRIA: MAITASUN ERROMANTIKOAREN IDEALA: 

Gehienbat XIX. Mendean sortu zen, eta generoan oinarritutako menderatzeko 
modu berri batean datza. Erromantizismoan desberdintasuna areagotzen 
duten funtsezko bi ideia daude:

1. Beste pertsona, bikotea, zoriontasuna lortzeko bide bakar gisa.

2. Zati bat gara, laranjaren erdia, eta beste zatiaren beharra daukagu,
IZAN AHAL IZATEKO. Hau da, gabeziak, absentziak eta faltak ditugu, 
eta horiek beste gizaki batek baino ezin ditzake konpondu, kasu 
honetan, gure osagarria denak beteko du falta zaigun hori. 
Kapitalismoak ere kontzeptu hori beregain hartu zuen familia 
fusionalaren ideiarekin; hau da, emakumea zaintzeaz arduratzen 
zen (maila pribatua) eta gizonak familiari baliabide materialak 
ematen zizkion (maila publikoa).

Emakumeen eta gizonen bizitza definitzeko zirkuluak egingo bagenitu, gizon 
gehienen zirkuluak gizarte prestigioa adieraziko lukete, bizitza soziala, 
o n a r p e n a . . .  E m a k u m e e n  k a s u a n ,  b e r r i z ,  % 9 0 - e k  
zaintzak/entregatzea/besteenganako maitasuna (maitasunarengatik dena 
eman behar da, bizitza barne. “Zenbat eta gehiago sufritu, orduan eta gehiago 
maitatzen da”. Eros= Tanatos. Baldintzarik gabeko maitasuna; izan ere, egiazki 
nire printze urdina ni salbatzen nauena da, eta horregatik dena zor diot. 
Emakumeoi, besteok maita gaitzaten, gu geu izateari uzteko exijitzen zaigu, 
eta, beraz, emakumeak izatea, izan ere, maitasuna emakumeon identitate 
subjektiboaren gakoetako bat da. Zenbat eta eraikiago egon besteek maita 
nazaten, orduan eta mendekoago izango naiz, garrantzitsuena ez delako ni 
neu izatea, nire identitatearekin, proiektuekin, trebetasun eta akatsekin, eta 
abar. Garrantzitsuena nola edo hala maita nazaten da.  Hona hemen neskatoei 
eta emakumeei maitasunean menderatzeko prozesuan bidaltzen zaizkien 
hainbat mezu: “Horrelakoa baldin bazara inork ez zaitu maitatuko” “Horren 
zakarra baldin bazara ez da harritzekoa bakarrik egotea” “Horren independentea 
izanda nola espero duzu bikotea aurkitzea" 

Maitasuna baldintzatua izan behar da (tratu onarekin eta begirunearekin), 
elkarrenganakoa (ez da nahikoa pertsonatako batek maitatzea) eta 
negoziaketa egon behar da, baina negoziatzeko beharrezkoa da 
berdintasuna egotea, bestela ezin baita negoziatu, eta, jakina, indarkeria 
baldin badago, ezin da negoziaketarik ezta bitartekotzarik egon.
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AUTODEFENTSA FEMINISTA EGIN AHAL IZATEKO 5 ELEMENTU:

1. KODETU:
Jokabidea eta bizitzen ari naizen errealitatea definitzeko moduaren 
arabera, zuzeneko indarkeria gehiago ala gutxiago jasateko eta 
naturala balitz bezala edo ez, edota atzera bueltarik ez duen 
zerbait bezala onartzeko arrisku gehiago izango dut.

2. SUBJEKTUA DEN PERTSONA. ESKUBIDEA DUEN SUBJEKTUA ETA
BERE HONAKOA GALDETZEN DIONA:
• NIK ZER NAHI DUT?
• Estrategiak eta etorkizunerako proiektuak planifikatzen ditu.

3. NORK BERE BURUA MAITATZEA ETA BALORATZEA:
• Soilik defenda daiteke baloratua edo maitatua den hori.

4. NORBERAK ESKUBIDEA DUELA SINESTEA
Bizitzeko, existitzeko, izateko eskubidea, inork inposatu gabe zer 
egin dezakeen edo zer ezin dezakeen egin emakumea izateagatik.

5. ESKUBIDE HORIEK PRAKTIKAN JARTZEA
Herritar gisa ditudan eskubideak ukatzen dizkidana nor den kontuan 
hartu gabe.
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3.1 Eraso edo aurre-indarkeria zehatzen 
egoera.
Garrantzitsua da aurre-indarkeria egoeran identifikatzea, izan ere, behin 
indarkeria fisikoa hasita, etengabeko indarkeriarako joeran sartuko gara, eta 
horrek zailago egingo du geraraztea. Dagoeneko indarkeria fisikoaren egoerara 
iritsi baldin bagara, arriskua kentzeko euskarri diren elementuak baino ezin 
izango ditugu erabili. Beraz, onena indarkeria fisikora iritsi baino lehen zerbait 
egitea izango da.
Berezko irizpidean izan konfiantza izan behar da.

AURRE-INDARKERIAREN ADIERAZLEAK: Ahotsaren doinua, gure izena 
ezabatzean berezko identitatea ukatzea (horren ordez zu, polit hori, ilehoria, 
beltzarana, eta abar erabiliz), jarrera, bizi-espazioa, hitzezkoa ez den komunikazio 
erasotzailea edo inbaditzailea.

EMAKUMEENTZAKO AUTODEFENTSA FEMINISTA IKASTAROA

3. UNITATEA
INDARKERIAREN KONTRAKO PREBENTZIOA 
ETA JARDUERA
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3.2 Prebenitzeko eta jarduteko estrategiak.

3.2.1 Gorputz segurtasuna eta muga fisikoak, hitzezkoa ez den
komunikazioaren elementu garrantzitsuak:

A) Euskarriaren oinarria aldakak banatuta egotearen arabera.

B) Bizkarraren jarrera, besoena, gorputzari lotu gabe, bizi-espazioa
izateko eta mugak ezartzeko banatuta egotea.

C) Begiratzeko modua, beldurrik gabekoa baina harrokeriarik gabekoa.
Begirada ez jaistea.

D) Espazioa betetzeko modua, bizi-espazioa ez murriztea.

E) Norberaren bizi-espazioa, nire mugak argi izatea besteen aurrean
ondo erakusteko.

3.2.2  Emozio-segurtasuna eta mugak:

A) Begirunea, nork bere burua onartzea. Subjektua objektuaren
aurrean.

B) Begirunea, besteak onartzea.

C) Hitzezkoa ez den komunikazioarekin bat datorren adierazpenezko
hitzezko komunikazio.

D) Ez biktimizatzea, norbanakoaren ardura.

E) Genero aginduak, jarduteko oztopo gisa.
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I. ERANSKINA
HARREMAN AFEKTIBO-SEXUALETAN OHIKO 
INDARKERIA ZIKLOA ULERTZEKO ELEMENTUAK.
Jende askok, eta horien artean ohiko indarkeriaren biktimak artatu behar 
dituzten profesionalek, sexismoa eraikitzeko moduaren inguruan ezagutza 
eskasa dute, eta, era beran, indarkeria sexista legitimatzen dute “ordena” 
berrezartzeko. Teoria feminista ez ezagutzeak biktimak bigarren maila batean 
biktimizatzea eta indarkeriari era okerrean aurre egitea, eta, beraz, bere 
eraginak “arintzeko” baliabideei ere era okerrean aurre egitea dakar; izan 
ere, emakume bat laguntza bila doanean, dagoeneko indarkeria egoera 
batean dago, eta ezin dugu prebentzioaz hitz egin. Prebenitzen ariko ginateke 
sexismoa iraunarazten duten kultura aldamioak desmuntatzea lortuko 
bagenu. Sexista den indarkeria orok arrazoi berdinei erantzuten die, eta 
gauza beraren adierazle dira, gizonek emakumeengan boterea izatearen 
nahia, alegia. Hala ere, indarkeria emakumeen jarrera baten eta antinaturalak 
diren portaeren erantzuna denez, horiek biktima izatetik kaltegile izatera 
igarotzen dira, eta bortitz hitza egozten zaie gizonezkoenak diren ezaugarriak, 
moduak eta berezko portaerak erabiltzen dituelako.

Neurri zehatzen bitartez aurre egin behar diegu emakumeen aurkako 
indarkeria kasu jakinei, baina kasu jakin horietatik ezin dugu emakumeen 
aurkako indarkeriaren zergatien azterketa orokorra egin. Egoera zehatzen 
azterketak (menpekotasun ekonomikoa izatea edo ez, familiako kargak, 
laguntza sarea, legezko egoera, emozio-mendekotasuna=lotura traumatikoa, 
eta abar) emakume jakin batzuen egoerari era zehatzagoan aurre egiteko 
balio behar du. Baina egoera hori, behin indarkeria gertaerak gertatu eta 
gero sortzen da, beraz, delitu gertaerei erantzuteko konponbide zehatzetara 
heldu nahi ez badugu, beharrezkoa izango da emakumearen aurkako 
indarkeriari egiturazko ikuspuntutik eta ikuspuntu politiko batetik aurre 
egitea. Beste era batera esanda, menderatze eta otzantasun estrategiak 
parametro psikologiko batetik nola ezartzen diren ulertzen saia gaitezke, 
baina psikologiak ez du generoaren eraikuntza soziokulturala azaltzen, eta 
hori da, hain zuzen ere menperatze/otzantasun harremanak iraunarazten 
duena. Jokabidea ikuspuntu psikologiko batetik aztertu daiteke, baina ez 
du zertan klinikoa izan. Jokabide bortitza izateko, subjektuak ez du zertan 
izan anormaltasun klinikorik.
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Jarraian emakumeak tratu txarrak jasaten jarraitzea ahalbidetzen duen prozesu 
psikologikoa zein izan daitekeen teorikoki azalduko dugu.

A. Ondorio psikologikoen azterketa konparatiboa, Romero (85), tratu
txarrak jasan dituzten emakumeen eta gerra-presoen artekoa, alegia. 
3 puntu aurkitu ditut komunean:

1. Indarkeria fisikoaren mehatxu egoerako abusu psikologikoak
biktimak ikaratzen eta ahularazten ditu.

2. Biktima aurreko laguntza iturrietatik isolatzea.
3. Terroreak eta norberaren izaera galtzeak erasotzailearen aurrean

biktima emozionalki menderatua egotea eragiten duen indar 
positiboa.

B. Violette eta Barnett, Seligmanek adierazitako ikasitako defentsa
gabeziaren ildoari jarraituz, hiru prozesu egongo liratekeela adierazi dute:

1. Motibazio itxurakeria (pasibotasuna), 2. Adimeneko itxurakeria 
eta itxurakeria-kognitiboa (arazoak konpontzeko gaitasuna 
ahultzea eta 3. Emozio-trauma, babesgabetasun sentimendua 
areagotzea, gaitasunik eza, etsipena eta depresioa.

C. Leonore Walker, ildo berean: Etengabeko tratu txarrak, danbateko
elektrikoak, emakumearen erantzuteko motibazioa murriztu egiten 
da. Emakumea pasibo izatera iristen da. Bigarren maila batean, 
arrakastak hautemateko bere gaitasun kognitiboa. Berak ez du uste 
bere erantzunari esker emaitza positiboa jasoko duenik, hori posible 
izan edo ez. Babesgabetasun sentimenduek arazoak konpontzeko 
gaitasun orokorra ahuldu dezakete, baita horiei aurre egiteko 
motibazioa ere, eta horrek mesede egiten dio indarkeriazko 
harremanean jarraitzeari. Walkerren iritziz, indarkeriaren zikloak 3 
fase ditu:

1ª Tentsioa pilatzeko edo sortzeko fasea.
2ª Tentsioa kentzeko fasea.
3ª Damutzeko fasea (nire ustez damu faltsuarena),
    ezti-bidaiako fasea.

D. Bidermanen eskema, torturan erabilitako hertsatzeko 8 metodo:
Isolamendu soziala, pertzepzioaren monopolizazioa, neke fisiko 
eta buruko neke egoera, mehatxuak, inoizkako barkaberatasuna, 
“ahalguztiduntasuna” erakustea, degradazioa edo garrantzirik 
gabeko eskaerak inposatzea.
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Hertsapen bidez limurtzea etengabeko prozesua da, espazioan eta
denboran. Indarkeriazko ekintzak aurretik sumatu ezin izateak 
eragile suntsitzailea bihurtzen du. Estrategia honakoen multzoak 
osatzen du: erasoak, denborak eta helburuak.
Eraso fisiko batek beti uzten du lorratz psikikoa.

Baita alternantziak eta aurretik ezin ikusteak ere. Harreman desorekatua 
aldizkakotasun abusuaren bitartez gauzatzen da.

E. Lotura traumatikoa (Dutton eta Painter):

Botere desorekan oinarritutako harremana da, eta botere hori 
bidegabe duenak, aldizka, zirikatu, kolpatu, mehatxatu, gehiegikeriak 
egin edo larderiak egiten dizkio botere gutxiago duen pertsonari, 
eta horrekin biktimak lotura emozional indartsuak izatea lortzen du.

Lotura traumatikoak 2 ezaugarri ditu:
1. Botere desoreka eta
2. Abusua aldizkakoa izatea.

Boterearen desoreka areagotzen doan heinean, biktimak beste 
pertsonaren behar handiagoa duela pentsatzen du. Boterea bere 
gain hartzen duen erasotzailea bere buruarekiko neurriz kanpoko 
sentsazioa garatuz joango da. Pertsona “boteretsuak” menpeko 
bihurtu duen pertsona horrekiko menpekotasuna izango du. Botere 
sentsazio hori, beraz, menpekotasun hori estaltzeko maskara moduko 
bat izango da. Biktimak alde edo ihes egiten duenean, boteretsuak 
bere gabeziei aurre egin behar die. BIKTIMAREN BALIO-GALERA 
BARNERATUA + BOTERETSUAK BERE IRUDIA MANTENDU BEHARRA 
MENDERATZEAREN BIDEZ  Lotura traumatikoa askoz ere indartsuagoa 
bihurtzen da aldizkako zigorrak egiten direnean, eta harreman 
permisiboekin eta lagunkoiekin tartekatzen denean.

Damua estimulu positibo gisa indartzen da, eta inkontzienteki 
lasaitasun sentsazioari lotuta geratzen da. Banatu ondoren, 
indartutako estimulua (damua eta maitasuna) beldurra baino 
indartsuagoa denean, emakumea tratu txarrak ematen dizkion 
gizonarekin itzul daiteke. Baita alternantziak eta aurretik ezin 
ikusteak indartsuagoak direnean ere. Harreman desorekatua 
aldizkako abusuaren beldurragatik gauzatzen da.
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III. ERANSKINA
TRATU TXARRA IDENTIFIKATZEKO TESTA

Ondorengo baieztapen hauetakoren bati baietz erantzuten badiozu
TRATU TXARRAK JASATEN ari zara:

Txikiago, ergela edo ezdeusa sentiarazten zaitu. Barregarri uzten
zaitu, kritikatzen zaitu edo zure iritziei barre egiten die (erlijiosoak,
politikoak, pertsonalak)

Zure familia, lagunak eta auzokideak kritikatu eta izena galarazten
die edo haiekin harremanak izatea eragozten dizu, jeloskor jartzen 
da edo borroka bat eragiten du.

Dirua, janzkera, zure deiak, irakurtzen duzuna, zure harremanak eta 
zure denbora kontrolatzen du

Ez dizu jaramonik egiten, axolagabearena egiten du zure aurrean 
edo isiltasunarekin zigortzen zaitu

Oihu egiten dizu, haserretu egiten da, zuri edo zure seme-alabei
mehatxu egiten dizue

Umiliatu egiten zaitu eta autoritatea kentzen dizu seme-alaben
eta ezagunen aurrean

Aginduak ematen dizkizu eta zuk egin dezakezuna erabakitzen du

Errudun sentiarazten zaitu: zuk duzu guztiaren errua

Bere begiradek edo keinuek une batzuetan ikara ematen dizute

Zuretzat garrantzitsuak diren objektuak suntsitzen ditu

Ez du zure lana baloratzen, dena gaizki egiten duzula esaten du,
baldarra zarela

Sexu-harremanak izatera edo hainbat praktika egitera behartzen zaitu

Berebiziko garrantzia du tratu txarra noiz dagoen hautemateak, hortik 
ateratzeko lehen pausua hori jakitea eta jasaten ari zarela onartzea baita, 
"Jakitea boterea izatea da"
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Film interesgarriak:
• Te doy mis ojos. 2003; Directora: Iciar Bollaín.
• Sara, no estás sola. http://www.rtve.es/television/no-estas-sola-sara/
• Acusados. 1988; Director: Jonathan Kaplan.
• Antonia´s line. http://www.filmaffinity.com/es/film810074.html
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Esteka intesgarriak:

•  www.ambbea.org
•  http://plazandreok.blogspot.com/
•  http://feministas.org/
•  http://zubiakeraikitzen.blogspot.com
•  www.femiteca.com/spip.php?rubrique44

Erakundeen edo baliabideen estekak:

• Tratu txarren biktimentzako arretarako telefonoa: 016
•  Biktimentzako arretarako telefonoa: 900840111
•  http://jabetzeskola-hernani.nireblog.com
•  www.vitoria-gasteiz.org/berdintasuna
•  www.vitoria-gasteiz.org/igualdad
•  http://berdintasuna.basauri.net/
•  http://www.ondarroa.eu/udala/zerbitzuak/berdintasuna
•  www.berdinsarea.net
•  http://avatarberdintasuna.blogspot.com/
•  mailto:berdintasuna@donostia.org
•  http://berdintasunatolosakoudala.blogspot.com/
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