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Kaixo, Ander naiz, eta zu? 

Azaleratu,
baina

azeleratu
gabe



Kaixo, Ander naiz, eta zu? 

Ni, Lucía

Jai- eta aisialdi-guneetan lasaitu egiten dira kontrol sozialak, besteak beste alkoholaren eta beste droga 
batzuen eraginez. Atsegin gabiltzala uste izaten dugun arren, gure jokabidea inbaditzailea izan daiteke, 
begirunerik gabea. Ez dago aitzakiarik batere haren baimenik gabe inor inbaditzeko, hari musu emateko edo 
haren gorputza ukitzeko.

Jai- eta aisialdi-guneetan lasaitu egiten dira kontrol sozialak, besteak beste alkoholaren eta beste droga 
batzuen eraginez. Atsegin gabiltzala uste izaten dugun arren, gure jokabidea inbaditzailea izan daiteke, 
begirunerik gabea. Ez dago aitzakiarik batere haren baimenik gabe inor inbaditzeko, hari musu emateko edo 
haren gorputza ukitzeko.



Kaixo, nahi al duzu nik lehortzea?

Hara bestea! Nola 
izan daiteke hain 
zakarra, urdanga 
itxura horrekin!

Eskerrik asko,
baina moldatzen naiz ni neu.Nori axola 

zaio…



Tira ba, niretzat 
kalte, baina saiatu 
beharra nuen, oso 
gustuko zaitut eta.

Eskerrik asko,
baina moldatzen naiz ni neu.

Kaixo, nahi al duzu nik lehortzea?

Emakumeen janzteko eiteak ez digu bide ematen beraiei begirunea 
galtzeko. Kontuz ibili itxuran oinarrituta egiten ditugun 
interpretazioekin. Normalean, probokazioa soilik begiratzen duenaren 
begietan dago.



Nire lonjara joan gaitezke…
gainera, han kondoirik bada… 

Lonjara joaterena
gustatu egiten zait,
baina larrua jotzearena…
hori ez ba! Hara, a ze bero-hoztailea!!…

Niri tokatu behar zitzaidan,
bada, taldeko erreprimitua…!

Biren
nahia



Lonjara joaterena
gustatu egiten zait, baina
larrua jotzearena…
hori ez ba! 

Nire lonjara joan gaitezke…
gainera, han kondoirik bada… 

Ondo da, arazorik ez.
Inportanteena biok elkarrekin
gustura egotea da, eta lonjan
hemen baino lasaiago
egongo gara.

Bi pertsona elkarrekin lotzen direnean, desberdinak izan daitezke bakoitzaren asmo eta nahiak. Asertiboa 
izatea, zer nahi dugun eta zer ez adieraztea lagungarria da nahi ez dugun zerbait egiten ez amaitzeko. 
Funtsezkoa da lortu nahi duguna lortzeko ez presionatzea eta beste pertsonaren nahiak errespetatzea.



Aizu, egingo al dugu selfie bat elkarrekin?

Argitaratzeko
baimena



Inporta al zaizu argazki hau
nire Instagramera igotzen badut? 

Ez zait inporta,
baina ni etiketatu gabe, eh!

Batzuetan sare sozialak gure “arrakasten” erakusleiho gisa erabiltzen ditugu, kontuan hartu gabe 
argitaratzen ditugun gauza batzuek gogaitu egin dezaketela norbait. Ez ezazu inoren irudirik argitaratu 
haren baimenik gabe.



Ez zaitzatela
ezagutu



Ligatzeko aplikazioen bidez irudi erotikoak bidaltzen ditugunean, gure identitatea ezkutatzea komeni da. 
Irudi biluziak bidaltzen badituzu, ekidin itzazu zure identitatea (ezkuta itzazu zure aurpegia eta erraz 
identifikatzeko moduko zure gorputzaren beste ezaugarri batzuk: piercingak, tatuajeak, ... ) eta argazkiak 
egin diren lekuak ere.



Bero-bero jartzen gaituzue, politt horiek!

Bollera-kontuak



Bi neska elkarrekin katigatuta egotea ez da gizonezko heterosexualentzako ikuskizuna, ez dute inor 
berotzeko egiten. Zerbait intimoa da, baita espazio publikoetan denean ere. Funtsezkoa da besteen 
adierazpen afektibo zein erotiko guztiekiko begirunea, berdin delarik beste horien desiraren orientazioa.



Norbaitekin ligatzean, gogoratu:
zenbat eta ausartago jokatu,

orduan eta errespetu handiagoz ekin.


