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INSTRUKZIOA

INSTRUKZIOA

Gasteizko Udalaren Alkatetza-gaietarako zinegotzi ordezkaria den Amaia Barredo
Martínen eta Berdintasunerako Zerbitzuko zinegotzia den Miren Fernández de Landa
Ruizen aginduz, “Genero eta euskararen erabilera egokia, irudi inklusiboak eta
estatistika eta ikerketetan genero ikuspuntua txertatzeko irizpideak Vitoria-Gasteizko
udalean” instrukzioa onetsi da, udalaren sail, zerbitzu eta unitate guztiei nahiz organismo
autonomo, udal-enpresa eta mendeko entitateei bertan jasotzen diren irizpideak eta
jarraibideak txertatzea eskatzeko xedez.
Hizkuntza sexista deuseztatzea oso garrantzitsua da, hizkuntzak, kultura
erreproduzitzeko tresna den heinean, sekulako eginkizuna duelako pertsonen nortasun
soziala eratzeko orduan. Hortaz, pertsona guztiak ikusarazi eta aintzat hartuko dituen
hizkuntza inklusiboa erabiltzeak askotariko herritartasuna islatzen du. Hala, erakunde
honen oinarrizko erantzukizuna da emakumeak kanpoan utzi ez eta esplizituki izendatzea,
maskulinoen opakutasunaren atzean ikusezin gera ez daitezela sustatzea eta identitate
ez-binarioak ikusgai egin eta aitortzea, hizkuntzaren bidez, bai errealitatea azaltzen
denean, bai herritarren bizitzak hobetzeko politikak eta neurriak ezartzen direnean.1
Halaber, arretaz jokatu behar dugu publizitate- edo informazio-kanpainetan,
argitalpenetan, web-orrialdean eta abarretan irudi inklusiboak hautatzean, askotariko rolak
sorrarazten dituzten estereotipoetatik urrundu behar baitugu, eta bizi dugun gizartearen
araberako irudi anitza erakutsi, irudiok sozializazio-balioen transmisioari eragiten baitiote.
Bestalde, berdintasunerako bidean, estatistikak eta ikerketak nahitaezkoak dira
politika publikoak berbideratzeko, datuak eta informazioa biltzen eta tratatzen
dugunean genero-ikuspegia sartuz gero ikusgai egiten baitira generoaren araberako
desberdinkeriak eta diskriminazioak.
Gasteizko Udalak, benetako berdintasunerako bidean aurrera egiteko konpromisoa
hartu duenez, gizartearen eskari horri erantzun ez ezik, Europako, estatuko nahiz EAEko
esparruetan gaiaren inguruan derrigortzen duen araudia ezartzeko konpromisoa ere
hartu nahi du.
Europako araudia: Europako Ministerio Kontseiluak (Europako Kontseiluak)
otsailaren 21eko Gomendioa onartu zuen 1990ean, hizkuntzan sexismoa deuseztatzeari
1 Ildo horretan, Berdintasunerako Zerbitzuak berdintasun politiken subjektua zabaltzeko prozesua abiatu
duen arren, instukzio honek hizkuntzaren “erabilera ez-sexista” izango du ardatz, bai gaztelaniaren bai
euskararen kasuan. Hala ere, testuan zehar identitate ez-binarioak ikusarazi eta kontuan hartu beharrari
buruzko aipamenak egingo ditu.
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buruzkoa, eta oinarrizko hiru neurri hauek proposatu zituen:
• Emakumeek gizartean duten presentzia eta egoera kontuan hartuko dituen hizkuntza
ez-sexista sustatzeko ekimenak abiaraz ditzatela estatu kideek.
• Lege- eta hezkuntza-testuetan eta administrazio publikoaren testuetan sexuen
berdintasun-printzipioarekin bat egingo duen terminologia erabil dadila sustatzea.
• Komunikabideetan sexismorik gabeko hizkuntza erabil dadila sustatzea.
Espainiako estatuko araudia: Emakumeek Aukera Berdintasuna edukitzeko
lehenengo Planera sartu zen gomendio hori (Ministroen Kontseilua, 1988-1990).
Testuak honako hau adierazten du, berariaz: «Hori dela-eta, administrazio-hizkuntza
berritzeko prozesuan, administrazioaren zirkularrei, inprimakiei eta formularioei
dagokienez, diskriminazio mota horiek kontrolatu eta deuseztatuko dira». Lehenengo
arau horren atzetik, beste batzuk etorri ziren, baina Emakumeen eta Gizonen Benetako
Berdintasunerako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa nabarmentzen
da horien artean. Zehazki, administrazio-eremuan nahiz eremu sozial, kultural eta
artistikoetan (14. artikulua), informazioaren teknologien arloko proiektuetan (28.
artikulua) edota publizitatean eta berdintasunean (41. artikulua) hizkuntza ez-sexista
ezarri behar dela adierazten du.
EAEko araudia: Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko
4/2005 Legeak honako hau esaten du, 18.4. artikuluan: «Euskal herri-aginteek ez
dute hizkera sexista erabiliko, ez zuzenean, ez beste pertsona edo erakunde batzuen
bitartez sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan».
Era berean, honako hau adierazten du 26.3. artikuluak: «Gizarte-komunikabideek,
beren programazioak egiteko orduan, ez dute hizkera sexistarik erabili behar, eta
emakumeen parte-hartze aktiboa eta sexu bien presentzia orekatua eta irudi anitza
bermatu behar dituzte, edertasun-kanonetatik eta sexu bakoitzak bizitzako arloetan
betetzen dituen eginkizunei buruzko estereotipo sexistetatik aparte, eta bereziki zaindu
behar dituzte ume zein gazteentzako edukiak. Bestalde, emakumeek sustatutako edo
emakumeei zuzendutako jarduera politiko, sozial eta kulturalen zabalkundea bermatu
behar dute, gizonekiko berdintasunean, eta orobat emakumeak ahalduntzeko lagungarri
diren jarduerak ere».
Halaber, estatistikak eta ikerketak genero-ikuspegira eta sexuaren aldagaira
egokitzeko modua erregulatzen du 16. artikuluak.
Bestetik, HARA! Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako 20182021eko IV. Planak, lehenengo jarduketa-ildo estrategikoan (berdintasuna
udal-gobernuan), xedeen artean jasotzen du udalaren informazio- eta komunikazioekintzetan, bai eta udal-estatistiketan eta -ikerketetan ere, genero-ikuspegia txertatzekoa,
eta, horri begira, datu-ekoizpenean eta -hedapenean genero-ikuspegia sartzeko modua
erregulatuko duen beste instrukzio bat behar dela adierazten du. Bada, instrukzio hau
onetsita, bi xedeak betetzen dira.
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Azken batean, honako helburu hau dauka instrukzio honek: batetik, Gasteizko
Udalean sexista ez den hizkuntza ezartzea; bestetik, estereotipatua ez den ikuspegi
anitzetik abiatuta berdintasunezko irudi inklusiboak transmititzea eta, azkenik, estatistikak
nahiz ikerketak genero-ikuspegira egokitzea.
Generoaren zeharkakotasunak printzipio horiek guztiak bateratzea dakarrela kontuan
izanik, instrukzio honetan jasotzen diren gomendioak lotesleak dira Gasteizko Udalaren
sail, zerbitzu eta unitate guztientzat, organismo autonomoentzat, udal-enpresentzat eta
bestelako menpeko erakundeentzat.
Udalaren sail guztiek beharrezko neurriak hartu beharko dituzte egungo legeesparrutik eratorritako gomendioak betetzen direla eta horien aplikazioa eraginkorra
izango dela bermatzeko.
Instrukzioan jasotzen diren irizpide, jarraibide eta gomendioak ezarriko dira Udalak
ekoitzitako dokumentazio administratibo eta dibulgatzailean; hala nola, baldintza-orrietan,
erregelamenduetan, araudietan, hitzarmenetan, diskurtso ofizialetan, hitzaldietan,
txostenetan, komunikazioetan, posta elektronikoetan, material dibulgatzailean, idatzizko
nahiz ikus-entzunezko publizitatean, Power Point multimedia aurkezpenetan, gida
didaktikoetan eta abarretan. Halaber, materiala sortzen duenaren erantzukizuna da
hizkuntza eta irudi ez-sexistak erabiltzea eta, instrukzioarekin bat eginez, estatistiketan
eta ikerketetan genero-ikuspegia txertatzea. Berdintasunerako Zerbitzuak zalantzak argitu
ahalko ditu, eta erreferentziazko beste material batzuk eskaini.
Vitoria-Gasteizen, 2020ko urtarrilaren 23an
Amaia Barredo Martín, Alkatetza-gaietarako zinegotzi ordezkaria eta
Miren Fernández de Landa Ruiz, Berdintasunerako Zerbitzuko zinegotzia.
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1
GENEROA ETA EUSKARAREN
ERABILERA EGOKIA

1. GENEROA ETA EUSKARAREN ERABILERA
EGOKIA

1.1. SARRERA
Testu honen helburua da, euskararen erabilpenaren inguruan hausnarketa egitea
generoari dagokionez eta, zenbait proposamen eskaintzea egoki adierazteko. Aldi
berean, gaiarekiko sentsibilitatea eragin nahiko genuke, garrantzitsua baita hiztunok
kontzientzia hartzea gure adierazpena zaintzeko.
Garai batean entzuten zen euskaraz ez zela posible dagokigun gaian desegoki
adieraztea. Izan ere, esan eta idatzi zen euskara ez zela beste hizkuntza batzuk bezain
sexista, edo, zuzenean, euskara ez zela “hizkuntza sexista”.
Komeni da iritzi horien jatorria labur azaltzea. Ideia horiek, ziur aski, auzo-erdaren
konparaziotik abiatzen ziren: jakina denez, bai gaztelania bai frantsesa genero
hizkuntzak dira; genero kategoria gramatikala daukate: femeninoa eta maskulinoa.
Horiek izenak eta izenordeak sailkatzen ditu eta determinanteekin eta adjektiboekin
komunztaduretan islatzen da: “la niña alta / el niño alto”. Hizkuntza horien sisteman,
gainera, maskulinoa generiko edo orokor gisa erabiltzen da, hau da, izendatutako
errealitatea gizonek eta emakumeek osatzen dutenean edo errealitate horren konposizioa
ez dakigunean: “los niños de educación primaria”, “les acteurs”.
Maskulino generikoaren erabilpena eztabaida iturria izan da azkeneko
hamarkadetan. Hainbat ahotsek arbuiatu dute bere erabilpena, emakumeak
ezkutatzen dituela argudiatuta eta emakumeak momentu oro izendatu behar direla
defendatuta. Horren ondorioz beste alternatiba batzuk proposatu dira: femenino eta
maskulinoaren alternantzia, izen orokorrak kolektibo mistoei erreferentzia egiteko,
esaldiak birformulatzea… Eskumen-esparru arautzaileak ere nazioarte mailan arautu du
hizkuntza ez sexista abiatzeko legedia.
Euskara, berriz, ez da “genero hizkuntza”; ez dauka aipatutako genero gramatikalik,
hitzak sailkatzen dituena eta komunztaduretan islatzen dena: “neska altua / mutil altua”
sintagmetan ez dago genero morfemarik. Hortik ondorioztatu da euskaraz ez zegoela
aukerarik erabilpen sexistarik egiteko.
Auzo-erdaretan dagoen maskulino generikoa euskaran ez egoteak esan nahi du
ez dela gai horrekiko eztabaidarik egon eta hiztunek ez dutela gai horren inguruan
pentsatu edo erabakiak hartu behar izan. Dena den, euskaran badaude hainbat aspektu
“generoz” tindatuta daudenak, eta horien inguruan hausnartuko dugu.
Esan daiteke, bestalde, hizkuntza batek generoa edukitzeak ala ez lotura zuzenik ez
daukala, berez, gizartea parekoagoa edo ez-parekoagoa izatearekin. Ez da zuzena
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esatea generoa daukaten hizkuntzak sexistagoak direla besteak baino. Izan ere,
esparru pribatua eta publikoaren banaketa emakume eta gizonen artean eta esparru
publikoarekin lotutako prestigioa oso zabalduta dago gizarte askotan -euskal gizartean
ere-; hori bai, era desberdinetan gizarte bakoitzean.
Hizkuntzak sexistak izan daitezke? Hizkuntza batzuk beste batzuk baino sexistagoak
dira?
Gizarteen izaera historiko ez-parekoek hizkuntzetan aztarnak uzten ditu (“neska” hitza
iraina bihurtu ahal izatea mutil bati aplikatuta, adibidez). Munduko hizkuntzetan aurkitu
ahal izango dira gizarteetan egon diren eta dauden pertsonen arteko desberdintasunaren
arrastoak. Euskaran ere aurkituko dira: hitz batzuen esanahia, termino batzuen adieraren
desberdintasuna emakumeei edo gizonei aplikatzen zaizkielarik… Eta aldi berean,
hiztunen ekoizpenetan hautemandako sexismoa hizkuntzaren erabilpenean dagoela
gehienetan, ez hizkuntzaren sisteman. Hiztunak, beraz, adierazteko modua aukeratu ahal
du eta erabilera egokia egin dezake; hizkuntzak ez du desegoki adieraztera behartzen.
Bestalde, euskaldunak elebidunak gara; paradoxikoa izango litzateke pertsona
berberak hizkuntza batean adieraztea modu sexista batean eta beste hizkuntzan modu
egokian. Emakume eta gizonei buruzko gure ikuspegia eta gure jarrerak antzekoak
izango dira erabiltzen ditugun bi hizkuntzetan eta bi hizkuntzetan islatuko dira.
“Genero” hitzak zentzu asko dauzka. Alderdi gramatikala alde batera utzita,
emakumeak eta gizonak bereizteko erabiltzen da. Pertsonen generoa, alegia
emakumea ala gizona izatea, eraikuntza soziala da; pertsonak bi generotan dauzkagu
sailkatuta (femeninoa eta maskulinoa), jaiotzean asignatutako sexuaren arabera. Baina
kategorien arteko muga zurrunak hein batean lausotzen joan dira: gaur egungo hainbat
ahotsek azaltzen dute pertsonen identitate generikoa aldakorra izan daitekeela eta
are sailkaezina ere; transgeneroen eta queer-en presentziak hala konfirmatzen du.
Hizkuntzaren bidez aniztasuna errespetatu nahi duen hiztunak kontuan hartu beharko
du identitatea eraikitzeko aukera guztiek begirunea merezi dutela.

1.2. HIZKUNTZA SEXISTA ETA ANDROZENTRISTARI AURRE EGITEKO
ESTRATEGIAK
1.2.1.INBERTSIOAREN ARAUA
Hizkuntzaren erabileran egon daitekeen sexismoari erreparatzeko, estrategia erraz
bat dago eta kasu askotan ondo funtzionatzen du: inbertsioaren araua. Susmagarria
den hitza edo esaldia beste generoari aplika diezaiogun ea egokia iruditzen zaigun.
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Esaldi susmagarria:

Inbertsioa eginda:

Garmendia jaunak eta Estitxuk
aurkeztu dute txostena.

Díaz de Alda andreak eta Joseluk aurkeztu
dute txostena.

Natalie Portman, beti bezain
eder eta elegante, eta Robert
de Niro errekonozitua sari
bana jasotzera igo ziren
eszenatokira.

Robert de Niro, beti bezain eder eta elegante,
eta Natalie Portman errekonozitua sari bana
jasotzera igo ziren eszenatokira.

Mila esker, Nagore, eman
duzun hitzaldiarengatik;
zure edertasunaz lagunduta,
gainera, gaiaren interesa ezin
hobeto heldu zaigu.

Mila esker, Andoni, eman duzun
hitzaldiarengatik; zure edertasunaz lagunduta,
gainera, gaiaren interesa ezin hobeto heldu
zaigu.

Gazteen aisialdia errutina hutsa
da: telebista ikusi, tragoak
hartzera joan, neskekin ligatzen
saiatu…

Gazteen aisialdia errutina hutsa da: telebista
ikusi, tragoak hartzera joan, mutilekin ligatzen
saiatu…

Horretaz konturatzea nahikoa izan daiteke pertsonen trataera desegokia zuzentzeko.
Bestalde, bada fenomeno bat hainbat hizkuntzatan gertatzen dena,
ANDROZENTRISMOA. Honek, adierazpen batzuetan ulertarazten du gizona munduaren
ardatza eta neurria dela. Izan ere, askotan badirudi mundua gizonek bakarrik osatzen
dutela. Horrek eragin zuzena du historikoki gizonei erantsi zaizkien rolak, baloreak eta
gaitasunak errekonozimendu gehiago izatearekin:
EZ

BAI

Frantziako iraultzaren ondorioz
sufragio unibertsala ezarri zen

Frantziar iraultzaren ondorioz
gizonentzako sufragioa ezarri zen.

Atenastarrek bozketaren bidez
aukeratzen zituzten haien ordezkoak

Gizon atenastarrek bozketaren bidez
aukeratzen zituzten haien ordezkoak,
horiek ere gizonak.

Kontuan hartu behar da emakumeak populazioaren erdia zirela Frantzian eta
Atenasen eta bozkatzeko eskubidea ukatzen zitzaiela.
Emakumeak ezkutatzeaz gain, maila baxuko gizonak ere ezkutatuta geratzen dira
bi esaldietan: hor aipatutako eskubideak ez zituzten gozatzen gizarte horietako gizon
guztiek, baizik eta gizon hiritarrek eta askeek (esklaboek ezin baitzuten bozkatu).
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1.2.2. GENEROA GENERORIK GABEKO HIZKUNTZAN
Generoa aditzean: hitanoa
Hitanoa erabiltzeak eskatzen du hiztunak solaskidearen generoa kontuan izatea;
aditzean marka desberdina utziko du generoaren arabera: “erretzeari utzi iezaion!”
(emakume bati, noka) eta “erretzeari utzi iezaiok!” (gizon bati, toka).
Erabilpenean, baina, arazoak sortzen dira solaskidea ez denean genero bakar
batek osatutako taldea edo nor den ez dakigunean. Kasu horietan hitanoa desegoki
baliatzen da maiz: atzizki maskulinoak erabiltzen dira. Eta hori gertatzen da bai ahoz
(lagunartean, familiartean, abestietan…), bai idatziz (oharretan, iragarkietan…). Egia
da hitanoa ez dela ohikoa administrazio testuetan, baina bai kanpaina batzuetan,
gazteei zuzendutako zenbait mezutan, kasu.
Alternatiba gisa, alde batetik, “zu” tratamendua erabiltzea dago. Baina beste
estrategiak ere erabili daitezke: inperatiboan, kasu, ez da ezinbestekoa aditz
laguntzailea jartzea.
EZ

BAI

Erretzeari utzi iezaiok

Erretzeari utzi

Musika gustatzen zaik

Musika gustatzen zaizu

Ekar ezak hire proposamena

Ekarri hire / zure proposamena

Idatzizko testu batzuetan (maila ez oso formalekoetan) bi atzizkiak uztartzea gero
eta ohikoagoa da. Denborak erakutsiko digu zein bide egiten duen baliabide horrek.
Hona hemen adibide bat:
Inork ez dink aurtengo txapeldunak beste ohore eta bitore jaso.
Generoa daukaten izenak
Euskaran hainbat izenek generoa daukate, bai animaliak izendatzeko (behorra
eta zaldia, ardia eta aharia, ahuntza eta akerra, oiloa eta oilarra…) bai pertsonei
erreferentzia egiteko:
gizalaba, emakumea, emakumezkoa, andrea, andregaia, emaztea, neska,
gizasemea, gizonezkoa, senarra, senargaia, mutila, jauna…
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Badaude senidetasuna adierazten duten beste izen generodun batzuk ere:
ama, amona, izeba, erraina, alaba, ahizpa, arreba, aita, aitona, osaba, suhia,
semea, anaia, neba…
Ohar gaitezen, halaber, euskaran lau izen daudela alboko hizkuntzetan bi dauden
tokian: neba, arreba, ahizpa eta anaia.
Generoa daukaten izenekin gizonek eta emakumeek osatutako plurala erabiltzeko
orduan, femenino eta maskulinoaren elkartea erabili behar da: seme-alabak, neskamutilak, andre-gizonak, jaun-andreak… Izen maskulinoak –semeak, mutilak, jaunak…–
desegoki erabiltzen dira maiz bi generoak izendatzeko; derrigorrezkoa da bi elementuak
presente egotea.
Adibideak:
EZ

BAI

Zenbat seme dituzu?

Zenbat seme-alaba dituzu? / Zenbat ume
dituzu?

Kanguru hau triste dago ez baitauka
semerik

ez baitauka umerik (kumerik)

Zure aitak etorriko dira?

Zure gurasoak etorriko dira?; zuen aitaamak etorriko dira? [Gurasoak bi aita ez
badira, argi dago].

Osabak etorri dira

Osaba-izebak etorri dira

Guztiok anaiak gara

Guztiok neba-arrebak gara

Ikasleen anai-arrebak ere etor
daitezke

Ikasleen neba-arrebak ere etor daitezke

Eskolako maisu guztiak gonbidatuta
daude

Eskolako maisu-maistra / irakasle guztiak
gonbidatuta daude

Errege Katolikoen konkista

Errege-erregina Katolikoen konkista

Probintziako alkate jaun guztiek
erantzun diote deialdiari

Probintziako alkate jaun-andre guztiek
erantzun diote deialdiari
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Generorik gabeko izenak zehaztu beharra
Esan dugu jada euskaran izen gehienak ez daudela generoen arabera sailkatuta;
salbuespenak zerrendatu ditugu gorago. Hala ere, geure buruari hauxe galdetu ahal
diogu: generorik gabeko izenak entzutean edo irakurtzean, nortaz hitz egiten den jakin
gabe, zer irudi etortzen zaigu gogora, emakume bat edo gizon bat? Zerrenda hau
irakur dezagun:
Erizaina, idazkaria, jostuna, haur-zaina, telefonista, sare-konpontzailea,
garbitzailea, emagina, suhiltzailea, iturgina, zurgina, igeltseroa, urpekaria,
ugazaba, artzaina, abeltzaina...
Zer irudikatu dugu hitz horiek irakurtzean? Hitzok, noski, ez dute adierazten zein
den pertsonaren generoa, baina gerta daiteke guk geuk mentalki generoa jartzea.
Generoa adierazi nahi badugu, baina, zehaztu beharko dugu:
Andre euskaltzaina, gizon euskaltzaina; emakume zuzendaria, jaun zuzendaria;
neska urpekaria, mutil urpekaria…
Euskaraz behar ez diren estrategia batzuk
“-SA” BUKAERAKO FEMENINOAK
Zubereran “-sa” atzizkia izen femeninoak osatzeko erabiltzen da. Atzizkia daramaten
hitz batzuk, bestalde, berriak dira edo maileguak: alkatesa, aktoresa, idazlesa,
dantsarisa, alarguntsa, bertsolarisa, idazkarisa, langilesa… Baliteke hedatze hori
gaztelaniaz eta frantsesez emakumeak izendatzeko aldarrikapenekin zerikusirik izatea,
baina bide hori ez dator euskararen izaerarekin bat eta hizkuntzak ez du estrategia hori
behar. Hortik jarraitzekotan, euskaran ere “bikoteak” sortzen joango lirateke, frantsesa
eta gaztelaniaren erara (doctora / doctor; doctoresse / docteur) eta plural bikoitzak
beharko lituzkete: alkate-alkatesak, langile-langilesak…
Esan bezala, euskarak ez du zertan holako femeninoak sortu, izenak ez baitira
ez maskulinoak ez femeninoak: alkatea, aktorea edo idazlea dira, berez, generorik
gabeko izenak.
Adibideak:
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EZ

BAI

Edurne Perez alkatesak

Edurne Perez alkateak

Udaletxeko langile-langilesa guztiak

Udaletxeko langile guztiak

Testuak berak edo testuinguruak adierazten du askotan pertsonaren generoa. Inoiz
pertsonaren generoa nabarmendu nahi izatekotan, nahikoa da honela egitea:
emakumezko aktorea, emakume alarguna, neska dantzaria, gizon dantzaria,
gizonezko aktorea…
Adibideak:
EZ

BAI

Edurne Perez alkatesak

Edurne Perez alkateak / alkate andreak

Aktoresa onenaren saria

Emakumezko aktore onenaren saria

POPULAZIOA, IRAKASLERIA, PERTSONAK…
Zuzentasunaren bila, euskal hiztun batzuek ere estrategia batzuk baliatzen dituzte,
hain zuzen genero gramatikala daukaten hizkuntzen erabiltzaile batzuek erabiltzen
dituztenak maskulino generikoa saihesteko. Askotan esaldia gaztelaniaren kalkoa
izaten da.
Adibideak:
EZ

BAI

Programa populazio erretzailearentzat

Programa erretzaileentzat

Bosgarren mailako irakasleria

Bosgarren mailako irakasleak /
maisu-maistrak

pertsona ijitoak / pertsona desgaituak

Ijitoak /desgaituak

1.2.3. “Gizona” erabilera espezifikoa, “Gizartea” edo “jendartea”,
“Gizona” hitz elkartuetan.
“Gizona”: erabilera espezifikoa
“Gizona” hitza erabili da tradizioan eta literaturan bai gizonak bakarrik bai gizonak
eta emakumeak izendatzeko. Hiztegi batzuek oraindik bi esanahiak jasotzen dituzte eta
batzuetan esanahi orokorra agertzen da lehendabizi. Honela, adibidez:
Gizon. 1. Gizakia, lurreko abere mota garatueneko kidea. Ikus giza-. […]. 2.
Gizaki arra. Ikus gizonezko; gizaseme; emakume. […]
Baina “gizakia = pertsona arra” eragiketa saihesteko, “gizona” zentzu espezifikoan
(pertsona arra izendatzeko) soilik erabiltzeko gomendatzen dugu. Desegokia da, beraz,
modu orokorrean edo generikoan (emakumeentzat ere) erabiltzea.
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EZ

BAI

Non daude ideia handiak eta sakonak
dituzten gizonak? Non daude herri
honek behar dituen politikariak?

Non daude ideia handiak eta sakonak
dituzten pertsonak / gizakiak? Non
daude herri honek behar dituen
politikariak?

“Gizartea” edo “jendartea”? “giz”- erroaren erabilera generikoa
Gai eztabaidatua izan da “giz”- erroa modu generikoan edo orokorrean erabiltzea
egokia ote den (alegia, emakume eta gizonentzat). “Gizarte” hitza jarri da zalantzan,
besteak beste. Bi jarrera bereiztu dira.
Haietako bat: “giz”- erroaren erabilpen generikoa arbuiatzea erro hori “gizon”
hitzean ere badagoelako. Eta baita zentzu espezifikoa duten beste batzuetan ere:
gizasemea, gizagaixoa, gizakotea, gizakoia, gizagaldua, gizon, gizonki, gizontasuna,
gizonkeria… Hiztun batzuek desegokitzat jotzen dute, beraz, pertsonak izendatzeko
hitzak eta pertsona arrak izendatzekoak sustrai berbera izatea. Horren ondorioz
pertsona edo jendea, jendartea, humanoa (“eskubide humanoak”) humanitatea…
eta beste batzuk erabiltzen dituzte. Izan ere, “jendartea” asko zabaldu da azkeneko
urteotan.
Alternatiba horietako batzuetan, baina, arazoak aurkitu dira. “Jendea” proposatu
da “gizakiaren” ordez baina hitzaren zentzu kolektiboa oso hedatuta dago hizkuntzan,
singularra (pertsonarena) baino gehiago. “Jendartea”, bere aldetik, pertsonen talde
bat izendatzeko erabiltzen da, `jendaurrea´ edo `lagunartea´ da; “gizarteak” zentzu
zabalagoa dauka. “Humanoa”, berriz, latineko hominis hitzetik dator: latinez homo
hitz orokorra zen, baina gaztelaniako eta frantseseko egungo emaitzak, hombre eta
homme, espezifikoak dira. “Eskubide humanoak” sintagma ez litzateke, beraz, aukera
hobea izango “giza eskubideak” baino.
Gaiaren aurrean beste jarrera bat dago. Horren arabera, hiztunek ez dute gizerroa daukaten hitzetan arazorik ikusten. Alde batetik ez dago oraindik argi zein den
“gizarte” hitza eta “gizon” hitzaren arteko harreman historikoa. Bestalde, hiztunek ez
dute hitzen etimologiaren eta bilakaeraren kontzientziarik; hitzek haien bidea egiten
dute eta esanahiak ere garatzen dira. Arrazoi horregatik, besteak beste, hiztun gehienek
baliatzen dituzte “giz-“ erroa daukaten hitz orokorrak, bai ahoz bai idatziz, testuinguru
formal eta informaletan. Berriaren estilo liburuan azaltzen da, adibidez, egunkariak ez
duela “jendarte” erabiltzen “gizarte” adierazteko.
Arrazoi horiengatik ez ditugu, beraz, “gizartea”, “gizakia”, “giza-” eta abar
arbuiatuko. Atal honetan jarreren berri eman dugu labur hiztun bakoitzak bere gogoeta
egin dezan.
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“Gizona” hitz elkartuetan
Hainbat hitz elkartu dira tradizionalki “gizon” osagaiarekin: Hitz konposatu horiek
egokiak izango dira lehenengo kasuan eta “gizon” osagaia aldatu beharko dugu “-ari”
atzizkia, “langile”, “pertsona” etab. Erabiliz, bigarren kasuan.
Esanahi espezifikoa daukate,
gizonekin lotuta
lege-gizona, enpresa-gizona,
industria-gizona, kultur gizona,
elizgizona, plazagizona,
itsasgizona...

Erreferentzia egiten dio talde
anitz bati edo ezagutu gabeko
generoko pertsona bati
legelaria, enpresaria, industrialaria,
kultur-pertsona, eliz-pertsona, plazapertsona, itsas-langilea

Posible da, noski, kolektiboa erabiltzea (jendea); halaber, generoa zehaztuko dugu
pertsonarena baldin badakigu (kultur gizona, kultur emakumea, kultur jendea...).
Adibidez:
EZ

BAI

Esperientziaren bortxaz, enpresagizonak ohartu dira …

Esperientziaren bortxaz, enpresa-jendea
ohartu da / enpresa gizon-emakumeak
ohartu dira …

Zertan ibiliko ginateke, medikuak,
injineruak, enpresa gizonak,
abokatu, antropologo edota
politikariak behar den bezala heziko
ez bagenitu?

Zertan ibiliko ginateke, medikuak,
injineruak, enpresa jendea / enpresa
gizon-emakumeak, abokatu, antropologo
edota politikariak behar den bezala
heziko ez bagenitu?

1.2.4. JAUZI SEMANTIKOA
Batzuetan termino bat erabiltzen da orokorra (emakume eta gizonentzako) dela
ulertaraziz, baina gero, momentu jakin batean, aditzera ematen da termino hori ez
dela benetan orokorra, baizik eta maskulinoa soilik. Jauzi semantikoa ez da inoiz
emakumeekin gertatzen.
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EZ

BAI

Gazteen aisialdia errutina hutsa da:
telebista ikusi, tragoak hartzera joan,
neskekin ligatzen saiatu…

Gazteen aisialdia errutina hutsa da:
telebista ikusi, tragoak hartzera joan,
beste gazte batzuekin ligatzen saiatu…

Adin baterako nork ez daki gutxi gorabehera zer den garrantzitsua bizitzan?:
ondo moldatzea lau lagunekin, ondo
konpontzea emaztearekin, gaizki ez
konpontzea lanbidearekin…

Adin baterako nork ez daki gutxi gorabehera zer den garrantzitsua bizitzan?:
ondo moldatzea lau lagunekin,
ondo konpontzea ezkontidearekin /
bikotekidearekin, gaizki ez konpontzea
lanbidearekin…

1.2.5. ASIMETRIA
Erabilpen asimetrikoak
Emakumea agertzen da gizonarekin lotuta, ez modu independentean.
EZ

BAI

Bigarren pisuko bizilaguna eta bere
emaztea

Bigarren pisuko bizilagunak / bikotea/
ezkontideak

Robert Capak eta bere lankidea Gerda
Tarok

Robert Capak eta Gerda Taro
lankideek

Erakusketan Rodinen bi eskultura
eta bere maitale Camille Claudelen
eskultura bat ikusi ahal izango dira

Erakusketan Rodinen bi eskultura eta
Camille Claudelen eskultura bat ikusi
ahal izango dira. [Bi eskultoreak
maitaleak izan ziren]

Hitz batzuek ez dira modu berean erabiltzen, edo ñabardura desberdinak dauzkate,
emakumeei eta gizonei aplikatzen zaizkienean.
•
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Gizona izatea `ausarta´ edo `adoretsua´ izatea da; horrela adierazi da askotan
eta horrela jasotzen da hainbat hiztegitan. “Emakumea izatea” ez da modu
berean ulertu. Gizon portatzea esapideak `behar bezala´ edo `egoki jokatzea´
esan nahi du eta ez dauka baliokide femeninorik.

•

•

•

EZ

BAI

Etorri hona, gizona bazara

Etorri hona, ausarta bazara

Gizon portatu zen, bai, Andrew

Primeran / ederto /… portatu zen,
bai, Andrew

Andereño tratamenduak ezkongabearen egoera adierazten du eta ez dauka
baliokide maskulinorik; ez da, beraz, erabili behar.
EZ

BAI

Urrutia andereñoa eta Perez jauna,
pasatu hemendik mesedez saria jasotzera

Urrutia andrea eta Perez jauna, pasatu
hemendik mesedez saria jasotzera

Emakumea, neska, atsoa… erabiltzen dira irain moduan gizonei eta mutilei
aplikatuta. Erabilpen hori desegokia da.
EZ

BAI

Atso kalakariak zarete benetan!

Kalakariak zarete benetan!

Zelako baldarrak baloiarekin! Zer
zarete zuek, neska batzuk?

Zelako baldarrak zareten baloiarekin!

Kontuz beste hitz batzuen aplikazio asimetrikoarekin. Aztertzen badugu
nori aplikatzen diogun eta zein maiztasunarekin hurrengo hitzak, asimetriaz
jabetuko gara: polita, liraina, apala, liluragarria, delikatua, sentibera… sendoa,
indartsua, ausarta, bortitza…

Asimetria mezuetan
Generoei egozten zaizkien rolen eta ezaugarrien bereizketa presente dago uneoro.
Emakumeak lotzen dira ardura estetikoarekin eta izaera pasiboarekin, etxea eta
familiaren zaintzarekin. Gizonari adimena eta indarra dagozkio, kalea, jarduerak eta
mundu publikoa. Adjektiboetan islatzen da askotan asimetria mota hau.
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EZ

BAI

Natalie Portman, ohi bezain eder
eta elegante, eta Robert de Niro
errekonozitua sari bana jasotzera igo
ziren eszenatokira

Natalie Portman eta Robert de Niro
aktore errekonozituak sari bana
jasotzera igo ziren eszenatokira.

Mila esker, Nagore, eman duzun
hitzaldiarengatik; zure edertasunaz
lagunduta, gainera, gaiaren interesa
ezin hobeto heldu zaigu.

Mila esker, Nagore, eman duzun
hitzaldiarengatik; gaiaren interesa ezin
hobeto heldu zaigu

Asimetria trataeran
Gizonak izendatzeko “gizon” eta “jauna” hitzak erabiltzen dira eta horien ondoan
“neska” hitza erabiltzen da emakumeak izendatzeko edo, besterik gabe, haien ponte
izena (txikigarrien bidez, batzuetan). Trataera horren bidez emakumeen adingabetasun
irudia transmititzen da.
EZ

BAI

Garmendia jaunak eta Estitxuk
aurkeztu dute txostena

Garmendia jaunak eta Díaz de Alda
andreak aurkeztu dute txostena

Josu Agirre alkate jaunak hartuko du
hitza lehendabizi eta ondoren Mirenek
eta Nekanek ekitaldiaren programa
azalduko digute

Josu Agirre alkateak / alkate
jaunak hartuko du hitza lehendabizi
eta ondoren Miren Linazasoro
fakultate honetako dekanoak eta
Nekane Gorostiza bertako ikerketa
zuzendariak ekitaldiaren programa
azalduko digute

1.2.6. LESBIANAK, GAYAK, BISEXUALEAK, TRANSEXUALEAK… IZENDATZEA
Euskaraz ere mespretxuz tindatutako izenak aurkitzen ditugu hetero-arautik ateratzen
diren pertsonak deitzeko: “marika”, “marikoia”, “maritxu”, “bollera”… Egia da
LGTBI kolektiboak izen horiek hartu dituela harrotasunez, desafioz eta umorez, eta
autoizendatzeko erabiltzen dituela. Kolektiboaren kanpotik eta maila formalean, hitz
egokienak nazioartekoak dira: “lesbiana”, “gaya”, “homosexuala”, “transexuala”,
“transgeneroa”, “bisexuala”, “intersexuala”...
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1.2.7. GENERO-IDENTITATE GUZTIAK TXERTATZEA
Genero-binarismoa mundu-ikuskera zurruna da, eta, generoari eta sexualitateari
dagokienez, gorputzen eta bizipenen aniztasuna ukatzen du. Halaber, besteren
artean, transexualen eta intersexualen1 esperientziarekin talka egiten du. Aniztasuna
islatuko duen hizkuntza inklusiboak, bada, emakume/gizon banaketa tradizionalarekin
identifikatzen ez diren pertsonak bildu behar ditu.
Zentzu horretan, Gasteizen Genero Berdintasuna egoteko 2018ko IV. Planak aurrera
egiten du sexu- eta genero-dibertsitatearen inklusioan, giza eskubideen ikuspegiaren
esparrutik abiatuta. Hala, berdintasunerako politika publikoen agendan LGTBI pertsonen
errealitatea txertatzeko bidean aurrera egiteko erronka hartzen du bere gain.
Horrenbestez, herritarrek erabiltzeko dokumentuetan (hala nola, eskabideetan,
inprimakietan, erreklamazioetan eta abarretan) edota udalaren barne-inprimakietan edo
-dokumentuetan mekanismo inklusiboak egotea bermatze aldera eta pertsonek beren
burua nahi duten bezala agerrarazteko duten eskubidea eraginkorra izate aldera, «ezbinarioa» aukera emango da «emakumea» eta «gizona» aukerez gain, datu pertsonalen
artean izen-abizenak, sexua edo generoa jasotzea eskatzen denean (EHUn ezarri den
moduan).

IZEN-ABIZENAK

SEXUA - GENEROA
Emakumea

Gizona

Ez-binarioa

1 Transak: Trans termino zabalak emakumeen eta gizonen berezko ezaugarritzat hartzen diren arauetatik
kanpo geratzen diren pertsonen bizipenen aniztasuna azpimarratzen du; arau horiek agerian uzten
dute bizi garen errealitateko genero-sistema bitarraren zurruntasuna (Platero, 2014). Termino horren
bidez, pertsona transexualei, transgeneroei, trabestiei, genero-identitate aldakorrak eta sortzaileak
dituztenei, eta abarri egiten zaie erreferentzia. Oro har, jaiotzatik esleitutako generoa zalantzan jarri
duten pertsonak dira, hormonazio-prozesuak izan diren ala ez kontuan hartu gabe edo generoa berriro
esleitzeko ebakuntza egin dieten edo ez gorabehera.
Pertsona intersexualak: Sexu anbiguoaz —femenino edo maskulinotzat nekez kategoriza daitekeena—
jaiotzean, sexu-binarismoa zalantzan jartzen duten pertsonak. Gure gizartearen arabera, egiazko sexu
bakar bat —sexu horri dagokion generoarekin— eta heterosexualitatearen arau naturalaren araberako
sexualitatea izan behar ditugu (Gregori, 2015). Baina pertsona intersexualak daudenez, agerian geratzen
da, maila biologikoan, ez dagoela hain argi maskulinoaren eta femeninoaren arteko banaketa —gure
ereduko bi aukera bakarrak—, eta sexu-aukera zabala dagoela. Biologiaren ikuspegitik, adieraz daiteke
sexua continuum zabal eta infinituki malgua dela, maskulino/femenino kategorien mugaketak gainditzen
dituena (Fausto-Sterling, 1993). .. Finean, pertsona intersexualek arazoak sortzen dituzte jaio berritan
egiten diren sexu-esleipenetan, eta gure sexu-genero sisteman zenbait aldaketa egitea planteatzen dute.
(“DESIRAK PLAZARA. Gasteizko LGTBI herritarren errealitateei buruzko diagnostikoa”. (2018)
dokumentutik aterata)
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FAMILIA-ANIZTASUNA ADIERAZIKO DUTEN INPRIMAKIAK
Familiei zuzendutako inprimakietan, eskabideetan, instantzietan eta abarretan
(bereziki, haur-eskoletan, liburutegietan, ludoteketan...), familia-nukleo mota guztiak
(nuklearrak, gurasobakarrak, homoparentalak, berreraikiak edo izatezkoak) irudikatuko
dituzten formulak eskaini beharko dira. Era berean, testuinguru guztietan emango da
erreferentziazko irudiak amak edo aitak, tutoreak, bestelako senideak eta abar izateko
aukera.
IZEN-ABIZENAK

Arduraduna(k) (aitak, amak, tutoreak...)

Bestetik, adingabeak izendatzeko moduari dagokionez, «neska-mutilak» bezalako
forma bikoitzak ez erabiltzeko moduak bilatuko dira, sexu zehatz batekin identifikatzeko
derrigortasuna saihesteari begira. Horretarako, «adingabeak» eta «ondorengoak»
bezalako forma generikoak erabiliko dira, eta, berriro ere, hirugarren aukera bat sartzeko
aukera emango da, nork bere burua identifikatzeko moduak sentitzeko moduarekin bat
egin ahal izan dezan. «Ez-binarioa» da aukera egokiena.
1.3. AZKENEKO KOMENTARIOA
Ataletan zehar ikusi dugu zein puntutaraino dagoen presente generoa euskaran
ere, eta ohartu gara, halaber, generoa ez dugula beti modu egokian adierazten.
Eremu horretan ezagutzen ditugun beste hizkuntzekin alderatzen badugu euskara,
ondorioztatzen dugu nahiko antzekoak direla desegoki adierazteko hainbat modu:
jauzi semantikoa, trataera asimetrikoa…
Bestalde, fenomeno bat nabarmentzen da gure azterketan. Euskaran ere joera dago
hitz maskulinoak modu generikoan erabiltzeko, alegia, talde mistoei aplikatzeko edo
ezagutzen ez dugun generoko errealitateei aplikatzeko (hitanoaren erabileran; “semea”,
“jauna” eta beste izen maskulino batzuen pluralean…). Modu horretan euskararen
izaera bihurritzen dugu, ez baitu berez maskulino generikoa ahalbidetzen.
Baina generoa daukan lexikoa ez da diskriminazioaren motiborik behinena. Mezuen
edukietan adierazten den sexismoa eta emakume eta gizonen trataera asimetrikoa da
diskriminazio ohikoena; horiek euskaran ere gertatzen dira beste hainbat hizkuntzatan
bezalaxe. Posible da, hala ere, erabilpen egokia egitea arreta apur jarriz gero: hizkuntzak
parada ematen digu hiztunoi egoki adierazteko bideak aukeratzeko. Baina horretarako
kontzientzia hartu behar dugu eta hiztun batzuek gizon eta emakumeei buruz daukaten
ikuspegia eraldatu beharko lukete. Kasu askotan gakoa ez dago hizkuntzan, baizik eta
atzean dagoen ikuspegian; hizkuntza ikuspegia komunikatzeko tresna baino ez da.
Edozein modutan ere, kontzientziatutako hiztunek hizkuntza egoki erabiltzeak laguntzen
du gizarte zuzenago bat bultzatzen.
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2
IRUDI INKLUSIBOAK

2. IRUDI INKLUSIBOAK
IRUDIA ETA ERREALITATEA ULERTZEKO MODUA
Irudiz inguratuta bizi gara eta naturaltzat agertzen zaizkigun arren, kulturalki
eraikitako irudi eta sormenak dira. Hala ere, gutxitan jartzen diegu arreta eta aztertzen
ditugu irudi hauek barnean daramatzaten mezuak.
Nola eraikitzen ditugu irudiak?
Nola egiten diogu so munduari?
Zein unibertso sinbolikoan oinarritzen gara?
Komunikazio inklusiboak jendartearen aniztasunaren irudia ahalbidetuko duen irudi
eta kodeen erabileran datza, joera partzialik gabe edo genero errolak eta estereotipoak
indartuko dituzten elementurik gabe.
Hargatik, herritar denentzat lan egiten duten heinean, administrazio publikoek
ezinbestekoa dute bazterketatik urruntzen diren irudiak erabiltzea, hain zuzen ere
eratorriak diren jendartearen aniztasuna islatu dezaten.
Herritarrekin harremanak gertuagokoak izan daitezen lan egiten den garaiotan,
irudiek eta hauen erabilerak berebiziko garrantzia dute eta hauen eragina neurtezina
da. Administrazio mailan estereotiporik gabeko irudien erabilera egokia bultzatzeko
asmoz jaio da hemen aurkezten dugun proposamena, jendartea bere osotasunean
bisibilizatua eta ordezkatua izan dadin helburu duen lan proposamena, alegia.

SEXU ETA GENEROAREN INGURUAN KONTUTAN IZAN BEHARREKO
HAINBAT KONTZEPTU
Komunikazioaren hainbat arlotan, emakumezkoak genero rol eta estereotipo
tradizionalei lotuta irudikatzen dira. Gaur egun oraindik ere ez dira mailan publikoan
berdintasunean irudikatzen eta ez dira ahaldunduta agertzen gune erabakigarrietan
eta sarri gutxiesten diren maila pribatura mugatutako zereginetara lotuta agertzen dira,
zaintza lanak, kasu. Emakumezkoak eginkizun horietara mugatzeak, genero rolak
indartzen dira eta desberdintasuna kolakan jartzen duten erreferenteak izatea ukatuz
eta zailduz.
Beste alde batetik, unean uneko joera estetikoetara egokitzen diren emakumezkoen
gorputzak ageri zaizkigu sarri erabiltzen diren irudietan eta identitate aniztasunak
kabidarik ez duen unetik, estereotipo baztertzaileak sortzen ditugu. Honengatik
guztiagatik sortzen da errealitatea modu hurbilean jasoko duten irudiak erabiltzearen
beharra.
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Bi generoren banaketan oinarritutako klasifikazioak, klasifikazio honek izan dituen
ondorioak, sistema binario honen irauteak eta indartzeak historian izandako eraginak,eta
horretan oinarrituz errealitatea kontatzeko eta eraikitzeko moduek , zeharo markatu dute
eta egun markatzen dute gu guztion jokabidea eta beraz, gizarteen funtzionamendu
bera ere.
Irudiak estereotipoen transmisiorako eta sormenerako ezinbesteko elementuak dira
eta administrazio publikoetatik oso modu arduratsuan landu eta zaindu behar ditugu
komunikazio arloan darabilgun materiala. Pertsona oro, dena delakoa bere izaera,
errespetuz eta era inklusiboan hartu behar dugu.

IRUDIETAN SEXISMOA ETA ANDROZENTRISMOA SAIHESTEKO IRIZPIDE
OROKORRAK
Administrazio publikoetatik zabaltzen den informazioa herritarrengana ahalik eta
hobekien irits dadin, irudiak erabiltzen dira afixetan, web orrialdetan, esku orrietan eta
argitalpenetan oro har. Erabiltzen ditugun irudiok ereduak eta jokabideak helarazten
dituzte eta eragin zuzena dute prozesu komunikatiboetan.
Nola egin irudien erabilera egokia?
Nola egin hauek inklusiboak izan daitezen?

Emakumeak norbanako autonomo, independiente eta osoak
irudikatzen ez dituzten errepresentazioak baztertzea, alegia
gizonekiko menpekotasun egoerak (-ren ama, alaba…) edo biktima
gisa aurkezten dituzten irudiak saihestea, haiekiko etengabeko
bortizkeria sinbolikoak irudikatzen dituztenak, alegia.
Emakumeen gauza bihurtzea saihestea, gorputz femeninoa objektu,
apaingarri edo erakargarri sexual gisa agertzen dituztenak, hain
zuzen.
Emakumeen interesak, iritziak eta beharrak ikusaraztea, errealitatea
ulertzeko ikuspegi maskulinoa nagusitzen eta gailentzen den munduan
(androzentrismoa). Ohikoa da kezka, ardura eta errealitate femeninoak ezkutatzea,
baina estereotipo eta jokabide zehatzei lotutako irudiak ordea ikusarazten dira:
mendekotasuna duten pertsonen arreta zerbitzutan, etxeko lanetaz arduratzen,
(haurren zaintza lanak, amatasuna, osasun zerbitzuak, hezkuntza…)
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Aniztasuna irudietan zeharkatzea, alegia, talde menderatzailean edo
nagusian kokatzen ez diren pertsonek ez ditzatela soilik eduki espezifikoak irudikatu.
Adibidez, kanpaina instituzional baten kartelean gurpildun aulkian doan emakume
baten irudia agertzen bada, ziurrenik aniztasun funtzionalaren inguruko kanpaina
bati dagokio irudia.
Emakume eta gizon eredu denen presentzia ikusaraztea bermatu eta
hauek denek egoera eta testuinguru denetan betetzen dituzten funtzio, enplegu eta
ekarpen denak jaso. Ezin dugu irudikatu denena beharko lukeen edo den zerbait
soilik sexu konkretu bati balegokio bezela (kirola gizonentzat eta etxeko lanak
emakumeentzat).
Pertsonak sexuaren eta generoaren aniztasunetik irudikatzea,
estereotipatuak ez diren irudien bidez, heteronormatiboa ez den ikuspegi
intersekzionaletik abiatuta. Kanpaina mota orori aplikatuko zaio irizpide hau, baita
askotariko familia-nukleoak islatzeko orduan ere.
Pertsona eredu denak aurkeztu eta aniztasuna ere zabaldu. Aniztasun
funtzionala duen lagun oro ez da zuria, migranteak ere badira anitzak generoari
dagokionean eta LGTBI kolektiboan ere badira aniztasun funtzionala dutenak…
Iragarkietan irudien edo argazkien tamainaren eta kokalekuaren
hierarkizazioa saihestea (lehen edo bigarren planoa). Menpekotasun ideia
edo emakumeen eta gutxitutako kulturen irudi umiliagarriak edo laidogarriak
saihestea
Tradizionalki emakumezkoei eta gizonezkoei lotu zaizkien
estereotipoak edo genero rola irudikatzen dituzten irudiak
saihestea: gizonak indartsuak, aktiboak, lehiakorrak bailiran eta emakumeak
ahulak, geldiak, espazio pribatuari lotuta baleude. Emakumezkoek enplegu arloan
duten parte hartzea ikusaraztea, antolakuntzan, parte hartze sozialean. Orain
arte sexuaren araberako banaketan mugatuak izan diren arloetan gizonezkoen
eta emakumezkoen presentzia irudikatzea. Arlo domestikoa topagunerako espazio
gisa irudikatzea, hezkuntza, elkarbizitza eta bizitzaren garapenerako oinarrizko
espazio gisa aurkeztea.
Kontuan izan nori zuzendutakoa den lantzen ari garen kanpaina eta
horri begira indartu behar diren baloreen arabera diseinatu behar da kanpaina.
Adibidez, gazteei begirako kanpaina batean aniztasuna jaso behar bada, eredu
maskulino eta femenino hegemonikoek markatutako estereotipoak eta genero rolak
apurtzen dituzten irudiak erabiliz egitea.
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ZENBAIT JARRAIBIDE ETA GOMENDIO
•

Pertsona oro identifikatua eta ordezkatua sentiaraziko duen lengoaia eta irudi
ez sexista eta ez diskriminatzaileak erabiltzea, estereotipoak erabat baztertuz.

•

Ikonoak edo objektuak erabiltzea baliagarria izan daiteke estereotipo sexistak
edo etnozentristak ekiditzeko.

•

Erabiltzen diren irudietan jasotzen diren pertsonen aniztasuna oso garrantzitsua
da. Denok gara ezberdinak eta haientzako guztientzako lan egiten dugu
instituzioetatik:
Jatorri aniztasuna eta aniztasun etnikoa
Adin ezberdinak
Sexu eta genero aniztasuna
Familia eredu ezberdinak
Aniztasun kulturala
Aniztasun funtzionala
Testuinguru sozioekonomiko ezberdinak
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•

Eginkizun ezberdinak testuinguru anitzetan burutzen dituzten pertsona
ororentzako tratu bera. Sexu, jatorri edo egoera ezberdineko pertsonen arteko
kooperazioa eta elkarlana irudikatzea.

•

Irudi bankuetako ohiko gorputz normatiboen aurrean, ilustrazioa alternatiba ona
izan daiteke, imajinario inklusiboagoa adierazi ahal izateko.
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3. GENERO IKUSPUNTUA ESTATISTIKA ETA
IKERKETETAN

Gida honek Udaleko langile denentzat baliagarria izateko helburua badu ere, atal
hau datuekin aritzen diren atal, zerbitzu edo unitateetako langilegoarentzat espresuki
pentsatua dago. Hargatik, irizpideen dokumentu hau, ikerketak garatu eta txostenak
ematen dituen Ikerketa Bulegoarentzat baliagarria izateaz gain, honako profila duten
udal langileei ere zuzenduta dago:
–– Euren eremutik informazioa landu, sortu edo ekoizten duen langilegoa.
–– Udalaren edozein lan arlotan, udal politiken diseinuaz arduratzen den
langilegoa.
ZERGATIK TXERTATU GENERO-IKUSPEGIA UDALAREN ESTATISTIKETAN ETA
IKERKETETAN?
Historikoki, estatistika eta ikerketak emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak
kontuan hartu gabe egin izan dira. Beste hainbat arlotan gertatu izan den bezala,
hizkuntza edo lengoaia kasu, estatistika eta ikerketetan ere emakumeak ezkutatuak
izan dira. Ondorioz, orain urte gutxi arte, informazioa partzialki aurkeztu izan da eta
herritar denentzako orokortu eta onargarritzat jo da unean uneko interesen arabera
neurtutakoa.
“Herrialde baten estatistiken izaerak honen errealitatea eta
jendarteak barneratutako baloreak islatzen du”.
Maria Pazos, ekonomialaria.
Ekitatea eta zuzentasuna helburu dugun bide honetan, estatistikak
eta ikerketak politika publikoak berdintasuneruntz berbideratzeko
ezinbesteko tresna dira, genero ezberdintasunak eta diskriminazioak
ikusgarri egiten dizkigutelako.
“Kontatzen ez dena, ez da existitzen”,
Carmen Alcaide, Espainiako Estatistika Institutuko
Lehendakari ohia.
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3.1. GENERO ESTATISTIKETATIK, GENERO IKUSPEGIKO ESTATISTIKA ETA
IKERKETETARA
Sexuen araberako banaketarik gabeko estatistika eta datuen gabezia mintzagai
izan zen Emakumeen Nazioarteko Konferentzietan, bai Mexikokoan (1975) zein
Nairobikoan ere (1985). Hala ere, Beijingo Konferentzian (1995) eman zitzaion
gai honi benetako bultzada, genero mainstreaming-aren estrategia eta politika
publikoetan genero ikuspegia txertatzeko estrategiak zehaztu baitziren. Urrats honek
berebiziko garrantzia izan du, izan ere, unera arte egiten ziren emakumeei buruzko
datu bilketak, estatistika eta ikerketei zegokienean, soilik berdintasunerako antolakunde
publikoei begira edo emakumeen eskubideen defentsarako eremuetara bideratzen
ziren. Beijingetik bultzatutako ikuspegi berriak ordea, emakume eta gizonen inguruko
estatistika eta ikerketak gizartearen eremu denetara zabaltzeari ekin zion.
Genero estatistikak egitetik, sistema estatistikoetan genero ikuspegia
txertatzera igarotzeak honako hau dakar , besteak beste:
1. Gizabanakoei buruzko informazio estatistikoa sexuaren araberako
banaketa eginez jasoa, bildua, landua eta aurkeztua izan behar da.
2. Aldagaiak sexuaren araberako banaketa eginez aztertu eta landu
behar dira, ez soilik ondorioak. Ulertu beharra dago genero ikuspegiko
estatistikak ez direla emakumeei buruzkoak, baizik eta emakume eta gizonei
buruzkoak. Sexua gainera, ez da beste aldagai huts bat, aldagai transbersala
baizik, alegia, pertsonen gaineko informazio guztiak joan behar du sexuaren
araberako banaketaren arabera ezberdindua. Sexu aldagaia prozesu osoan
aplikatu behar da eta ez soilik ondorioak aurkezterako orduan.
3. Estatistikek genero ikuspegia txertatu behar dute. Genero
ezberdintasunak edo diskriminazioak eragin ditzaketen estereotipo eta faktore
sozial eta kulturalak identifikatzeko ahaleginak egin behar dira, ikusarazten
dituzten datuak bildu eta publikoak egiten direla bermatuz.
ARAUDIARI DAGOKIONEZ
Jarraian, xedapenari dagokionez berdinak diren EAEko eta Estatu mailako araudiek
estatistika eta ikerketetan genero ikuspegia txertatzeko jasotzen dituzten neurri zehatzak
aipatuko ditugu. Xedapen hauek edozein instituziotan jarraitu beharreko urratsak
zehazten dizkigute eta Vitoria-Gasteizko Udaletik arlo honetara bideratzen diren lan
guztien egituraketarako oinarri izanen dira.
Gai honi dagokionean araudia betetzea, kalitatezko udal interbentzio
eraginkorragoa egin ahal izatea ahalbidetuko du, emakume eta gizonen egoera
ezberdinen jabe izateak errealitateari hobeto egokituko zaizkion politiken egituraketa
eta abiatzea ahalbidetuko baitu.
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA
4/2005 LEGEA, OTSAILAREN 18KOA, EMAKUMEEN ETA GIZONEN
BERDINTASUNERAKOA
16. artikulua
ESTATU MAILA
Martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen
berdintasun eragingarrirako. 20. Artikulua
Estatistiken eta azterlanen egokitzapena
1. Egiten dituzten estatistika, inkesta eta datu-bilketa guztietan sexu-aldagaia sistematikoki
sartu.
2. Estatistikako eragiketetan adierazle berriak ezarri eta sartu, hain zuzen ere emakumeen
eta gizonen balio, rol, egoera, baldintza, jomuga eta beharretan dauden aldeak, horien
guztien adierazpena eta aztertuko den errealitatearekin duten elkarreragina hobeto
ezagutzea posible egiteko.
3. Beste aldagai batzuen eragina ezagutzea posible egiteko beharrezkoak diren
adierazleak eta mekanismoak diseinatu eta sartu, aldagaiok agertzeak bereizkeria
anizkoitzeko egoerak sorrarazten baditu esku hartzeko eremuetan.
4. Sartutako aldagaiak, sexu-aldagaia oinarri hartuta ustiatu eta aztertzeko adinako lagin
zabalak aurkeztu.
5. Dauden datuak ustiatu; horrela, esku-hartzearen eremu ezberdinetan emakumeek eta
gizonek bizi dituzten egoera, baldintza, jomuga eta premia ezberdinen berri eduki ahal
izango da.
6. Gaur egun dauden estatistika definizioak berrikusi eta, hala badagokio egokitu,
emakumeen lana aintzatetsi eta baloratzen laguntzeko eta emakumeen zenbait kolektiboren
estereotipazio negatiboa saihesteko.
Ohiz kanpoko kasuetan soilik justifikatu ahal izango da gorago aipatutako beharkizunetako
bat ez betetzea. Horretarako, gainera, txosten arrazoitua eta organo eskudunak onetsia
aurkeztu beharko da.
Bi araudi hauek, Botere Publikoen jarduerarako oinarrizko irizpideak diren heinean,
lengoaiaren erabilera ez sexista egitearen betebeharra aipatzen dute. Zehazki 4/2005
Legea, Otsailaren 18koa, Emakumeen Eta Gizonen Berdintasunerakoa, bere 18. Artikuluan
honakoa dio:
“Euskal herri-aginteek ez dute hizkera sexista erabiliko, ez zuzenean, ez beste pertsona edo
erakunde batzuen bitartez sortzen dituzten dokumentuetan eta euskarrietan”.Xedapen hau
estatistika eta ikerketetarako baliagarria izan daiteke erabat eta esan bezala, arlo honetan
genero ikuspegia txertatzeko ezinbesteko baldintza da.
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ERREFERENTZIAZKO PLAN ESTRATEGIKOAK:
–– EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana.
2018. 6. oinarria: «Genero-ikuspegia sartzea estatistiketara eta ikerketetara»,
honako xede hauekin: «Ikerketetan eta estatistiketan sexu-aldagaia zeharka
txertatzen duten euskal erakundeen kopurua handitzea», «Informazioaren
ustiapenean eta analisian sexu-aldagaia erabiltzen duten erakundeen kopurua
areagotzea» eta «Emakumeen egoerari buruzko ikerketen kopurua edota berdintasunaren arloko ikuspegi intersekzionaldun ikerketen kopurua handitzea».
–– Vitoria-Gasteizko Udaleko Enplegu Publikoko eremuan
Berdintasuna egoteko I. Plana. 2016. Esku hartzeko 11. ildoa:
Estatistikak eta ikerketak berdintasun-printzipiora egokitzea
–– HARA! Vitoria-Gasteizko Genero Berdintasunerako IV. Plana.
2018. 1.3.2. XO: «Genero-ikuspegia sartzea udalaren estatistiketan eta
ikerketetan»
HARA! udal-planarekin, aurrera egin nahi da berdintasunerako politika publikoen
agendara sexu- eta genero-aniztasuna sartzeko orduan, LGTBI pertsonen
errealitatea txerta dadin, oinarrian patriarkatua eta heterosexismoa dauzkaten
diskriminazioei egiten baitiete aurre, emakumeek bezalaxe. Hala, honako hau da
jardunbideetako bat: «Mekanismo inklusiboak zehaztea eta abiaraztea, pertsonak
sexu eta generoaren arabera sailka daitezen udalaren informazio-bilketan» Jardunbide
berbera jasotzen da Gasteizko Udalaren berdintasunerako politiketara sexu- eta generoaniztasuna sartzeko agendan, zeina 2019ko maiatzean onartu den. Hor, gainera,
galdetegietan eta bestelako dokumentuetan sexuaren eta generoaren araberako
hirugarren laukitxoa sartu behar dela jasotzen da, pertsona oro identifikatu ahal izan
dadin.
HARA! udal-planak, halaber, ikuspegi intersekzionala jasotzen du printzipio
gidari gisa.
ZER DAKAR ESTATISTIKETAN ETA IKERKETETAN SUBJEKTUAREN
ZABALPENETIK ETA IKUSPEGI INTERSEKZIONALETIK ABIATUTAKO
GENERO-IKUSPEGIA TXERTATZEAK?
Beharrezkoa da askotariko diskriminazio-errealitateak ezagutu eta ikusaraztea, eta
ez emakumeenak bakarrik, baita LGTBI kolektiboa eratzen dugun lesbianena, gayena,
transexualena, transgeneroena, bisexualena eta intersexualena ere, kolektiboko
pertsonen errealitateak heterogeneoak eta aldakorrak direla jakitun izanik.
Adibidez:
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Transexualei buruzko ikerketa espezifikoetan, kolektiboak hainbat eremutan (batez
ere, enpleguan) jasaten duen diskriminazioa agerrarazi ahal izan da, eta ezagutza horrek
bide eman dio hainbat lege egin (esate baterako, transexualak genero-identitateagatik
ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko ekainaren 28ko 14/2012
LEGEA) eta politika publikoetan beste neurri batzuk abiarazteari.
Lege horrek, gainera, honako hau jasotzen du 14. artikuluan: «Euskal administrazio
publikoek parte hartzen duten kasu guzti-guztietan jardungo dute aintzat harturik
pertsonak sentitzen duten sexuari dagokion genero-identitatearekin bat
eginez tratatu behar direla».
Bestalde, ezinbestekoa da emakumeen eta sexualitate nahiz genero eznormatiboak dauzkaten pertsonen errealitatea islatuko duten ikerketak egitea, ikuspegi
intersekzionaletik abiatuta.
Intersekzionalitateak, bada, sexuaz gain diskriminazioa eragiten duten egiturazko
beste iturri batzuk daudela (adina, aniztasun funtzionala, maila sozioekonomikoa,
egoera administratiboa, sexu- eta genero-aniztasuna, jatorria, etnia eta abar) eta
iturri horiek elkarreraginean jarduten dutela eta elkarrekiko loturak edukitzen dituztela
azaltzea eta egiaztatzea ahalbidetzen du. Hau da, intersekzionalitatetik jardunez gero,
bereizita tratatu ezin daitezkeen askotariko baldintzek pertsonak eta beren identitateak
zeharkatzen dituztela balioetsi behar da, bai eta faktore horiek elkarri lotuta daudela
eta, testuinguruaren arabera, faktoreok erabakigarriagoak edo ez hain erabakigarriak
direla ulertu ere.
Azaldutakotik abiatuta, Gasteizko Udalaren estatistiketan eta ikerketetan generoikuspegia sistematikoki txertatzeko eta txertaketa hori garatzeko nahiz sendotzeko
irizpideak jaso ditugu.
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3.2. ESTATISTIKA ETA IKERKETETAN GENERO IKUSPEGIA TXERTATZEKO
IRIZPIDEAK
1.

GENERO ANALISIA INFORMAZIORA HURBILTZEKO IKERKETA
ARLO GISA ERABILI BEHAR DA.

Ikerketa eta estatistiketan bestelako errealitateak txertatu ahal izateko, ezinbestekoa
da genero analisia erabiltzea, bai datuen biltzean zein egituraketan, hala nola
informazioa lantzean eta aurkeztean ere. Begirada honek jorratzen ari den errealitatera
modu ez partzialean eta bere osotasunean ikusi ahal izatea ahalbidetuko digu.
SEXU ETA GENEROA ESTATISTIKA ETA IKERKETETAN
GENEROA: analisirako kategoria da, desberdintasun soziokulturalei eta
generoen arteko jabetza-menpekotasun harreman hierarkiakoei erreferentzia
egiten baitio. Genero analisiak desberdintasunen eta bazterkerien jatorria eta
etengabeko errepikapena nola gauzatzen den ulertzen laguntzen digu.
SEXUA: analisirako aldagaia da eta biztanleriarekiko edo populazioarekiko
emakume eta gizonen kopurua edo portzentaia erakusten digu. Informazioa
sexuaren arabera bereizten da: emakumea eta gizona.1
GENERO ANALISA EGITERAKO ORDUAN KONTUAN IZAN
BEHARREKO NEURRIAK
GENERO
ROLAK

Emakumeek eta gizonek gizartean ordezkatzen dituzten paperak
edo egokitzen zaizkien eginkizunak dira. Emakumezkoen
kasuan, eginkizun hauek besteen zaintza lanekin oso
erlazionatuta daude eta ardura hauek euren gain hartzeak
erabat baldintzatzen du bestelako arlotan izan dezaketen
parte hartzea, adibidez enplegu mailan edo maila politiko
eta sozialean. Genero rolek sozialki “maskulinotzat” edo
“femeninotzat” jotzen diren eginkizun edo jokabideak zehazten
dituzte eta sozialki eredu hierarkiko eta desberdinez neurtzen
eta begiratzen dira. Genero rolek eta sexuen araberako
lanaren banaketak emakumeek eta gizonek
jendartean laguntzeko eta parte hartzeko modu
desberdina azaltzen dute.

1 Hirugarren laukitxoa sartuko dugu (ez-binarioa), interesa ikusten den edo identitatearen inguruko ikerketagaia duten estatistiketan ere.
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BALIABIDEEN
ESKURATZEA
ETA
KONTROLA

Sexuak erabat baldintzatzen du denbora, etxebizitza, dirua,
teknologia, autoa, enplegua eta bestelako baliabideak
eskuratzeko eta hauek kontrolatu ahal izateko eskubidea. Datuen
bidez, baliabide horietarako sarbideari, erabilerari
eta kontrolari buruzko informazioa atera behar da,
eta horien gaineko erabakiak nork eta nola hartzen
dituen jakin, emakumeek, gizonek baliabideei
ezberdin heltzen dietela ikustearekin batera (aitortza
soziala, eskubideak, ahalduntzea...). Adibidez, hainbat
ikerketak egiaztatu dutenez, transek hamaika desberdinkeriaegoera jasaten dituzte enplegurako sarbidean.

BEHARRAK,
MUGAK ETA
AUKERAK

Ikerketaren xedearen eta hau gauzatzen ari den eremuaren
arabera, genero analisitik ezinbestekoa da emakumeek eta
gizonek dituzten beharrak eta interesak identifikatzea, hala nola
bi sexuek dituzten oztopoak, mugak eta aukerak.

Sexuaren araberako lan banaketa eta genero rolak medio, emakumezkoek eta
gizonezkoek jendarteari egiten dioten ekarpen ezberdina, baliabideak eskuratzeko
eta kontrolatu ahal izateko aukera ezberdintasuna, hala nola bakoitzaren behar, muga
eta aukera ezberdinek, generoen arteko desberdintasuna eta bazterketa iraunarazten
dute, dela enplegu mailan, zaintza arduretan, osasun eskubidean, hezkuntza mailan,
familian, parte hartze sozial eta politikoan eta abar luze batean. Analisi honetatik abiatu
behar dugu edozein estatistika edo ikerketara hurbiltzerako orduan.
2.

EDOZEIN ESTATISTIKA, IKERKETA EDO DATU BILKETA EGITEN
DELA, SEXU-ALDAGAIA TXERTATU BEHAR DA.

Edozein estatistika edo ikerketan sexu-aldagaia txertatzea ezinbestekoa da generoa
ikuspegia txeratu nahi izanez gero, baldintza nahikoa ez bada ere.
Estatistika eta ikerketetan sexu-aldagaia erabiltzea begi bistan uzten ditu soldata
arrakala bezalako errealitateak edo genero rolak badirela eta hainbat arlotan
emakumeen esku hartze txikiagoa azaltzeko balio digu (emakumezkoek batik bat beste
pertsonen zaintza lanak hartzen dituzte euren gain). Hala eta guztiz ere, bada oraindik
ere sexua kontutan hartu barik aztertzen den informazioa eta horrelakoetan ere urrats
hau era sistematikoan eman beharko litzateke norbanakoak helburu duen edozein udal
ekimen edo egitasmotan. Zentzu honetan, udaletik gauzatzen den edozein datu bilketak
sexuaren araberako banaketa jaso behar du (parte hartzea, diru laguntzak, herritar
onuradunak, jasotako eskaintzak, emandako bekak, egindako kontratuak…)
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3. SEXU-ALDAGAIA TRANSBERSALKI TXERTATZEA
Aldagai denak sexuaren arabera aztertu behar dira. Oro har, sexua estatistiketan
eta ikerketetan ondorio edo datu globaletan jasotzen da, baina ez da sistematikoki
aldagai transbersal gisa txertatzen analisirako kategoria denetan.
4.

OPERAZIO ESTATISTIKOETAN INDIKADORE BERRIAK EZARTZEA
ETA BARNERATZEA

Indikadore berriek aztertuko den errealitateak biltzen dituen emakume eta gizonen
balore, rol, egoera, baldintza, xede eta hauen errealitatearekiko interakzioaren
ezagutza errealagoa eta hobeagoa ahalbidetu behar dute. Normalean, helburu, behar
xede edo pertzepzioen inguruko informazio zehatzena eskaintzen duten indikadoreak
eredu kualitatiboetakoak dira.
Gainera, genero ikuspegiaren azterketa sakonago batetik, HARA!k, VitoriaGasteizko Genero Berdintasunerako IV Planaren baitan (2018-2021) ikuspegi
intersekzionalagoa jasotzen du, hau da, generoaren intersekzio puntu denak
desberdintasunaren jatorri diren bestelako elementurekin batera, adibidez aniztasun
funtzionala, etnia, razializazioa, adina, maila sozioekonomikoa, sexu aniztasuna,
jatorria, egoera administratiboa… Ulertu beharra baitago norbanakoak eta euren
errealitateak hamaika baldintzez eta elementuz zeharkaturik daudela eta ezin direla era
isolatuan landu, gurutzatzen eta elkartzen diren faktoreak direlako eta testuinguruaren
arabera erabakigarriak izan daitezkelako.
5. DATUEN USTIAPENEAN ISURI ITURRIAK AZTERTZEA
Estatistiketan genero ikuspuntuaren txertatzeak ez dakar halabeharrez estatistika
berriak egin behar izatea, baizik eta dagoeneko eginak dauden horietan genero
ikuspuntua barneratzea, generoen arteko balizko desberdintasun eta diskriminazioen
inguruko informazio ahalik eta osoena jaso ahal izateko.
ESTATISTIKA ETA IKERKETEN PLANGINTZAN, DISEINUAN ETA
AURKEZPENEAN GENERO IKUSPEGIA TXERTATZEKO GOMENDIOAK
ESTATISTIKAREN ESTALDURA
BERRIKUSTEA
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Hau da, laginaren baitan ikerketa objektu diren
herritar unitateak. Adibidez: gai bati buruz
enpresariek duten iritzia ezagutu nahi bada,
laginaren diseinuan mikroenpresak kontutan
hartzea ezinbestekoa da, hauetan bereziki aurki
baititzakegu emakumezko zuzendariak edo
enpresariak.

ZABALERA HANDIKO
LAGINEN DISEINUA

Beharrezko informazioa sexuaren arabera
bereizita egon dadin eta informazio hori
adierazgarria eta kalitatekoa izan dadin, generodesberdinkeriak eta -diskriminazioak azaltzeko
orduan erabakigarriak diren aldagaietarako.

ERABILIKO DIREN
KONTZEPTU ETA
DEFINIZIOEN DISEINUA

Informazioa jasotzeko, kontzeptuek eta
definizioek gizartean gertatutako aldaketetara
egokitu behar dute. Era berean, emakumeen
eta gizonen askotariko egoerak jaso behar
dituzte, eta genero-berdintasunean egin diren
aurrerapausoak zein sexu- eta genero-aniztasuna
bildu behar dituzte.

ELKARRIZKETATZEN DIREN
NORBANAKOAK GENERO
ARLOAN SENTSIBILIZATZEA
ETA HEZITZEA

Lengoaiaren erabilera ez sexista egin dezaten
eta euren pertzepzioek eta barneratuta izan
ditzaketen estereotipoek ez ditzaten euren
erantzunak baldintzatu.

GALDETEGIETAN HIZKERA
EZ SEXISTA ERABILTZEA

Genero estereotiporik gabekoa eta herritar denek
ulertzeko moduko adierazpen eta terminologia
erabiliz. Honez gain, galdetegiek errealitate
denei egokitzen zaien aniztasuna jasotzen duten
aukerak jaso behar dituzte balizko erantzunek.

GALDETEGIEN
NEUTRALTASUNA AZTERTU

Galderek nolabaiteko desberdintasun edo balizko
diskriminazioa eragin ote dezaketen aztertzea,
erantzun behar duten pertsonek ez dezaten
defentsarako jarrera itxia hartu.

BESTELAKO GALDERA
GEHIGARRIAK
GEHITZEA EDO EREDU
KUALITATIBOKO BESTELAKO
TEKNIKAK ERABILTZEA

Informazio hutsuneak egonez gero, alegia,
desberdintasunak eta diskriminaziok ikusgarri
egiteko balio duten eta galdetegian agertzen ez
diren gai erabakiorrak.

SEXU- ETA GENEROANIZTASUNA KONTUAN
HARTZEA

Pertsonek beren burua sentitzen duten sexuarekin
identifikatzea ahalbidetzea, «gizon» eta
«emakume» kategorietan tokirik ez duten
pertsonak daudela baitakigu. Eta kolektibo horren
errealitatea ezagutzera bideratutako ikerketak
egitea.
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6.

EMAKUME ETA GIZONEN EGOERA, BALDINTZA, JOMUGA ETA
BEHAR EZBERDINAK EZAGUTU AHAL IZATEKO DATUAK BEHAR
BEZALA LANTZEA.

Datuak lantzerako orduan genero adierazleak erabiliz. Genero adierazleek giza
jardueraren hainbat arlotan emakume eta gizonen arteko berdintasunaren bidean non
eta nola ote gauden jakiteko balio digute (enplegua, kultura, osasuna, azpiegituren
erabilera, kirola, politika eta parte hartzeko bestelako eremuak…)

GENERO ADIERAZLE ERABILIENAK
KONZENTRAZIO INDIZEA

Kategoria bateko emakumezkoen eta
emakumezko denen arteko kontaketa bider 100;
kategoria bateko gizonezkoen eta gizonezko
denen arteko kontaketa bider 100. Aldagai baten
kategoria bakoitzean ematen den sexuen arteko
banaketa ikusteko balio du.

BANAKETA INDIZEA

Kategoria bateko emakumeen zenbaketa eta
kategoria horren norbanako denen kontaketa,
bider 100; kategoria bateko gizonezkoen
zenbaketa eta kategoria horren norbanako
denen kontaketa, bider 100. Adierazle honek
kategoria berean jazotzen den sexuen arteko
desberdintasunak ikusteko balio du.

GENERO ARRAILA

Aldagai batean tasa edo portzentaje femenino
eta maskulinoen arteko ezberdintasuna. Genero
soldata arrakala edo arraila digitala daude
ezagunenen artean.

FEMINIZAZIO INDIZEA

Aldagai baten maila edo kategoria bakoitzeko
emakumezko eta gizonezkoen zenbaketa.
Adibidez, jarduera bateko sektore ezberdinetan
emakumezkoen gutxiestea nola ematen den
ikusteko edo jardueraren sektoreren bat
feminizatua ote dagoen ikusteko balio du, besteak
beste.

Badira ere nazioarte eta Europa mailako bestelako indizeak ere, Genero
Berdintasunerako Europar Institutuak (EIGE) bultzatutako Genero Berdintasun indizea
kasu, soilik Europar Batasunera begirako neurketa tresna dena. Herrialde ezberdinen

50

artean konparaketa homogeneoak ezartzeko ahaleginaren ondorio da indize hau,
Europak bere politikak bultzatzeko lehentasunezkotzat jotzen dituen eremuetan
emakumezko eta gizonezkoen egoeren eta kokalekuen aldaketak modu globalean ikertu
ahal izatea helburu duena.
Sexu- eta genero-aniztasuna bilduko duten adierazle berriak sortu behar dira; izan
ere, errealitatea aztertu ezin izatea eragiten du daturik ez edukitzeak, Homofobiaren
Aurkako Europako Liburu Zuriak (2011) dioen moduan: «LGTB pertsonenganako
gorroto-krimenen eta pertsona horiek gorrotatzeko bultzadaren inguruko gaia jorratzeko
orduan, EBko estatu kideek jasotako estatistika-daturik ez egotea da lehenengo oztopoa.
Datuen gabezia horri, gainera, zera gaineratu behar diogu: gorroto-krimenaren
kontzeptua eta krimen hori erregistratzeko modua aldatu egiten dira herrialde batetik
bestera, eta, hortaz, EBko estatu kideek jasotzen dituzten datu urri horiek ezin daitezke
alderatu».
7.

ESTATISTIKA ETA IKERKETA BERRIAK EGITEA

Estatistiketan genero ikuspegia barneratzeko estatistika berriak egitea erabat
beharrezkoa ez bada ere, sarri errealitate berriak ikusgarri egiteko beharrak eta helburu
hau gauzatu ahal izateko dagoen informazio eskasak urrats honen beharra erakusten
eta gomendatzen digute. Ikerketa sakonek izan ohi duten arazoa maiztasuna da, izan
ere, sarri, koste ekonomiko handia dutenez gero, bost urtetik behin edo are maiztasun
eskasagoarekin egiten dira. Honek jarraikortasun eza suposatzen du eta informazio
estatistiko garrantzitsua atzeratua geratzea suposatzen du, analisi longitudinalen
burutzea zailduz.
8.

ESTATISTIKA ETA IKERKETETAN GENERO IKUSPEGIA EGOKITZEKO
LENGOAIREN ERABILERA EZ SEXISTA BULTZATZEA.

Erabat garrantzitsua da emakumeak, gizonak eta generoaren ikuspegi binarioarekin
identifikatzen ez den norbanako oro ikusgarri egitea eta estatistika eta ikerketen
plangintza, egituraketa, garapen eta aurkezpen prozesu osoan zehar izan behar
da kontutan, adierazpen eta irudi sexistak eta baztertzaileak ekidituz eta jendartean
elkarbizi diren sexuren errealitate, behar eta espektatibak jasoz.
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