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EUSKARAREN ERABILERA EZ SEXISTA ASTIALDIAN 
 
 
Neska-mutil eta emakume eta gizonen arteko aukera berdintasuna bultzatzeko asmoz 
sexismoaren gainean egiten diren ikerketen artean, hizkuntzaren erabilerari berebiziko 
garrantzia ematen zaio. Izan ere, hizkuntza gure eguneroko komunikaziorako dugun 
tresna da  eta honen bidez mundua eta errealitatea ulertzen eta barneratzen joaten 
gara. Aldi berean, hizkuntzaren bidez osatzen joaten garen  ikuskera islatzen dugu eta 
mundua eta errealitatea eraikitzen laguntzen digu, pentsamenduak eta hizkuntzak 
lotura estua dute, elkarri eraginez. Beraz prozesua bi aldetakoa da, hizkuntzaren bidez 
errealitatea ezagutu eta eraldatzen joaten gara gure jardueran.  
 
Eguneko ekintzak, eta astialdian garatzen dugun jarduerak nola ez, komunikazioan 
oinarritzen dira. Honen bidez sexismoa nola zabaltzen eta indartzen den erreparatu 
behar dugu, neska eta mutilei tratu eta aukera berdinak emango badizkiegu. Ez da 
erraza berriz, komunikazioaren definizio zehatza eta bakarra ematea, hots, autore 
guztien iritziak bateratuko dituena. Esan dezakegu ordea, komunikazioa pertsonekiko 
funtsezko zerbait dela. Pertsonak uneoro harremanetan gauden izakiak gara, 
komunikazioan bizi eta are gehiago, komunikazioan sortzen gara. Komunikazioa 
ezinbestekoa zaigu  pertsona bezala haziko bagara. Komunikaziorik gabe jendarterik ez 
litzateke egongo, behar beharrezkoa zaigu jaiotzen garenetik. Honen barnean, 
hizkuntza mundua eta errealitatea ezagutzeko dugun tresna da eta aukera 
berdintasuna bultzatu nahi badugu, hizkuntzaren gainean eragitea funtsezkoa da, 
horrela berdintasunezko hizkera erabiliz berdin tratatu eta irudikatuko ditugu pertsona 
guztiak. 
 
Euskararen erabilera  ez sexistaren inguruan askotan hitz egin da, iritzi anitzak eta 
kontrajarriak agertu dira. Euskaraz genero gramatikalik ez dagoenez, hizkuntza 
gehienek duten zama sexista ez dela ematen askoren iritzia da. Álvaro García 
Meseguerren1 arabera euskararen zama sexista %5, frantsesarena %40eta 
gaztelaniarena %80.  
 
Beste eztabaida sakona hizkuntza edo erabileraren gainean sor daiteke. Amaia 
Alvarez Uriak 2 idatzitako artikulu argigarri batean horrela laburbiltzen ditu hiru iritzi 
nagusiak:  
 
 

1. Harreman dialektikoa dago arauen (sistema, gramatika) eta erabileraren artean. 
 

“Kultura sexistatik mintzaira sexista dator eta mintzaira sexistak kulturaren  
sexismoa iraunarazten du” (Agurtzane Juanena). 
 
2. Kultura da sexista, hori aldatuz gero hizkuntza-sistema ere aldatuko da. 

 
“Euskara Kultura sexista batean murgildutako hizkuntza ez sexista da” (Linda 
White) 
 
3. Erabilera da sexista. 

 

                                                 
1 García Meseguer,A.: Lenguaje y discriminación sexual.Montesinoa. Barcelona 1984 
2 Alvarez Uria, A. Euskara sexista al da?. IN erabili.com, 2004 martxoaren 8an 
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 “Ezin dugu hitz egin hizkuntza sexistari buruz baizik eta erabilera sexistari 
buruz…Hizkuntzak …aukera ugari ematen baititu errealitate jakin bat deskribatzeko” 
(Emakundearen proposamena) 
 
 Non ote dago sexismoa?, hizkuntzan?, hizkeran?, komunikazio bideetan?, 
testuinguruan?, jardueran?, harremanetan?, kulturan?...  
 
Gure ustez, emakumeak edo gizonak aintzat hartzen ez dituen hizkuntza ereduaren 
arazoa ez da soilik genero gramatikalaren erabilerara mugatzen, beste modu batzuen 
bidez izan daiteke baztertzailea. Euskaraz ere, maiz desagerrarazten da emakumea 
diskurtsotik edo bigarren mailako trataera ematen zaio. Honetaz gain, esamolde 
sexistak berdin  esaten dira ia hizkuntza guztietan, pentsaerak islatzeko tresnak izanik. 
Gurean  atsotitzen adibidea daukagu, non emakumeei buruzko aurreiritziak argi 
islatzen diren: 
 

“Olagarroa eta emakumea “astindu” egin behar da bigunagoak izan daitezen.” 
“Txakurrari hezurra eta emakumeari gezurra” 
“Hango mina…eta hemengo mina aritzen da beti emakumea” 

 
Hizkuntzaren lehenengo funtzioa komunikaziorako bide bat izatea da, besteari 
pentsatzen eta sentitzen duguna adieraztea ahalbidetzen diguna; baina, era berean, 
jendarte sistema nagusiaren berezko kulturaren adierazle bezala gauzatzen da ere. 
Hizkuntzaren bidez sinboloak osatzen dira eta  ikuste-irudiak, ahozko mezuekin agertu 
edo ez, gizarte eredu, balio eta arau nagusien sistema oso bat dakar berarekin: 
edertasuna, ongizatea, rol familiarren banaketa,... Ahozkoa eta ahozkoa ez den 
komunikazioak protagonismo berezia dauka estereotipo eta aurreiritzi sozialen 
transmisioan. Anbiguotasuna, mesprezua, ezkutatze neskekiko dugun komunikatzeko 
eraren eguneroko praktikak dira. 
 
 
 

1. Androzentrismoa eta sexismoa 
 
Beraz,  hizkuntzaren bidez sortzen diren desberdintasunak ulertzeko nahitaezko 
abiapuntua jendarte androzentriko eta sexistan bizi garela onartzea da. Hau,  arlo 
guztietan islatzen da eta bitarteko askoren bidez iraunarazten da, errealitatearen zati 
bat baino ez erakusten eta mundu ez bidezkoa bultzatzen. 
 
Androzentrismoaren eredu soziala da zeinen bidez,  bizitza, pentsaera eta kulturaren 
ardatzen gizona kokatzen da eta ondorioz, jendartean gauzen balorea emateko neurria 
gizona da. Begiratzeko modu bat da, mundu-ikuskera, gizona erreferentziatzat hartzen 
da eta emakumeak desagerrarazten dira eta menpekotzat jotzen dira. Harremanen 
eredua jerarkizatuta dago eta ondorioz gizonak eta emakumeak tratu desberdina 
jasotzen dute, azken hauen diskriminazioa eraginez. Gizona izaten da eredua eta 
berak egindakoa, asmatutakoa, pentsatutakoa, idatzitakoa….baino ez da kontuan 
hartzen. Begiratzeko modu hau mugatua da eta ez du errealitate osoa erakusten. 
 
Honen harira, Virginia Wolf idazle ingelesak, orain dela 50 urte baino gehiago horrela 
idatzi zuen saiakera batean  “estralurtarrak Lur planetara iritziko balira eta egunkariak 
irakurrita ezagutu beharko balute, gizonek osatutako mundua baino ez lukete 
antzemango”. Gauza bera gertatuko litzateke gaur egun ere testu liburuak, pelikulak  
edo telebistan kirol jarduerak edo eskoletako patio bat ikusten arituko balira. 
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Sexismoa berriz, emakumeak berak gutxiagotzat jotzean datza eta ondorioz, 
emakumeri balore, gaitasun, eta eginkizun desberdinak ezartzean datza eta 
gizonezkoenak baino gutxiago direla esatea. 
 
Androzentrismoa sexismo baino zabalagoa da, lehenak ikuskera edo pentsaera dakar 
eta sotilagoa da, bigarrena jarduteko modu bat da, antzematea errazagoa da.  
 
 
 

2. Komunikazio desberdindua sexuaren arabera, genero bakoitzarekiko 
identifikazioa prozesuan lagunduko du. 

 
Komunikazioa txikitatik beharrezko zaigunez, jaiotzen garenetik mezuak jasotzen eta 
interpretatzen ditugu. Lehenengo komunikazio harreman hauetatik umeak generoaren 
araberako desberdintasunak sumatzen hasten dira eta mintzairaren bidez ere, 
desberdintasunak sortzen eta sendotzen joango dira. Gurasoek eta inguruko nagusiek  
modu desberdinean hitz egiten dute umea arra edo emea izanda. Hizlariaren sexuaren 
arabera ere komunikatzeko modua desberdina da. 
 
Egindako ikerketen arabera mutilekin handitzeko adjektiboak gehiago erabiltzen dira 
eta gutxiago hitz egiten da beraiekin. Neskekin berriz, gehiago hitz egiten da, txikitzeko 
edo edertasunarekin lotutako adjektiboak gehiago erabiliz. Horrela mutilengan indarra 
eta nagusitasuna suspertzen da baina komunikatzeko gaitasun txikiago dute eta neskei 
ahultasuna eta gutxiago izatearen sentipena, baina lengoaiarako gaitasun handiago 
dute. 
 
Ondorioz, lengoaia izango da besteak beste, umeak bere generoaren espektatibekin 
bat egiten lagunduko dien bide bat. Sexua biologikoa den bitartean, generoa  soziala 
eta kulturala da. Jendartean dauden estereotipo eta espektatiben arabera, sexu 
bakoitzarentzat egokiak diren portaerak, arauak, rolak, gaitasunak eta jarrerak 
bultzatzen dira. Horrela, neskak eta mutilak modu desberdinduan eta mugatuan 
hezituak izaten dira. Generoak jerarkizazioa ere suposatzen du, maskulinoarekin 
lotutako rolak, portaerak, etab, gehiago baloratzen direlako. 
 
Lengoaian jendarte eta kulturako ardatzak kokatzen dira, adibidez, generoak duen 
funtzioa desberdintasun sexuala markatzea da, beraz, sinbolikoki gure adimenean 
dauden irudi estereotipoak horiekin ere lotzen dira. Askotan tonu altua entzuten 
dugunean, berehala mutil bat irudikatzen dugu, gure kultura androzentrikoa delako. 
 
Errealitatea sinbolizatzeko prozesuak berebiziko garrantzia du norbanakoaren 
nortasuna eta gizartearen jarrera finkatzerakoan. Errealitatea sinbolizatzerakoan gure 
burua identifikatzeko zailtasunak topatzen baditugu, bestea errefente baina ez berdina 
bezala kontuan hartu beharko dugu beti. Horrela neskak zailtasun gehiago izango dute 
noiz dauden izendatuta eta noiz ez jakiteko, ohituraz zati bat osotasunarekin 
identifikatzen delako, gizonezkoa, pertsonarekin hain zuzen ere. Gainera neskek 
erreferente gutxiago izango dute. Honetan atzematen da ikasitako lengoaia, konturatu 
gabe, gure jokaera zein pentsamendu guztietan agertzen dela, neska eta mutilen 
arteko desberdintasunak txikitatik suspertuz. 
 
Horrela pertsonengan identitatea sortzerakoan horrelako prozesua ematen da: 
 
Mutilak: Generiko Unibertsalekin lotura errez topatzen dute, eta sozialki baloratuena 
eta erabilitakoenak direnez, makroidentifikazioa sortzen da. Gizonezko identitatea 
sozialki zuzena izango da. 
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Neskak: Diskurtsoan askotan ez daudenez, inkoherentzietan bizi dira, batzutan daude 
beste batzutan ez daude. Ondorio bezala beraien identitatearen sorkuntzan, 
segurtasun falta eta inhizibizioa ezaugarririk nagusienak izango dira. Hasiera batean 
bere identitatea ez dator bat generiko unibertsalarekin, maskulinoarekin, orduan 
prozesu bikoitza egin beharko dute. Generiko unibertsalek beren generoa aipatzen ez 
duten identitate bikoitza sortuko dute: publikoan maskulinoa eta pribatuan femeninoa.  
 
 
Komunikazioan ere neska eta mutilentzako finkatutako arauak egon badaude, egiteko 
era batzuk eremu batzuetan onartuak ez direnak, beste batzuetan bai. Estrategia 
desberdinak erabiltzen ditugu elkarrizketa sakontzeko, mozteko edo hasteko (iribarrea, 
begirada, mugimenduren bat, pertsona batzuei mozten diegu elkarrizketa eta beste 
batzuk ikusezin bihurtzen ditugu...). Arau horiei esker gure nortasuna eraikitzen dugu 
eta dugun genero estereotipoarekin konparatzen dugu ea bat datozen. Sozialki erabili 
ohi diren komunikazio arauak ondo menperatzen ez ditugunean estereotipoak dituen 
arauetara jotzen dugu. Adibidez: 
 
“Emakumezkoen komunikazio estereotipoak”: 

- Batera hitz egiten dutela  
- ‘Kuxkuxeoa’. 
- Emakumeek ez dute iritzirik. 

 
“Mutilen komunikazioa moduak” 
      -    Taldean menderatzen jarrera mintzairaren bidez lortzen da.  
      -    Gehiago mozten dute besteek hitz egiten dutenean. 
      -    Besteen aurrean norbanakoaren identitatea baieztatzen dute. 
 
Emakumeon estrategia batzuk: 

- Beste aurrean isiltasuna erabili. 
- Beste batek hitz egiteko keinua egin. 
- Iritzia esanda dagoenean, ez errepikatzea. 
- Pentsatu ondoren iritzia bota. 
- Talde handian esaldi laburrak erabili. 

 
Ondorioz ez da soilik lengoaia edo bere erabilpena kontuan hartu beharrekoa, 
komunikatzeko eredua da garrantzitsua, eta honetarako nork norekin eta zertarako hitz 
egiten duen erreparatu behar dugu. Umeak txikitatik komunikatzeko eredu desberdinak 
sortzen eta garatzen dituzte neska edo mutila izanda, eta honen gainera hausnartu eta 
balio bera eman behar diogu, inor baztertu nahi ez badugu. 
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3. Euskararen erabileran non topatu ahal dugu sexismoa?  
 
Euskaraz, nahiz eta zama sexista txikia izan askotan agertzen da genero bereizketa. 
Hona hemen kontuan hartzeko adibide batzuk. 
 
 
Euskararen erabilera ez zuzena. Erdaratik datorren eragina eta gero eta 
zabalduago dagoena, adibidez maskulinoa orokortzaile bezala erabiltzea: 
 

 Non daude zure aitak? Non daude zure gurasoak? 
 Zenbat seme dituzu? Zenbat seme-alaba dituzu 
 Errege katolikoak/ errege-erregin katolikoak 
 Eskola honetako mutilak/ eskola honetako neska mutilak 
 Lehengusuekin jolasten ari da/ lehengusu-lehengusinekin jolasten ari da. 

 
Gizon hitza orokortzaile bezala erabiltzea. 
 
Gizon hitza euskaraz ere, maskulinoa bai generiko adierazteko erabili izan da. Eliza 
katolikoak duen hainbat testuetan adibidez, eta seguruenez latinetik zuzenean itzulita, 
gizon hitza, pertsona hitzarekin lotu zen Kontuan hartzen badugu urteetan elizako 
testuak zirela idatzita zeuden bakarrak, horrela zabaldu da belaunaldi, belaunaldi. 
 

 “Lurrean bakea gizonei!”. 
 

Orokortzaileak diren hitzak maskulinotzat hartzea 
 

 Gure taldeko umeek oso jarrera ona dute neskekiko. 
 

Generoa adjektiboa markatu adjektibo eta izenetan 
 

 Majo/a, tipa, maja, guapa, tonta, dekana, antropologo, lista…  
 
Gizon atzizkia duten hitzak. 
 

 Legegizon, itsasgizon, plazagizon, elizgizon… 
 

“Genero kutsadura” Izen neutroak pentsamenduan genero batekin identifikatzen 
dutena 
 

 Medikua, abokatua, futbolaria, politikaria, erizaina, garbitzailea. 
 
Generoa ez da agertzen baina asoziazio kultural baten ondorioz, lanbide bakoitza sexu 
bati edo besteari egokitzen zaio. Hau ez da lanbideekin soilik gertatzen izan 
generikoekin ere bai, gazteak = gizon gazteak 
 
Itxurazko bikoteak 
 

 Gizalege/emalege 
 
Parekotasun eza ematen da, atzizkia berdina izanda baina sexua aldatuta. 
Hiztegia hartuta “eme” eta “andra” errotik datozen hitzak eta “giza” eta “gizon” errotik 
datozenak ez dira pareak. Horrela lehengoetatik konnotazio sexual nabarmeneko 
hitzak eratortzen dira: 
 

 Andraketa, emagaldua, emakoitasun 
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Gizatik datozenak berriz, balio semantiko desberdin dute, kulturari lotuta agertzen 
zaizkigu: 
 

 Gizabide, gizalan, gizatiar 
 
Jauzi semantikoak 
 
Generikotik espezifikora eta espezifikotik generikora pasatzea abisatu barik.Lehenengo 
esaldian gizonak eta emakumeak sartuta egotea espero dugu baina aurrera 
konturatzen gara emakumeak beste kategoria batean sartuta daudela. 
 

 Bikingoak oso indartsuak ziren. Beraien emazteak atseginak eta eskuzabalak. 
 
Hitanoaren erabilera 
Solaskide bakarra behar da edo genero bakar batek osatzen duen talde bat. Erabilpen 
ezegokiak daude: 
 

 Emaiok horiari (Bilboko udaletxeko kanpaina), “Erretzeari utzi ezaiok”, “Aukera 
ezak zure kirola” 

 
-sa atzizkiaren erabilera 
Zubereraz bizirik dagoen arren, hegoaldean “-ren emaztea” adierazteko erabili izan da. 
 

 Alkatesa, aktoresa, jainkosa… 
 
Hutsune lexikoak 
Hitz batzuk erro maskulino edo femeninotik sortzen dira eta beste sexuarentzat ez dute 
baliokiderik. 
 

 Anaitasuna, anaiartea, gizatiar, emaro. 
 
Sexuaren araberako trataera desberdina 
 

 Etxebarria jauna eta Mirentxu, Mitterand eta Margaret… 
 
Emakumeen errealitatea ezkutatzea  
 

 Greziarrek bozka eskubidea zuten 
 Frantziar iraultzaren ondorioz gizakien eskubideen karta idatzi zen. 
 Zuzendari jauna ( zuzendaria nor den ez dakigunean) 

 
Trataerak 
 

 Agirre lehendakaria eta bere emaztea. 
 
Estereotipoen erabilera 
 
Adjektiboak. Kontuz nori esleitzen dizkiegun. 
 

 Lirain, eder, polit, panpox, pertxenta, xarmant, indartsu, sendo, azkar, iaio, 
trebe.  

 
 

4. Zer gertatzen da astialdian? 
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Lengoaiaren erabilpena astialdian, beste esparru guztietan gertatzen den bezala,  
sexismoa ere islatuko da. 
 
Astialdian  askatasun sentimendua izaten da nahi dena egiteko aukera izaten delako , 
deskantsatzeko eta ondo pasatzeko momentuak ere izaten dira. Honetarako lagunekin 
edo antzeko zaletasunak dituztenekin elkartzen gara eta beste esparruetan ditugun 
tentsioak gutxitzen joaten dira. Gure komunikatzeko erak ere askeagoak izaten dira. 
 
Astialdian bereziki, neska eta mutilen arteko komunikazioa ereduak desberdinak direla 
ikusi ahal dugu. Neskak talde txikiko elkarrizketak nahiago dituzte eta gaiak bizipen 
pertsonalarekin harreman estua dute. Mutilek berriz, talde handiak aukeratzen dituzte, 
askotan lehia inplikatzen  duen jolas baten inguruan. 
 
Jendartearen isla denez, heziketa sistema, formala edo ezformala, kultura 
androzentriko baten murgilduta dago: maskulinotasun eredu baten arabera antolatu eta 
baloratu egiten da. Gizona da, mundua kontzeptualizatzeko erabiltzen den eredu eta 
neurria. Ikuspegi honek sexu eta generoen arteko hierarkia dakar. 
 
Beraz, esparru guztiak, eskolakoak zein jolas ordukoak,...gizonen ikuspegitik garatuak 
izan dira. Neska eta emakumeen sarrera astialdiko programetara berandu eman zen, 
hasieran era banatuan eta gero era mistoan. Prozesu honetan, eskoletan gertatu zen 
bezala, neskak eta emakumeak mendeetan zehar eraikitako ikuspegi kulturala sartu 
gabe, kultura femeninoari lotutako jarduerak bigarren mailan gelditu ziren. Kultura 
maskulinoaren rolen orokortzea (arrazionaltasuna, abstrakzioa, adimen logiko-
formala,...) emakumeen berezko kultura ezabatu egin du luzaroan (afektibitatea, 
samurtasuna, intuizioa, harremanetan sentikortasuna,...). 
 
Astialdian  sexu-genero sistema igortzeko honako tresnak hauek ditu.  
 

 Begiraleen jarrerak. 
 Begirale eta testuen lengoaia. 
 Liburuak, ipuinak, material didaktikoa. 
 Jolasa eta jostailuak. 
 Taldearen antolakuntza 
 Heziketa afektibo-sexualaren gabezia. 
 Espazioen banaketa. 
 Erabilitako jarduerak eta jolasak. 
 
 

Astialdian Hezkuntzak, normalean, hezkuntza formalean bazterturik egon diren balioak 
jaso ditu, giza bizitzaren aspektu guztiak (kognitiboak, sozialak, afektuzkoak, 
kulturalak, pertsonalak, produktiboak,...) kontutan izango dituen heziketa integrala 
planteatu du. 
 
Proposamen hezkidetzaileak praktika hezitzailean hezkuntza-sistema mistoak garatu 
eta desagertu edo bazterturik geratu diren balio, ezagutza, trebetasun, gaitasun eta 
eginkizun historikoak sartzea esan nahi du. Emakumearen kulturaren alde positiboak 
berreskuratzean datza, baita estentsiboa egitean ere, kultura kolektiboaren zati 
direlako. 
 
Zertarako aldatu lengoaiaren erabilpena?, zergatik erreparatu komunikazio modu  
desberdinetan? 
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Guk egiten dugun lengoaiaren erabileraren bidez neska eta mutilen arteko 
desberdintasunak sortzen eta areagotzen ari gara, sutilak, azalekoak baina ume 
bakoitzaren inkontzientean geratuko direnak. 
 
Begiraleen papera oso garrantzitsua da, umeak beraiekin dauden tartean erreferenteak 
bihurtzen direlako. Horregatik inportantea da ikustea nola komunikatzen garen eta zer  
bultzatzen ari garen. 
 
Astialdian erabiltzen ditugun baliabideak ere aztertu behar ditugu, jostailuak, jolasak, 
ipuinak, pelikulak, kantak …Hauek bidez neska eta mutilengan gaitasun eta balore 
desberdinduak suspertzen ari gara. Honetaz gain, lengoaiaren erabilpena desberdina 
izango da jolasa edo ipuinaren arabera. Guzti honetaz erreparatu eta zaindu behar 
dugu. 
 
Jostailuak 
 
Helduok, gehienetan, neska eta mutilen jolasak ezberdindu egiten ditugu, sexu bien 
arteko mugak eraikiz. Garrantzitsua da umeek era askotako jostailuak izatea (panpinak 
mutikoentzako eta mekanoak neskentzako), bakoitzak garapen prozesu ezberdinak 
eragiten dituelako, helduaren bizitzan beharrezkoak izango direnak, generotik at. 
 
Badaude zenbait ikerketa honakoa bermatzen dutena: neskatoak diziplinatuagoak 
direla, jolas lasaiagoak aukeratzen dutela, ekintza sedentarioagoak, antzezpen jolasak, 
imitaziozkoak, margotzea aukeratzen dutela, eta balentria jolasekiko interes gutxi 
erakusten dutela. Horrela, mutikoek gehiagotan erakusten dute haserrealdia, jolas 
aktibo eta kementsuak aukeratzen dituzte, trebetasuna eta muskulu-abilezia, lehia eta 
antolakuntza inplikatzen dutenak. Besteak erasotzeko joera handiagoa erakusten dute 
edo konpartitzeari uko egiten diote. 
 
Gure esku dago erabiltzen dituzten jostailuak aukeratzea, eredu hauekin apurtzeko, ez 
baitiote txikienak pertsona bezala garapen osoa izateari onik egiten. Ez dugu ahaztu 
behar: 

→  jostailuak ez daukatela sexurik, ez dira maskulinoak ezta femeninoak ere, 
→  helduen jarrerak eta portaerak, identifikaziorako eredu diren heinean, 

umeengan duten eragina. 
 
Ipuinak 
 
Neska-mutilei paper sexualen transmisiorako funtzioa ere betetzen dute arrakasta 
handiz. Sexu bakoitzarentzat rol, gaitasun eta portaera batzuk markatuko dituzte. 
Ipuinetan, mutilak aktiboak, azkarrak, trebeak eta dinamikoak izango dira, neskak 
berriz, pasiboak, garbiak, ederrak, atseginak eta lasaiak. Ipuinetan  agertzen diren  
emakume eta gizonen irudi estereotipatuak neskentzako eta mutilentzako ereduak 
markatzen dituzte, simetria adierazteko sexu bati markatzen zaizkion ezaugarriak 
besteari kentzen zaizkio. 
 
 
 
 
 
 
 
Pelikulak eta marrazki bizidunak 
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Estereotipoz josita daude, pertsonaia bakoitzak rol bat betetzen du. Umeentzako eredu 
zuzenak agertzen dira, nolakoak izan behar dira neskak eta nolakoak mutilak. Askotan 
gure eguneroko elkarrizketetan telebistatik jasotako esaerak eta mezuak sartzen dira 
eta normaltasun guztiarekin erabiltzen ditugu, erraz gureganatzen ditugu dibertigarriak 
edo erakargarriak  direlako.   
 
 
Kantak 
 
Kantetan ere sexismoa topatu ahal dugu, bereziki nerabeei zuzenduta daudenetan, 
baina baita umeen kanten artean ere, batez ere tradiziotik datozenak. Euskararen 
erabilerari dagokionez katetan hitanoa erabiliz emakumeak desagertarazten dira edo 
gizonak hitza erabiltzen da eta ez dago jakiterik ea generikoa den edo ez. Beste 
batzuetan, emakumeak betiko roletan agertzen dira. 
 
 “Kanta zak euskalduna kanta zak hire herria”, “gizonak bagara jo …..”  “gizonen lana 
jakintza dugu…” 
 
 
Erabiltzen ditugun baliabidez gain, oso ondo zaindu behar dugu neska mutilekin dugun 
interakzioa eta zer nolako mezuak bidaltzen ari garen, askotan gu estereotipoetan 
erortzen baikara kontzienteak izan barik. 
 
Horrela honelako esaldiak errepikatzen baditugu umeen aurrean:  
 “esan zure amari erori zaizun botoia josteko!” “ esan amari ogitartekoa ekarri behar 
duzula..” “ esan aitari bizikleta konpontzeko” … 
 
Ume horiek hurrengo mezua jasotzen dute: amek botoiak josten dute, ogitartekoak 
egiten dituzte, aitak bizikleta konponduko du.. 
 
Gauza bera jolasetan, esan barik doan “neskatila ematen duzu”, “maritxuak zarete”, 
“alu horiek”  eta horrelakoak, normalean gutxiesteko asmoarekin botatzen direnak, 
soberan daudela. 
 
Irainen gainean ere arreta jarri behar dugu. Irain asko emakume, neska zein aukera 
sexualaren kontrakoak izaten dira eta guztiek pertsonen portaera kontrolatzea 
helburua dute. Horrela, puta, marikoia, putaseme, eta horrelakoak maiz entzuten eta 
botatzen ditugu, inolako garrantzirik eman gabe. Irain guzti hauen bidez neska-mutilek 
jendarteak inposatzen duen portaera sexuala zuzena nolakoa izan behar den jasotzen 
dute, neskentzako sexu desioaren kontrola eta mutilentzako heterosexualitatea.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Euskararen erabilera ez sexista bultzatzeko hainbat gomendio 
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Hizkuntzaren erabilpena aldatuz errealitatea aldatuko dugu. Hau lagungarri gertatuko 
da  gure mundu ikuskera eta neska eta mutilen arteko harremanei buruz dugun 
kontzeptua ere aldatzeko. Ezinbestekoa da hizkuntzan aldaketa batzuk sartzea neskak 
eta emakumeak izendatuak eta islatuak izateko. Hizkuntzaren ezaugarrien artean 
etengabe moldatzeko gaitasuna dago, gure nahi eta beharretara egokitzen joaten da. 
Hortaz, euskararen erabilera zuzena zaindu ez ezik, emakumeak historian zehar eta 
gaur egun betetzen duten papera agerrarazteko mekanismoak martxan jarri behar dira. 
 
Euskararen erabileran: 
 

 Euskararen erabilera zuzena zaindu eta gaztelaniazko eragina ekiditu. 
 Euskararen hitz sexistak saihestu. 
 Hitz –elkarteak erabili. Euskara sexu biak batera izendatzeko berezko 

baliabidea du: hitz elkarketa, alegia. Neska-mutilak, neba-arrebak, jaun-
andreak, gizon-emakumeak… 

 Maskulino generiko gisa ez erabili 
 Hitanoaren erabilera zuzena egin 
 Sexuaren araberako trataera desberdindua ez egin: neska-gizona,  

Agirre jauna eta Miren. 
 Pertsonak izen, abizen, kargu, lanbidez identifikatu eta ez rolagatik. 

Mikel Arana eta bere neska-laguna. 
 Hitz iraingarriak ekiditu: alua, mari-mutil, marikoia,  

 
 
Komunikazioan 
 

 Neskak eta mutilak irudikatzen dituzten adibideak erabili. 
 Munduan, emakumeek garatutako kultura eta jarduerak aipatu. 
 Gaitasun guztiak pertsonaren garapen osorako beharrezko bezala 

baloratu. 
 Pertsonari dagozkion balioak, trebetasun eta gaitasunak aipatzea, sexu 

batekoa zein bestekoa izan. 
 Sexuaren araberako aurreiritziak aztertu. 
 Neska eta mutilei mezu ez sexistak eta estereotipatuak bidali. 

 
 
Erabiltzen dugun materialetan 
 

  Funtzio desberdinak eta anitzak betetzen dituzten emakume eta 
gizonak irudikatu. 

 Mezuen atzean dagoen simetria faltan erreparatu. 
 Arreta berezia, prentsan, aldizkari, iragarki, internet eta bideojokoetan 

agertzen diren eredu eta esanetan. 
 Sexu baterako zein besterako iraingarriak eta bortitzak izan daitezkeen 

mezuak ekiditu. 
 Betiko estereotipoak agertzen dituzten irudiak ekiditu. 
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