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Lagun agurgarria: 
 
Azken bi urteetako ibilbidea hiruhilabete honetan burutu eta laburtzen da. Prestatzen aritu garen osagarriekin 
puzzlea osatzeko garaia da. Berdintasunez elkarbizitzeko garai da. Hori da Nahiko Programaren helburua: 
neskak eta mutilak berdintasunez elkarbizitzea. 
 
Hori da puntuz puntu eraiki nahi dugun mundu berdea. Hiruhilabetero ikusi dugunez, gai edo esparru bakoitzean 
puntu grisak kendu diezazkiogu gure munduari eta puntu berdeak gehitu: berdintasun eta giza eskubideen 
puntuak, zainketa eta bizitza kalitatearenak, aniztasuna eta errespetuarenak, lanbide eta autonomiarenak, albisteak 
eta gizarte balioarenak, eta abar. 
 
Orain puntu berdeak eta grisak bereizten dakigu eta aukera egin dezakegu. Badakigu nolako bizimodura 
garamatzaten oka arrosak eta urdinak, nolako mutil eta nolako neska bilakatzen gaituzten eta zein harreman 
arriskutsuak erakusten dizkiguten. 
 
Orain badakigu berdintsunaren oka aukeratu dezakegula. Neska mutil 
bakoitzak bizitzaren esparru guztietan garatzeko askatasuna eta autonomia 
aukeratu dezake. Bai neskentzat eta bai mutilentzat euren arteko 
harremanak eta elkarbizitza osasuntsuak eta onak izan daitezen. 
 
Emakumeek jadanik puntu gris asko berde bilakatu dituzte. Gizonduz 
egitasmoak gizonak ere berdintasunarekin, berdintasunerako 
elkarbizitzarekin, konpromisoa hartzea nahi du. 
 
Eta zuk, konpromisoa hartuko duzu? Beharrezkoa zaitugu!  

IZENA 
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1 JJOOLLAASS  MMOOLLAASS  

  

ZURE IBILBIDEA ETA BIZITZA-PROIEKTUA EGIN EZAZU, 

ZURE BIZITZARAKO OSAGARRIAK ETA ERREZETA OSATU 
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Osatu ezazu taula hau: zure bizitzarako nahi dituzun Berdintasunaren Okaren hiru laukitxo aukeratu itzazu atal 
bakoitzerako (bi urte hauetan landu ditugun unitate didaktiko bakoitzerako). 
 

ATALA. UNITATE 
DIDAKTIKOA 

ZEN-
BAKIA 

ZER DA? ZER NAHI DUZU 
ZURE BIZITZARAKO? 

ZERGATIK NAHI DUZU ZURE 
BIZITZARAKO? ZER EMANGO DIZU? 

1.UD 
ZAINKETA 

   

2.UD 
ANIZTASUNA 

   

3.UD 
BERDINTASUNA 
GIZA ESKUBIDEAK 

   

4.UD 
LANBIDEAK 

   

5.UD 
KOMUNIKABIDAK 

   

6.UD 
ELKARBIZITZA 
BERDINTASUNEZ 
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2 KKOONNTTUU--KKOONNTTAARRII::  NNOORRKK  BBEERREE  KKOOMMIIKKIIAA  

  

Osatu ezazu komiki hau, izenburu honi doakizkion irudiak eta elkarrizketak jarriz. Pertsonai neskak eta mutilak 
egon behar dute. Nahi baduzu binetak zatitu ditzakezu. 
 

EGUNEROKO HEROIAK 

  

 

 

  

 

AZKAR! ARAZO 

HANDI BAT DUGU! 

ZER 

GERTATZEN 

DA? 

NOLA 

KONPONDU 

DEZAKEGU

NOR 

ARDURATUKO 

DA? 
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3 MMUUNNDDUUAARRII  BBEEGGIIRRAA::  GGIIZZOONNDDUUZZ,,  1100..000000  

SSIINNAADDUURRAA  
  

 
 
 
 
 
 
 

BERDINTASUNAK GIZONAGO EGITEN ZAITU 

 
2007an Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak bultzatutako Gizonduz Ekimena 
jarri zuen martxan Eusko Jaurlaritzak. 

 
Helburua emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko gizonen parte-hartzea 
eta inplikazioa bultzatzea da. 

 
“Gizonduz” izenburuaren bitartez ideia hau transmititu nahi da: berdintasunak pertsona 
hobeagoak egiten gaitu eta, ondorioz, gizonak gizonago. 
 
Lehendakariak eta beste 27 gizonek sinatu eta aurkeztu zuten konpromiso eskutitza 
lehenengo egunean. Urtebete baino lehenago beste 10.000 gizonek sinatu dute. 

IZENA 
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4 IINNGGUURRUU--MMIINNGGUURRUU  

  

“BERDINTASUNAK GIZONAGO EGITEN ZAITU” 
 
Ezker aldean berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren kontrako euskal gizonen eskutitzaren 
hasiera irakurri dezakezu. 
Hor esaten dena kontutan harturik, idatz ezazu (marraztu edo kollage bat egin) eskubiko laukietan hori dakien 
mutil edo gizon batek hartu beharko lituzkeen konpromisoak. Mutila bazara, ados bazaude eta konpromisoa 

hartu nahi baduzu, sinatu itzazu. 
 

 

 
 

EUSKAL GIZONEN ESKUTZITZA, 

BERDINTASUNAREN ALDE ETA 

EMAKUMEENGANAKO 

INDARKERIAREN KONTRA: 
 

“Eskutitz hau sinatzen dugun gizonok 

badakigu gure gizartean ez dagoela 

berdintasunik emakumeen eta gizonen 

artean, eta gehienetan emakumeak 

gizonen menpe daudela. 
 

Ondorioz, gizonok hainbat pribilegio 

dauzkagu: aisialdirako denbora gehiago 

daukagu; lanean, komunikabideetan, 

politikan nahiz ekonomian presentzia eta 

kargu handiagoak ditugu; eta emakumeen 

etxeko lanaz eta zaintzaz gozatzen dugu. 
 

Aitzitik, antolatzeko modu honek modu 

negatiboan eragiten digu: gure nortasuna 

eraikitzeko gizartean eredu izan den 

tradiziozko gizonen eredu matxistak ez 

gaitu asetzen eta gure izaera garatzeko 

prozesua baldintzatzen du.” 

  

  

 

OKA URDINA ETA OKA ARROSAREN 

EREDU ETA DISKRIMINAZIOEI 

BURUZ, KONPROMISO HAUEK. 

GIZARTEA, LANA ETA 

KOMUNIKABIDEEI BURUZ, 

KONPROMISO HAUEK. 

ZAINKETARI ETA ETXEKO ARDUREI 

BURUZ, KONPROMISO HAUEK. 

INDARKERIA ETA ARAZOAK 

KONPONTZEKO BIDEARI BURUZ, 

KONPROMISO HAUEK. 
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ELKARBIZITZA: PUNTU GRISAK ETA PUNTU BERDEAK 
 
Dakizunez, gure mundua (gure elkarbizitza) egunez egun eta puntutxoz puntutxo eraikitzen dugu. Esan ezazu 
pentsamendu, esaldi, jarrera eta portaera hauek puntu grisak ala puntu berdeak diren, mundua grisago ala 
berdeago bilakatzen duten. 
 

PENTSAMENDUA, ESALDIA, JARRERA, PORTAERA GRISA BERDEA 

Mutilak neskak baino hobeagoak gara.   

Neska eta mutil bakoitzak nahi duen bezala jantzi eta bizi daiteke.   

Neskek eta mutilek oso antzeko emaitzak lortu ditzakete eskolan.   

Arazoak eta liskarrak benetan konpontzeko bidea indarra da.   

Neska bakoitzak nahi duena pentsatu eta esateko eskubidea du.   

Ez dago mutila izateko modu bakarra, ezta neska izatekoa ere.   

Pertsonak zaintzeko lanak neskek hobeto egingo dituzte beti.   

Neskek eta mutilek erantzukizun eta ardura berberak eduki ditzakete.   

Neska eta mutil bakoitza garrantzitsua da eta errespetua sor zaio.   

Mutil bakoitzak nahi dituen zaletasunak izateko eskubidea du.   

Neskak mutilak baino askoz azkarragoak eta langileagoak gara.   

Autonomia, errespetua eta laguntza ematen duen lagunartea nahi dut.   

Gauza batzuk mutil batek neska batek baino hobeto egingo ditu beti.   
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