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LABURPENA

Literaturak irakurlearengan izan dezakeen eraginagatik, ikerketa honek
euskal haur eta gazte literatura modernoak transmititzen dituen eredu eta irudi
femeninoak eta maskulinoak aztertu ditu genero-estereotipoen bitartez. 1980ko
hamarkadatik gaur egunera eredu eta irudi horiek izan duten bilakaera ezagu-
tzeko asmoz, kritika literario feministaren gomendioak jarraituz, 125 libururen
irakurketa analitikoa egin da. Ondorioen artean, aurrerapenak agertu badira ere,
oraindik genero-estereotipoen presentzia nabaria da.

Gako-hitzak: haur eta gazte literatura, genero-estereotipoak, sexismoa, berdin-
tasuna eta emakumea

ABSTRACT

Due to the influence that literature can have on the reader, this study has
analyzed male and female models and images by means of gender stereotypes
transmitting modern basque literature and children’s literature. From the 1980s
to the present we have been able to discover the evolution of these models and
images, following the literary feminist criticismrecommendations, we made an
analytical reading of 125 books. Although the progress has appeared, the presen-
ce of gender stereotypes is still evident.

Keywords: child literature, gender stereotypes, sexism, equality and woman.

52 Xabier ETXANIZ, Eneko FERNÁNDEZ eta  Arantzazu RODRÍGUEZ

Egan 2019 1/2, 51-73



1. Sarrera. 2. Datuak. 3. Ondorioak. 4. Bibliografia. 5. Eranskinak

1. Sarrera

Nolakoa da emakumearen irudia 1980ko hamarkadako euskal haur
eta gazte literaturan? Nolakoa da irudi hori gaur egungo liburuetan? Al-
daketarik egon al da hiru hamarkada hauetan? Artikulu honek euskal
haur eta gazte literatura modernoak eskaintzen dituen emakume eta gi-
zonen ereduak eta ezaugarriak aztertzea du xede. Urte hauetan zehar
berdintasunaren alde eta hezkidetzan egindako lanak, eta gizartean
egondako aldaketa ekonomikoak, kulturalak eta sozialak euskal liburue-
tan isla izatea aurreikusten da eta ondorioz, espero da neskentzat eta
mutilentzat irudi parekideagoa eskaintzea.

Eskola eta familiaren eskutik, haur eta gazte literatura izaten da hau-
rrek daukaten aurreneko produktu kulturala eta gainera, kontuan izanik,
beraien gaitasun kritikoa nahiko mugatua dela eta normalean informazio
guztia xurgatzen dutela inolako irizpide kritikorik gabe, beharrezkotzat
jotzen da edozein gizarte aurrerakoi eta demokratikotan, haurrek kon-
tsumitzen dituzten produktuak ikertzea. Izan ere, haur eta gazte literatu-
ra gizarte bateko ideologia eta kulturaren bitartekaritzat jotzen da (Etxa-
niz, 2011) eta Colomerrek (1999) adierazten duenez, literatura irakurlea-
ri, besteak beste, errealitatearen irudikapena eskaintzeaz arduratzen da.

Lanak sortzerako orduan, idazleak eta ilustratzaileak baldintzaturik
daude beraien balio bizipen eta ideologiagatik, eta batzuetan kontzien-
teki eta beste batzuetan inkontzienteki, haur literaturen bidez mundua
azaltzeko modu desberdinak islatzen dituzte. Halaber, helduek haurrek
mundua nola ikusi behar duten kontatzeko erabiltzen duten tresna da
haur literatura. Colomerrek (1999) gomendatzen duenez, gizarteak bere
burua nola ikusi nahi duen jakiteko, ez dago haur eta gazte literatura
baino dokumentu zehatzagorik.

Aitzitik, Barraganek (1989) gogoratzen du, sozializazio prozesuan li-
teraturaren eginkizunen artean, gizon eta emakume izateko ereduak era-
kustea dagoela. Haurrek eredu hauek imitatzen dituztenez eta beraien
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genero-eraikuntzan eragina izan dezaketenez, interesgarria litzateke
euskal haur eta gazte literatura modernoak genero-estereotipoak erre-
produzitzen dituen edo ez ezagutzea. Izan ere, genero-estereotipo hauek
sexismoa bultzatzen dute eta sexismoa dagoen bitartean ez da berdinta-
sunik egongo. Azken batean, XXI. mendeko hezkuntzaren oinarrizko hel-
buruetako bat berdintasuna bermatzea da eta horretarako estereotipo
tradizionalek eskaintzen dituzten ereduak gainditu beharra dago.

Reizabalek (2015) jasotzen duenez, pertsonari bere sexuaren arabera
abantailak esleitzeko edo diskriminatzeko erabiltzen diren ohiturei dago-
kie sexismoa. Creanyk (1995) adierazten duenez, sexismoa haurren haz-
kuntzan eta garapenerako mugatzailea da. Gainera, Simonen (2009) uste-
tan, sexismoa da gizarteak onartuen eta barneratuen daukan injustizia
soziala, eta egoera hau aldatzea oso zaila da (Olid, 2009).

Parrak (2009) agertzen duenaren arabera, emakumeei eta gizonei es-
leitzen zaizkien desberdintasunak kulturalak eta sozialak dira, eta eragile
desberdinek (familia, eskola, komunikabideak...) historian zehar zenbait
medioren bitartez transmititu izan dituzte. Generoa eraikuntza soziala
den heinean, kulturaren eta momentu historikoaren arabera emakumea-
ri eta gizonari egozten zaizkien ezaugarri psikosozialak dira genero-este-
reotipoak; alegia, femeninotasunari eta maskulinotasunari ematen zaiz-
kien funtzioak, jokabideak, balioak eta jarrerak sartuko lirateke eta baita
ezaugarri sinbolikoak, sozialak, politikoak, ekonomikoak, juridikoak eta
kulturalak ere (De Barbieri, 1992; Sau, 2000 eta Reizabal, 2015).

Batzuetan sexismoa begi-bistakoa bada ere, beste batzuetan, ordea,
guztiz oharkabean pasatzen da modu zorrotzagoan agertu daitekeelako
hizkuntzaren erabilera sexistaren, genero-estereotipoen edo ilustrazioe-
tan ikus daitekeen sinbologia sexistaren bitartez (Turin, 1995). Gómez eta
Marcellanen (2017) aburuz, irudia ez da neutrala, errealitatea zatitzen,
aukeratzen, antolatzen, azpimarratzen, nabarmentzen eta hierarkizatzen
duen tresna baizik.

Tradizionalki emakumeari esleitu zaizkion estereotipoak pasibotasu-
na, ahuldadea, menpekotasuna, irrazionalitatea, beldurra, amatasuna,
kolore arrosa, etxeko lanak, zaintza familiarrak... izan dira eta gizonari,
berriz, aktibotasuna, indarra, independentzia, razionalitatea, agintea, au-
sardia, kolore urdina... (Turin, 1995; Simón, 2010; Lluch, 2012; Reizabal,
2015).
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Estereotipo tradizional hauek (etxeko lanak eta zaintza familiarrak
emakumeei zuzendutako ekintzak izatea, botere guneetan gizonak ager-
tzea, kolore arrosa neskentzat izatea...) indarturik agertzen badira, Mi-
chelek (1987) baieztatzen duenez, haurren, baina bereziki nesken, giza
garapena (intelektuala, afektiboa...) oztopatzen da. Hortaz, euskal letre-
tan agertzen diren emakumeen eta gizonen ezaugarriak identifikatzea
premiazkoa da sexismoa eta berdintasun eza adierazten dituzten egoerak
topatzeko eta etorkizunean hauek desagertzeko konpromezua hartzeko.
Izan ere, gizarte, kultura eta une historiko bakoitzean gizon eta emaku-
meei esleitzen zaizkien funtzioak, balioak eta jokabideak emakumea-
rentzat diskriminatzaileak izaten direnean, estereotipoen bidez sexismoa
transmititzen dela baieztatu daiteke. Genero-estereotipo hauek guztiak
mugatzaileak, injustuak eta irrazionalak izateaz gain, haurrengan jarrera
eta sinesmen sexisten presentzia areagotu dezakete.

Hortaz, kritika literario feministaren gomendioei jarraituz, ikerketa
honen asmoa da emakumearen diskriminazioa ahalbidetzen duten es-
truktura sinbolikoak identifikatzea, aztertzea eta salatzea. Baita historian
zehar emakumeek pairatu duten ikusezintasunarekin amaitzea eta gaur
egun duen irudia erakustea ere (Humm, 1994). Horretarako, gomenda-
tzen da emakumeek eta gizonek idatzitako testu literarioetan genero-es-
tereotipoak aztertzea eta emakumearen irudia ikertzea.

Horrenbestez, eta arestian aipatu den bezala, artikulu honetako xe-
dea euskal haur eta gazte literatura modernoak transmititzen duen ema-
kumearen eta gizonaren irudiaren eboluzioa aztertzea da. Horretarako bi
garai desberdin erabili dira: 1980ko hamarkada, hau da, euskal haur eta
gazte literatura modernoaren hastapen berantiarra eta bestetik, gaur
egungo literatura eta horretarako hamarkada honetako urte bat (2013)
aukeratu da. Ezinezkoa denez euskal haur eta gazte literaturako liburu
guztiak aztertzea, lan honetan lagin adierazgarri bat aukeratuko da talde
osoa irudikatuz (Scribano, 2007). Corpusa bi talde desberdinetan banatu
da: alde batetik, 1980ko hamarkadan euskaraz sortutako eta itzulitako 70
libururik salduenak eta bestetik, 2013an euskaraz sortutako 55 liburuak.
Multzo hau osatzeko, Eusko Jaurlaritzak 2014ko euskal haur eta gazte
literaturako Euskadi Sarira aurkeztu zuen hautagaien zerrenda erabili da.
Hortaz, artikulu honetako helburuei erantzuteko asmoz, 125 liburu azter-
tu dira.

Liburuetako informazioa arakatzeko, ilustrazioen interpretazioa egi-
teko eta pertsonaien zein ekintzen azterketa egiteko, genero-ikuspegian,
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estereotipoetan eta sinbologia sexistan (Turin, 1995) oinarritutako gene-
ro-analisirako fitxa bat erabili da. Tresna hau sortzeko gaian adituak dire-
nen lan hauek hartu dira kontuan: Bronwyn Davies (1994), Teresa Colo-
mer (1994), Adela Turín (1995), la Asociación Du Côté Des Filles (1998a),
Nieves Blanco (2001), Teresa Colomer eta Isabel Olid (2009), Emakunde
(2009) eta Gema Lluch (2012).

Liburuen irakurketa analitikoa egiteko, aipatutako fitxa betetzeko
eta datuak lortu ahal izateko, pertsonaia maskulinoen eta femeninoen
ezaugarriak aztertu dira. Adituek adierazten dutenez, haur eta gazte lite-
raturan jarrera eta genero estereotipatuak testuetan eta ilustrazioetan
ageri dira (Peterson eta Lach, 1990, García Villanueva, y Hernández Ra-
mírez, 2016). Ondorioz, ahalik eta informazio gehiena eta zehatzena lor-
tzeko asmoz, testuari eta marrazkiei erreparatu zaie.

Lehenengo eta behin, sexu bakoitzaren presentzia ezagutzeko, per-
tsonaia nagusiaren sexua identifikatu da. Hala ere, emakumeen pre-
sentzia soilak ez duenez berdintasunik ziurtatzen, beste ezaugarri batzuk
aztertu dira: ezaugarri fisikoak, psikologikoak, kolore arrosa eta urdina-
ren presentzia, etxeko lanen eta zaintzan familiarren banaketa eta lanbi-
deak. Ezaugarri fisikoen artean, edertasuna, itsustasuna, indarra eta ahul-
dadearen presentzia identifikatu dira narratzailearen deskribapenetan
edo pertsonaien arteko elkarrizketetan, esate baterako, -Emakumeak, ba-
dakizu, gazterik hasten zarete zuen edertasunak erakutsi nahian (Argazki bildu-
ma, 2013, 42). Izan ere, tradizionalki edertasuna eta ahuldadea emaku-
meen ezaugarritzat jo dira eta indarra, aldiz, gizonena (Colomer eta Olid,
2009; Emakunde, 2009). Bestalde, pertsonaia ahula edo indartsua den
identifikatzeko orduan ere adjektibo hauen presentzia bilatu da eta baita
kontuan hartu da irudien, elkarrizketen eta ekintzen bitartez indarraren
erabilera beharrezkoa den ere.

Ezaugarri psikologikoei dagokienez, aktibo-pasibo bikotea erabili da.
Lluchek (2012) aipatzen duenez, gizona izan da subjektu aktiboa eta ema-
kumea narrazioaren subjektu pasiboa. Lan honetarako kontuan hartu da,
aktibotasuna izendatzeko ekintza nagusia egiten duenaren sexua eta bai-
ta ekintza gehien egiten dituenarena ere eta pasibotasunarekin, ordea,
menpekotasuna erakutsi duen pertsonaiaren sexua eta erabakitzeko gai-
tasunik eza duenarena, adibidez, -Ez dago eskubiderik. Mutil guztiak titular
jarri dituzu, eta bi neskak suplente! –kexatu da Nora. –Broma gutxi! Futbola oso
kontu serioa da! erantzun zion Jaimek. (Kankaleko misterioa, 2013, 123). Kolo-
reen erabilera sexista ematen den antzemateko, ilustrazioetan pertso-
naiek ageri duten koloreari erreparatu zaio; hain zuzen ere, tradizionalki
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mutilekin lotzen den kolore urdinaren eta neskekin lotzen den kolore
arrosaren erabilera aztertu da.

Ikertzeko beste aldagai garrantzitsu bi etxeko lanen eta zaintza fami-
liarren banaketa dira. Tradizionalki bi betebehar hauek emakumeen
eskuetan ageri izan dira, beraz, liburuetan hauen banaketa ez parekidea
agertzeak ez luke lagunduko berdintasun eredua eskaintzen. Bi lan hauek
identifikatzeko orduan, liburuen ilustrazioei, ekintzen deskribapenei eta
pertsonaien arteko elkarrizketei erreparatu zaio: Sukaldeko lanak ere, Kar-
liren amak baino askoz bizkorrago egiten zituen amonak (Amona, 1983, 15).

Azkenik, sexu bakoitzean agertzen diren lan ordainduak zeintzuk di-
ren aztertu da. Horretarako, marrazkietan agertzen direnak eta narra-
zioan zehar aipatutakoak kontuan hartu dira.

2. Datuak

Ikerketa honetan haur eta gazte literaturaren azterketa deskriptiboa
egin da datuak ahalik eta erarik objektiboenean aurkezteko asmoz, inola-
ko baloraziorik egin gabe (Gurdián-Fernández, 2007). Iritziak eta balora-
zioak ondorioen atalean aurkeztuko direlarik.

Kuantitatiboki euskal haur eta gazte literatura modernoan emaku-
mearen eta gizonaren presentzia gero eta parekideagoa den jakiteko, li-
buruen protagonista nagusia neska/emakumea edo mutila/gizona den
aztertu da. Emakumearen ikusezintasunarekin amaitzeko beharrezkotzat
jotzen da emakumeek gero eta protagonismo eta presentzia handiagoa
izatea. Hala ere, emakume gehiago egoteak ez du esan nahi irudiak pa-
rekideak direnik, ezta gutxiago ere.

Emakumearen presentzia nolakoa den ezagutzeko, 1980ko hamarka-
dako liburuetan eta 2013. urtean argitaratutako liburuetan protagonista
nagusiaren sexua ikertu da.

1.Taula Protagonista nagusiaren sexua
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Datuek aditzera ematen dutenez, 1980ko hamarkadako liburuen %
15.7an emakumea ageri da protagonista nagusiaren rolean eta gizonak,
ordea, liburuen erdian baino gehiagotan (% 58.6) ageri dira protagonista
nagusiaren paperean. 2013ko corpusean datuak parekatu dira, bereziki
emakumeen presentzia handitu delako; izan ere, liburuen % 32.7an ema-
kumeak dira protagonista nagusi gisa eta liburuen % 34.5ean gizonak.

Dena den, datu hauek ez dutenez zertan berdintasunik bermatzen,
ezta imitatuak izan daitezkeen eredu berrien transmisioa ziurtatzen ere,
arestian aipatu den bezala, genero-estereotipoak ikertuz, liburuetan
emakume eta gizon horiek nola ageri diren arakatu behar da.

Hau horrela delarik, hurrengo taulan gizonen eta emakumeen ezau-
garri fisiko estereotipatuak arakatu dira. Modu horretan ezagutuko bai-
tugu indarra edo edertasuna norekin identifikatzen diren.

2. Taula. Pertsonaien ezaugarri fisikoak

Aurreko taulan bildu den bezala, antzematen da gehien errepikatzen
diren ezaugarriak genero estereotipoak direla, hau da, indarra mutilen
ezaugarri nagusitzat eta edertasuna neskena. Hala ere, nabarmentzekoa
da 2013an argitaratutako liburuetan mutil ederraren presentzia (% 17)
eta mutil indartsuaren beherakada (% 21).

Ezaugarri fisikoekin batera, interesgarria litzateke aktibotasuna eta
pasibotasuna dikotomiaren banaketa aztertzea (ikus. 3. taula).

3. Taula Pertsonaien ezaugarri psikologikoak
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2013. urteko datuak parekideagoak badira ere, oraindik ezaugarri psi-
kologikoei dagokienez, genero-estereotipoak indarrean daudela ikus dai-
teke. Mutil aktiboen presentzia 1980ko liburuen % 80tik 2013ko liburuen
% 58.2ra murriztu da. Bestalde, neska aktiboen presentzia % 32.9tik %
36.4ra igo da.

Ikertu den beste aldagai bat koloreen presentzia izan da. Koloreen
aniztasuna nabaria den arren, sexu bakoitzean genero-estereotipoei lotu-
tako kolore arrosa eta urdinean ipini da arreta.

4. Taula Kolore arrosaren eta urdinaren presentzia

Datuetan ikusten den bezala, 2013an nesken kasuan kolore urdinaren
erabilera (% 21.8) eta mutilen kasuan kolore arrosaren erabilera (% 11)
handitu dira. Hala ere, urdinaren presentzia euskal liburuetan arrosarena
baino askoz handiagoa da.

Ikertzekoa den beste ohiko elementua etxeko lanen banaketa da. Su-
posatzen da ardura honek eboluzioa izan duela eta gaur egungo egoera
parekideagoa agertuko dela. Hauek izan dira lortutako datuak.

5. Taula Etxeko lanen presentzia

1980ko hamarkadako datuak argigarriak dira; izan ere, liburuen %
72.8an emakumeren bat etxeko lanak egiten ageri den bitartean, soilik
liburuen % 17.1ean ageri da gizonen bat ardura hau betetzen. 2013ko
datuak parekideagoak dira etxeko lanen presentzia txikiagoa da eta ho-
rren ondorio nagusia da emakumeen presentzia erdira jaistea (% 36.4).

Betebehar honekin harreman estua dauka Turinek (1995) sinbolo se-
xistatzat jotzen duen amantalaren erabilerak. Horrela, 1980ko hamarka-
dako liburuen % 38.5ean ageri da emakumeren bat amantala jantzirik eta
gizonen bat liburuen % 1.4an. 2013an amantalaren erabilera txikiagoa da;
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nesken kasuan liburuen % 12.7an ageri dira eta mutiletan urte honetako
liburuen % 1.8an.

Hurrengo taulan sexismoa detektatzen lagungarria den beste aldagai
bat aztertuko dugu, zaintza familiarrak alegia.

6. Taula Zaintza familiarren presentzia

Zaintza  familiarrei dagokienez, 2013ko datuak parekideagoak dira,
baina, hala ere, oraindik emakumeak dira nagusiki betebehar honetako
arduradun nagusiak. 1980ko hamarkadako liburu gehienetan ageri dira
emakumeak zaintza familiarren bat egiten (% 77.2) eta gizonak ez dira
ailegatzen  liburuen  laurdenera  ere  (%  22.9). 2013ko  datuetan, emaku-
meen kasuan apur bat murriztu da (74.5) eta gizonetan ia bikoiztu egin da
(% 40).

Azkenik, artikulu honetan emakumeen eta gizonen lan ordainduak
aztertu dira.

1980ko hamarkadako liburuetan gizonen 210 lanbide desberdin iden-
tifikatu dira (medikuak, poliziak, irakasleak, arrantzaleak, ugazabak…)
eta emakumeen 55 lanbide (irakasleak, erizainak, saltzaileak, neska-
meak…). Gizonen kasuan, errepikatuena poliziarena da, liburuen % 30ean
agertzen delarik, bigarrena irakaslearen da (liburuen % 25.7) eta hiruga-
rren lekuan, mediku eta apaiza gisa agertzen diren gizonak (% 22.8). Ema-
kumeen kasuan, irakaslearena eta neskamearena dira gehien errepika-
tzen direnak (% 30), gero, saltzailearena (% 14.2) eta hirugarrenik, erizai-
narena (% 8.5).

2013. urtean emakumeen kasuan 47 lanbide identifikatu dira. Horien
artean, errepikatuena irakaslearena da,  liburuen % 18.1ean,  bigarrena
zerbitzariarena, liburuen % 9an eta hirugarrenik, neskamearena eta ka-
zetariarena liburuen % 7.2an ageri baitira. Bestalde, gizonen kasuan 114
lanbide desberdin identifikatu dira. Kasu honetan, errepikatuenak poli-
ziarena eta alkatearena dira, liburuen % 16.3an, ondoren, irakasleak ageri
dira, liburuen % 12.7an eta azkenik, medikuak eta zerbitzariak liburuen %
10.9an.
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Identifikatutako lanen kualifikazioari dagokionez, bi sexuen arteko
aldea ere esanguratsua da. Emakumeen kasuan goi-mailako ikasketak
behar dituzten 10 lanpostu antzeman diren bitartean (kazetaria, zientzia-
laria, ikertzailea…), gizonetan 31 lanbide desberdin topatu dira: abokatua,
medikua, arkitektoa…

Bestalde,  2013an argitaratutako  liburuetan  aldeak murriztu badira
ere, oraindik gizonen lanbideak anitzagoak eta prestigiotsuagoak direla
baieztatu daiteke. Emakumeentzat identifikatutako 47 lanbide horietatik
13k goi-mailako ikasketak behar dituzte: arkeologoak, erizainak, irakas-
leak, abokatuak, ikertzaileak, antropologoak… Gizonen kasuan, ordea, 114
lanbide horietatik, goi-mailako ikasketak behar dituzten 21 lanpostu
antzeman dira: arkitektoak, epaileak, kazetariak, zirujauak, unibertsita-
teko irakasleak, psikiatrak…

3. Ondorioak

Liburuak ez dira neutroak eta neurri handi batean errealitate sozio-
kultural baten isla izaten dira. Ikerketa honetan zehar, eboluzioa eta au-
rrerapausoak egon direla ikusi bada ere, oraindik euskal haur eta gazte
literaturak genero estereotipoen bitartez irudi parekiderik ez duela
eskaintzen baieztatu daiteke.

Emakumearen presentziari dagokionez, 1980ko hamarkadatik 2013ra
eboluzioa egon dela baieztatu daiteke, euskal haur eta gazte literaturan
emakumearen presentzia eta garrantzia handitu delako. 80ko hamarka-
dan protagonista nagusiaren paperean zegoen desoreka gainditu da eta
gaur egun rol honetan, gizonen eta emakumeen presentzia orekatua da.
Hori bai, kuantitatiboki berdintasuna bermaturik egoteak ez du esan nahi
sexismorik ez dagoenik  ezta genero  estereotipoen transmisioa bukatu
denik ere. Horregatik, beharrezkotzat jo da beste aldagai batzuen bitartez
emakumeak eta gizonak nola ageri diren aztertzea.

Ezaugarri fisikoak aztertu direnean (edertasuna, itsusitasuna, indarra
eta ahuldadea), bi ondorio nagusi atera daitezke: alde batetik, 1980ko
hamarkadatik gaur egunera estereotipo fisikoek presentzia galdu dutela,
bereziki mutil indartsuaren presentzia. Bestetik, gaur egun oraindik ere
mutil indartsuaren eta neska ederraren estereotipoak direla gehien erre-
pikatzen direnak. Genero-estereotipo hauek sustatzen jarraitzen den bi-
tartean, euskal haur eta gazte literaturan ez da eredu parekiderik eskaini-
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ko. Izan ere, indarra mutilekin lotuz eta neskekin edertasuna ez da sexis-
moarekin amaitzen.

Aktibotasunari eta pasibotasunari dagokienez, datuak baikorragoak
eta orekatuagoak dira 2013. urtean neska aktiboen presentzia handitu
egin delako eta mutil aktiboaren presentzia txikitu delako. Hala ere, pa-
rekidetasunerantz eboluzionatu duen ezaugarri honetan, oraindik mutil
aktiboaren presentzia handiagoa da. Gainera, ezaugarri pasiboan datuak
ezkorragoak dira neska pasiboaren presentzia mutilarena baino nahiko
handiagoa delako.

Datuetan  aztertu  denez, 1980ko hamarkadako  liburuetan koloreen
erabilera sexista nabarmenagoa da kolore urdina orokorrean mutilekin
lotzen delako eta arrosa neskekin. 2013an, ordea, kolore urdinaren erabi-
lera nesketan gero eta handiagoa da eta baita kolore arrosaren erabilera
mutiletan ere. Hala ere, urdinaren presentzia arrosarena baino handia-
goa da.

Tradizioz etxeko lanen ardura emakumeari eman zaio, baina gaur
egun ardura honen banaketa parekidea eskatzen duen mezuen pre-
sentzia handiagoa da. 2016an Eustateko datuek eboluzioa adierazten ba-
dute ere, oraindik banaketa ez da parekidea; 1993an emakumeek gizonak
baino 3 ordu eta 13 minutu gehiago pasatzen zuten jarduera honekin.
2013an, ordea, diferentzia hori ordu bat eta 31 minutura jaitsi da. Bilakae-
ra honen arrazoiak nagusiki bi dira: etxeko lanei gizonek eskaintzen die-
ten denbora handitu delako eta emakumeek etxetik kanpo lan egitera-
koan, ardura hauei eskainitako denbora murriztu delako. Aldeak txikitu
badira ere, oraindik ez dira bat ere ez parekideak.

Gai honetan 2013ko datuak baikorragoak badira ere, etxeko lanen
ardura euskal haur eta gazte literaturan oraindik ez da era parekide ba-
tean islatzen ardura hori nagusiki emakumeen eskuetan ageri delako.

Aztertutako beste aldagai bat zaintza familiarrak dira. Kasu honetan
ere baieztatu da liburuetan ez dela betebehar honetako banaketa pareki-
dea bermatzen. 2013ko liburuetan zaintza familiarrak egiten dituzten gi-
zonen presentzia 1980 hamarkadatik handitu bada ere, ume eta gazteei
zuzendutako literaturan oraindik zaintza familiarrak emakumeen esku
ageri dira nagusiki.

Ikerketa honetako aldagaiekin amaitzeko, baieztatu daiteke lan or-
dainduetan ikus daitekeen eboluzioa ez dela nahikoa izan irakurleak ere-
du parekideak topatzeko. Lan ordainduen aniztasunari dagokionez,
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2013an  80ko hamarkadan baino arrakala txikiagoa ageri  da. Hala  ere,
gizonek betetzen dituzten lanbideak anitzagoak eta prestigiotsuagoak
izaten dira kuantitatiboki eta kualitatiboki aztertuz gero.

Aldaketa eta eboluzioaren arrazoietariko bat egilearen generoa izan
daiteke. Izan ere, lehenengo multzoan (80ko hamarkadako liburuen ze-
rrendan), 70 egiletatik bakarrik 14 egile dira emakumeak (% 20) eta 2013
urtean, ordea, 55 egiletatik 19 dira emakumeak (% 34.54 alegia).

Artikulu honek aukera ematen du euskal haur eta gazte literatura
modernoak eskaintzen duen emakumearen eta gizonaren irudia ezagu-
tzeko eta 1980ko hamarkadatik 2013. urtera irudi horiek izandako ebo-
luzioa nolakoa izan den aztertzeko. Horretaz gain, liburuak genero-este-
reotipoen bitartez arakatzeko tresna berri baten sorrera ekarri du. Eza-
gututako  emaitzek berdintasunerantz nolabaiteko eboluzioa erakusten
badute ere, begi-bistakoa da oraindik euskal letretan egoera utopiko ho-
rretatik urrun samar gaudela. Espero da bitartekariek (egileak, gurasoak,
editoreak, hezitzaileak…) emaitza hauen inguruko hausnarketa egitea eta
beste ikertzaile batzuk azterketa desberdinak egitera animatzea, esate
baterako, liburuen egilearen sexuak emakumearen eta gizonaren irudian
eragina duen ikertzea edo hemen sortutako metodologiarekin eta tresna-
rekin beste data batzuk aztertzea.

Irakurketa kritikoa sustatzea beharrezkoa da berezko irizpidea duen
gizarte gogoetatsua izateko. Balio menderatzaileak eta zenbait testutan
azpian daudenak interpretatzen dakien gizarte batek soilik lortuko du
irudi parekideak eskaintzen duen literatura sortzea.

Azken lau hamarkada hauetan indarrean egon diren berdintasun pla-
nek, hezkuntza legediek, erakunde publikoek eta pribatuek martxan ipi-
nitako kontzientzia kanpainek… ez dute lortu euskal haur eta gazte lite-
raturan estereotipo sexistekin amaitzea. Gaur egungo gizartea ez da
1980ko hamarkadakoa, gaur egungo literatura ez da 1980ko hamarkada-
koa, eta gizartea eta literatura zerbait aldatu badira ere, oraindik aldake-
tari eusten dioten genero-estereotipoak hor daude, gizartean literaturan
bezala. Argi geratu da gizartean oso erroturik dauden estereotipoak al-
datzea ez dela egun batetik bestera lortzen dena.

Berdintasun ezak presente jarraitzen duenez eta honek emakumeen
eta  gizonen  arteko  desberdintasun sozialak areagotzen  dituenez, gure
nahia litzateke hurrengo urteetan sortuko diren lanetan irakurleek eredu
eta irudi anitzak,  ez estereotipatuak eta parekideak  topatzea  gizartea
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aldarazteko asmoz. Euskal haur eta gazte literatura gizartearen nolabai-
teko errealitatea islatzeari uztea eta gizarte parekideagoa eraikitzen la-
gunduko duen baliabidea bilakatzea.
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Liburuak aztertzeko erabili den fitxa

Izenburua,

Egilea,

Data:

Protagonista nagusia

Bestelako protagonistak

Deskribapenak

Nortasuna
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Ezaugarri fisikoak

Ezaugarri psikologikoak (izaera)

Etxeko ardurak/ lanbideak /espazioa

Nor ageri da etxean?
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Lanbideak

Neskak / emakumeak:

Mutilak / gizonak:

Sinbologia

Aisialdia
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